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บทคัดย่อภาษาไทย

57252302 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต
คาสาคัญ : การบริหารงานวิชาการ
นางสาว เกตกนก สวยค้าข้าว: การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์ สุขสดเขียว
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ 2) แนว
ทางการพัฒนาการบริหารวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ประชากร คือ บุค ลากรของโรงเรียนราชินีบูรณะ
ประกอบด้วยผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น
149 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกั บแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตามกรอบแนวทางคู่ มื อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลของ
กระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และอยู่ในระดับปาน
กลาง 6 ด้าน โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษาและการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ดังนี้ สถานศึกษาควรให้เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาเครื่องมือและวัดผลอย่างมีมาตรฐานด้วยวิธีการ
หลากหลาย ควรมีการประสานงานกับสถานศึกษาอื่นในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการ
นิเทศการศึกษาร่วมกัน ควรสร้างเครือข่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่และส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ ควร
เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนและจัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัยและการพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสาหรับ
ครูผู้สอน ควรมีแผนการดาเนินงานแนะแนวการศึกษาร่วมกับครูผู้สอน ควรจัดทาโครงการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน
และสร้างเครือข่าย ความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับองค์กร หน่วยงานและสถานศึกษาอื่นทั้งในและนอกเครือข่าย
สหวิทยาเขต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน

จ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
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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.

ฉ
กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากท่านอาจารย์
ดร.สงวน อินทร์รักษ์ ประธานกรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว ประธานผู้ควบคุม
และ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้คาแนะนา ปรึกษา ช่วยเหลือและตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ รวมทั้งคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้
ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และครูผู้สอนโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ที่อานวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวได้แก่ คุณพ่อเสน่ห์ และคุณแม่อุ้มสม สวยค้าข้าว ผู้คอยให้
กาลังใจอย่างยิ่งแก่ลูกเสมอมา ขอขอบคุณพี่น้องตระกูลสวยค้าข้าวที่คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในทุก
ด้าน นอกจากนี้ขอขอบคุณสาหรับกาลังใจ ความช่วยเหลือและคาแนะนาอันมีค่าจากพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ
นักศึกษาปริญญาโทรุ่น 34/1 ภาควิชาการบริหารการศึกษา ที่ทาให้งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
คุณค่าของการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ขอมอบเพื่อทดแทนพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มี
พระคุณทุกท่านที่ได้เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและให้ความเมตตาช่วยเหลือมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีส่วนสาคัญ
ต่อความสาเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้
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บทที่ 1
บทนา
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่ง คั่งและยั่ง ยืนให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้องให้
ความสาคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลัง เพียงพอในการขับเคลื่อน
กระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ“การพัฒนาคน”ให้มีการเตรียม
ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่ง ที่สาคัญ ที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้
และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทั้ง ในเชิงระบบและโครงสร้างของสัง คมไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้ น1 การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งระบบการศึกษา
ที่ยังมีปัญหาหลายประการนับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทย ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ จุ ด อ่ อ นของระบบการศึ ก ษาและการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยัง ไม่เหมาะสมขาดความ
คล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้าในด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษารวมทั้ง ปัญ หาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและการขาดความตระหนักถึงความสาคัญของการมีวินัยและความซื่อสัตย์สุจริต
และการมีจิตสาธารณะของคนไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้คนไทย ทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
มีระบบเศรษฐกิจที่มีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ยั่งยืน มีความมั่นคงทางพลังงาน มี
การกระจายความเจริญ สู่ภูมิ ภาคและโครงสร้ างพื้นฐานที่มี คุณภาพได้ม าตรฐานสากล รั กษาทุ น
ธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศ สร้างความมั่นคงภายในประเทศ
รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญต่อความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบข้อตกลงต่าง ๆ ใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
การพัฒนาการศึกษาของชาติจึง เป็นภารกิจหลักในการพัฒนาคน อันเป็นรากฐานของการ
พั ฒ นาประเทศในทุ ก ระบบ โดยมี ก รอบการพั ฒ นาประเทศตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
1

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 (กรุงเทพฯ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2560), 19-21.

2
เป็นกรอบในการดาเนินการ เพื่อให้การพัฒนาประเทศในทุกระบบมีความสอดคล้องกันและนาไปสู่
การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศให้“มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”2 จึงมีความจาเป็นอย่างสูงสุด
และเร่งด่วนที่ประเทศจะต้องสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นที่มีความสามารถระดับมาตรฐานโลก
ในปริมาณเพียงพอ ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศในการปรับเปลี่ยน
การผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุนและแรงงานไปสู่การใช้ความรู้ และความชานาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมเศรษฐกิ จฐานความรู้ที่ เป็นพลั ง ขับเคลื่อนและภูมิคุ้ม กันให้กั บ
ประเทศในอนาคต
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การบริหารงานด้านต่างๆ ถือเป็นหน้าที่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบโดยตรง ผู้บริหารต้องให้
ความสาคัญกับการบริหารงานให้มากขึ้น โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการถือเป็นหัวใจหรือภารกิจ
หลั ก ของสถานศึ ก ษา ส่ ว นงานบริ ห ารงานอื่ น ๆ เป็ น การงานสนั บ สนุ น การบริ ห ารงานวิ ช าการ
สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่ได้กาหนดให้งาน
วิชาการเป็นหัวใจสาคัญในการปฏิรูปการศึกษา มีการติดตามส่งเสริม สนับสนุน ประสิทธิภาพในด้าน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
วิทยากรท้องถิ่น นโยบายที่สาคัญเกี่ยวกับยาเสพติด การส่ง เสริมการอ่าน การวิเคราะห์และสารวจ
ช่วยเหลือโรงเรียนที่มีปัญหาด้านข้อมูลสื่อสารทางคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสร้างให้โรงเรียน
มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง3
การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษา มีความสาคัญอย่างยิ่ง ยวดต่อการจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด่ นได้นั้นขึ้นอยู่
กับการบริหารงานวิชาการที่ประสบผลสาเร็จ จึงนับ ว่าการบริหารงานวิชาการมีบทบาทสาคัญที่สุด
ต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวของการบริหารสถานศึกษาให้ไดคุณภาพ อีกทั้งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 มาตรา 35 กาหนดให้
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสถานะเป็นนิติบุคคล เพื่อที่จะให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง
คลองตัวและสามารถบริหารจัดการศึกษาไดอย่างอิส ระ แม้สถานศึกษาจะมีความเป็นนิติบุคคล
2

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560 – 2579 (กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จากัด, 2560), 11-13.
3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน, เอกสารประชาสัมพันธ์เพือ่ ปฏิรูปการศึกษา
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ, 2553), 6.

3
แตเนื่องจากกระบวนการบริหารจัดการยังคงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
หรือต้องผ่านความเห็นชอบหรือการอนุมั ติของคณะกรรมการเขตพื้น ที่การศึกษาตามเงื่อนไขที่ มี
การมอบอานาจ จึงทาให้สถานศึกษาไมมีอานาจในการตัดสินใจไดด้วยตนเองโดยอิสระเป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างมากและส่งผลต่อคุณภาพในการจัดการศึกษา4
ภารกิจหลักของโรงเรียนที่ต้องจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน
มีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผู้เรียนเป็นสาคัญที่สุด
สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกระดับชั้น ตลอดจนการร่วมมือเป็นเครือข่ายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนควรวางแผนงานการบริหารงาน
วิชาการอย่างชัดเจนเป็นระบบ ผู้บริหารต้องเป็นผู้นาทางวิชาการและสามารถปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งประโยชน์เพื่อให้นักเรียนประสบความสาเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและความสามารถปรับตัวในสังคมมีคุณธรรม ขยันหมั่นเพียร มีความรู้
และทักษะตามศักยภาพและเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย5
จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่ า การบริหารงานวิชาการนั้นมีความสาคัญ ที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นกาลังสาคัญ
ของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ เ รี ย นให้ ไ ด้ ผ ลดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง การพิ จ ารณาความส าเร็ จ ในด้ า นผลงานทางวิ ช าการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เป็นตัวบ่ง ชี้ให้เห็นถึง คุณภาพของสถานศึกษาได้ประการหนึ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4

สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2555), 36.
5
หน่วยศึกษานิเทศก์ สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: สานักการศึกษา, 2554), 9-18.

4
ปัญหาของการวิจัย
โรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็นสถานศึกษา
จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย
จิต ใจ สติ ปัญ ญา มี คุ ณธรรมและคุ ณ ลัก ษณะอั น พึง ประสงค์แ ละอยู่ ใ นสั ง คมได้ อย่ า งเป็ น สุข ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีความเป็นกุลสตรี ศักยภาพเป็นพลโลก
และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา สถานศึกษามีการจัดการศึกษา โดยคานึงถึงความแตกต่างตามความต้องการ ความสนใจ
และความถนัดตามศักยภาพของผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยีและทักษะการใช้ชีวิต 6 เนื่องด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิ จและเป้าประสงค์ จึง ทาให้การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาจะต้องได้รับ การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกด้านเพื่อก้าวสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยเมื่อพิจารณาผลการ
ทดสอบระดับชาติ( O-NET) ของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ในระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560 ดังตารางที่ 1 - 2
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2558 – 2560
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ค่าเฉลี่ย คะแนน ค่าเฉลี่ย คะแนน ค่าเฉลี่ย คะแนน
รายวิชา
ระดับ
เฉลี่ย
ระดับ
เฉลี่ย
ระดับ
เฉลี่ย
ประเทศ รายวิชา ประเทศ รายวิชา ประเทศ 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
คณิตศาสตร์
32.40
38.72
29.31
35.10
26.30
28.85
วิทยาศาสตร์
37.63
43.98
34.99
39.20
32.28
35.09
ค่าเฉลี่ย
37.91
43.25
38.29
43.47
34.33
38.49
ทุกรายวิชา
ที่มา : งานนิเทศการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9, รายงานผลการประเมิน
ระดับชาติ (O-net) มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
6

โรงเรียนราชินีบูรณะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9, รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา(Sar) ปีการศึกษา 2559 (2559), 37.

5
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9พบว่า ผลการทดสอบระดับชาติ มีค่าเฉลี่ย 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย
สัง คมศึก ษา ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์แ ละวิ ทยาศาสตร์ มีแนวโน้มลดลงดัง นี้คื อ ปีก ารศึ กษา
2558 ค่าเฉลี่ยทุกรายวิชาเท่ากับร้อยละ 43.25 ปีการศึกษา 2559 ค่าเฉลี่ยทุกรายวิชาเท่ากับร้อย
ละ 43.47 และในปีการศึกษา 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้
กาหนดให้มีการทดสอบ 4 รายวิชาได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และมี
ค่าเฉลี่ยทุกรายวิชาเท่ากับร้อยละ 38.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาตลอด 3 ปีการศึกษาพบว่า
รายวิช าที่มีค่า เฉลี่ย ไม่ผ่านมีร้อยละ 50 มี 3 รายวิชา ได้แ ก่ ภาษาอัง กฤษ คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบระดั บชาติ (O-NET) ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสถาบัน ทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2558 – 2560

รายวิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ค่าเฉลี่ย
ทุกรายวิชา

ปีการศึกษา 2558
ค่าเฉลี่ย คะแนน
ระดับ
เฉลี่ย
ประเทศ รายวิชา
49.36
59.43
39.70
43.76
24.98
28.09
26.59
39.84
33.40
36.32

ปีการศึกษา 2559
ค่าเฉลี่ย คะแนน
ระดับ
เฉลี่ย
ประเทศ รายวิชา
52.29
59.85
35.89
39.28
27.76
29.29
24.88
25.56
31.62
33.59

ปีการศึกษา 2560
ค่าเฉลี่ย คะแนน
ระดับ
เฉลี่ย
ประเทศ รายวิชา
49.25
56.83
34.70
39.08
28.31
30.42
24.53
24.31
29.37
30.01

34.81

34.49

33.23

41.49

37.52

36.12

ที่มา : งานนิเทศการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 , รายงานผลการประเมิน
ระดับชาติ (O-net) มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
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จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบระดั บชาติ ( O-NET) ของสถาบั นทดสอบทางการศึก ษา
แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า ค่าเฉลี่ย 5 รายวิชา (ภาษาไทย ภาษาอัง กฤษ สัง คมศึกษา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) มีแนวโน้มลดลงดังนี้คือ ในปีก ารศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ยทุกรายวิชา
เท่ากับร้อยละ 41.49 ปีการศึกษา 2559 ค่าเฉลี่ยทุกรายวิชาเท่ากับร้อยละ 37.52 และปีการศึกษา
2560 ค่าเฉลี่ยทุกรายวิชาเท่ากับร้อยละ 36.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาตลอด 3 ปีการศึกษาพบว่า
รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยผ่าน ร้อยละ 50 เพียง 1 รายวิชาคือ ภาษาไทย รายวิชาค่าเฉลี่ยไม่ผ่านร้อยละ
50 ได้แก่ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เมื่ อ พิ จ ารณาข้ อ มู ล การรายงานผลการประเมิ น ตนเอง(SAR)ของโรงเรี ย นราชิ นี บู ร ณะ
ปีการศึกษา 2559 พบว่า สถานศึกษาควรพัฒนาในด้านต่าง ๆ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ คื อ กลุ่ ม สาระฯคณิ ต ศาสตร์ กลุ่ ม สาระฯ สุ ข ศึ ก ษาฯ และกลุ่ ม สาระฯ
ภาษาต่ างประเทศ โดยควรปรับ กระบวนการจั ดการเรี ยนการรู้ ออกแบบกิจ กรรมการเรีย นรู้ ที่
หลากหลายมากขึ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ วัดผลและประเมินผล
ความก้ า วหน้ า ของผู้ เ รี ย นทุ ก ระยะและส่ ง เสริ ม กระบวนการกลุ่ ม ให้ เ พิ่ ม มากขึ้ น 2) ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึก ษาควรส่งเสริ มและสนั บสนุนให้คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น พื้นฐานมี ส่ว นร่ว มในการ
กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา 3) การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน เน้นกระบวนการทดลอง 4) การวัดผลและประเมินผลการเรียนมี
ความถูก ต้อง มีค วามหลากหลาย 5) สถานศึกษาควรสารวจความต้อ งการของชุม ชน ผู้ปกครอง
ตรวจสอบนโยบายของหน่วยงานต้นสัง กัด ขีดความสามารถของสถานศึกษาและผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสาหรับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่มีคุณภาพยังต้องปรับปรุง เพื่อนามา
จัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป7
จากความเป็ น มาและปั ญ หาดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด
การศึก ษาของสถานศึกษาควรได้รับการพัฒ นาให้ มากขึ้ น โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ในการบริห ารงาน
วิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ควรได้รับการ
ปรั บ ปรุง แก้ ไขและพั ฒ นาการบริห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
เพื่อ ส่ง เสริมให้ผู้ เรี ยนมี คุณ ภาพตามวิ สัย ทัศน์ กลยุ ทธ์แ ละความเป็น สถานศึ กษามาตรฐานสากล
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โรงเรียนราชินีบูรณะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9,รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2559.
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ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาสภาพปั ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเ รี ย น
ราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เพื่อนาผลการวิจัยนี้เป็นแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาและส่ง ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
จากสภาพปัญหา ความสาคัญของงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้กาหนดวัตถุประสงค์
ของการวิจัยไว้ดังนี้
1. เพื่อทราบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ
2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ
ข้อคาถามการวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางของการแสวงหาคาตอบและแนวทางในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดข้อ
คาถามของการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้คือ
1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ อยู่ในระดับใด
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ เป็นอย่างไร
สมมติฐานการวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางในการหาคาตอบสาหรับการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้
1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ อยู่ในระดับปานกลาง
2. แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ มีพหุแนวทาง
ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย
การบริ ห ารงานวิช าการ เป็ น งานที่ ส าคั ญ เนื่อ งจากเกี่ย วข้ องกั บ กิจ กรรมในสถานศึ ก ษา
โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่ง เป็นจุดมุ่ง หมายของสถานศึกษา ตั้ง แต่การ
กาหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการ
สอน เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูง สุ ดกั บผู้ เรี ยน คื อมี ผลผลิ ตทางการศึก ษาที่มีคุ ณภาพ ซึ่ ง ในการพั ฒนาคุ ณภาพการศึก ษาของ
โรงเรียนนั้นจาเป็นต้องอาศัยกระบวนการต่างๆ เพื่อให้บุคลากรทางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่
การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าการ กระทรวงศึก ษาธิ ก าร ได้ แ บ่ ง งานด้า นการบริ หารงานวิ ช าการออกเป็ น

8
12 งาน8 โดยในการวิจัยครั้งนี้ ได้นาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีลักษณะการจัดการเชิงระบบ
ผู้วิจัยจึงศึกษาทฤษฎีเชิงระบบแบบเปิด (Open System) ตามแนวคิดของลูเนนเบอร์กและออร์นสไตน์
(Lunenburg and Ornstein) มาเป็นกรอบของการวิจัย ซึ่งได้กล่าวถึง องค์กรระบบเปิดประกอบด้วยระบบ
ย่ อย ๆ ภายในองค์ กรที่ มี ความสั มพั นธ์ กั บสิ่ งแวดล้ อมภายนอก โดยระบบจะยอมรั บตั วป้ อน (Inputs)
จากสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation Process) ซึ่งเปลี่ยนแปลงตัวป้อนให้
กลายเป็น ผลผลิ ต (Outputs) ที่มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บสภาพแวดล้ อม (Environment) ทั้ งภายในและ
ภายนอก และให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา องค์ประกอบทั้งสามส่วนจะ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น ปั จ จั ย น าเข้ า ในระบบการศึ ก ษานั้ น คื อ องค์ ป ระกอบที่ เ กี่ ย วกั บ
ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาที่ น าเข้ า สู่ ร ะบบ ได้ แ ก่ นโยบายการจั ดการศึ กษา ทรั พยากรบุ คคล เช่ น
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ทรัพยากรที่ใช้ดาเนินการ ได้แก่ เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ (material) และการ
จัดการ (management) เป็น ต้ น ปั จ จัย เหล่า นี้ จะถู กแปรเปลี่ ยนโดยกระบวนการเปลี่ ย นแปลง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรจึงต้องดาเนินการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบภายในองค์กรทั้งการ
บริหารจัดการทั่วไป กระบวนการจัดการเรียนสอน โดยต้องใช้ความรู้และทักษะการบริหารจัดการที่
หลากหลายจากผู้บ ริหารสถานศึกษาและบุคลากร ทั้ง ทั กษะในการตั ดสินใจ ทัก ษะการสื่อสาร
ทักษะการวางแผนและทักษะที่จะจัดการกับความเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งกระบวนการเปลี่ยน แปลงนี้จะ
ส่งผลต่อเป้าหมายหรือผลผลิตขององค์กร ซึ่งอาจจะปรากฏในลักษณะของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
สมรรถนะของครู ความก้าวหน้าของนักเรียนและครู อัตราการออกกลางคัน การลาออกของบุคลากร
การขาดเรี ย นของนั ก เรี ย น การขาดงานของบุ ค ลากร ความสั ม พั น ธ์ ข องบุ ค ลากรในองค์ ก ร
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน ทัศนคติของนักเรียนต่อสถานศึกษา และความพึงพอใจ
ของบุคลากร โดยผลผลิตขององค์กรจะทาให้ได้ข้อมูลย้อนกลับแก่ระบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลย้อนกลับเชิง
บวกหรื อลบจะช่วยให้การจั ดการศึ กษาประสบความสาเร็จได้ หากองค์กรได้ข้ อมูลย้อนกลับเชิงลบก็
สามารถนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไปในส่วนของกระบวนการการเปลี่ยนแปลง หรือปัจจัยนาเข้า หรือ
ทั้งสองส่วน เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพในอนาคตได้ ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันต้องสามารถบริหาร
จัดการองค์กรโดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรด้วย ประกอบด้วย สภาพสังคม
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล (กรุ ง เทพฯ โรงพิ ม พ์ อ งค์ ก ารรับ ส่ ง สิ น ค้ า และพั ส ดุ ภั ณ ฑ์
(ร.ส.พ.), 2546), 32.
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การเมืองและเศรษฐกิจ จึงจะสามารถจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่าง
แท้จริง9
จากแนวคิดและขอบข่ายทฤษฎีที่กล่าวมา ผู้วิจัยสามารถนาเสนอเป็นกรอบแนวคิดดังที่แสดง
ในแผนภูมิที่ 1
สิ่งแวดล้อม
องค์กร
ปัจจัยนำเข้ำ
- นโยบายทางการ
ศึกษา
- บุคลากร
- งบประมาณ
- วัสดุอุปกรณ์
- การจัดการ

กระบวนกำรเปลี่ยนแปลง
- การบริหารจัดการ
กำรบริหำรงำนวิชำกำร
-ความรู้และทักษะของ
ผู้บริหารและบุคลากร

ผลผลิต
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
- ความก้าวหน้าของ
นักเรียนและครู
- ความพึงพอใจของ
บุคลากร ฯลฯ

- การจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลย้อนกลับ
สิ่งแวดล้อม
แผนภูมิที่ 1ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย
ที่มา : Fred C. Lunenburg. and Allan C. Ornstein, Educational Administration: Concepts
and Practices,6thed.(CA : Wadsworth Cengage Learning,2012),20-22.
: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
(ร.ส.พ.), 2546,32.
: สานักนโยบายและแผน สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ผู้วิ จัย มีค วามสนใจที่ จะศึก ษาในส่ว นของการบริห ารงานวิ ชาการของ
โรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ผู้วิจัยได้ใช้แนวความคิด
ตามคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 10 ได้แบ่งขอบข่ายงานวิชาการเป็น 12 งานดังนี้ คือ 1) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา
9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่
ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และ 12) การ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังแผนภูมิที่ 2

10

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
(ร.ส.พ.), 2546,32

11

การบริหารงานวิชาการ
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ
ภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546,32
ข้อตกลงเบื้องต้น
1. ในการพิจารณาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ พิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามสภาพจริง
2. ในการวิจัยครั้งนี้ ไม่รวมผู้วิจัย

12
นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่ อ ให้ เ ข้า ใจความหมายเฉพาะของค าที่ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จัย ครั้ง นี้ ใ ห้ต รงกั น จึง ได้นิ ย าม
ความหมายของคาต่างๆ ไว้ดังนี้
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนตลอดถึงการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามที่เ ป็นนิติบุ คคลของสานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ คื อ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นและการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
โรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมายถึง
สถานศึกษาของรัฐบาลขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานวิชาการ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยทาการวิจัยใน
โรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ซึ่งมีเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยดังนี้
การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการสอนของครูให้ได้ผลดี
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่างานวิชาการเป็นงานหลักที่สาคัญที่สุ ดของ
โรงเรียน เพราะผลที่เกิดจากงานวิชาการนั้นจะส่ง ผลต่อตัวผู้เรียนโดยตรง ส่วนงานด้านอื่นๆ นั้น
เป็นงานที่มาสนับสนุนให้งานวิชาการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเท่านั้น ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า
งานวิชาการเป็น งานหลัก หรือ ภารกิจ หลัก ของการบริห ารงานสถานศึก ษา ไม่ว่ าเป็ นสถานศึ กษา
ประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาสามารถพิจารณาได้จากผลการดาเนินงานด้าน
วิชาการ โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่ง ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรั บปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้
ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน11
ความหมายและความสาคัญของการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการ เป็นการบริหารจัดการกิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนและบริหารสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการ
สอนดาเนินไปอย่างราบรื่น เปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ไปหล่อเลี้ยงหั วใจ การบริหารจึงเป็นกิจกรรม
ที่สาคัญที่สุดของงานวิชาการที่สามารถทาให้งานวิชาการเกิดพลวัต (Academic affairs dynamic)
อยู่ตลอดเวลาส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพของการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดไป12
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่สาคัญ เนื่องจากการ
บริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับ กิจกรรมทุกชนิด ในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ย วกับการปรับปรุ ง
คุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและเป็นเครื่องชี้วัดความสาเร็จและ
11

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ,

2553), 2.
12

สันติ บุญภิรมย์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ ไทยร่มเกล้า, 2552), 32.

14
ความสามารถของผู้บริหาร การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การกาหนดนโยบาย การวางแผน ปรับปรุง
พัฒนาการเรี ยนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื่ อให้เ ป็นไปตามจุด มุ่ง หมายของ
หลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน โดยการบริหารวิชาการ
ในสถานศึกษานั้นมีความสาคัญดังต่อไปนี้ คือ 1) ทาให้สถานศึกษาดาเนินการบริหารงานวิชาการ
2) ทาให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเองแลการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก 3) เพื่อเป็นการพัฒ นาหลั กสูต รและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัด ปัจจั ย
เกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น การพัฒนาการ
เรียนรู้ที่สนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพและ 4) เป็นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและของบุคคล ครอบครั ว องค์ก รหน่วยงานและสถาบันอื่นอย่างกว้า งขวาง 13 ซึ่ง มี
ความหมายคล้ายกับหน่วยศึกษานิเทศก์ สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่กล่าวว่า การบริหารงาน
วิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียน มีขอบข่ายขว้างขวาง ผู้บริหารโรงเรียนต้องกระจายอานาจในการ
บริหารงานวิช าการอย่างชัด เจน มีการวางแผนการท างานที่เป็นระบบและเป็นผู้น าทางวิชาการ
สามารถปฏิบั ติง าน ปรั บปรุง และพัฒ นาการเรี ยนการสอนให้ ไ ด้ ผลดีแ ละมี ประสิ ท ธิภ าพสูง สุ ด14
สอดคล้องกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ถือว่า งานวิชาการเป็นงาน
หลักที่มีความสาคัญที่สุดในการบริหารโรงเรียน มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนมักจะพิจารณา
จากผลงานด้า นวิ ชาการเป็ นส าคั ญ เนื่อ งจากงานวิช าการเกี่ย วข้อ งกั บหลักสู ตรการจัด การเรีย น
การสอน เพื่อพัฒนาสติปัญญาและความรู้ความสามารถของนักเรียน การบริหารงานวิชาการจึงเป็น
งานที่สาคัญสาหรับผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้องให้ความสนใจและใช้เวลา ในการบริหารให้มากกว่างาน
อื่นๆ15

13

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ , การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สงขลา ศูนย์
หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550), 29.
14
หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านัก การศึ กษากรุง เทพมหานคร , แนวทางการบริ หารจั ดการ
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารวิชาการ (กรุงเทพฯ : : สานักการศึกษา, 2554),
18.
15
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, คู่มือ การบริหารสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ:บริษัท บุ๊คพอยท์ จากัด,2553), 1.

15
จากความหมายและความสาคัญของการบริหารงานวิชาการที่นักการศึกษาและนักวิชาการ
ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการมีความสาคัญ ประการแรกของการบริหาร
สถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญ เนื่องมาจากงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจหลัก
ของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ส่วนงานด้านอื่น ๆ เป็นงานสนับสนุน เพื่อให้การบริหารงาน
วิชาการดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และประสบผลสาเร็จ นาไปสู่การพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้
คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอบข่ายงานวิชาการ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ได้ระบุอานาจหน้าที่ของผู้อานวยการสถานศึกษาในการบริหารและ
จัดการศึกษาในด้านวิชาการ ไว้ 17 งาน สอดคล้องกับสานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ได้จัดทาคู่มือสถานศึกษานิติบุคคลภายใต้การสนับสนุนของสภาการศึกษา ได้เสนอแนวคิดในการปรับ
ระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการให้มีอิสระและคล่องตัวยิ่งขึ้น โดย
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ ให้สถานศึ กษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตั ว รวดเร็วและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น 2) เพื่อให้การบริหารและการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และการประเมิน คุณภาพภายใน เพื่อพั ฒนาตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 3)
เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตลอดจนปัจจัยเกื้อหนุนในการ
พัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 4) เพื่อให้สถานศึกษาไดประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องค์กร หนวยงานและสถาบันอื่น ๆ ซึ่งได้กาหนด
ขอบข่าย/ภารกิจด้านการบริหารวิชาการ 17 งาน ดังนี้คือ
1. การพัฒนาหรือดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
6. การวัดผล ประเมินผลและดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหลงเรียนรู
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9. การนิเทศการศึกษา
10. การแนะแนวการศึกษา
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น
14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
15. การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน ดานวิชาการของสถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา16
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้กล่าว
ว่า บทบาทสาคัญของสถานศึกษาต้องยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถและพัฒนา
ตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด การจัดการเรียนการสอนต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เหมาะสมกับ
ความสนใจความถนัดของผู้เรียน มุ่งเน้นประเมิน พัฒนาการของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์
การเข้าร่วมกิจกรรม วัดผลและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับและ
รูปแบบการจัดการศึกษาและได้กาหนดขอบข่ายงานวิชาการไว้ 7 ภารกิจ ดังนี้
1. การวางแผนงานวิชาการ
2. การบริหารงานวิชาการ
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
5. การวัดผล ประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
6. การแนะแนวการศึกษา
7. การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ17
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สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ,คู่มือการบริหารโรงเรียน“ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด,2555),39-40.
17
สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารงานมัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ,
2560).
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาตามคู่มือการบริหารสถานศึกษานิติบุคคล ซึ่งจาแนกการบริหารงานวิชาการ
ออกเป็น 12 งานดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
7. การนิเทศการศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ คือ
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบั น สั ง คมอื่ น ที่ จั ด การศึ ก ษา 18 โดยมี ร ายละเอี ย ดแนวทางในการปฏิ บั ติ ง านตามขอบข่ า ย
การบริหารงานวิชาการทั้ง 12 งาน ดังนี้
1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีแนวทางในการปฏิบัติดัง นี้คือ ศึกษาวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมิน
สถานภาพสถานศึกษาเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทาโครงสร้างหลักสูตรและสาระ
ต่างๆ ที่กาหนดให้มีในหลักสู ตรสถานศึก ษาที่ส อดคล้ องกับ วิสัยทั ศน์ เป้าหมายและคุณ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และระหว่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริการจัดการ
ใช้หลักสูตรให้เหมาะสม นิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสมจัดทาโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ที่กาหนดให้
18

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือ การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
(ร.ส.พ.),2546),33-38.
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มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ โดย
พยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้คือ ส่งเสริมให้ครูจัดทา
แผนการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อป้องกันและแก้ไ ข
ปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง การส่ง เสริมให้รักการอ่านและใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระโดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การจัดกระบวนการเรียนรู้และการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ
โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือ ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น การนิเทศแบบเพื่อนครูช่วยเพื่อนครู
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสมส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม
3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้คือ
กาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลของสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดทา
แผนการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วย
การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูดาเนินการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบัติและ
ผลงานจัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถาน
ประกอบการ และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ให้ได้มาตรฐาน
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้คือ ศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา
ส่ง เสริ มให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพั ฒนาคุณ ภาพการเรีย นรู้ ให้ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัย หรือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นๆ
5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ
ดังนี้คือ ศึกษา วิเคราะห์ความจาเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการ
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บริหารงานวิชาการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดหาสื่อและ
เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการประสานความร่วมมือใน
การผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
งานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นๆ การประเมินผล
การพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ มีแนวทางในการปฏิบัติดัง นี้คือ 1) สารวจแหล่งการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง ในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่
การศึ ก ษาและเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาใกล้ เ คี ย ง 2) จั ด ท าเอกสารเผยแพร่ แ หล่ ง การเรี ย นรู้ แ ก่ ค รู
สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง
3) จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้ง พัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง
4) ส่ ง เสริ ม พัฒ นาแหล่ ง การเรีย นรู้ ที่ใ ช้ ร่ วมกั น ส่ง เสริม สนั บสนุ น ให้ ค รู ใช้ แ หล่ง การเรี ย นรู้ ทั้ ง ใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น
7) การนิเทศการศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้คือ 1) จัดระบบการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 2) ดาเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการ
สอนในรู ป แบบที่ ห ลากหลายและเหมาะสมกั บ สถานศึ ก ษา 3) ประเมิ น ผลการจั ด ระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 4) ติดตามประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนา
ระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 5) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสบการณ์ การจัดระบบการนิเทศ การศึกษาภายในสถานศึกษากับสถาบันอื่นหรือ
เครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
8) การแนะแนวการศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดัง นี้คือ จัดระบบการแนะแนว
การศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษาดาเนินการแนะแนวการศึกษา ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษาประสานความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือข่ายการ
แนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา
9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ
ดังนี้คือ การจัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กาหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัด
ของกระทรวง เป้าหมาย ความสาเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ
สานักงานรับรองความสาเร็จของสถานศึกษา วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุตามเป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษาดาเนินการพัฒนางาน
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ตามแผนและติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิน คุ ณภาพภายในเพื่อ ปรับ ปรุ ง พัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกัน
คุ ณ ภาพภายใน และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการ
ประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประสานงานกับส านั กงานรั บรองมาตรฐาน
การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้คือ ศึกษา
สารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค
ทักษะทางวิ ชาการเพื่อ การพัฒ นาทั กษะวิช าชีพ และคุณ ภาพชีวิ ตของประชาชนในชุ มชนท้อ งถิ่ น
การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา
และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ส่ง เสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
โดยมี แ นวทางในการปฏิ บั ติ ดั ง นี้ คื อ ประสานความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ ในการพั ฒ นาวิ ช าการกั บ
สถานศึก ษาของรัฐ เอกชน และองค์การปกครองส่วนท้อ งถิ่น ทั้ ง ที่จัดการศึกษาขั้นพื้น ฐานและ
ระดับอุดมศึกษาบริเวณใกล้เคียง ทั้งภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษาและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้คือ 1) สารวจและศึกษาข้อมูลการ
จัดการศึ กษารวมทั้ งความต้องการในการได้ รับ การสนับ สนุ นด้า นวิ ชาการของบุค คล ครอบครั ว
องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและ
การพั ฒนาคุ ณภาพการเรียนรู้ในการจั ดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์ก ร หน่ วยงานและ
สถาบั น สั ง คมอื่ น ที่ จั ด การศึ ก ษา จั ด ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ในการจั ด การศึ ก ษาของบุ ค คล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมที่จัดการศึกษา19
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือ การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
(ร.ส.พ.),2546),36-38.
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จากแนวคิ ด ของนั ก วิ ช าการและหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาที่ ก ล่ า วถึ ง ขอบข่ า ยของการ
บริหารงานวิชาการส่วนใหญ่สอดคล้องและคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันเพียงรายละเอียดภายในเท่านั้น
สาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปและสังเคราะห์ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการที่เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ตามแนวคิด
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และขอบข่ายการบริหารงานวิชาการตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการของ
สถานศึกษา จาแนกเป็น 12 งานได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) การพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา 6) การพั ฒ นาแหล่ ง การเรี ย นรู้
7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ ทางวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 12) การส่ง เสริ มและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาต้องจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จ ริง โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้
โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้สังคม ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ รวมทั้งเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดย
กาหนดให้มีดัชนีวัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สามารถตรวจสอบคุณภาพการ
จัดการศึกษาได้ทุกชั้นปี มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
1) จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น
2) จัดทาหลักสูตรที่มุ่ง เน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกายและจิตใจ
สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรมและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3) จัดให้มีรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้นสาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ส่งเสริมเฉพาะทาง การส่งเสริมความเป็นเลิศ อาชีวศึกษา ผู้บกพร่อง พิการและการศึกษาทางเลือก
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5) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน
กับผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและมุ่งสู่ความเป็นสากล
2. สถานศึก ษาควรจั ดทาหลัก สูตรสถานศึกษาที่จั ดกระบวนการเรีย นรู้ใ ห้เหมาะสมกั บ
ความสามารถของผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารายงานผลให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้รับทราบ20
สานั กพั ฒนาระบบบริ หารงานบุ คคลและนิ ติการ สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิก ารที่กาหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไว้ 4 ขั้นตอน ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตย์ธิดา จันดาสงค์ กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดังนี้
1. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง ด้วยวิธีการดังนี้
1.1 จั ดให้มีก ารวิจัย และพัฒ นาหลัก สูต รขึ้น ใช้เ องให้ทั นกั บการเปลี่ย นแปลงทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น
1.2 จัดทาหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
1.3 จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.4 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้นสาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่ส่ง เสริมความเป็นเลิศ
ผู้บกพร่อง พิการและการศึกษาทางเลือก
1.5 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก
2. สถานศึกษาสามารถจัดทาหลักสู ตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและอื่น ๆ ให้
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยความร่วมมือของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา
20

สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึก ษาธิก าร , คู่มื อ การปฏิ บัติ งานข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
รักษาการตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา (กรุง เทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จากัด, 2560), 23.
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4. นิ เ ทศ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และปรั บ ปรุ ง หลั ก สูต รสถานศึ ก ษา อีก ทั้ ง รายงานผลให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ21
รัชนีย์ สีหะวงษ์ ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ประกอบด้วยภารกิจ 5 ด้าน
ดังนี้คือ 1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้างหลักสูตร 3) การนาหลักสูตรไปใช้
4) การประเมินหลักสูตรและ 5) การปรับปรุงหลักสูตร22
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยมีขั้นตอนดังนี้
การวิ เคราะห์ เอกสารหลั กสู ตร การส่ง เสริม ชุม ชนให้ มีส่ วนร่ว มในการจัด ทาหลั กสู ตร การจัด ท า
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การนาหลักสูตรไปใช้ การนิเทศ ติดตาม
และการประเมินผลการใช้หลักสูตรและการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการสาคัญในการนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายของหลักสูตร ครูผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดย
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่กาหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. การจั ดการเรี ย นรู้ เ พื่ อให้ ผู้ เ รี ย น มีค วามรู้ ค วามสามารถตามมาตรฐานการเรี ย นรู้
สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยยึดหลักให้ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดและเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถในการ
เรียนรู้ และพั ฒนาตนเองได้ กระบวนการจั ดการเรียนรู้ต้องส่ง เสริ มให้ผู้ เรียนสามารถพัฒ นาตาม
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นิ ต ย์ ธิ ด า จิ น ดาสงค์ , "ปั ญ หาและแนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2"
(วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558),
25.
22
รัช นี ย์ สี ห ะวงษ์ , "ปั ญ หาและแนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น
ประถมศึกษากลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต
1" (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558),
31
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ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ต้องคานึง ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง
เน้นให้ความสาคัญในด้านความรู้และคุณธรรม
2. กระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญจะต้องอาศัยกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นเครื่องมือที่จะนาพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่
จ าเป็ น ส าหรั บ ผู้ เ รี ย น อาทิ เ ช่ น กระบวนการเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการ กระบวนการสร้ า งความรู้
กระบวนการคิด กระบวนการเผชิญ สถานการณ์และแก้ปัญ หา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริ ง
ปฏิบัติจริง การเรียนรู้ด้วยตนเองและกระบวนการวิจัย เหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนและพัฒนา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร
3. การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ผู้ ส อนต้ อ งศึ ก ษาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาให้ เ ข้ า ใจถึ ง
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญของผู้เ รียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสาระการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึง พิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้วิธีสอนและ
เทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและ
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของ
หลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียน ควรมีบทบาทดังนี้
4.1 บทบาทของผู้สอน
4.1.1 ศึ กษาวิ เคราะห์ ผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ คคล แล้ ว น าข้ อ มู ลมาใช้ ใ นการวางแผน
การจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน
4.1.2 ก าหนดเป้ า หมายที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เ รี ย นด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะ
กระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.1.3 ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่า ง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย
4.1.4 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
4.1.5 จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมและนาภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4.1.6 ประเมิน ความก้ า วหน้า ของผู้ เรี ยนด้ วยวิ ธีก ารที่ หลากหลายเหมาะสมกั บ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน
4.1.7 วิเ คราะห์ผลการประเมิน มาใช้ ใ นการซ่อ มเสริ มและพัฒ นาผู้เ รีย นรวมทั้ ง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
4.2 บทบาทของผู้เรียน
4.2.1 กาหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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4.2.2 เสาะแสวงหาความรู้เข้าถึง แหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สัง เคราะห์ข้อความรู้
ตั้งคาถาม คิดหาคาตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ
4.2.3 ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองและนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่างๆ
4.2.4 มีปฏิสัมพันธ์ ทางาน ทากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครูผู้สอน
4.2.5 ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง23
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
ส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความหมายของการวัดผล ประเมินผลตามแนวทางการปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลดังนี้
การวั ด (Measurement) หมายถึ ง การก าหนดตั ว เลขให้ กั บ วั ต ถุ สิ่ ง ของ เหตุ ก ารณ์
ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน การจะได้ตัวเลขมานั้นต้องใช้เครื่องมือวัด เพื่อให้ไ ด้
ตัวเลขที่สามารถแทนคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ต้องการวัด
การประเมิน (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูล ตีความ บันทึกและใช้ข้อมูล
เกี่ยวกับคาตอบของผู้เรียนที่ทาในภาระงาน/ชิ้นงาน ว่าผู้เรียนรู้อะไร สามารถทาอะไรได้และจะไป
ต่อไปอย่างไรด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย
การประเมินค่า/การตัดสิน (Evaluation) หมายถึง การนาเอาข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการวัด
มาเป็นข้อมูลในการตัดสินผลการเรียน โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด เพื่ อ
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าผู้เรียนมีความเก่งหรืออ่อนเพียงใด บรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด
ซึ่งคือการสรุปผลการเรียน
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ใ นชั้ น เรี ย น (Classroom Assessment) หมายถึ ง
กระบวนการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ ตีความ บันทึกข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ โดยการดาเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ห ลากหลาย เหมาะสมกั บ วั ย ของผู้ เ รี ย น มี ค วามสอดคล้ อ งและเห มาะสมกั บ
พฤติกรรมที่ต้องการวัด นาผลที่ได้มาตีค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดในตัวชี้วัดของมาตรฐาน
สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา ข้อมูลที่ไ ด้นี้นาไปใช้ ในการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกั บ
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กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2552).
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ความก้าวหน้า จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง ให้แก่ผู้เรียน การตัดสินผลการเรี ยนรวบยอดในเรื่องหรือ
หน่วยการเรียนรู้ หรือรายวิชาและการวางแผน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน24
ทัศนีย์ เสียงหวาน ได้กล่าวถึง การเทียบโอนผลการเรียนตามพระราชบัญ ญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีวัตถุประสงค์และแนวทางเทียบโอน
ผลการเรียนที่หลากหลายมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้มีการเทียบโอนในรูปแบบการจัดการศึกษาต่าง
รูปแบบกัน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความหลากหลาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียน
ระหว่างรูปแบบการจัดการศึกษาและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน สามารถเทียบโอนกันได้โดย ให้
สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนด้วยการให้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้
จากการศึกษาในรูปแบบต่างๆ หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนผลการเรียนระหว่างโรงเรียน
เพื่อให้นัก เรีย นได้ เรีย นอย่ างต่ อเนื่ อง ลดการเรียนซ้ าซ้อ นในรายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วและนัก เรีย น
สามารถนาผลการเรียนไปเทียบโอนในสายอาชีพ โดยให้สถานศึกษาดาเนินการดังนี้
1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน
ในด้านต่าง ๆ
2. พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์
3. พิจารณาความสามารถและปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและระเบียบที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด25
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้ประสบความสาเร็จได้นั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตาม
24

ส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, vol. พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จากัด, 2557), 85.
25
ทัศนีย์ เสียงหวาน, การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบางละมุง 2 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 (งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา,2557), 33.
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มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของผู้เรียน ซึ่ง เป็น
เป้าหมายหลัก ในการวัดและประเมินผลการเรีย นรู้ในทุ กระดับ ไม่ว่า จะเป็น ระดับชั้ นเรียน ระดั บ
สถานศึ ก ษา ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและระดั บชาติ ซึ่ ง การวั ดและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ เ ป็ น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ
ความก้าวหน้า และความสาเร็จ ทางการเรีย นของผู้เรี ยน ตลอดจนเป็นข้ อมูล ที่เป็ นประโยชน์ต่ อ
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้แบ่งออกเป็น 4 ระดับได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับชาติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผู้สอนดาเนินการเป็นปกติและสม่าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอนใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่ น การซั กถาม การสัง เกต การตรวจการบ้าน การประเมิน โครงการ การประเมิ น
ชิ้นงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบเป็นต้น โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินหรือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน หรือผู้ปกครองร่วมประเมิน
โดยการประเมิน ระดั บชั้ นเรีย นเป็น การตรวจสอบว่ า ผู้เ รีย นมี พั ฒนาการความก้า วหน้ า
ในการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ มากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการ
สอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
2. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดาเนินการเพื่อตัดสินผล
การเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี / รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลั กษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนต้องพัฒนาในด้านใด รวมทั้ง
สามารถน าผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นในสถานศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ร ะดั บ ช าติ โดยผล
การประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้ อมูล และสารสนเทศเพื่ อการปรับ ปรุง นโยบาย หลั กสูต ร
โครงการหรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ-รายงานผลการจัดการศึกษาต่ อ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน
3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
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พื้นฐานในการพัฒนา-คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
ดาเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทาและดาเนินการโดย
เขตพื้นที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดในการดาเนินการจัดสอบ นอกจากนี้
ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้ เรียนทุกคนที่เรียนใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับ
การประเมิน ซึ่งผลจากการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ
เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการวางแผนยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษ า ตลอดจนเป็ น ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น
การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ
โดยข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือปรับปรุงแก้ ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานของ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ที่จาแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป
กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า กลุ่มผู้เรียนที่มี ปัญหา
ด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาใน
การด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย นได้ ทั น ท่ ว งที เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาและประสบ
ความส าเร็ จในการเรี ยน ดั ง นั้น สถานศึ ก ษาในฐานะผู้รั บ ผิด ชอบการจัด การศึ กษาจะต้อ งจัด ท า
ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นของสถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งและเป็ น ไปตาม
หลั กเกณฑ์แ ละแนวปฏิบั ติที่ เป็ น ข้อ กาหนดของหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เพื่อ ให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน
การเทียบโอนผลการเรียน
สถานศึ ก ษาสามารถเที ย บโอนผลการเรี ย นของผู้ เ รี ย นในกรณี ต่ า งๆ ได้ แ ก่ การย้ า ย
สถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับ
การศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาในประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอน
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา
สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษา โดยครอบครัว
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โดยการเทียบโอนผลการเรียนควรดาเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียน
แรกที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้ง นี้ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้อง
ศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจาก
การเทียบโอนควรกาหนดรายวิชา/จานวนหน่วยกิต ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม ซึ่ง การ
พิจารณาการเทียบโอน สามารถดาเนินการได้ดังนี้
1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียน
2. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรี ยนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งภาค
ความรู้และภาคปฏิบัติ
3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง
โดยการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประเทศหรือแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การวั ด ผล การประเมิ น ผลและการเที ย บโอนการศึ ก ษาถื อ ว่ า เป็ น ภารกิ จ ที่
สถานศึ ก ษาควรที่ จ ะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ และจะต้ อ งมี ก ารจั ด การที่ เ ป็ น ระบบและกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะสามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกได้ตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ26
สรุปได้ว่า การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน เป็นการกาหนดระเบียบแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและ
ส่ง เสริมให้ครูผู้สอนดาเนินการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง การเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น
รวมถึงการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

26

ฆนัท ธาตุทอง, การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (นครปฐม เพชรเกษมการพิมพ์, 2552), 53-59.
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การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเพื่ อให้เกิด
นวัตกรรม หรือวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนให้ดีขึ้น27
เอมอร ผลบุภพ กล่าวว่า งานวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ โดย
ดาเนินการของครูผู้สอนและอาจรวมถึงนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน สมาชิกในชุมชน เพื่อใช้แก้ไ ข
ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความรู้ใหม่ๆ นี้เรียกว่า นวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใช้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่มจากการแก้ปั ญหาเชิงระบบ มีการวางแผนและวางนโยบายในการ
พัฒนาและเสร็จสิ้นที่การคิดค้นนวัตกรรมการแก้ปัญหาได้28
สรุปได้ว่า งานวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัยที่ดาเนินการโดยครูผู้สอน เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนการสอน มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยใช้นวัตกรรมที่มี
ความเหมาะสมสาหรับผู้เรียนและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง
กระบวนการและขั้นตอนในการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
ภาคิน ลุนลี ได้กล่าวถึง ขั้นตอนของการวิจัยว่าประกอบด้วย 11 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดผลผลิตทางการศึกษาที่จะทาการพัฒนา ต้องกาหนดให้ชัดเจนว่า
ผลผลิตทางการศึกษาที่จะวิจัยและพัฒนาคืออะไร โดยกาหนดคุณลักษณะทั่วไป รายละเอียดของ
การใช้วัตถุประสงค์ การใช้เกณฑ์ในการเลือกกาหนดผลผลิตทางการศึกษาที่จะวิจัยและพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคือ การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย
การสั ง เกตภาคสนาม ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ผ ลผลิ ต การศึ ก ษาที่ ก าหนด ถ้ า มี ค วามจ าเป็ น
ผู้วิจัยและพัฒนาจะต้องทาการศึกษาวิจัยขนาดเล็กเพื่อหาคาตอบ ซึ่งงานวิจัยและทฤษฎีที่มีอยู่ไ ม่
สามารถตอบได้ก่อนที่จะเริ่มพัฒนาต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย
1. กาหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ผลผลิต
27

เกรียงไกร ปริธรรมมัง, "ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์
วิทยา จังหวัดสระแก้วตามทัศนะของนักเรียน" (งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551), 31.
28
เอมอร ผลบุภพ, "การวิจัยในชั้นเรียน" (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551),
14
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2. ประมาณค่าใช้จ่าย กาลังคนและระยะเวลาที่ต้องการใช้ศึกษาความเป็ นไปได้ ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
3. พิจารณาผลสืบเนื่องจากผลผลิต
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนารูปแบบขั้นตอนของผลผลิต ขั้นนี้เป็นขั้นตอนการออกแบบและจัดทา
ผลผลิตทางการศึกษาตามที่วางไว้ เช่น เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นก็
จะต้องออกแบบหลักสูตร เตรียมวัสดุ คู่มือการฝึกอบรม เอกสารในการฝึกอบรมและเครื่องมือวัด
ประเมินผล
ขั้นตอนที่ 5 ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 1 โดยการนาผลผลิตที่ออกแบบและจัดเตรียม
ไว้ไปทดลอง เพื่อทดสอบคุณภาพขั้นต้นของผลผลิตในโรงเรียน จานวน 1 – 3 โรงเรียน ใช้กลุ่มเล็ก
6 – 12 คน ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
ต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 ปรับ ปรุงผลผลิต ครั้ง ที่ 1 น าข้อมู ลและผลการทดลองใช้จากขั้นตอนที่ 5
มาพิจารณาปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 7 ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 2 นาผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลองเพื่อทดสอบ
คุณภาพผลผลิตตามวัตถุประสงค์ในโรงเรียน จานวน 5 – 15 โรงเรียนใช้กลุ่มเล็ก 30 – 100 คน
ขั้นตอนที่ 8 ปรั บปรุ งผลผลิ ตครั้ ง ที่ 2 นาข้ อมูล และผลจากากรทดลองใช้ จากขั้น ที่ 7
มาพิจารณาปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 9 ทดลองหรือทดสอบผลผลิ ตครั้ง ที่ 3 ขั้นนี้นาผลผลิตที่ป รับปรุง ไปทดลอง
เพื่อทดสอบคุณภาพการใช้งานของผลผลิต โดยใช้ตามลาพังในโรงเรียน 10 – 13 โรงเรียน ใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 40 – 200 คน
ขั้นตอนที่ 10 ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 3 นาขั้นตอนที่ 9 มาพิจารณาปรับปรุงเพื่อผลิตและ
เผยแพร่ต่อไป
ขั้นตอนที่ 11 เผยแพร่เป็นการเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัยและพัฒนาผลผลิตในที่
ประชุมสัมมนาวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งไปเผยแพร่ในโรงเรียนต่าง ๆ หรือติดต่อบริษัทเพื่อผลิตจาหน่าย
ต่อไป29
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ภาคิน ลุนลี อ้างถึงใน รัชนีย์ สีหะวงษ์ , "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิ ช าการโรงเรี ย นประถมศึ ก ษากลุ่ ม เครื อ ข่ า ยวั ง สมบู ร ณ์ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1" (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558), 42 - 44
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จากข้อมูลงานวิจัย แนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นการใช้ กระบวนการที่เหมาะสม การแสวงหาวิธีการ แนวทางหรือนวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่งของ
การแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษากับ
สถานศึ ก ษา องค์ ก ร หน่ ว ยงานและสถาบั น อื่ น ๆ เพื่ อ ร่ ว มกั น พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สื่อการเรียนการสอนเป็นองค์ระกอบที่ทาให้การเรียนการสอนดาเนินไปด้วยความราบรื่น
เพราะสื่อการเรียนการสอนจะช่วยให้ครูประหยัดเวลาและแรงงานในการสอน ช่วยให้ครูสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น โดยการเรียนรู้ของนักเรียนเกิดจาก
ประสบการณ์และเกิดจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง โดยอาจจะมีสื่อการเรียนการสอนเข้า
ไปเกี่ยวข้องด้วย ทาให้จะเห็นได้ว่าสื่อการเรียนการสอนมีความสาคัญและมีอิทธิพลต่อการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งเดล ได้กล่าวถึงคุณค่าของสื่อการสอนว่าทาให้ผู้เรียนรู้ความหมาย ขอบข่ายและ
เพิ่มพูนขอบเขตของประสบการณ์ของผู้เรียนได้กว้างขวางขึ้น จดจาได้รวดเร็ว แม่นยายิ่งขึ้น โดยไม่
ต้ อ งอาศั ย ค าอธิ บ ายและท าให้ ผู้ เ รี ย นที่ มี ส ติ ปั ญ ญา แตกต่ า งกั น ได้ เ ข้ า ใจเนื้ อ หาวิ ช าที่ เ รี ย น
เช่นเดียวกัน 30 ส่วนอีริคสัน ได้กล่าวถึงความสาคัญของสื่อการสอนว่า สื่อการสอนจะช่วยจัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนมากขึ้น ช่วยให้ครูจัดเนื้อหาที่มีความหมาย ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สนองต่อบุคคลแต่ละบุคคลเป็นอย่างดี และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น 31 ซึ่งการปฏิรูปเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้นจะต้องเป็นกระบวนการที่
ดาเนินไปอย่างเป็นระบบขั้นตอนมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน ครอบคลุมกระบวนการจัดการศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูปดังนี้
1. การปฏิรูปความคิดของบุคลากร เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเพราะบุคลากรจะเป็นบุคคลที่นาเอา
เทคโนโลยีไปใช้ในการปฏิบัติจริงภายในสถานศึกษา ซึ่งหากบุคลากรมีทัศนคติเชิงบวก ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงแล้วก็ย่อมเกิดผลดีต่อการพัฒนาปฏิรูปเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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2. การปฏิรูปการผลิต โดยต้องมีการสารวจความต้องการของผู้ใช้ในเบื้องต้นก่อน เพื่อให้สื่อ
วัสดุอุปกรณ์และโปรแกรมการเรียนรู้ต่างๆ ถูกผลิตออกมาตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะใช้ได้จริง และ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งต้องมีกระบวนการผลิตที่สั้น กระชับ พร้อมทั้ง
พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือให้ทันสมัยที่จะทาให้สื่อการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด
3. การปฏิรูปการเผยแพร่ ต้องมีการประชาสัมพันธ์และนากลุ่มเป้าหมายให้รับรู้ข่าวสาร
สาระที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ทั่วถึง และหลากหลายเป็นระบบการเผยแพร่ที่เป็น
ระบบเปิด กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้จากสื่อได้โดยตรงกว้างขวางและที่สาคัญ
ต้องคานึงถึงศักยภาพผู้ใช้ ความพร้อมใน ปัจจัยต่างๆ พร้อมกันไปด้วย
4. การปฏิรูประบบตรวจสอบและประเมินผล เป็นสิ่งจาเป็นและมีความสาคัญต่อการสร้าง
ผลผลิตให้มีคุณภาพและคุ้มค่า เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาต่อไป
จากความสาคั ญของสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้น ผู้บริ หารสถานศึกษา
ครูโสตทัศนศึกษา ครูผู้สอนจะต้องร่วมคิด ร่วมปรึกษา ร่วมพัฒนาให้มีการจัดหาสื่ออย่างเป็นระบบ
ถาวรจริงจัง และกระจายสื่อออกไปทุกพื้นที่ไ ม่ว่ าจะเป็นในห้ องเรียนและนอกห้องเรียนหรือนอก
โรงเรียนก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างวิวัฒนาการเกี่ยวกับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทางอีริคสัน
จึงได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารในเรื่องการบริหารสื่อการเรียนการสอนว่า 1) ผู้บริหารต้องเป็นผู้
กาหนดนโยบายและแนวทางในการจั ด การใช้ ก ารบ ารุ ง รัก ษาสื่ อตลอดจนการมอบหมายหน้ า ที่
รับผิดชอบ 2) เป็นผู้นิเทศในฐานะที่ผู้บริหารเป็นนักการศึกษาจึงควรที่จะต้องพยายามช่วยเหลือครูให้
สามารถนาสื่อการเรียนการสอนมาใช้ประกอบการเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการนิเทศ
การศึกษา 3) เป็นผู้มีความรู้ในด้านสื่อการสอน สามารถที่จะให้คาแนะนา เผยแพร่หรือสร้างสรรค์สื่อ
การเรีย นการสอนเพื่อ นามาใช้ใ นโรงเรีย นได้ และ 4) เป็ นช่ า งเทคนิค โดยผู้ บ ริห ารต้อ งมีค วามรู้
ความสามารถพอสมควรเกี่ยวกับวิธีใช้และรู้ถึงประสิทธิภาพของสื่อการสอนแต่ละชนิด และควรมี
ความรู้ ด้านการดูแลบารุงรักษาสื่อการเรียนการสอนพอสมควร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสื่อ
การเรียนการสอนภายในสถานศึกษา32
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ดวงกมล สินเพ็ง กล่าวถึงความหมายของนวัตกรรมการศึกษา คือ การกระทาหรือแนวคิด
ใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่นามาใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ แนวคิดและพฤติกรรมไปในทางที่พึงปรารถนา33
จันทร์ชลี มาพุทธ ได้ให้ความหมายของคาว่า นวัตกรรมการศึกษาไว้ว่า เป็นการนาความคิด
ใหม่ ๆ มาใช้ ใ นการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ไ ด้ อ ย่ างรวดเร็ว เกิ ด แรงจู ง ใจในการเรี ย นและ
ช่วยประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วีดิทัศน์ สื่อหลายมิติและอินเตอร์เน็ต
เป็นต้น และได้กล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง การนาสิ่งต่างๆ รวมถึง
วิ ธี ก ารเข้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การเรี ย นการสอนหรื อ แก้ ปั ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอ นให้ มี
ประสิ ทธิภ าพมากที่ สุด 34 สอดคล้อ งกับ แนวคิดของ ภรภัท ร เฮ็ง นิรัน ดร ที่ไ ด้ ให้ค วามหมายของ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาคือ การนาวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการต่าง ๆ มาใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการศึกษาเช่นกัน35
จากแนวคิ ดข้า งต้ นสามารถสรุ ปได้ว่ า นวัต กรรมและเทคโนโลยีเ พื่อ การศึ กษา หมายถึ ง
การนาความรู้ แนวคิด วิธีการและวัสดุ อุปกรณ์มาใช้ในจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้เรียน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเกิดแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ฉัตรชัย ต้นกล้า ได้เสนอแนวทางการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์ความจาเป็นในการใช้สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาและการบริหารวิชาการ
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2. จัดทาแผนงาน โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. จัดสร้างจัดหาสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้และศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
4. ให้บริการห้องผลิตสื่อและห้องสืบค้นความรู้ บริการครูผู้สอน
5. จัดโครงการประกวดสื่อและนวัตกรรมที่เป็นผลงานของครูผู้สอน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูส่งสื่อนวัตกรรมเข้าประกวดแข่งขันระดับต่างๆ
7. สนับสนุนให้ครูผลิต ใช้สื่อและรายงานผลการใช้ในรูปแบบการวิจัย
8. จัดทาทะเบียนข้อมูลสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
9. จัดทาระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและการใช้ห้อง
ที่ให้บริการในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ
10. ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ
11. ส่งเสริมและให้บริการการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
12. จัด อบรมและส่ ง เสริม บุ ค ลากรในการผลิ ต สื่ อ นวั ต กรรม เทคโนโลยี ทั้ง ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาจัดหา ผลิตสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนและซ่อมบารุงให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี พร้อมจัดทาบัญชีไว้อย่างชัดเจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สรุปได้ว่า การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นการศึกษา วิเคราะห์ความจาเป็นใน
การผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดหาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใ นกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน ควรมีการติดตาม ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมในสถานศึกษาให้เป็นระบบที่
ชัดเจน ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 25 ได้กาหนดไว้
ว่ารัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ อื่นๆ อย่างเพียงพอและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ 36 ดั ง นั้ น ทางสถานศึ ก ษาจึ ง ควรมี ก ารด าเนิ น การต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาและด าเนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม แหล่ ง การเรี ย นรู้ ภ ายในโรงเรี ย นให้ มี
การด าเนิ น การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สถาบั นสิ่ ง แวดล้ อ มไทยให้ ไ ด้
ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ว่า หมายถึงตัวบุคคลหรือสถานที่จุดใดจุดหนึ่งหรือแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
36

กองเทพ เคลือบพณิชกุล และคณะ, รวมกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

(กรุงเทพฯ : : สานักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, 2549).
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ตามธรรมชาติ ที่สามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือตอบสนองกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น วิทยาการชาวบ้าน
ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น กลุ่ ม หั ต ถกรรมพื้ น บ้ า น กลุ่ ม วั ฒ นธรรม อุ ต สาหกรรม
ครัวเรือน องค์กร ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ รวมทั้ง แหล่ ง น้าตาม
ธรรมชาติ ป่าเขา ทุ่งนา ที่อาจจะมีอยู่ทั้งในโรงเรียนและชุมชนโดยแหล่งการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่ สาคัญในการทาให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในด้านความคิดและปฏิบัติจริง ซึ่งการจัดกิจกรรม
ในแหล่งการเรียนรู้ควรสอดคล้องกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของมนุษย์37
นอกจากนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประเภทของแหล่งเรียนรู้ว่า
สามารถจัดได้หลายแบบตามความสอดคล้องกับโรงเรียนแต่ละแห่งเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการใช้ โดยใน
ที่นี้ไ ด้เสนอการจัดประเภทของแหล่งเรียนรู้ไ ว้ 2 แบบคือ 1) จัดตามลักษณะของแหล่งเรียนรู้ คือ
แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น บุค คล 2) จัดตามแหล่งที่ตั้ง ของแหล่ง
เรียนรู้ คือ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน 38 ส่วนกระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้เสนอลักษณะของแหล่งเรียนรู้ไว้ดังนี้
โดยหลักเกี่ยวกับการจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ได้แก่ 1) อาคารสถานที่ควรมี
ความเหมาะสมอยู่ในจุดศูนย์กลางที่นักเรียนและครูอาจารย์มาใช้ได้สะดวก ห่างไกลจากเสียงรบกวน
มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก 2) ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนรู้ควรเป็นผู้ที่มีความรู้
ทางบรรณารักษศาสตร์หรือหลักการจัดระบบสื่อเพื่อสะดวกในการใช้และควรมีครูอื่นๆ เป็นผู้ช่วยหรือ
อาจแต่งตั้งคณะกรรมการทางานและมีนักเรียนช่วยงาน ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญที่จะช่วยให้งานสาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 3) การดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ควรจัดให้เป็นระบบเพื่อความสะดวกในการใช้
ประโยชน์ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยี
การนิเทศการศึกษา
โกลแฮมเมอร์ และคณะ (Others) ได้ให้คาจากัดความของการนิเทศ ไว้ว่า เป็นลักษณะงาน
ที่มอบหมายให้ครูหรือผู้นิเทศที่จะกระตุ้นให้ครู หรือครูแนะแนวในสถานศึกษาได้มีการพัฒนาในการที่
จะนาวิธีการสอน สื่อการเรียนการสอนมาใช้ โดยเน้นถึงทักษะในการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันการนิเทศ
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กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 6,การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (กรุงเทพฯ ดิ
เอ็มเพอเรอร์ พี กรุ๊ป จากัด, 2544), 230-31.
38
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน
(กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2547), 1-4.

37
การศึกษาจึงเป็นความพยายามที่จะช่วยเหลือครูแก้ปัญหา ช่วยเหลือครูในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และการสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างครูและนักเรียน39
กลิคแมน ได้กล่าวถึงการนิเทศว่าเป็นแนวความคิดเกี่ยวกั บงานและหน้าที่ เกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งมีรายละเอียดในเรื่องหลักการจัดครูเข้าสอน การจัดสื่อการสอน
สิ่งอานวยความสะดวก การเตรียมและพัฒนาครู รวมทั้งการประเมินผลการเรียนการสอน การนิเทศ
การศึกษาจึงเป็นงานที่มีลักษณะดังนี้คือ 1) เป็นระบบย่อยระบบหนึ่งของระบบการศึกษา 2) เป็น
กระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอน 3) เพื่อชี้แนะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับครู
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาและ 4) ความต้องการความสาเร็จตามเป้าหมายของการ
จัดการศึกษาคือคุณภาพของผู้เรีย 40 ซึ่ง สอดคล้องกับดุลล์ ที่ไ ด้ให้ความหมายของการนิเทศว่า
เป็นการกระทาหลายๆ อย่างของนักการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการปรับปรุง
การสอนของครู41
แฮร์ริส - จึงได้กล่าวถึงงานนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้
1. งานพัฒนาหลักสูตร (Developing Curriculum) คือการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้
เหมาะกับสภาวการณ์ทั่วไป ซึ่งมีองค์ประกอบเช่น เค้าโครงหลักสูตร การนาไปใช้กับผู้เรียน โดย
คานึงถึงวุฒิภาวะเป็นต้น
2. งานดาเนินการด้านการเรียนการสอน (Organizing for Instruction) คือการจั ด
ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รและการจั ด กระบวนการเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร
3. การเลือกสรรบุคลากร (Staffing) คือการจัดให้มีบุคคลผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการ
คัดเลือกบรรจุบุคลากร การฝึกอบรม และการเก็บรักษาระเบียนของแต่ละบุคคล
4. การจัดบริการความสะดวก (Facility) คือการจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุการเรียน
การสอนที่เพียงพอ 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 จาแนก ทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ (Software and Hardware) ในการจัดหา
วัสดุอุ ปกรณ์ การเรียนการสอนนั้น จาเป็ นต้องมีการตรวจสอบคุ ณภาพของวั สดุอุป กรณ์ทั้ ง หลาย
เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเหมาะสมและสามารถที่จะนามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้อย่า ง
มีประสิทธิภาพ
6. การจัดฝึกอบรมครูประจาการ (In-Service Training) เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรม
เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และเพื่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครู ช่วยให้ครูเป็นผู้ที่
ทันต่อเหตุการณ์
7. การปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับครูบรรจุใหม่ คือมีการจัดปฐมนิเทศ
ซึ่งเป็นการช่วยเหลือครูผู้บรรจุใหม่ให้สามารถปรับตัวได้ เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ บุคคล
และระเบียบปฏิบัติต่างๆ
8. งานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในการปฏิบัติงาน (Special Service) เป็นการนานโยบายมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
9. การประสานงานกับชุมชน (Public Relation) โดยการนิเทศการศึกษามีหน้าที่ใน
การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน
10. การประเมิน (Evaluation) โดยการนิเทศการศึกษาจะต้องจัดให้มีการประเมินผล
การเรียนการสอน เพื่อหาข้อบกพร่อง และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น42
วราภรณ์ แสงพลสิทธิ์ ได้กล่าวถึงเทคนิคการนิเทศการศึกษา มี 5 รูปแบบดังนี้
1. การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ เป็นแนวทางการนิเทศแบบหนึ่งที่อาศัยผลการวิจัยมาใช้
นาทฤษฎีทางการศึกษาและการวัดผลการศึกษาที่เกิดขึ้น จึงได้นาสิ่งที่ค้นพบใหม่ๆ มาให้ประยุกต์ใช้
กับครูผู้สอน เพื่อจะได้พัฒนาให้เป็นครูที่มีคุณภาพและทางานอย่างเป็นระบบ ระเบียบตามวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์
ดังนั้ น การนิ เทศแบบวิท ยาศาสตร์ หมายถึง การใช้ วิธี การทางวิท ยาศาสตร์ ไ ปใช้ใ น
การพัฒนาการศึกษา ในหน้าที่ขอบข่ายของผู้นิเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งอาจสรุปแนวทางการ
นิเทศแบบวิทยาศาสตร์ได้ 2 แนวทางควบคู่กันคือ กระบวนการแสวงหาความจริงทางการศึกษากับ
กระบวนการหาวิธีการแก้ปัญหาทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การนิเทศแบบคลินิก (Clinical supervision) เป็นการนิเทศที่มุ่ง ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ
สถานการณ์การเรียนการสอน ซึ่ง จาเพาะเจาะจงเป็นการนิเทศที่ใช้ในห้องเรียน โดยให้ผู้นิเทศมี
42

Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education (Third Edition) (New Jersey
Prentice Hall, 1985), 11-12.
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บทบาทคล้ า ยหมอและผู้ รั บ การนิ เ ทศคื อ คนไข้ ซึ่ ง มี ส ภาพปั ญ หาและต้ อ งการแก้ ไ ขปั ญ หานั้ น
การนิ เทศแบบคลิ นิก มี จุ ดมุ่ ง หมายเพื่อ ปรั บครู ผู้ ส อนในห้อ งเรีย น ข้อ มู ล หลัก ได้ จากการบั น ทึ ก
เหตุการณ์ในห้องเรียน ได้แก่ การรับรู้ ความเชื่อ เจตคติของครูผู้สอนและนักเรียน ตลอดจนข้อมูลที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ดังนั้น การนิเทศแบบคลินิก หมายถึง การแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
ในห้องเรียนตลอดจนโครงการดาเนินงานและวิธีการที่จะปรับพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน อาศัย
การวิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้นิเทศเป็นรากฐาน43
จะเห็นได้ว่า การนิเทศการศึกษามีบทบาทสาคัญในการรักษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ถึงแม้ว่าการจัดการศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงไป กระบวนการจัดทาหลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอนจะมี วิธี การและรู ปแบบที่ พัฒ นาไปมากน้ อยเพี ยงไรก็ ตาม แต่ห น้า ที่ หลั กของการนิเ ทศ
การศึกษาในด้านการสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามก็ยัง คงมีความสาคัญ ต่อความสาเร็จในการจัด
การศึกษาและคุณภาพการศึกษาอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
การแนะแนวการศึกษา
ปัจจุ บันโรงเรียนได้มี การจัด การแนะแนวขึ้น เพื่อ ช่วยให้ นักเรียนทุกคนได้ พัฒนาตนเอง
ด้านความรู้ ความสามารถตัดสินใจได้เหมาะสมในการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
รวมทั้ง สามารถปรั บตั ว ให้เ ข้า กับ สิ่ง แวดล้ อมได้ ดี มี ชีวิ ตอยู่ใ นสั ง คมอย่า งมี ความสุข ที่ชั ดเจนของ
การแนะแนว เพื่ อเป็น กรอบของการดาเนิ นงานแนะแนวที่ ถูก ต้อ ง โดยได้มี ผู้ใ ห้ค วามหมายของ
การแนะแนวไว้หลายท่าน เช่น วิลเลียม เอ็ม พรอคเตอร์ (William M. Proctor) ได้อธิบายถึ ง
ความหมายของการแนะแนวว่า เป็นบริการซึ่งจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนทั้งที่เป็นรายบุคคลและราย
กลุ่ม ทั้งที่ยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนและที่ออกจากโรงเรียนไปแล้ว เพื่อช่วยให้เขาสามารถปรับ
ตนได้ดีที่สุดและรู้จักตัดสินใจในการเลือกอาชีพ ดูแลสุขภาพและสังคมได้อย่างเหมาะสมที่สุด44
สอดคล้องกับแนวคิดของ ฮัลฟิช (Hullfish H.) ได้กล่าวถึงหลักสาคัญในการบริหารงานแนะ
แนวว่ามีดังต่อไปนี้คือ

43

วราภรณ์ แสงพลสิทธิ์ , รายงานการวิจัยเรื่อง ความต้องการการนิเทศการสอนของครู
เครือข่ายโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม (กรุงเทพฯ: โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม, 2554), 14.
44
William M.Proctor, Principles of Guidance (New York: Thomas Y.Crowell
Co., 1983), 142.
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1) หลักของการให้อิสระทางสติปัญญา (The Principles of free intelligence)
เป็นการยอมรับนับ ถือสติปัญญา ค่านิย มและความรู้ซึ่ง กัน และกัน และเป็นการสร้างสั มพันธภาพ
อย่างแท้จริงของกลุ่มผู้ทางาน ซึ่งเป็นผลดีต่อการบริหารงาน
2) หลักของการมีส่วนร่วมในงาน (the principles of participation) เป็นการให้
คุณค่าในการดาเนินงานและการบริหารงาน
3) หลักเอกัตบุคคล (the principles of individuality) เป็นการตระหนักถึง
ความมีอิสระของทุกคนในการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์สัง คมและทางานโดยใช้สติปัญ ญาของตน
อย่างเสรี ซึ่งจะทาให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของงานและจะก่อให้เกิดความร่วมมือ
เป็นอย่างดี45
สรุปได้ว่า การแนะแนวการศึกษา หมายถึง กระบวนการช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเอง
ตามสภาพของความเป็นจริง สามารถวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การตัดสินใจด้วยตนเองได้ทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพและสามารถปรับตัวไปในทางที่ถูกต้อง
และเหมาะสม ทาให้ดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
ฐิตารีย์ ไชยชิน ได้กล่าวถึงการแนะแนวการศึกษาว่ามีขอบข่ายสาระสาคัญ 3 ด้าน ดังนี้
1. การแนะแนวการศึกษา มุ่ง หวัง ให้ผู้ เรีย นพั ฒนาการเรีย นได้ อย่ างเต็มศั กยภาพ รู้จั ก
แสวงหาความรู้และวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวด้านการเรียนและมีนิสัย
ใฝ่เรียนใฝ่รู้
2. การแนะแนวอาชีพ ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและโลกของงานอย่างหลากหลาย มีเจตคติ
และนิ สั ย ที่ ดี ใ นการท างาน มี โ อกาสได้ รั บ ประสบการณ์ แ ละฝึ ก งานตามความถนั ด ความสนใจ
การแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น
มีอารมณ์มั่นคง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจสิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัวให้ดารงชีวิตอยู่ในสัง คม
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 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี เขต 2" (งานนิ พ นธ์ ก ารศึ ก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556), 39.
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การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 กล่าวถึงการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาทั้งระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุ ณภาพการศึ กษาเพื่อพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึก ษาของการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและการอาชี วศึ ก ษาให้ เ ป็น ไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
สาหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มี
กฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา 49 ให้ มีส านัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษา มีฐ านะเป็ น
องค์การมหาชน ทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทาการประเมินผล
การจัดการศึกษาที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษา ซึ่ ง อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอื่น เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา
โดยคานึงถึง ความมุ่ งหมาย หลั กการและแนวการจั ดการศึกษาในแต่ล ะระดั บตามที่ กาหนดไว้ใ น
พระราชบัญญัตินี้ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน
ทุกห้ าปี นับตั้ งแต่การประเมิน ครั้ง สุด ท้ายและเสนอผลการประเมิ นต่อ หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องและ
สาธารณชน47
จูรัน (Josept & A., 2010) กล่าวว่า คุณภาพเป็นการดาเนินการที่ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ซึ่งได้ให้ความหมายของคุณภาพใน 2 ลักษณะคือ 1) คุณภาพ หมายถึง ลักษณะของผลผลิตที่ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยคุณภาพเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้น
เป้าหมายสาคัญของการเพิ่มคุณภาพ เพื่อทาให้เกิดความพึงพอใจสนองต่อความหวังของลูกค้าให้มาก
ขึ้นและมีผลทาให้รายได้หรือผลลัพธ์เพิ่มขึ้นในที่สุด 2) คุณภาพ หมายถึง ความอิสระจากความขาด
แคลน ปลอดจากข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในการทางานและความไม่พึ งพอใจของลูกค้า
ต่อผลผลิตที่เกิดขึ้น ซึ่งความหมายนี้เน้นถึงค่าใช้จ่าย“คุณภาพสูง ค่าใช้จ่ายน้อย”48
47

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562, 2562 วันที่ 1 พฤษภาคม,
รำชกิจจำนุเบกษำ. เล่ม 136 ตอนที่ 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).
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษานั้นสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
1. จัดระบบโครงสร้างองค์กรรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. กาหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
และตัวชี้วัดกระทรวง เป้าหมายความสาเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ของสานักงานรับรองความสาเร็จของสถานศึกษา
3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
ตามเป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
4. ดาเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
6. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในเขตพื้นที่การศึกษา
7. ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาใน
การประเมินสถานศึกษา เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง49
ฐิตารีย์ ไชยชิน ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาและเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ประกอบด้วย1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3) การจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพการศึกษา 7) การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจาปี 8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา50
สรุ ป ได้ ว่ า การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จึ ง เป็ น การด าเนิ น การที่ ส ร้ า งความมั่ น ใจ
ว่าสถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาให้ไ ด้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด โดยใช้การวางแผน
49

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,คู่มือการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
(ร.ส.พ.),2546),33-38.
50
ฐิตารีย์ ไชยชิน ,ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน กลุ่มบ่อ
ทอง 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2.(งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,2556),40.
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การดาเนินงานและตรวจสอบผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ไ ด้ผลผลิตที่มีคุณภาพตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน
แผนพัฒนาการศึ กษากระทรวงศึก ษาธิ การ(ฉบับ ที่ 12) พ.ศ.2560-2564 มี เป้ าหมายที่
ตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในด้านยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาทุน
ศักยภาพมนุษย์ สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม โดยให้ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ มีชีวิตในชุมชนและให้มีการใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้ ม ค่ า อาทิ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห้ อ งสมุ ด โบราณสถาน อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ และ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางสังคมที่แสดงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศิลปหัตถกรรมที่สืบ
ทอดมาจากอดีต รวมทั้งพัฒนาระบบจัดการความรู้บนฐานนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและภูมิสังคม51
วีระชาติ ชาภูหลง ได้ศึก ษาการพัฒนาความร่วมมื อระหว่ างโรงเรีย นกับชุม ชนในการจั ด
การศึกษา พบว่า ผู้บริหารและครูมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการร่วมกันจัดการศึกษาและ
มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนเห็นความสาคัญใน
การจัดการศึกษาร่วมกัน ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาและมีการ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานศึกษาต่อชุมชนอย่างสม่าเสมอ ทาให้ชุมชนเกิดความพอใจและ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี การพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนใน
การจัดการศึกษา โดยใช้การมีส่วนร่วมเป็นแนวทางในการพัฒนา
ชนม์ผศุตม์ พัฒพันธ์ กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน คือ การที่
สถานศึ กษาให้ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัด ทาหลัก สูตรและการจั ดการเรียนการสอน ชุมชน
ท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการพัฒนาและร่วมมือกันวิเคราะห์เนื้อหา ปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของชุมชน52
51

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564, (กรุงเทพฯ : สานักนโยบายและยุทธศาสตร์,2560),26.
52
ชนม์ผศุตม์ พัฒพันธ์ , "ปัญ หาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อาเภอตาพระยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2" (งาน
นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
2557), 55.
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สรุปได้ว่า การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชนเป็นการร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน ท้องถิ่นในด้านการจัดการเรียนรู้ ส่ง เสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาที่เป็นไปตามกลยุทธ์ในแผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อ ลด
ความเลื่อมล้าทางสังคมและก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพร่วมกัน
การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
สมาน อ่อนสระ กล่าวถึงความหมายของการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่นว่า เป็นการประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของ
รั ฐ เอกชนและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ที่ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ53
ฐิตารีย์ ไชยชิน กล่ าวถึงบทบาทหน้าที่ข องโรงเรียนในการประสานความร่วมมือ ในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นดัง นี้คือ 1) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรและ
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งพั ฒ นานั ก เรี ย นทุ ก ด้ า น 2) เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
สถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 3) ให้บริการด้านวิชาการที่
สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่ง วิชาการในที่อื่นๆ 4) จัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น54
ชนม์ผศุตม์ พัฒพันธ์ ได้กล่าวถึง แนวทางการปฏิบัติของการประสานความร่วมมือในการ
พัฒ นางานวิ ช าการกั บสถานศึก ษาและองค์ กรอื่ น ว่า เป็ น กระบวนการที่ ประชาชนในฐานะเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ได้ เ ข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งในการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น โดยแสดง
ความคิดเห็นและกระทาในสิ่งที่เห็นตรงกัน ตลอดจนร่วมพิจารณากาหนดปัญ หาความต้องการของ
53

สมาน อ่อนสระ, "ปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียน
ชุมชนวัดวังเคียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท" (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม, 2550), 12.
54
ฐิตารีย์ ไชยชิน,ปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียน กลุ่มบ่อ
ทอง 2 สั ง กัด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำชลบุ รี เขต 2.(งานนิ พ นธ์ ก ารศึ ก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,2556),118.
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ประชาชน ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ค้นหาแนวทางพัฒนาโรงเรียน อีกทั้ง
ชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ต้ อ งประกอบอาชี พ ไม่ มี เ วลาที่ จ ะมารั บ ความรู้ ร่ ว มกิ จ กรรมทางวิ ช าการกั บ
สถานศึ ก ษาและอี ก ประการหนึ่ ง อาจจะเป็ น เพราะครู ไ ม่ มี เ วลามากพอที่ จ ะถ่ า ยทอดความรู้
ด้านวิชาการสู่ชุมชน55
การประสานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันทางการศึกษาอื่นๆ ตามกรอบแนวคิด
โรงเรียนมาตรฐานสากล (Wold Class Standard School) ได้กล่าวว่า โรงเรียนที่ร่วมกันมุ่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนพร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคม
โลก (Global Citizenship) นอกจากจะส่งเสริมความรู้ ความสามารถ เพื่อความเป็นเลิศของนักเรียน
แล้วจาเป็ นต้องพิจารณามิติภ าพกว้างระดับโลก ในการจั ดหลักสูตรและประสบการณ์ก ารเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความสามารถ โดยโรงเรียนสามารถแสวงหาและสร้างเครือข่ายการร่วม
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทั้ง ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การร่วมพัฒนา
สามารถด าเนินการได้ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับกลุ่ มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ สาขาวิช า
ระดับชั้นเรียน ระดับบุคคล/กลุ่มบุคคล เช่น การเป็นคู่พัฒนาระหว่างครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน
การร่วมพัฒนาระหว่างนักเรียนฯลฯ เครือข่ายการร่วมพัฒนาระดับโรงเรียน จาแนกได้ ดังนี้
1. เครือข่ายร่วมพัฒนาตามพื้นที่ (Area-Base Partnership) เป็นการจาแนกโรงเรียน
ร่วมพัฒนาตามสภาพพื้นที่ ภูมิศาสตร์ ได้แก่ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ท้องถิ่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในเขต
พื้ น ที่ ห รื อ จั ง หวั ด เดี ย วกั น เป็ น ส าคั ญ หรื อ อาจตั้ ง อยู่ ใ นกลุ่ ม จั ง หวั ด เดี ย วกั น เพื่ อ สะดวกในการ
ประสานงานและการวางแผนการให้ความร่วมมือพัฒนา
2. เครือข่ายกลุ่มร่วมพัฒ นา (Cluster Partnership) ประกอบด้วยโรงเรียนสองโรงเรียน
หรือมากกว่านั้นใน ท้องถิ่นเดียวกันดาเนินการร่วมพัฒนากับโรงเรียนจานวนใกล้เคียงกันในอีกท้องที่
หนึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้วควรคานึงถึงระยะทางหรือความสะดวกในการเดินทางระหว่างกลุ่ม เพื่อให้
โรงเรียนสามารถติดต่อสื่ อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกันได้ทางตรง (Face-toFace) อย่างน้อยภาคเรียนละครั้ง ลักษณะสาคัญอีกประการหนึ่งของกลุ่มโรงเรียนร่วมพัฒนานี้คือ
แต่ละโรงเรียนในกลุ่มมักจะมีโรงเรียนที่เป็นคู่ร่วมพัฒนาในกลุ่มโรงเรียนของต่างประเทศ ซึ่งจะช่วย
ให้เกิดการเชื่อมประสานการร่วมพัฒนาระหว่างกลุ่มโรงเรียนภายในประเทศและต่างประเทศ
55

ชนม์ผศุตม์ พัฒพันธ์, "ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อาเภอตาพระยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2" (งาน
นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
2557),111.

46
3. เครือข่ายร่วมพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (Agenda-Base Partnership) เป็นการร่วม
พัฒนาระหว่างโรงเรียนที่มีวาระการพัฒนาหรือวัตถุประสงค์เฉพาะร่วมกัน เช่น กลุ่มโรงเรียนเน้น
ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กลุ่ม Education Hub ฯลฯ
4. เครือข่ายที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ (Identity-Base Partnership) เป็นการรวมกลุ่มเพื่อให้
ความช่วยเหลือ ร่วมมือกันตามอัตลักษณ์ร่วมของโรงเรียน เช่น กลุ่มสวนกุหลาบวิทยาลัย กลุ่มอนุบาล
จังหวัด กลุ่มเทพศิรินทร์ กลุ่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯลฯ56
นอกจากนี้ในส่วนของการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นนั้น
ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้คือ 1) การประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรั ฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษา
และ2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 57
สรุปได้ว่า การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น เป็นการวางแผน
ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกัน
พัฒนางานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา
แนวคิดของ ภารดี อนันต์นาวี ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ดังนี้คือ
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สานั กบริ หารงานการมั ธยมศึก ษาตอนปลาย , ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,แนวทางการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (ปรับปรุง พ.ศ.
2562), (กรุงเทพฯ:มปท.,2561),54-57.
57
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึก ษาธิการ, คู่มือ การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
(ร.ส.พ.),2546),33-38.
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1. สารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุน
งานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา58
สานั กงานการศึ กษามัธ ยมศึ กษา กระทรวงศึก ษาธิ การ ได้เสนอแนวทางการดาเนิน การ
ส่ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ ช าการแก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร หน่ ว ยงานและสถาบั น อื่ น ที่ จั ด
การศึกษามีรายละเอียดดังนี้
1. สถานศึกษาต้องมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ภาครัฐและเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาที่เป็นจุดเน้นเฉพาะ
2. สถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ก ารสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจและเพิ่ ม ความพร้ อ มให้ กั บ บุ ค คล
ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
3. สถานศึก ษาร่ว มกั บบุ ค คล ครอบครัว ชุ ม ชน สถานประกอบการและสถาบั นอื่ นที่ จั ด
การศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
4. สถานศึ กษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ระหว่า งบุ ค คล
ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการและสถาบัน
อื่นที่จัด ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม
6. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปได้ว่า สถานศึกษาควรร่วมมือกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นในการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ
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ภารดี อนันต์นาวี, หลักการแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา, vol. พิมพ์ครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ มนตรี, 2552), 286.
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เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สภาพปัญ หาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนราชินีบูรณะ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
โรงเรียนราชินีบูรณะ เลขที่ 9 ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ 73000 โทร.0-3425-8345 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
พ.ศ. 2457 เจ้าพระยาศรีวิไชยชนินทร สมุหเทศาภิบาล มณฑลนครชัยศรี ได้ขอครูสตรีจาก
กระทรวงธรรมการ เพื่อจัดตั้งโรงเรียนสตรีประจาจังหวัดขึ้น โดยเช่าห้องแถวริมถนนซ้ายพระของ
พระคลังข้างที่ 2 ห้องเป็นโรงเรียน เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 มีนักเรียน
7 คน ต่ อมาโรงเรี ย นถู ก ไฟไหม้ จึง ย้ ายมาตั้ ง ใหม่ที่ เ รือ นข้า งที่พั ก ของกองเสื อ ป่า (ใกล้ห้ อ งสมุ ด
ประชาชนในปั จ จุ บั น ) มี นั ก เรี ย น 36 คน ต่ อ มาพระยามหาอ ามาตย์ อุ ป ราชภาคตะวั น ตกและ
สมุหเทศาภิบาลนครชัยศรี เห็นความจาเป็นจะต้องตั้งโรงเรียนถาวรขึ้น จึง มอบให้คุณหญิง ทองอยู่
ข้าหลวงคนสนิทของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเข้าเฝ้าขอพระราชทานเงิน เพื่อสร้าง
โรงเรียนสตรี ประจามณฑลโดยโปรดเกล้าฯพระราชทานเงิน 25,000 บาท เพื่อใช้สร้างโรงเรียน
บริเวณถนนราชมรรคา (ถนนหน้าพระในปัจจุบัน) ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม โดยมีพระพุทธเกษตรานุรักษ์ พัศดีเรือนจานครปฐม เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างจนเสร็จสิ้น
เรียบร้อยและเปิดให้นักเรียนเข้าเรียนเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2461
สมเด็ จพระศรี พัชริน ทราบรมราชินี นาถ(พระพันปี หลวง) ได้พระราชทานพระบรมฉายา
ลักษณ์ขนาดใหญ่ให้แก่คณะครูและนักเรียน พร้อมโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากรเป็น
ผู้แทนพระองค์มาเปิดโรงเรียนพร้อมกับพระราชทานนามโรงเรียนว่า “ราชินีบูรณะ” เมื่อวันที่ 10
มิถุนายน พ.ศ. 2462
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : โรงเรียนราชินีบูรณะ เป็นสถานศึกษาชั้นนาในการพัฒนากุลสตรีไทยที่มี
ศักยภาพและคุณลักษณะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
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เป้าประสงค์
1. นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและมีความเป็นผู้นา
ในทุกด้าน มีความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย รักความเป็นไทย มุ่งทางานเพื่อ สังคมและน้อมนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดารงชีวิต
2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม มีการจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน สนองต่อความถนัดและศักยภาพของ
ผู้เรียน
3. ครูได้รับการพัฒนาด้านความรู้ เจตคติและทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ปีการศึกษา2560 ครูผู้สอนจานวน 149 คน เจ้าหน้าที่สานักงาน 19 คน ลูกจ้างประจา 8 คน
เจ้ า หน้ า ที่ อ าคาร สถานที่ แ ละแม่ ค รั ว รวม 21 คน พนั ก งานขั บ รถ 2 คนและเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัย จานวน 3 คน
ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวมทั้งสิ้น

จานวนห้อง
12
12
12
13
12
12
73

จานวนนักเรียน
514
501
545
435
457
511
2,969

ที่มา : โรงเรียนราชินีบูรณะ,รายงานผลการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2560,4.59
59

โรงเรียนราชินีบูรณะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9,รำยงำนกำรประเมิน
ตนเองของสถำนศึกษำ(SAR) ปีกำรศึกษำ 2560,4.

50
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
กุ ลฑรี พิ กุ ลแกม ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การบริ ห ารงานวิ ช าการที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 พบว่า การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น อยู่ในระดับปานกลาง60
ขวั ญ ใจ แสงเจริ ญ ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นวั ด หนองแขม
(สหราษฎร์บูรณะ) สานักงานเขตหนองแขม สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนวัดหนองแขม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 4 ด้านและระดับมาก 5 ด้านและด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด คือ ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อพิจารณารายด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน อยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) สานักงานเขตหนองแขม
สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ครูปฏิบัติหน้าที่ทั้งเป็นผู้นิเทศและเป็นผู้รับการนิเทศ โรงเรียนมีการนิเทศ
งานวิชาการเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารและครู ได้วางแผนและดาเนินการร่วมกันเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านวิชาการให้ได้ผลดีขึ้น61
คณิศร์ จับจิตต์ ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

60

กุลฑรี พิกุลแกม, "การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 " (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551).
61
ขวัญใจ แสงเจริญ, "การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดหนองแขม(สหราษฎร์บูรณะ)
สานักงานเขตหนองแขม สังกัดกรุงเทพมหานคร" (การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฺฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 77.

51
มีก ารดาเนิ น งานแนะแนวระดั บ ปฏิ บัติ ม ากที่สุ ด และรายการที่ มี ค วามเหมาะสมที่สุ ด คื อ จั ด ท า
โครงการแผนงานในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อระบุปัญหาการแนะแนวในโรงเรียน 62
จีณัญญาพัจน์ โคตรหลักคา ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พบว่า สภาพการบริหารงาน
วิช าการของโรงเรีย นมัธ ยมศึ ก ษา โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก ซึ่ ง ด้ า นที่ มี ค่า เฉลี่ ยสู ง สุด ได้ แ ก่
การวางแผนงานวิชาการและการนิเทศงานวิชาการ รองลงมาคือ ระบบการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การจัดสื่อการเรียนการสอน63
ชนม์ผศุตม์ พัฒพันธ์ ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อาเภอตาพระยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยรายด้านจากมากไปน้อยดังนี้ คือ ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการพั ฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษา เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัญ หาการบริหารงานวิชาการด้านการแนะแนว
การศึกษา เกิดจากโรงเรียนไม่มีระบบการแนะแนวทั้งทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ อีกทั้ง ยัง ขาด
ความร่วมมือและความเข้าใจกับครูคนอื่นเกี่ยวกับงานแนะแนวว่าเป็นหน้าที่ของครูทุกคนด้วย จึงทา
ให้งานแนะแนวไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร64
ฐิตารีย์ ไชยชิน ได้ศึกษาปัญ หาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
กลุ่ ม บ่ อ ทอง 2 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี เขต 2 เสนอแนวทาง
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไว้ว่า สถานศึกษาควรมีการ
62

คณิศร์ จับจิตต์, แนวทางการส่งเสริมงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,2559),บทคัดย่อ
63
จีณัญญาพัจน์ โคตรหลักคา, "แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 19" (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559), บทคัดย่อ.
64
ชนม์ ผศุ ตม์ พัฒ พัน ธ์ , "ปัญ หาการบริห ารงานวิ ชาการของโรงเรีย นขยายโอกาสทาง
การศึกษา อาเภอตาพระยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2" (งาน
นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
2557), 97.

52
อบรมคณะครูภายในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เพราะการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรจะสะท้อนสภาพปัญ หาและความต้องการของ
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู สามารถดาเนินงานได้ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา65
ณิรดา เวชญาลักษณ์ ได้ศึกษาวิจัยสภาพและแนวทางการดาเนินการศึกษาสภาพและแนว
ทางการด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษาพิษณุโลกเขต 1 พบว่า ด้านการด าเนิ นการอยู่ในระดับมาก ทั้ ง นี้อาจเนื่ องมาจาก
ผู้บริหารจัดท าแผนการปฏิบัติก ารประจาปี เพื่อ ใช้เป็ นแนวทางในการด าเนิน การมี การวางแผน
การปฏิบัติงาน ผู้บริหารกาหนดเป้าหมายในการดาเนินการที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริง กาหนด
ระยะเวลา ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ66
ทัศนี ย์ เสีย งหวาน ได้ ศึก ษาเรื่อ ง การบริหารงานวิช าการโรงเรี ยนในกลุ่ม บางละมุ ง 2
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 พบว่า การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ในกลุ่มบางละมุง 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับด้านที่มีค่าน้อยที่สุด 3 ด้าน
ดังนี้ คือด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการแนะแนวและการนิเทศการศึกษา ทั้งนี้
เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนบริหารสถานโดยยึดวิสัยทัศน์ นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 อีกทั้งผู้บริหารเล็ง เห็นถึง ความสาคัญของการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา67
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ฐิตารีย์ ไชยชิน,ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน กลุ่มบ่อทอง
2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2.(งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,2556),118.
66
ณิรดา เวชญาลักษณ์, "การศึกษาสภาพและแนวทางการดาเนินการศึกษาสภาพและแนว
ทางการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1" (วิทยานิพนธ์ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557).
67
ทัศนีย์ เสียงหวาน, "ปัญ หาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษา จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 6"
(วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557),
113.

53
ธิติมาวดี สกุลศิลป์ศิริ ได้ศึกษาการบริหารกิจการทีดีของผู้บริหารสถานศึ กษาที่ส่ง ผลต่อ
การบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมให้
โรงเรียนเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ซึ่งต้องใช้การบริหารด้ วยวิธีพิเศษที่เรียกว่า การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการทางานตามบริบทของสถานศึกษามีการกระตุ้นพัฒนาระบบ
การบริห ารแบบมี ส่ว นร่ วม มีก ารกระจายอานาจและเปิ ดโอกาสให้ ผู้ป ฏิบั ติง านได้ มีส่ วนร่ว มใน
การตัดสินใจ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน68
นภาพร พลอยบ้านแพ้ว ได้ศึกษาปัญ หาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนศรีวิชัย จังหวัดนครปฐม สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า
สถานศึกษาขาดการประสานงานความร่วมมือช่ วยเหลือในการพัฒนาวิชาการ ขาดการสนับสนุน
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบการวางแผนสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน ไม่มีความชานาญและขาดความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงาน องค์กรอื่นๆ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการด้านการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา
อื่นและองค์กรอื่น คือ โรงเรียนควรมีการประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น อีกทั้ง มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับองค์กรนั้นๆ69
นภารั ตน์ ชลศฤงคาร ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการกับมาตรฐานด้านผู้เรียนโรงเรียน
เอกชน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 2 ผลการวิ จั ย พบว่ า
การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
4 ด้าน โดยด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดคือ การวางแผนงานวิชาการพบว่า ด้านที่อยู่ในระดับ
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ธิติมาวดี สกุลศิลป์ศิริ,การบริหารกิจการทีดีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (วิทยานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
,2559),บทคัดย่อ.
69
นภาพร พลอยบ้านแพ้ว, "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ศรีวิชัย จังหวัดนครปฐม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9" (งานนิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555), 78.

54
ปานกลางและมี ค่ามั ชฌิ มเลขคณิ ตน้ อยที่ สุดคื อ การส่ง เสริ มและสนั บสนุนงานวิ ชาการแก่บุ คคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา70
นิ ต ย์ ธิ ด า จั น ดาสงค์ ได้ ศึ ก ษาปั ญ หาและแนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารวิ ช าการของ
สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี พบว่า ปัญ หาการพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เกิดจากผู้บริหารไม่ส่ง เสริมหรือสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัด
สภาพแวดล้อม สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ขาดบุคลากรด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยี 2) ด้านการ
ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน พบว่า โรงเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมความรู้
ให้ประชาชนในท้องถิ่นและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเข้าไม่ถึงชุมชน 71
นิลวรรณ วัฒนา ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัง หวัดชลบุรี พบว่า ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนที่อยู่ภายใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของสานักงานเขตคือ การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง จึงเป็นตัวขับเคลื่อนที่สาคัญของโรงเรียนขนาดเล็ก72
ปรี ยา ศรี งิ้ว ราย ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษาการบริ ห ารงานวิช าการของโรงเรีย นวั ด สระกะเที ย ม
(สถาพรทักษิณาคาร) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้เสนอแนว
70

นภารัตน์ ชลศฤงคาร, "การบริหารงานวิชาการกับมาตรฐานด้านผู้เรียนโรงเรียนเอกชน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 89.
71
นิต ย์ธิด า จันดาสงค์ , "ปัญ หาและแนวทางการพัฒ นาการบริหารงานวิช าการของ
สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2"
(วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา,
2557),101.
72
นิลวรรณ วัฒนา, "การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ ก สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี " (สารนิ พ นธ์ ปริ ญ ญาการศึ ก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555), 113.

55
ทางการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาว่า สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูผู้สอนได้เข้ารับการอบรมสัมมนาการเรียนรู้และการจัดทาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี73
เพชริน สงค์ป ระเสริฐ ได้ ศึก ษาเรื่อ ง การพั ฒนารู ปแบบการบริ หารงานวิ ชาการโดยยึ ด
หลักการท างานเป็ นทีม ในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ซึ่ ง พบว่าการทดลองใช้ รูปแบบการบริหารงาน
วิชาการโดยยึดหลักการทางานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลให้ผู้บริหารหัวหน้างานวิชาการ
มีพ ฤติ กรรมและแนวปฏิ บั ติ ที่ สอดคล้อ งกั บ บทบาทผู้น าทางวิ ช าการและบริ บ ทของสถานศึ ก ษา
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการขั้นตอนการทางานเป็นทีม สามารถจัด
กิจกรรมตามขั้นตอนการทางานเป็นทีมได้อย่างเป็นรูปธรรม74
ไพฑูรย์ ทิพย์สุข ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี พบว่า ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในการทาวิจัยในชั้นเรี ยน ขาดการนา
ผลการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนควบคู่กับการเรียนการสอน ครูขาดความตระหนักและไม่
เห็นความสาคัญของการวิจัยในชั้นเรียนเช่นกัน75
ภรภัทร เฮ็งนิรันดร ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 พบว่า ปัญหาด้าน
การส่ ง เสริ ม ความรู้ ท างวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน เกิ ด จากสภาพชุ ม ชนบริ เ วณโรงเรี ย นเป็ น โรงงาน
อุตสาหกรรม นักเรียนส่วนหนึ่งติดตามผู้ปกครองมาเรียนต่อในโรงเรียน ซึ่งผู้ปกครองใช้เวลาส่วนใหญ่
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ปรียา ศรีงิ้วราย, "การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณา
คาร) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 " (วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทองสุข, 2556), บทคัดย่อ.
74
เพชริน สงค์ประเสริฐ "การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการทางาน
เป็นทีม ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" (วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550), บทคัดย่อ.
75
ไพฑูรย์ ทิพย์สุข, "ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปราจีนบุรี" (งานนิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2551), บทคัดย่อ.
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กับการทางาน ทาให้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนต่อกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนค่อนข้าง
น้อย76
ภาณุวัฒน์ กมล ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร สังกัดเทศบาลจังหวัดชลบุรี
ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารให้ความสาคัญ กับการบริหารงานวิชาการและผู้บริหารโรงเรียนให้
คาปรึกษาแก่ครูผู้สอนในการนาหลักสูตรไปใช้ จึงทาให้การบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากเช่นกัน ซึ่งเรียงลาดับจากด้านที่มากไปน้อยคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อ
การเรียนการสอน ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้และด้านการวัดผลและประเมินผล77
มูนา จารง ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอนใน
ศูนย์เครือข่ายตลิ่งชัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า
ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับ พบว่า ด้านการวัดผล ประเมินผลและดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคื อ ด้ า นการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ แ ละด้ า นการพั ฒ นาหรื อ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นตามลาดับ เมื่อพิจารณาด้านการพัฒนาส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารจัดให้มีแหล่ง เรียนรู้อย่างหลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียง เพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือผู้บริหารจัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของ ผู้เรียนของสถานศึกษาของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนที่และระบบ
การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยห้ อ งสมุ ด ประชาชน ห้ อ งสมุ ด สถาบั น การศึ ก ษา พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พิ พิ ธ ภั ณฑ์
วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ และผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งใน
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ภรภัทร เฮ็งนิรันดร, "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2" (งานนิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
2557),104.
77
ภาณุวัตน์ กมล , "การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสัง กัดเทศบาลเมืองชลบุรี
จัง หวัดชลบุรี" (งานนิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ,
2554), 90.

57
และนอกสถานศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาการ เรี ย นรู้ และนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง
อย่างต่อเนื่อง 78
รัชนีย์ สีหะวงษ์ ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษากลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
พบว่า การแนะแนวการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากโรงเรียนยังขาดการประสานงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวและไม่มีการติดตามและประเมินผลการจัดระบบ
กระบวนการแนะแนวการศึกษา ทาให้การดาเนินงานแนะแนวการศึกษาไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
แนวทางการพัฒนาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์
ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษาหรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นที่ก ารศึกษา ควรมีการติดตาม
ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาและแนวทางการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและควรกากับติดตามการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายที่กาหนด79
วิมล เดชะ ได้ศึกษาวิจัยการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจาตาบล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานวิชาการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านการนิเทศการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา มีการสารวจสภาพปัญหาความต้องการในการวางแผนการนิเทศ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินผลการนิเทศทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการ
วางแผนจัดทาการนิเทศภายในสถานศึกษาแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา80
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มูนา จารง, "การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอนในศูนย์
เครือข่าย ตลิ่งชัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2" (การค้นคว้าอิสระ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา, 2560).
79
รั ช นี ย์ สี ห ะวงษ์ , "ปั ญ หาและแนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น
ประถมศึกษากลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต
1" (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558).
80
วิมล เดชะ, "การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจาตาบลสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 2" (สารนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 2559), 76-77.

58
วิโรจน์ สลีสองสม ได้ศึ กษาเรื่อง การปฏิบัติ ง านวิชาการของโรงเรียนพื้นที่ พิเศษกลุ่ ม
เครือข่ายการศึกษาเทิดไทย เขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษา
ส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติงานทั้ง 4 งานคือ งานด้านหลักสูตรและการใช้หลักสูตร งานด้านการจัดการเรี ยน
การสอน งานด้านวัดผลและประเมินผลและงานด้านการนิเทศการสอน81
วิไลพร คงอินทร์ ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
จุฬาภรราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ผลการศึกษาด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่ อพิจารณารายข้อพบว่า สถานศึก ษาต้อ งมีก ารส ารวจแหล่ ง เรี ยนรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ชุมชน ท้องถิ่นในเขตพื้นที่การศึกษา
และใกล้เคียงให้ครอบคลุมสอดคล้องกับหลักสูตรและใช้ประโยชน์จากแหล่ง เรียนรู้และภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น ทั้งนี้อาจประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดแหล่งเรียนรู้เป็นฐานข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว82
สุ ก ฤตา เกตานนท์ ได้ ศึ ก ษาปั ญ หาและแนวทางการพั ฒ นางานวิ ช าการของโรงเรี ย น
ประถมศึ ก ษา อ าเภอโคกเจริ ญ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 2
กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า บุคลากรบางส่วนในโรงเรียนยังไม่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
อย่างจริงจัง ขาดการบั นทึก การเก็บข้อมูลและการเผยแพร่ง านวิจัย อีกทั้ง สถานศึกษาขาดครูที่มี
ความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัย จึงทาให้เกิดปัญหาของงานวิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา83

81

วิโรจน์ สลีสองสม, "การปฏิบัติง านวิชาการของโรงเรียนพื้นที่พิเศษ กลุ่มเครือข่าย
การศึกษาเทิดไทย เขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3" (การศึกษาอิสระ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2551), บทคัดย่อ.
82
วิไลพร คงอินทร์, "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยสตูล(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
16 " (วิ ท ยานิ พ นธ์ การศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559), บทคัดย่อ.
83
สุกฤตา เกตานนท์, "ปัญ หาและแนวทางพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
อาเภอโคกเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กรณีศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก" (งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555),
109.

59
สุนันทา เนียมทอง ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พระยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพระยา ได้ดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ที่กาหนดกลยุทธ์
การบริหาร โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากร
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา84
อภิชา พุ่มพวง ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า
ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ซึ่ง ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนา
ดังนี้คือ ในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารควรชี้แจงให้ครูเห็นความสาคัญของการ
ท าวิ จั ย สร้ า งแรงจู ง ใจและสนั บ สนุ น ให้ ค รู เ ผยแพรง่ า นวิ จั ย จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและนิ เ ทศ
ประเมินผลการนากระบวนการวิจัยไปใช้ในการสอน ส่วนด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ควรวางแผนจั ด สรรงบประมาณการจั ด ซื้ อ และการซ่ อ มบ ารุ ง ให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม จั ด อบรม
เชิงปฏิบัติการใช้สื่อ เทคโนโลยีการสอน นิเทศและประเมินผลและด้านหลักสูตรสถานศึกษา ควรจัด
อบรม กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดทาหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
มีการจัดนิทรรศการนาหลักสูตรไปใช้สอนแบบเชิงรุกและเป็นกัลยาณมิตร85
อังคณา มาศเมฆ ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 5 พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเทศบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและ
พิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากและการบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวก
หรือมีความสัมพันธ์คล้อยตามกับคุณภาพผู้เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องมาจาก
84

สุนันทา เนียมทอง, "พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย พระ
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60
การบริ ห ารงานวิ ช าการเป็ น สิ่ ง ชี้ วั ด คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย นในสถานศึ ก ษา ซึ่ ง จุ ด มุ่ ง หมายของ
การบริหารงานวิชาการอยู่ที่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ86
งานวิจัยต่างประเทศ
กรี น ได้ ศึก ษาเรื่อ ง การรั บ รู้ข องครู ผู้ป กครองและนั กเรี ยนเกี่ย วกั บ คุณ ลั กษณะของ
โรงเรีย นที่มีประสิทธิผลตามธรรมนูญ ของโรงเรียนในรัฐเท็ กซัสพบว่ า คุณลั กษณะของธรรมนู ญ
โรงเรียนที่มีสิทธิภาพ ที่ครู ผู้ปกครองและนักเรียนเห็นร่วมกันได้แก่ การจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
และเรียบร้อย มีการจัดบรรยากาศเชิงบวก ครูและผู้ปกครองเห็นว่าโรงเรียนที่มีประสิทธิผลต้องเป็น
โรงเรียนที่ครูมีภาวะผู้นา มีการกาหนดพันธกิจที่ชัดเจน มีการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้สูงเฉพาะ
ผู้ปกครองและนักเรียนเห็นด้วยกับการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในโรงเรียน87
เชสเตอร์ ได้ ศึก ษาพฤติ กรรมการบริ หารงานวิช าการของผู้บ ริ หารการศึก ษาที่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบว่า พฤติกรรมที่ทาให้การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารมีสมรรถภาพสูง เนื่องจาก
การส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น ได้แก่ ส่ง เสริมให้ครูใช้เทคนิคการสอนหลายๆ วิธี
อภิปรายปัญหาการปรับปรุงการสอนในที่ประชุม จัดปฐมนิเทศเพื่อช่วยเหลือครูใหม่ หาวิธีวิจารณ์งาน
ของครูแบบติ เพื่อก่อให้เกิดไม่ได้ทาให้เสียใจและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา88
ซานเทียโก วาร์กัส ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนรู้และความสัมพันธ์กันของ
ผู้บริหารงานวิชาการและผู้บริหารงานกิจการนักเรียน โดยพบว่าผู้บริหารงานวิชาการและผู้บริหารงาน
กิจการนักเรียนมีส่วนช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย แต่ปัญหาของการทางานร่วมกัน
ก็คือการขาดความร่วมมือและประสานงานกันในการตัดสินใจหรือการวางนโยบายต่างๆ ซึ่งอาจส่งผล
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เสียต่อการพัฒนานักเรียน ดังนั้นในการปฏิบัติงานทั้งสองฝ่ายจึงควรร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่า งเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน89
ดุ๊ก (C.) ได้ศึกษาพบว่า โรงเรียนที่มีคุณภาพในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนจะต้องแสดง
บทบาทหน้าที่เน้นในเรื่องต่อไปนี้ คือ การบริหารงานวิชาการ เรื่อง ทักษะการอ่าน โดยมีโปรแกรม
พัฒนาทักษะทางภาษา การจัดโครงสร้างสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนและวันหยุด การบริหาร
กิจการนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยของนักเรียน การบริหารงานบุคคล โดยกาหนดให้ครู
พัฒนาและแก้ไขการสอนตามความต้องการของนักเรียนภายใต้การวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นระบบ90
เนวิลล์(Naville) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการในด้านการประกันคุณภาพและการวางแผน
ปรั บ ปรุ ง ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา 2 โรงเรี ย น:กรณี ศึ ก ษาโรงเรี ย นของรั ฐ อิ ล ลิ น อยส์ ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นพบว่า กิจกรรมที่ทาร่วมกันด้วยการประกันคุณภาพและการวางแผนที่
เหมาะสมเป็นประโยชน์ในด้านความร่วมมือและเพิ่มความมั่นใจในการวางแผน ปรับปรุง โรงเรียน
อย่างเป็นระบบ91
บาร์เน็ทท์ ได้ศึกษาถึง ความคิดของการบริหารงานวิชาการ พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการของการบริหารงานวิชาการ ข้อมูลรายบุคคลในระดับลึก
จะถูกนาไปรวบรวมที่สานักงานบริหารวิชาการ ทาให้ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการสามารถเรียกใช้ ข้อมูล
ต่าง ๆ ทาให้มีความตั้งใจและร่วมมือในการทางาน92
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แมคคาที (Mccathy) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในรัฐนิวเจอร์ซี่ จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้และครู พบว่า ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้และครู เกี่ยวกับบทบาทในการปฏิบัติงานด้านวิชาการเรื่อง การสังเกตการณ์สอน การ
วัดผลประเมินผล การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นตรงกันว่า ผู้บริหารควรมีบทบาทรับผิดชอบเอาใจใส่งานวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด93
ยูเนสโก วิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการในระดับมัธยมศึกษาในทวีปเอเชีย ซึ่งผลการวิจัย
ได้ ข้ อ สรุ ป ปั ญ หาการใช้ ห ลั ก สู ต รของประเทศในทวี ป เอเชี ย ได้ แ ก่ ประเทศ อิ น เดี ย ประเทศ
อัฟกานิสถาน ประเทศบังกลาเทศ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศศรีลังกา พบว่า
ปัญ หาการใช้หลักสูตรเกี่ยวกับการขาดการอบรมหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและขาดการ
ติดตามผลการใช้หลักสูตร ขาดแคลนเอกสารหลักสูตร ตาราเรียนไม่ทันสมัย ขาดแคลนหนั งสือใช้
อ่านประกอบ และศูนย์การพัฒนาหลักสูตรขาดการวางแผนที่ดีในการนาหลักสูตรไปใช้94

93

McCarthy, 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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สรุป
การบริหารงานวิชาการนั้นเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ต้องดาเนินการและควรเปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้ง
จะทาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นต้องมีการดาเนินงานทั้งหมด 12 งานคือ 1) การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึก ษา
6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนา
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา 10) การส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ า นวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน
11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 12) การส่ง เสริ มและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา ซึ่ง
เป็นงานที่สถานศึกษาควรดาเนิ นการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นที่ยอมรับของผู้เรียน
ครู บุคลากรของสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมต่อไป
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บทที่ 3
การดาเนินการวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้ มี วัตถุป ระสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อ ทราบการบริ หารงานวิชาการของ
โรงเรี ย นราชิ นี บู ร ณะ 2) เพื่ อ ทราบแนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น
ราชินีบูรณะ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ซึ่งเป็นบุคลากร
ของโรงเรียนราชินีบูรณะเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) ประกอบด้วย ผู้อานวยการ
สถานศึกษา รองผู้อานวยการหรือปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้และครูผู้สอน เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามกรอบแนวทางคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติ
บุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง การดาเนินการวิจัยครั้ง นี้ มีขั้นตอนการดาเนินการวิจัยและ
ระเบียบวิธีวิจัย ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
เพื่อให้การวิจัยดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึง ได้
กาหนดรายละเอียดขั้นตอนของการดาเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนและจัดเตรียมโครงการ โดยการศึกษาบรรยากาศองค์การของ
สถานศึกษา การบริหารงานวิชาการและสภาพปัญหาต่างๆ จากเอกสาร ตารา กฎระเบียบ ข้อมูล
สถิติ ต่าง ๆ รายงานการวิจัยที่ เกี่ยวข้อง นามาจัดทาโครงร่างการวิจัยตามคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพื่อเสนอโครงร่างการวิจัยต่อภาควิชาเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัย
ขั้น ตอนที่ 2 การดาเนิน การวิ จัย เป็น ขั้น ตอนที่ผู้ วิจั ยทดสอบและปรั บปรุง คุณ ภาพของ
เครื่องมือ จากนั้นนาเครื่องมือไปเก็บข้อมูลจากประชากร แล้วนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบ
ความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการนาเสนอรายงานผลการวิจัย โดยการ
นาร่างผลการวิเคราะห์ แปลผลและอภิปรายผล มาจัดทารายงานการวิจัยเพื่อนาเสนออาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจัยค้นคว้าอิสระ ตรวจสอบ ความถูกต้องและนามาปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการ
ควบคุมงานวิจัยค้นคว้าอิสระเสนอแนะจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติจบการศึกษา
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่ อให้ก ารด าเนิน การวิจั ยเป็น ไปอย่า งมี ป ระสิท ธิภ าพและเป็ นไปตามวั ตถุ ป ระสงค์ข อง
การวิจั ย ผู้ วิจั ยจึ งได้ กาหนดระเบี ยบวิ ธีวิ จัย ซึ่ง ประกอบด้ วย แผนแบบการวิจัย ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และสถิติที่ใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง พรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบงานวิจัย
ในลั ก ษณะกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเดี ย ว ศึ ก ษาสภาวการณ์ ไ ม่ มี ก ารทดลอง (the one shot, nonexperimental case - study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้
O

S
เมื่อ

S
X
O

X

หมายถึง ประชากร
หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

ประชากร
s
X
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้ คือ บุคลากรโรงเรียนราชินีบูรณะ อาเภอเมืองนครปฐม
จั ง หวั ด นครปฐม ได้ แ ก่ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา 1 คน รองผู้ อ านวยการหรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
รองผู้อานวยการ 5 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 คนและครูผู้สอน135 คน รวมทั้งสิ้น 149 คน
ทั้งนี้ไม่รวมผู้วิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ประกอบด้ ว ยตั ว แปรพื้ น ฐานและตั ว แปรที่ ศึ ก ษา
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ
ประสบการณ์ในการทางาน ตาแหน่งหน้าที่และระดับการศึกษา
2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการตามคู่มือการบริหาร
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล โดยส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบไปด้วยการดาเนินงาน 12 งาน ดังนี้
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง มีการนาผลจากการวิเคราะห์หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น มาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และ
นาหลักสูต รไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มี การนิเทศ ติดตาม ประเมิ นผลการใช้หลักสูต ร
ปรับปรุงและพัฒนาตามความเหมาะสม
2.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง ครูมีการจัดทาแผนการเรียนรู้ โดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
ส่ง เสริม ให้ ผู้เ รี ย นเรี ย นรู้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยเน้ น กระบวนการคิ ด การปฏิ บั ติจ ริ ง นา ไปใช้
ประโยชน์ มีการนิเทศการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
2.3 การวั ด ผลประเมิ นผลและเทีย บโอนผลการเรีย น หมายถึ ง มี ระเบี ยบแนวปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลของสถานศึกษาที่ชัดเจน ครูมีการจัดทาแผนการวัดผลและ
ประเมิ น ผลโดยเน้ นการประเมิ น ตามสภาพจริ ง มี การพัฒ นาเครื่ องมื อวั ด และประเมิน ผลให้ ไ ด้
มาตรฐาน มี ก ารเที ย บโอนความรู้ ทั ก ษะประสบการณ์ แ ละผลการเรี ย นจากสถานศึ ก ษาอื่ น
สถานประกอบการและจากแหล่งอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
2.4 การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา หมายถึ ง มี ก ารวิ จั ย การบริ ห ารจั ด การ
ในภาพรวมของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ครูมีการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยกับสถานศึกษาและสถาบันอื่น
2.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง มีการวิเคราะห์
ความจ าเป็ น ในการใช้ สื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส่ ง เสริ ม และประสานความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นในการผลิต จัดหาพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ
เรี ย นการสอน มี การผลิต และพั ฒ นาสื่ อ และนวั ตกรรมการเรี ย นการสอน มี การประเมิ นผลการ
พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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2.6 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ หมายถึง มีการสารวจแหล่ง การเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา มีการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ใน
การจัดตั้ง พัฒนาและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ร่วมกัน
2.7 การนิเทศการศึกษา หมายถึง มีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา มีการใช้กระบวนการนิเทศที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา มีการ
ประเมินผล แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียน
การสอนของสถานศึกษา
2.8 การแนะแนวการศึกษา หมายถึง มีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ
ในสถานศึกษาโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน มีการ
ติดตาม ประเมินผล การแนะแนวในสถานศึ กษา และมีการประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาและเครือข่าย
2.9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง มีการจัดระบบ
โครงสร้ างองค์ ก ร เพื่ อ รองรั บ การจั ดระบบการประกั น คุณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา มีก ารจั ด ท า
มาตรฐานการศึก ษา ตัว ชี้ วัด หลัก เกณฑ์ วิธี ก ารประเมิ น ความส าเร็ จของสถานศึก ษา โดยให้
สอดคล้องกับหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา มีก ารวาง
แผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด าเนิ น การตามแผน ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น คุ ณ ภาพ
เพื่อปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน
สถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2.10 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน หมายถึง มีการสนับสนุนงานวิชาการแก่
ชุมชน โดยการจัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิดและเทคนิค ทักษะทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวิ ชาการของสถานศึกษาและที่จั ดโดยบุคคล ครอบครั ว องค์ กร หน่ วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษาอื่นและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน
2.11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
หมายถึง มีการประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ทั้ ง ที่จั ดการศึ กษาขั้น พื้น ฐานและระดับ อุดมศึ ก ษา ในบริ เวณ
ใกล้เคียงและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
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2.12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบั น สั ง คมอื่ น ที่ จั ด การศึ ก ษา หมายถึ ง มี ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล การจั ด การศึ ก ษา รวมทั้ ง
ความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา รวมทั้ง ให้การส่ง เสริม สนับสนุน การพัฒนาวิชาการและพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคม
อื่นที่จัดการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จานวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. แบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) เพื่อสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) ตาแหน่งหน้าที่ และ5) ประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกรอบแนวทางคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่ผู้วิจัยได้นามาใช้เป็นของวสันต์ ปรีดานันต์ 95 เพื่อวัด
ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
ชนิดจัดลาดับคุณภาพ (Rating Scale) ซึ่งสามารถจัดลาดับคุณภาพได้ 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s
five scale)96 โดยมีความหมายดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
มีค่าน้าหนักเท่ากับ 1 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ อยู่ในระดับน้อย
มีค่าน้าหนักเท่ากับ 2 คะแนน
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วสันต์ ปรีดานันท์, "การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมือง
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Rensis Likert, New Pattern of Management (New York: Mc Graw-Hill Book
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ระดับ 3 หมายถึง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ อยู่ในระดับปานกลาง
มีค่าน้าหนักเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ อยู่ในระดับมาก
มีค่าน้าหนักเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับ 5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ อยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าน้าหนักเท่ากับ 5 คะแนน
2. แบบสัมภาษณ์
ผู้วิจัยสร้างโดยสัง เคราะห์จากผลที่วิเคราะห์ไ ด้ในการตอบ
แบบสอบถาม ในตอนที่ 1 โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 คน ครูผู้สอน 2 คน รวมทั้ง สิ้น 6 คน โดยพิจารณาจากค่า มัชฌิ มเลขคณิต ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน กระทรวงศึ กษาธิ การ) ที่มี ค่า น้อ ยที่ สุด ในแต่ล ะด้ านมาเป็ น
ประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาและค้นคว้า เพื่อสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามขึ้นตามกรอบ
แนวคิดและวัตถุประสงค์การวิจัยที่กาหนด โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาวรรณกรรม หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ ตารา เอกสารคู่มือ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการบริหารงานวิชาการและได้ศึกษาแบบสอบถามเพื่อการวิจัยของนายวสันต์
ปรี ดานั นต์ 97 โดยผ่ า นการตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ องมื อ ซึ่ ง มีก ารตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อ หา
(content validity) และความเชื่อมั่น (realiability) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)ได้ค่ า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .974 โดยนาผลการศึกษาไปปรึกษาและรับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ
2. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยทาหนังสือถึงหัวหน้าภาคการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อานวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ อาเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เพื่อขอเก็บข้อมูลในการ
ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
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วสันต์ ปรีดานันท์, “การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาล
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2. ผู้วิจัยนาหนังสือที่บัณฑิตวิทยาลัยออกให้ ส่งไปยังโรงเรียนราชินีบูรณะ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถามจาก
สถานศึกษาด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
หลั ง จากที่ ไ ด้ เ ก็ บ แบบสอบถามกลั บ คื น มาแล้ ว พิ จ ารณาตรวจหาความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถาม แล้วจึงมีการนาข้อมูลดังกล่าวมาจัดระบบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป และนาเสนอในรูปของตารางและความเรียง โดยใช้สถิติการวิจัย ดังนี้
1. การวิเ คราะห์ สถานภาพส่ วนตั วของผู้ ตอบแบบสอบถาม ใช้ ค่าความถี่ (frequency)
และค่าร้อยละ (percentage)
2. การวิเคราะห์ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ วิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิม
เลขคณิ ต ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร) และค่ าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) ทั้งนี้ผู้วิจัย
ได้กาหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ 98 โดยถือว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการ
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 อยู่ในระดับมากที่สุด
3.การวิเคราะห์หาแนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
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สรุป
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ทราบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ 2) เพื่อทราบแนวทางพัฒนาการบริห ารงาน
วิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ซึ่ง เก็บข้อมูลจากประชากรคือ บุคลากรโรงเรียนราชินีบูรณะ
จานวน 149 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 6 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 คนและครูผู้สอน 135 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนราชินีบูรณะ ตามกรอบแนวทางคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแบ่งงานวิชาการออกได้เป็น
12 งานคือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา
8) การแนะแนวการศึ ก ษา 9) การพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนางาน
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น และ 12) การส่ง เสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาและแบบสัมภาษณ์การหาแนวการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต(𝜇)
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ
2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) ประชากรคือ
บุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อานวยการ/ปฏิบัติ
หน้าที่รองผู้อานวยการสถานศึกษา 5 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 คนและครูผู้สอน 135 คน
รวมทั้งสิ้น 149 คน ซึ่งผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังประชากร จานวน 149 ฉบับ โดยได้รับ
แบบสอบถามกลับมาครบทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์และนาเสนอ
เป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิ เ คราะห์ สถานภาพของผู้ต อบแบบสอบถามเป็ นบุ ค ลากรของโรงเรี ย นราชิ นี บูร ณะ
จานวน 149 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อานวยการสถานศึกษาหรือ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ 5 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 คนและครูผู้สอน 135 คน
รวมทั้งสิ้น 149 คน ซึ่งจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง หน้าที่และประสบการณ์
ในการทางาน โดยผู้วิจัยใช้ ความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) ซึ่ง มีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ข้อที่
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน
ร้อยละ
1.
เพศ
1. ชาย
47
31.54
2. หญิง
102
68.46
รวม
149
100.00
2.
อายุ
1. ต่ากว่า 30 ปี
34
28.82
2. 30 – 50 ปี
82
55.03
3. 51 ปีขึ้นไป
33
22.15
รวม
149
100.00
3.
ประสบการณ์ในการทางาน
1. น้อยกว่า 10 ปี
53
35.57
2. 10 – 20 ปี
65
43.62
3. มากกว่า 20 ปี
31
20.81
รวม
149
100.00
4.
ตาแหน่งหน้าที่
1. ผู้อานวยการสถานศึกษา
1
0.67
2. รองผู้อานวยการ
5
3.36
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
8
5.37
4. ครูผู้สอน
135
90.60
รวม
149
100.00
5.
ระดับการศึกษา
1. ต่ากว่าปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
88
59.06
3. สูงกว่าปริญญาตรี
61
40.94
รวม
149
100.00
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิง จานวน 102 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.46 เพศชาย จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 31.54 ในจานวนนี้อายุส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ 30 – 50 ปี จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 55.03 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุต่ากว่า 30 ปี
จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.82 และอายุน้อยที่สุดอยู่ในช่วงอายุ มากกว่า 50 ปีขึ้นไป จานวน
33 คน คิดเป็นร้อยละ 22.15 เมื่อพิจารณาด้านประสบการณ์ในการทางาน ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง
10 – 20 ปี จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 43.62 รองลงมาคือ ประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 10 ปี
จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 35.57 และประสบการณ์ทางานมากกว่า 20 ปี จานวน 31 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.81 เมื่อพิจารณาตาแหน่งหน้าที่พบว่า ผู้อานวยการสถานศึกษา 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.67 รองผู้อานวยการ/ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.36 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.37 และครูผู้สอนจานวน
135 คน คิดเป็นร้อยละ 90.60 ด้านระดับการศึกษาของผู้ให้ข้อมูล พบว่า ระดับปริญญาตรี จานวน
88 คน คิดเป็นร้อยละ 59.06 และสูงกว่าระดับปริญญาตรี จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 40.94
ไม่มีผู้ให้ข้อมูลคนใดมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
การวิเคราะห์ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เพื่อตอบคาถามการวิจัยข้อที่ 1 โดยผู้วิจัยวิเคราะห์การบริหารงาน
วิชาการทั้ง 12 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) การพัฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี 6) การพั ฒ นาแหล่ ง เรีย นรู้ 7) การนิเ ทศการศึ ก ษา
8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา10) การส่งเสริม
ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา โดยใช้ค่ามัชฉิมเลขคณิต สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ)จาแนกโดยภาพรวมและรายด้านตามเกณฑ์แนวคิดของเบสท์ ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9
(N=149)
การบริหารงานวิชาการของ
ด้าน
ระดับ
อันดับ


โรงเรียนราชินีบูรณะ
1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4.25 0.27
มาก
1
2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
4.16 0.52
มาก
3
3 การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4.16 0.36
มาก
2
4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.34 0.84 ปานกลาง
8
5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3.34 0.78 ปานกลาง
7
6 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
3.56 0.75
มาก
6
7 การนิเทศการศึกษา
3.68 0.69
มาก
5
8 การแนะแนวการศึกษา
3.31 0.78 ปานกลาง
9
9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
3.80 0.54
มาก
4
สถานศึกษา
10 การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน
2.97 0.91 ปานกลาง 12
11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
3.12 0.87 ปานกลาง 10
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่น
3.10 0.85 ปานกลาง 11
ที่จัดการศึกษา
รวม
3.62 0.43
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงาน
เขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 9 โดยภาพรวมการบริ หารงานวิ ชาการ อยู่ ในระดับ มาก
(=3.62, =0.43) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน
โดยเรี ย งล าดั บ ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต จากมากไปน้ อ ยดั ง นี้ คื อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
( =4.25, =0.27) การวั ดผลประเมิน ผลและเทีย บโอนผลการเรีย น (=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 โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลข
คณิต จากมากไปน้อยดังนี้คือ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (=3.34, =0.78) การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (=3.34, =0.84) การแนะแนวการศึกษา (=3.31, =0.78) การ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น (=3.12, =0.87) การ
ส่ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ ช าการแก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร หน่ ว ยงานและสถาบั น อื่ น ที่ จั ด
การศึกษา (=3.10, =0.85) และการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน (=2.97, =0.91)
การวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน โดยผลการศึกษาดังตารางที่ 5 – 16
ตารางที่ 5 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ด้านที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(N=149)
ข้อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ

 ระดับ อันดับ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรข้อมูลสารสนเทศ
สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา
4.11 0.58 มาก
4
ชุมชนและท้องถิ่น
2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษา
เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย โดยมีส่วนร่วมของ
4.01 0.52 มาก
5
ทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
3 จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง
4.36 0.55 มาก
2
กับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ได้อย่างเหมาะสม
4 นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และ
4.26 0.60 มาก
3
มีการบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม
5 มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
4.49 0.56 มาก
1
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
รวม
4.25 0.27 มาก
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จากตารางที่ 5 พบว่า การบริห ารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบู รณะ ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.25, =0.27) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อยได้ดังนี้ คือ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม(=4.49, =0.56)การ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมายได้อย่างเหมาะสม(=4.36, =0.55) การ
นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และมีการบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม ( = 4.26
,=0.60) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น (=4.11, =0.58) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมิน
สถานศึกษาเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายโดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
(=4.01, =0.52)
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ตารางที่ 6 การบริ หารงานวิ ช าการโรงเรี ย นราชิ นีบู ร ณะ สั งกั ด สานั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ด้านที่ 2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
(N=149)

ข้อ

1

2
3

4

5

การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนราชินีบูรณะ
ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้
ตามสาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครอง
ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสม
มีกระบวนการนิเทศการเรียนการสอน
แบบกัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน
ตามความเหมาะสม
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนร่วมกันตามความเหมาะสม
รวม





ระดับ

อันดับ

4.32

0.66

มาก

1

4.30

0.57

มาก

2

3.82

0.71

มาก

5

4.11

0.83

มาก

4

4.25

0.62

มาก

3

4.16

0.52

มาก

จากตารางที่ 6 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.16, =0.52) เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อยได้ดัง นี้คือ การส่ง เสริมให้มีการพัฒนา
ครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันตามความเหมาะสม (=4.25, =0.62) การส่งเสริม
ให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(=4.32, =0.66) การส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ (=4.30, =0.57) สถานศึกษามีกระบวนการนิเทศการ
เรี ย นการสอนแบบกั ล ยาณมิ ต รเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนร่ ว มกั น ตามความเหมาะสม
(= 4.11,=0.83) และการส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม (=3.82, =0.71) ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ด้านที่ 3 การวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
(N=149)
ข้อ
1
2

3
4
5

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ
ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
กาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติในการวัดผล ประเมินผล
ของสถานศึกษา
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการวัดผลและประเมินผล
แต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดเป็นหลักสาคัญ
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนประเมินกิจกรรมการเรียนรู้
จากกระบวนการปฏิบัติงานและผลงานตามสภาพจริง
มีการเทียบโอนทางการศึกษาจากสถานศึกษาอื่น
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาเครื่องมือและวัดผล
อย่างมีมาตรฐานด้วยวิธีการหลากหลาย
รวม

ระดับ อันดับ





4.44

0.61

มาก

1

4.28

0.71

มาก

2

4.01

0.48

มาก

4

4.15

0.60

มาก

3

3.92

0.54

มาก

5

4.16

0.36

มาก

จากตารางที่ 7 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.16, =0.36) เมื่อพิจารณา
รายข้ อ พบว่ า อยู่ใ นระดับ มากทุ กข้ อ โดยเรี ยงลาดั บค่ า มัช ฌิ มเลขคณิ ต จากมากไปน้ อ ยดั ง นี้ คื อ
การกาหนดระเบีย บแนวปฏิบั ติในการวั ดผลและประเมินผลของสถานศึก ษา (=4.44,=0.61)
การส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด เป็ น หลั ก ส าคั ญ (=4.28,=0.71) การเที ย บโอนทางการศึ ก ษาจาก
สถานศึกษาอื่นตามแนวทางกระทรวงศึกษาธิการกาหนด (=4.15,=0.60) การส่งเสริมให้ครูผู้สอน
ประเมิ น กิ จกรรมการเรี ย นรู้จ ากกระบวนการปฏิ บั ติง านและผลงานตามสภาพจริง (=4.01,
=0.48)
การส่ง เสริ มให้ ครู ผู้ สอนพั ฒ นาเครื่ อ งมื อและวั ด ผลอย่ า งมี ม าตรฐานด้ ว ยวิ ธี การที่
หลากหลาย (=3.92, =0.54) ตามลาดับ

80
ตารางที่ 8 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ด้านที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(N=149)
ข้อ
การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนราชินีบูรณะ
ระดับ
อันดับ


ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการบริหารการจัดการ
และการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน
3.64 0.60
มาก
1
ภาพรวมของสถานศึกษา
2 ส่งเสริมให้ครูผู้สอน ศึกษา วิเคราะห์วิจัยและ
นาผลไปใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการ 3.43 0.78 ปานกลาง
2
สอนและงานวิชาการกับองค์กรอื่น
3 ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์
วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
2.85 0.77 ปานกลาง
3
และงานวิชาการกับองค์กรอื่น
4 เผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
2.39 0.88
น้อย
4
เรียนการสอนและงานวิชาการกับองค์กรอื่น
รวม
3.34 0.84 ปานกลาง
จากตารางที่ 8 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.34, = 0.84) เมื่อพิจารณา
รายข้ออยู่ในระดับมากเพียงข้อเดียวคือ การศึกษาวิเคราะห์วิจัยการบริหารการจัดการและการพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา (= 3.64, =0.60) อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ
โดยเรียงลาดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อยดังนี้คือ การส่งเสริมให้ครูผู้สอนศึกษาวิเคราะห์
วิจัยและนาผลไปใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับองค์กรอื่น (= 3.43,
=0.78) และการประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนและงานวิชาการกับองค์กรอื่น (= 2.85,= 0.77) และข้อที่อยู่ในระดับน้อยและมีค่ามัชฌิม
เลขคณิต น้อยที่สุดคือ การเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการ
กับองค์กรอื่น (= 2.39, = 0.88)
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ตารางที่ 9 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ด้านที่ 5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(N=149)
การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนราชินีบูรณะ
ข้อ
ระดับ
อันดับ


ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยถึงความจาเป็นในการใช้
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน
3.58
0.77
มาก
3
การสอนและการบริหารงานวิชาการ
2 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิต พัฒนาสื่อและ
3.63
0.73
มาก
2
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
3 จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัด
3.73
0.75
มาก
1
การเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ
4 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
ในการผลิต จัดหา พัฒนาสื่อนวัตกรรม
3.24
0.81 ปานกลาง
5
และเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอน
5 มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3.30
0.94 ปานกลาง
4
เพื่อการศึกษา
รวม
3.34
0.78 ปานกลาง
จากตารางที่ 9 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการพัฒนาสื่อ
นวั ตกรรมและเทคโนโลยี เพื่ อการศึก ษาในภาพรวมอยู่ใ นระดั บปานกลาง (=3.34, =0.78)
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ระดับมาก 3 ข้อ โดยเรียงลาดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อย
ดัง นี้ คือ การจัดหาสื่อ และเทคโนโลยี เพื่อ ใช้ในการจัดการเรีย นการสอนและพัฒนางานวิชาการ
(=3.73, =0.75) และการส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิตพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอน (=3.63, =0.73) รายข้อที่อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยเรียงลาดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้ อ ยดัง นี้ คือ การนิ เทศติ ดตามและประเมิ นผลการพั ฒนาการใช้ สื่อ นวัต กรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (=3.30, =0.94) และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการ
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ผลิตจัดหาพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอน (=3.34, =0.81)
ตามลาดับ
ตารางที่ 10 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ด้านที่ 6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
(N=149)
ข้อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ

 ระดับ ลาดับ
ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1 ส ารวจแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง ภายในและภายนอก
3.74 0.78 มาก
1
สถานศึกษา
2 เผยแพร่แหล่งความรู้แก่ครูผู้สอนสถานศึกษาอื่น
ปาน
3.43 0.91
4
และองค์กรอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง
กลาง
3 จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยประสานความ
ร่ ว มมื อ กั บ สถานศึ ก ษาอื่ น ในการจั ด กิ จ กรรม
3.60 0.75 มาก
2
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน
4 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
ปาน
และนอกสถานศึกษาในการจัดกระบวนการ
3.46 0.92
3
กลาง
เรียนรู้ โดยครอบคลุมแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม
3.56 0.75 มาก
จากตารางที่ 10 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.56, =0.75) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มาก 2 ข้อ โดยเรียงลาดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อยดังนี้ คือ การสารวจแหล่งเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (=3.74, =0.78)
และการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นในการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน (=3.60, =0.75) รายข้อที่อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ โดย
เรียงลาดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อยดังนี้ คือ การส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น

83
(=3.46, =0.92)และการเผยแพร่แหล่งความรู้แก่ครูผู้สอนสถานศึกษาอื่นและองค์กรอื่นๆ ใน
บริเวณใกล้เคียง (=3.43, =0.91) ตามลาดับ
ตารางที่ 11 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ด้านที่ 7 การนิเทศการศึกษา
(N=149)
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ
ข้อ
ด้านการนิเทศการศึกษา
1
2

3
4

5

จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียน
การสอนภายในสถานศึกษา
ดาเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการ
สอนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกั บ
สถานศึกษา
ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษา
ติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อพัฒนาระบบกระบวนการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ การจั ดระบบ
การนิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอื่น
รวม





ระดับ

ลาดับ

4.19

0.50

มาก

1

3.82

0.63

มาก

4

3.83

0.72

มาก

3

3.91

0.60

มาก

2

3.49

0.87

3.68

0.69

ปาน
กลาง
มาก

5

จากตารางที่ 11 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการนิเทศ
การศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (=3.68, =0.69) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มาก 4 ข้อ โดยเรียงลาดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อยดังนี้คือ การจัดระบบการนิเทศงาน
วิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา (=4.19, =0.50) การติดตามประสานงานกับ
หน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด เพื่ อ พัฒ นาระบบกระบวนการนิ เ ทศงานวิ ช าการและการเรีย นการสอนของ
สถานศึกษา (=3.91, =0.60) การประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาใน
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สถานศึกษา (=3.83, =0.72) การดาเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา (=3.82, =0.63) และรายข้อที่อยู่ในระดับปานกลางคือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอื่น (=3.49,
=0.87) ตามลาดับ
ตารางที่ 12 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ด้านที่ 8 แนะแนวการศึกษา
(N=149)
ข้อ
1

2
3
4

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ
ด้านการแนะแนวการศึกษา
จัดระบบแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายใน
สถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน
ดาเนินการแนะแนวการศึกษาด้วยความร่วมมื อ
จากครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษา
ติดตามและประเมินผลกระบวนการแนะแนว
และระบบการแนะแนวการศึกษา
ประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษาอื่น
รวม

ระดับ

ลาดับ

3.52 0.89

มาก

1

3.11 0.97

ปานกลาง

4

3.22 0.79

ปานกลาง

3

3.38 0.87

ปานกลาง

2





3.31 0.78 ปานกลาง

จากตารางที่ 12 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการแนะแนว
การศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.31, =0.78) เมื่อพิจารณารายข้อที่อยู่ในระดับ
มากเพียงข้อเดียว คือ การจัดระบบแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดยเชื่อมโยง
กับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน (=3.52, =0.89) เมื่อพิจารณาข้อ
อื่นๆ พบว่า อยู่ระดับปานกลาง 3 ข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิ มเลขคณิต จากมากไปน้อยดัง นี้ คือ
การประสานความร่ ว มมื อ แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ป ระสบการณ์ ด้ า นการแนะแนวกั บ สถานศึ ก ษาอื่ น
(=3.38,=0.87)การติ ด ตามและประเมิ น ผลกระบวนการแนะแนวและระบบการแนะแนว
การศึกษา (=3.22, =0.79) ส่วนการดาเนินการแนะแนวการศึกษาด้วยความร่วมมือจากครูผู้สอน
ทุกคนในสถานศึกษา (=3.11, =0.97) ตามลาดับ
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ตารางที่ 13 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ด้านที่ 9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(N=149)
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ
ข้อ
ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

 ระดับ ลาดับ
ภายในสถานศึกษา
จัดระบบโครงสร้างขององค์กร เพื่อรองรับการจัดระบบ
1
3.85 0.62 มาก
2
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กาหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสาเร็จตาม
2
3.83 0.78 มาก
3
มาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดตามหน่วยงานต้นสังกัด
วางแผน ดาเนินงาน ติดตามและตรวจสอบการพัฒนา
3 คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 3.85 0.57 มาก
1
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ประสานงานกับสถานศึกษาอื่น เพื่อปรับปรุงและ
4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและพัฒนาคุณภาพ 3.72 0.79 มาก
5
ทางการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด สานักงานรับรอง
5 มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
3.76 0.71 มาก
4
เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
รวม
3.80 0.54 มาก
จากตารางที่ 13 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการพัฒนา
ระบบการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.80, =0.54)
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อย
ดังนี้ คือ การวางแผนดาเนินงานติดตามและตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (=3.85, =0.57) การจั ด ระบบ
โครงสร้างขององค์กรเพื่อรองรับการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (=3.85, =0.62)
การก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น เป้ า หมายความส าเร็ จ ตามมาตรฐานการศึ ก ษาและตั ว ชี้ วั ด ตาม
หน่วยงานต้นสังกัด(=3.83, =0.78) การประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึก ษาเพื่อ เป็นฐานในการพัฒ นาอย่ างเป็ นระบบและต่ อเนื่อ ง
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(=3.76, =0.71) การประสานงานกับ สถานศึกษาอื่ นเพื่อปรับปรุง และพัฒนาระบบประกั น
คุณภาพภายในและพัฒนาคุณภาพทางการศึ กษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา (=3.72,
=0.79) ตามลาดับ
ตารางที่ 14 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ด้านที่ 10 การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน
(N=149)
ข้อ
การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนราชินีบูรณะ
ระดับ
อันดับ


ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน
1 ศึกษา สารวจความต้องการและสนับสนุน
2.97 0.95 ปานกลาง
3
งานวิชาการแก่ชุมชน
2 จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนา
ทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของ
3.01 0.93 ปานกลาง
2
ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ในกิจกรรมวิชาการ
3.17 0.97 ปานกลาง
1
ของสถานศึกษา
4 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
2.89 1.00 ปานกลาง
4
ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น
รวม
2.97 0.91 ปานกลาง
จากตารางที่ 14 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการส่งเสริม
ความรู้วิชาการแก่ชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=2.97, =0.91) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อยดังนี้ คือ การ
ส่งเสริมการมีส่ วนร่วมของประชาชนในชุมชนและองค์กรอื่นๆ ในกิจกรรมวิชาการของสถานศึกษา
(=3.17, =0.97) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น (=3.01, =0.93) การศึกษาสารวจความต้องการและสนับสนุน
งานวิชาการแก่ชุมชน (=2.97, =0.95) การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
บุคคลครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น (=2.89, =1.00)
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ตารางที่ 15 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ด้านที่ 11 การประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น
(N=149)
การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนราชินีบูรณะ
ข้อ
ระดับ
อันดับ

ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา 
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
1 วางแผนร่วมกับครูผู้สอนในสถานศึกษา
เพื่อการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา 3.09 0.87 ปานกลาง
2
อื่น ในการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา
2 ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่นทั้งในระดับขั้น
3.21 0.95 ปานกลาง
1
พื้นฐานและระดับอุดมศึกษา
3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ
3.05 0.83 ปานกลาง
3
เพื่อพัฒนาวิชาการได้อย่างเหมาะสม
รวม
3.12 0.87 ปานกลาง
จากตารางที่ 15 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(=3.12, =0.87) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิม
เลขคณิต จากมากไปน้ อยดัง นี้ คือ การประสานความร่ วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกั บ
สถานศึกษาอื่นทั้งในระดับขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา (=3.21, =0.95) การวางแผนร่วมกับ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา เพื่อการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นในการพัฒนาวิชาการของ
สถานศึกษา (=3.09, =0.87) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาวิชาการ
ได้อย่างเหมาะสม(=3.09, =0.87) ตามลาดับ
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ตารางที่ 16 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านที่ 12 การส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอืน่ ที่จัดการศึกษา
(N=149)
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
ข้อ
ระดับ อันดับ


แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอืน่ ที่จัดการศึกษา
1 ส ารวจ ศึ ก ษาข้ อ มู ล การจั ด การศึ ก ษาจากแหล่ ง
3.26
0.76 ปานกลาง
1
ต่างๆ
2 สารวจความต้องการในการได้รับการสนับสนุน
ด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร
2.90
0.97 ปานกลาง
4
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล
3.11
0.89 ปานกลาง
2
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา
4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
3.03
0.94 ปานกลาง
3
ที่จัดการศึกษา
รวม
3.10 0.85 ปานกลาง
จากตารางที่ 16 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.10, =0.85) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
ทุกข้อ โดยเรียงลาดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต มากไปน้อยดังนี้ คือ การสารวจและศึกษาข้อมูลการจัด
การศึกษาจากแหล่งต่างๆ (= 3.26, =0.76) การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา (=3.11, =0.89) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว
องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (=3.03, =0.94) และการสารวจความต้องการ
ในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา (= 2.90, =0.97) ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทาให้ทราบค่ามัชฌิมเลขคณิต สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) ที่น้อยที่สุดในแต่ละด้าน ซึ่งผู้วิจัยนามาเป็นประเด็นปัญหาในการ
สัมภาษณ์ (interview) ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น 6 คน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินี
บูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษาเขต 9 ซึ่ง ประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์
(interview) เรียงลาดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากด้านที่น้อยไปมาก ดังต่อไปนี้
1. ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน มีแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน
ดังนี้คือ สถานศึกษาควรจัดทาโครงการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน RN Knowledge Centre แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินโครงการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน โดยกาหนดเป็นนโยบายที่เกิดจากความร่วมมือ
จากทุก ฝ่า ยในสถานศึก ษาและจัด สรรงบประมาณสาหรับ การส่ ง เสริม วิช าการและร่ว มกั นจั ดท า
กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชนลงในแผนปฏิบัติการประจาปี เป้าหมายเพื่อบริการ
ความรู้ทางวิช าการพัฒ นาทัก ษะทางวิ ชาชี พและเผยแพร่ ความรู้ที่ เป็น อัตลัก ษณ์ข องสถานศึกษา
ส่ง เสริมความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
โดยใช้ กิจกรรมการอบรมให้ค วามรู้ ทางวิ ชาการในการพัฒ นาทัก ษะวิช าชีพและคุณ ภาพชี วิตของ
ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา มีแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน ดังนี้คือ สถานศึกษาควรเป็น
แกนน าในการพั ฒ นางานวิ ช าการและศู น ย์ ก ลางการประสานงานในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสหวิทยาเขตวัชรีรมยา ควรจัดการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการศึกษาร่วมกับเครือข่าย มีการสารวจความต้องการในการได้รับการสนับสนุนงาน
วิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายและจัดทาข้อมูลสารสนเทศ สถานศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ
ในด้านต่าง ๆ มานาเสนอแนวทางการดาเนินงานเป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนางานวิชาการร่วมกันในเครือข่ายและนอกเครือข่าย
3. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
มีแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน ดังนี้คือ สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาวิชาการในทุกด้าน สถานศึกษาควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนางานวิชาการเครือข่ายสหวิทยาเขตวัชรีรมยา โดยสถานศึกษาควรให้ครูผู้สอน หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมวางแผนการดาเนินงาน กาหนดปฏิทินการประชุมการที่
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ชั ด เจนในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ส ถานศึ ก ษาควรเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ใน
ระดับอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในระบบการบริหารงานวิชาการมาเป็นวิทยากร เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการบริหารงานวิชาการให้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. ด้านการแนะแนวการศึกษา มีแนวทางการพัฒนาดังนี้คือ สถานศึกษาควรจัด
โครงการอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในด้านจิตวิทยาการแนะแนว การ
ส่ ง เสริ ม ความตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของกระบวนการแนะแนว ก าหนดรู ป แบบขั้ น ตอนการ
ดาเนินงานแนะแนวการศึกษาที่ชัดเจนและมีการประสานงานร่วมกันระหว่างงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกับงานแนะแนวการศึกษา โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้าระดับสายชั้น ครูแนะแนว ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาและแต่ง ตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ประเมินผลกระบวนการแนะแนวการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนากระบวนการแนะ
แนวการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา มีแนวทางพัฒนาดังนี้คือ
สถานศึ ก ษาควรจั ด ท าวารสารงานวิ จั ย “ราชิ นี บู ร ณะวิ จั ย ”รวบรวมเป็ น ฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย
Rachineeburana Online Journal ที่สามารถทาให้สถานศึกษาอื่น องค์กร ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามา
สืบค้นหาความรู้งานวิจัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งควรมีการสร้างเครือข่ายในพัฒนางานวิจัยใน
ชั้ น เรี ย นร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สถานศึ ก ษาที่ อ ยู่ ภ ายในเครื อ ข่ า ยสหวิ ท ยาเขตและ
มหาวิทยาลัยที่ทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเป็ นการประสานความร่วมมือในการศึกษาและ
พัฒนางานวิจัยร่วมกัน รวมทั้งสถานศึกษาควรมีแนวทางการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ศึกษาวิเคราะห์
วิจัยและนาผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน สถานศึกษาควรกาหนดให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เพื่อกระตุ้ นให้ครูผู้สอนตระหนักถึงความสาคัญของการ
วิจัยในชั้นเรียนและเกิดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างแท้จริง
6. ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีแนวทางพัฒนาดังนี้คือ สถานศึกษา
ควรจัดการอบรมให้ความรู้ในการผลิตสื่อ นวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอนสาหรับครูผู้สอนทุกคนใน
สถานศึกษา โดยร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีการศึกษาและควรให้ ผู้เรียนได้ประเมินการใช้ สื่อ นวั ตกรรมในการจัดการเรี ยนการสอนทุ ก
รายวิชา รวมทั้งครูผู้สอนควรวิเคราะห์ วิจัย ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมสาหรับผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
7.ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีแนวทางพัฒนาดัง นี้คือ สถานศึกษามีแหล่งเรี ยนรู
ภายในที่หลากหลาย แต่ยังขาดการรวบรวมข้อมูล ดัง นั้น สถานศึกษาควรรวบรวมแหล่งเรียนรู้ที่มี
ภายในสถานศึกษารวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทาเป็นสารสนเทศแหล่ง เรียนรู้โรงเรียนราชินีบูรณะ
และเผยแพร่สารสนเทศแหล่งเรียนรู้บนเว็บไซต์ วารสารโรงเรียนราชินีบูรณะ และควร ส่ง เสริมให้
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ครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ บันทึกการใช้
แหล่งเรียนรู้และรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ อีกทั้งสถานศึกษาควรร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในเครือข่ายสหวิทยาเขตและนอกเครือข่าย
8. ด้านการนิเทศการศึกษา มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ คือ สถานศึกษาควรพัฒนา
รู ป แบบการนิ เ ทศการศึ ก ษา นิ เ ทศการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบที่ ห ลากหลาย มี ก ารประเมิ น
ความสาเร็จของการจัดระบบรูปแบบการนิเทศการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอื่นในสหวิทยาเขตและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการนิเทศร่วมกัน เพื่อนามาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา
ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
9. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีแนวทางการพัฒนา
ดังนี้คือ สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ แต่ควรให้บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษามีความเข้าใจในระบบการประกั นคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจัดการอบรมให้ความรู้
ด้านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทาให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายในกันพัฒนาและ
ประสานงานกับสถานศึกษาอื่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกัน
10. ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน มีแนวทางการพัฒนาดังนี้คือ
สถานศึกษาควรจัดการอบรมให้ความรู้ด้านเครื่องมือวัดผล ประเมินผลที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้แก่ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทาให้ครูผู้สอนสามารถวัดผล ประเมินผล
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและนาไปใช้ในการประเมินการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง
11. ด้ า นการพั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ มี แ นวทางการพั ฒ นาดั ง นี้ คื อ
สถานศึกษาควรมีแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครองและให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยประสานกับเครือข่ายผู้ ปกครองนักเรียนในทุกระดับชั้น เพื่อหา
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
12. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีแนวทางการพัฒนาดังนี้คือ สถานศึกษามี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษามีบทบาทพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
แต่สถานศึ กษาขาดการแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ ด้านการพั ฒนาหลัก สูตรสถานศึกษากับ สถานศึก ษาใน
เครือข่ายสหวิทยาเขตและร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค์
คื อ 1) เพื่ อ ทราบการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นราชิ นี บู ร ณะ 2) เพื่ อ ทราบแนวทางการ
พั ฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นราชิ นี บู ร ณะ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ
โดยใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ประชากรคือ บุคลากรของสถานศึกษาเป็น
ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อานวยการหรือปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ
สถานศึกษา 5 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 คนและครูผู้สอน 135 คน รวมทั้งสิ้น 149 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวทางการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ คื อ ความถี่
(frequency) ร้ อ ยละ (percentage) ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต () ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน () และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยเป็นประเด็นสาคัญได้ดังนี้
1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน
โดยเรี ย งล าดั บ ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต จากมากไปน้ อ ยดั ง นี้ คื อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในระดับปานกลาง 6 ด้าน โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อยดังนี้ คือ การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การส่ง เสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาและการส่งเสริมความรู้
ทางวิชาการแก่ชุมชน
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2. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จากการนาข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคฺณิต น้อยที่สุดใน
แต่ละด้านมาเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ (interview) ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น 6 คน ได้แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ โดย
เรียงลาดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต จากน้อยไปมากดังนี้
1) ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง (=2.97,
=0.91) เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต น้ อ ยที่ สุ ด คื อ การส่ ง เสริ ม ให้ มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น แนวทางในการพัฒนาคือ
สถานศึกษาควรจัดทาโครงการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน RN Knowledge Centre โดยกาหนดเป็น
นโยบายที่เกิดจากความร่วมมื อของทุ กฝ่ายในสถานศึกษาและจัดสรรงบประมาณในการส่ง เสริ ม
วิชาการและจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปี
มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อบริการความรู้ทางวิชาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและเผยแพร่ค วามรู้ที่
เป็นอั ตลัก ษณ์ข องสถานศึ กษา ทาให้เ กิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร ะหว่ างบุค คล ครอบครั ว
ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการพั ฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.10, =0.85) เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดคือ การสารวจความต้องการในการได้รับการสนับสนุน
ด้ า นวิ ช าการของบุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร หน่ ว ยงานและสถาบั น อื่ น ที่ จั ด การศึ ก ษา แนวทาง
การพัฒนาคือ สถานศึกษาควรเป็นแกนนาในการพัฒนางานวิชาการและศูนย์กลางการประสานงาน
ในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสหวิทยาเขตวัชรีรมยา ควรจัดการ
ประชุ มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นวิ ช าการร่ วมกั บ สถานศึ กษาในเครื อข่ า ย ส ารวจความต้ อ งการใน
การได้ รั บ การสนั บ สนุ น งานวิ ช าการและจั ด ท าข้ อ มู ล สารสนเทศระบบการบริ ห ารจั ด การของ
สถานศึ ก ษาที่ ป ระสบผลส าเร็ จ ในด้ า นต่ า งๆ มาน าเสนอแนวทางการด าเนิ น งานเป็ น เลิ ศ (Best
Practice) เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานวิชาการร่วมกันในเครือข่ายและนอกเครือข่าย
3) ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.12, =0.87) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ค่ามัชฌิมเลขคณิต
น้อยที่สุดคือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาวิชาการได้อย่างเหมาะสม
แนวทางการพัฒนาคือสถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นที่อยู่ในเครือข่าย
สหวิทยาเขต ควรแต่งตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับเครือข่าย
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สหวิทยาเขต มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานด้านวิชาการภายในสถานศึกษา มีการวางแผน
การดาเนินงาน กาหนดปฏิทิน การประชุมให้ชั ดเจนในแต่ละปี การศึกษาและจั ดอบรมให้ความรู้
ด้านการพัฒนางานวิชาการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนรู้ทางด้านวิชาการร่วมกัน เสนอแนะแนวทาง
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
4) ด้านการแนะแนวการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.31, =0.78)
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดคือ การดาเนินการแนะแนวการศึกษา
ด้ ว ยความร่ ว มมื อ จากครู ผู้ ส อนทุ ก คนในสถานศึ ก ษา แนวทางการพั ฒ นาคื อ สถานศึ ก ษาควร
จัดโครงการอบรมให้ความรู้ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายในด้านจิตวิทยาการแนะแนว
ส่ ง เสริ ม ความตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของกระบวนการแนะแนว ก าหนดรู ป แบบ ขั้ น ตอน
การด าเนิ น งานแนะแนวการศึ ก ษาที่ ชั ด เจนและมี ก ารประสานงานร่ ว มกั น ระหว่ า งงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับงานแนะแนวการศึกษา โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกคน ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าระดับสายชั้น ครูแนะแนว ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา อีกทั้งสถานศึกษา
ควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลกระบวนการแนะแนวการศึกษาของสถานศึกษาและ
ประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ระบวนการแนะแนวร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาในเครื อ ข่ า ยสหวิ ท ยาเขต
เพื่อการพัฒนากระบวนการแนะแนวการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5) ด้ า นการวิ จั ยเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(=3.34, =0.84) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดคือ การเผยแพร่
ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับองค์กรอื่น แนวทางการพัฒนา
คือ สถานศึกษาควรจัดทาวารสารงานวิจัย “ราชินีบูรณะวิจัย” และรวบรวมเป็นฐานข้อมูลงานวิจัย
Rachineeburana Online Journal ที่ให้สถานศึกษาอื่น องค์กร ผู้ปกครอง ชุมชน สามารถเข้ามา
สืบค้นหาความรู้งานวิจัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งสถานศึกษาควรมีการสร้างเครือข่ายในพัฒนา
งานวิจัยในชั้นเรียนร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่ายสหวิทยาเขตและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เป็นการ
ประสานความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนางานวิจัยร่วมกัน สถานศึกษาควรมีแนวทางการส่งเสริม
ให้ครูผู้สอนได้ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและนาผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและควรกาหนดให้
งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เพื่อกระตุ้นให้ครูผู้สอนตระหนัก
ถึงความสาคัญของการวิจัยในชั้นเรียนและเกิดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างแท้จริง
6) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(=3.34, =0.78) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดคือ การประสาน
ความร่ วมมือ กับหน่ว ยงานอื่นในการผลิ ต จัด หา พัฒ นาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อ การจั ด
การเรียนการสอน แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรจัดการอบรมให้ความรู้ในการผลิตสื่อ
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นวั ต กรรม เพื่ อ การเรี ย นการสอนส าหรั บ ครู ผู้ ส อนในสถานศึ ก ษา โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ไ ด้ ท าข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา สถานศึกษาควรให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินสื่อ นวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ควรให้ครูผู้สอนทาการวิเคราะห์ วิจัย ความจาเป็นในการใช้
สื่อ และเทคโนโลยี ใ นแผนการจั ด การเรีย นรู้ เพื่ อน าข้ อมู ล สารสนเทศที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการพั ฒนาสื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
7) ด้านการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.56, =0.75)
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดคือ การเผยแพร่แหล่งความรู้แก่ครูผู้สอน
สถานศึกษาอื่นและองค์กรอื่นในบริเวณใกล้เคียง แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรจัดการ
แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ มี ใ นสถานศึ ก ษารวมถึ ง ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น ระบบ รวบรวมเป็ น ฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศบนเว็บไซต์โรงเรียนราชินีบูรณะและวารสารโรงเรียนราชินีบูรณะ อีกทั้ง ควรเผยแพร่
แหล่งเรียนรู้ให้กับครู ผู้สอนที่อยู่ ในสถานศึ กษาระดับประถมศึกษาและครูผู้ สอนในกลุ่ มเครือข่า ย
สหวิทยาเขต เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการเข้ากับ
แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องครอบคลุมถึงแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มี บันทึกการใช้
แหล่งเรียนรู้ ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้น ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้มากขึ้น
และร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นทั้งในเครือข่ายและนอกเครือข่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ร่วมกัน
8) ด้านการนิเทศการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.68, =0.69) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
จัดการระบบนิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอื่น แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีการประเมิน
ความส าเร็ จ ของการจั ดระบบรู ปแบบการนิ เ ทศการศึ ก ษา มี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ของการนิ เ ทศ
การศึก ษาและกระบวนการนิเ ทศการศึก ษาร่ วมกับ สถานศึ กษาอื่น ในเครือข่ ายสหวิทยาเขตและ
นามาปรับ พัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ควรใช้
รูปแบบการนิเทศที่หลากหลายทั้งการนิเทศงานวิชาการและนิเทศการสอน บุค ลากรในสถานศึกษา
ควรร่วมกันจัดทาคู่มือการนิเทศการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ทาให้การนิเทศการศึกษาในเครือข่ายสหวิทยาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
9) ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมาก (=3.80, =0.54) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด คือ
การประสานงานกับสถานศึกษาอื่น เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและพัฒนาคุณภาพ
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ทางการศึกษาตามระบบประกันคุณ ภาพการศึกษา แนวทางการพัฒ นาคือ งานปร ะกั นคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาควรประสานงานกับสถานศึกษาในเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ด้านงานประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาร่วมกั น ผู้ บริหารสถานศึกษาควรสร้างความร่วมมื อ
ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษาดาเนินการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดอบรม
ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา สร้างความตระหนักในความสาคัญของคุณภาพการจัด
การศึกษาและเป็นไปตามมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนด
10) ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(=4.16, =0.36) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดคือ การส่งเสริมให้
ครูผู้สอนพัฒนาเครื่องมือและวัดผลอย่างมีมาตรฐานด้วยวิธีการที่หลากหลาย แนวทางการพัฒนาคือ
ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญในการส่ง เสริมและให้ความรู้แก่ครูผู้สอนในด้านการพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มีความแม่นยาและถูกต้องได้มาตรฐาน โดยจัดการอบรม
ให้ความรู้ด้านเครื่องมือวัดผล ประเมินผลที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แก่ครูผู้สอน
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนาความรู้ที่ไ ด้มาพัฒนาเครื่องมือและวัดผล
อย่างมีมาตรฐานด้วยวิธีการที่หลากหลายและประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง
11) ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.16,
=0.52) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดคือ การส่งเสริมให้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เครือ ข่า ยผู้ ปกครอง ชุมชน ท้อ งถิ่น มี ส่ว นร่ วมในการจัดการเรี ยนรู้ ตามความเหมาะสม
แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรนาภูมิปัญ ญาท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยใช้ ก ลุ่ ม ผู้ ป กครองเครื อ ข่ า ยนั ก เรี ย น
ในทุกระดับชั้นเป็นแกนนาหลัก สารวจความต้องการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา สร้างกลุ่มเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตามความเหมาะสม
12) ด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (=4.25,
=0.27) เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต น้ อ ยที่ สุ ด คื อ การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษา เพื่อกาหนดวิสัย ทัศน์ เป้าหมาย โดยมีส่ว นร่วมของทุกฝ่าย
รวมทั้ง คณะกรรมการสถานศึก ษา แนวทางการพั ฒนาคือ สถานศึก ษาควรให้ ผู้ป กครอง ชุ มชน
ท้องถิ่นมีส่วนในการวางแผน วิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
พร้อมเสนอแนวทางการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและ
กาหนดเป็นวิสัยทัศน์ เป้าหมายและนาผลที่ได้มาปรับปรุง เพื่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็น
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ระบบชัดเจนและทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนมีความเหมาะสม สถานศึกษาควร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอื่นในเครือข่ายสหวิทยาเขต
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพร่วมสถานศึกษาอื่นๆ
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจั ยครั้ งนี้ มี ป ระเด็ น สาคัญ ที่ ควรน ามาพิจ ารณา เพื่อ ให้ ท ราบถึ ง การบริ หารงาน
วิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยผู้วิจัย
อภิปรายผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า การบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า อยู่ในระดับปานกลาง (=3.62, =0.43) ทั้ง นี้อาจเนื่องจากสถานศึกษา
มีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมให้โรงเรียนเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ บริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพและกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
ที่ ส่ ง เสริ ม การประสานความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ สร้ า งเครื อ ข่ า ยร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น
สถาบันอุดมศึกษาอาทิเช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสถานศึกษานาบุคลากร
เข้ารับการอบรมด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เกิดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูผู้สอน
ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมสาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และแนวทาง
ในการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนีย์ เสียงหวาน ได้ศึกษา
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบางละมุง 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับ
จากมากไปน้อยได้แก่ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียนและด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนบริหารจัดการสถาน
โดยยึดวิสัยทัศน์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 อีกทั้งผู้บริหารเล็งเห็นถึง
ความสาคัญของการบริหารงานวิชาการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงทาให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในกลุ่มบางละมุง 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุวัฒน์ กมล ได้ศึกษา
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร สังกัดเทศบาลจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหาร
ให้ความสาคัญกับการบริหารงานวิชาการและผู้บริหารโรงเรียนให้คาปรึกษาแก่ครูผู้สอนในการนา
หลักสูตรไปใช้ จึงทาให้การบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ซึ่งเรี ยงลาดับจาก
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ด้านที่มากไปน้อยคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร
และการนาหลักสูตรไปใช้และด้านการวัดผลและประเมินผล
การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นราชิ นี บู ร ณะ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 9 เมื่อพิจารณารายด้ าน 12 ด้าน พบว่า การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก
มี 6 ด้านและอยู่ในระดับปานกลาง 6 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากและมีค่า
มัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด (=4.25, =0.27) ทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนราชินีบูรณะเป็นสถานศึกษา
ที่ มี ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โรงเรียนมาตรฐานสากล กระทรวงศึกษาธิการ โดย
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ทาหน้า ที่กาหนดวิสัย ทัศน์ พันธกิจ เป้า หมาย ซึ่ง นาไปสู่การ
ปฏิบั ติง านฝ่า ยต่า ง ๆ ในส่ว นของงานพัฒ นาหลั กสู ตรสถานศึ กษาได้ มีก ารจัด การอบรมประชุ ม
ด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและจั ด ท าหลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ
เป้า หมายของสถานศึกษา เพื่ อนาหลั กสูต รสถานศึกษาไปใช้ ในการจั ดการเรียนรู้ส าหรั บผู้เ รีย น
อีกทั้งหลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามระบบทุกขั้นตอน สอดคล้องกับแนวคิดของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ที่กล่าวว่า หลักสูตรเป็น
หลักและเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอน เพื่อนาไปสู่เป้าหมายของการศึกษาความเข้าใจเรื่อง
ของหลักสูตรและการเรียนการสอนจะทาให้การศึกษาดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของทัศนีย์ เสียงหวาน ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบางละมุง 2 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า การบริหารงานวิชาการโรงเรียนใน
กลุ่มบางละมุง 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนนานโยบายของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยจัดอบรม
ให้กับผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านความรู้ด้านพัฒนา
หลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ ทาให้ครู สามารถพัฒนาหลัก สูตรและนาหลัก สูตรไปใช้ในการ
จัด การเรี ย นการสอนได้อ ย่ า งเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ กุล ฑรี พิ กุ ล แกม ได้ ศึ ก ษา
การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากและด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมากเช่น
1.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรีย นราชิ นีบู ร ณะ ด้ านการพั ฒนากระบวนการเรี ยนรู้ใ นภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก (=4.16,

99
=0.52) ทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้ดาเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
โรงเรียนมาตรฐานสากล มีนโยบายส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และสถานศึกษานาแผนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2579 โดยสถานศึกษามีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการเรียบร้อย
จึงนาเสนอผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่ออนุมัติการใช้แผนการสอนและครูผู้สอนสามารถนาไปใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ ซึ่งสถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง ซึ่งจะ
ส่งผลให้ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามที่กาหนดไว้
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สถานศึกษา
จะต้องจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสาคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยยึดหลักให้ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถ
ในการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองได้ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของสุ นั น ทา เนี ย มทอง ได้ ศึ ก ษา
พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพระยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพระยา ได้ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ที่กาหนดกลยุทธ์การบริหาร โดยให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่ง เสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถ
จัดกิ จกรรมการเรีย นการสอนได้ อย่า งมี คุณ ภาพและพั ฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ ห ารจั ดการตาม
แนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
จึงทาให้ผลการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน
1.3 ด้ า นการวั ด ผล ประเมิ น ผล และเที ย บโอนผลการเรี ย นผลการวิ จั ย พบว่ า
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (=4.16, =0.36) ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งจากโรงเรี ย นราชิ นี บู ร ณะ
ได้ดาเนินการตามกระบวนการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ ง
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ซึ่งกาหนดให้สถานศึกษาต้องสนับสนุนการ
ประเมิน ผลสั มฤทธิ์ก ารเรี ย นรู้ ของผู้เ รีย นและยกระดับ คุณ ภาพทุก กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ ตรงตาม
เป้าหมายสาคัญของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสานักวิชาการและมาตรฐาน
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การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่กาหนดแนวทางใน
การวัด ผล ประเมิ น ผลและเที ย บโอนผลการเรี ย น โดยงานวัด ผล ประเมิ น ผลและเที ย บโอนผล
การเรียนของสถานศึกษามีขั้นตอนการดาเนินงานที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อีกทั้งสถานศึกษาปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง ทาให้การบริหารงานวิชาการด้านการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง สอดคล้องกับจีณัญ ญาพัจน์
โคตรหลักคา ได้ศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียนอยู่ในระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษามีกระบวนการให้ครูประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริง มีการปรับ ปรุง พัฒนาเครื่องมื อวัด ผลและประเมิน ผล กาหนดระเบียบการวัดผล
ประเมินผลและการกากับ ติดตาม ตรวจสอบการวัดผลและประเมินผล
1.4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (=3.34, =0.84) ทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนราชินีบูรณะมีการจัดอบรมให้ความรู้
ด้า นกระบวนการทาวิจั ยยั งไม่เ พีย งพอและไม่ ต่อ เนื่ อง ทาให้ ครู ผู้ส อนที่มี อายุร าชการน้ อยและ
ประสบการณ์ ก ารท างานน้ อ ยอาจมี ค วามรู้ ด้ า นกระบวนการวิ จั ย ไม่ เ พี ย งพอ ครู ผู้ ส อนขาด
ความตระหนักถึงความสาคัญของการทาวิจัยในชั้นเรียนและครูผู้สอนไม่ได้นาผลการวิจัยมาปรับปรุง
หรือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชา พุ่มพวง ได้ศึกษาปัญหา
การบริ หารงานวิ ชาการโรงเรีย นมัธ ยมศึก ษา จัง หวั ด สมุ ทรปราการ สั ง กั ดส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับปานกลาง ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยได้
ยังไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะครูไม่นาผลการวิจัยที่ค้นพบไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองและ
ครูผู้สอนจะแก้ไขปัญหาด้วยความคิดและแนวทางการตัดสินใจของตนเอง อีกทั้งสถานศึกษามีระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยยังไม่อานวยความสะดวกต่อการใช้งาน ขาดการรวบรวมสารสนเทศงานวิจัยและ
เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้งานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาในภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ ทิพยสุข ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี พบว่ า ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการทาวิจัยในชั้นเรียน ขาดการนาผลการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนควบคู่กับการเรียน
การสอน ครูขาดความตระหนักและไม่เห็นความสาคัญของการวิจัยในชั้นเรียนเช่นกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุกฤตา เกตานนท์ ได้ศึกษาปัญ หาและแนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน
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ประถมศึ ก ษา อ าเภอโคกเจริ ญ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 2
กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า บุคลากรบางส่วนในโรงเรียนยังไม่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
อย่างจริงจัง ขาดการบันทึก การเก็บข้อมูลและการเผยแพร่ง านวิจัย อีกทั้ง สถานศึกษาขาดครูที่มี
ความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัย จึงทาให้เกิดปัญหาของงานวิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเช่นกัน
1.5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า
การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นราชิ นี บู ร ณะ ด้ า นการพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
เพื่ อ การศึ ก ษา ในภาพรวมอยู่ ร ะดั บ ปานกลาง มี ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต เท่ า กั บ 3.34 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.78 ทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนราชินีบูรณะ มีการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ในการจัดอบรมให้ความรู้ให้แก่ครูผู้สอนและบุคลากรของสถานศึกษา ใน
ด้านการผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย ไม่ต่อเนื่อง
เท่าที่ควร จึงทาให้ครูผู้สอนขาดทักษะความรู้ในด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ครูผู้สอนไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมเรียนการสอนได้เพียงพอส่งผลให้การใช้สื่อไม่ประสบผลสาเร็จ
ไม่ตรงตามความต้องการและไม่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ครูผู้สอนที่ มีประสบการณ์และอายุ
ราชการค่อนข้างมากที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาการ แต่ยังขาดทักษะด้านเทคโนโลยีที่จะ
นามาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ จึงทาให้ครูผู้สอนส่วนใหญ่เลือกใช้สื่อสาเร็จรูป เพราะสะดวก
รวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งสถานศึกษาไม่มีการวิเคราะห์ วิจัยความจาเป็นในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี จึง ทาให้ผลการศึก ษาในภาพรวมอยู่ใ นระดั บ ปานกลาง สอดคล้อ งกั บงานวิจั ยของ
อภิชา พุ่มพวง ได้ศึกษาปั ญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เมื่อพิจารณาด้านการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนไม่สามารถใช้สื่อ
นวัต กรรมและเทคโนโลยีเ พื่อ การศึ กษาไปใช้อ ย่า งประสิท ธิภ าพเท่ าที่ ควร เพราะครูข าดความรู้
ความเข้าใจในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ขาดทักษะและประสบการณ์ที่จะนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นิตย์ธิดา จันดาสงค์ ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาใน
กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในด้านต่าง ๆ
ดังนี้คือ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี พบว่า ปัญ หาการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เกิดจากผู้บริหารไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดสภาพแวดล้อม สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ขาดบุคลากรด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเช่นกัน
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1.6 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ราชินีบูรณะ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.56, =0.75) ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้มีก ารพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจัดตั้ ง
แหล่ง เรี ยนรู้ที่ มีก ารบูร ณาการความรู้ ท้อ งถิ่ นเข้ ากั บอั ตลั กษณ์ข องสถานศึก ษาและบุ คลากรของ
สถานศึกษาร่วมกันสรรหาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า อาทิเช่น
แหล่งเรียนรู้สมัยทวารวดี ทุ่งพระเมรุ องค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่ง เป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่ นที่สถานศึกษา
ได้น ามาบู รณาการเข้ากั บการเรีย นการสอนรายวิ ชาสัง คมศึ กษา ทั้ง นี้โ รงเรีย นราชินี บูร ณะขาด
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษาให้แก่ชุมชน หน่วยงาน
องค์กรอื่นและยังไม่มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้แหล่งเรีย นรู้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน
มีเพียงบางรายวิชาเท่านั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลพร คงอินทร์ ได้ศึกษาปัญ หาและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค) เมื่อพิจารณาด้านการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบข้อเสนอแนะว่า
สถานศึกษาต้องมีการสารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก ชุมชน ท้องถิ่นในเขตพื้นที่การศึกษาและใกล้เคียงให้ครอบคลุมสอดคล้องกับหลักสูตรและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้อาจประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในการจัดแหล่งเรียนรู้เป็นฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว
สอดคล้องกับงานวิจัยของมูนา จารง ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะครูผู้สอนในศูนย์เครือข่ายตลิ่งชันสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2
ผลการวิจั ยพบว่า ด้านการพัฒนาส่ง เสริมให้ มีแหล่ง เรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
ผู้ บ ริ ห ารจั ด ให้ มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ อ ย่ า งหลากหลายทั้ ง ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษาให้ พ อเพี ย ง
เพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้บริหารจัดระบบข้อมูล
แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษาของตนเอง เช่น
จัดเส้นทาง/แผนที่และระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุด ประชาชน ห้องสมุดสถาบันการศึกษา
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณ ฑ์วิทยาศาสตร์ ภู มิปัญ ญาท้ องถิ่นและผู้บริห ารส่ง เสริมให้ครู และผู้เรี ยนได้ใ ช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ กากับติดตาม ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1.7 ด้านการนิเทศการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ราชินีบูรณะ ด้านการนิเทศการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.68, =0.69) ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากโรงเรียนราชินีบูรณะ มีคณะกรรมการนิเทศการศึกษาดาเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดาเนิน การนิเทศครูผู้สอนและนิเทศแบบ
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เพื่ อ นครู นิ เ ทศครู โดยก าหนดให้ มี ก ารนิ เ ทศการสอน 2 ครั้ ง ต่ อ ปี ก ารศึ ก ษาและมี ก ารติ ด ตาม
ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดอย่างสม่าเสมอ จึงทาให้ผลการวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิมล เดชะ ได้ศึกษาวิจัยการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดี
ประจาตาบล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า
การบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
ผู้บริหารสถานศึกษามีการสารวจสภาพปัญหาความต้องการในการวางแผนการนิเทศการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การประเมินผลการนิเทศทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการวางแผนจัดทา
การนิเทศภายในสถานศึกษาแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา ทั้งนี้แม้ว่าการบริหารงาน
วิชาการด้านการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนราชิ นีบูรณะ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า สถานศึกษาขาดการประสานงานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนิเทศการศึกษา
รูปแบบการนิเทศกับสถานศึกษาอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญใจ แสงเจริญ ได้ศึกษาเรื่อง
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) สานักงานเขตหนองแขม สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดหนองแขม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เป็ น เพราะ โรงเรี ย นวั ด หนองแขม (สหราษฎร์ บู ร ณะ) ส านั ก งานเขตหนองแขม สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ให้ครูปฏิบัติหน้าที่ทั้งเป็นผู้นิเทศและเป็นผู้รับการนิเทศ โรงเรียนมีการนิเทศงาน
วิชาการเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารและครูได้วางแผนและดาเนินการร่วมกันเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านวิชาการให้ได้ผลดีขึ้น
1.8 ด้านการแนะแนวการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ราชินีบูรณะ ด้านการแนะแนวการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( =3.31, =0.78)
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากเพียง 1 ข้อ คือ การจัดระบบแนะแนวทางวิชาการและ
วิชาชีพ ภายในสถานศึก ษา โดยเชื่อมโยงกั บ ระบบดูแ ลช่ วยเหลื อนั กเรียนและกระบวนการเรีย น
การสอนและอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ ทั้งนี้อาจเนื่องจากงานแนะแนวการศึกษาของสถานศึกษา
มี ที ม ครู แ นะแนวท าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการแนะแนวทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ให้ กั บ ผู้ เ รี ย นภายใน
สถานศึ กษา มี การเชิ ญ มหาวิท ยาลั ย และหน่ ว ยงานภายนอกเข้ ามาให้ ค วามรู้ด้ า นการศึ ก ษาต่ อ
ระดั บ อุ ด มศึ กษาแก่ ผู้ เ รี ยนในคาบวิ ชาแนะแนวและมี ก ารจั ดกิ จ กรรมนิ ทรรศการส่ ง เสริ ม อาชี พ
เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม Open House ของสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการบริหารงาน
วิ ช าการเป็ น ผู้ ขั บ เคลื่ อ นด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมแนะแนวการศึ ก ษาต่ อ ส าหรั บ นั ก เรี ย นภายใน
สถานศึกษา หัวหน้าระดับสายชั้นและครูที่ปรึกษายัง ไม่มีบทบาทด้านการแนะแนวมากเท่าที่ควร
อี ก ทั้ ง ครู มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการแนะแนวการศึ ก ษาไม่ เ พี ย งพอ การมี ส่ ว นร่ ว ม ของชุ ม ชน
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ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและสถานศึกษาอื่นๆ ค่อนข้างน้อย ยังขาดการติดตามและประเมินผล
กระบวนการแนะแนวการศึ ก ษา ระบบการแนะแนวจากผู้ บ ริ หารสถานศึ ก ษาอย่ า งชั ดเจนและ
สถานศึก ษายังไม่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ด้า นการแนะแนวกับสถาบันอื่น จึง ทาให้การแนะแนว
การศึกษาของโรงเรียนราชินีบูรณะ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
รั ช นี ย์ สี ห ะวงษ์ ได้ ศึ ก ษาปั ญ หาและแนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น
ประถมศึกษากลุ่มเครื อข่ายวังสมบูรณ์ สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึก ษาสระแก้ ว
เขต 1 พบว่า การแนะแนวการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากโรงเรียนยังขาดการประสานงาน
และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ด้ า นการแนะแนวและไม่ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล
การจัดระบบกระบวนการแนะแนวการศึกษา จึงทาให้การดาเนินงานแนะแนวการศึกษาไม่ประสบ
ผลสาเร็จเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชนม์ผศุตม์ พัฒพันธ์ ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึก ษา อ าเภอตาพระยา สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ปัญ หาการบริหารงานวิช าการด้า นการแนะแนวการศึกษา
เกิดจากโรงเรียนไม่มีระบบการแนะแนวทั้งทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ อีกทั้งยังขาดความร่วมมือ
และความเข้าใจกับครูคนอื่นเกี่ยวกับงานแนะแนวว่าเป็นหน้าที่ของครูทุกคนด้วย จึงส่งผลทาให้งาน
แนะแนวไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร และสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชา พุ่มพวง ได้ศึกษาปัญหา
การบริหารงานวิชาการด้านการแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจัง หวัดสมุทรปราการ
สัง กัดส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ผลการวิจั ยพบว่า การบริหารงานวิ ชาการ
ด้านการแนะแนวการศึกษา ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและการประเมินผลการแนะแนวการศึกษาเช่นกัน
1.9 ด้ า นการพั ฒนาระบบประกั นคุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษา ผลการวิ จัย พบว่ า
การบริ หารงานวิช าการของโรงเรี ย นราชินี บู ร ณะ ด้ า นการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.80, =0.54) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับ มากทุกข้ อ ทั้งนี้ อาจเนื่อ งจากผู้บริ หารสถานศึก ษาให้ความสาคัญ และจั ดระบบโครงสร้า ง
งานประกัน คุณภาพและปฏิบัติงานประกันคุ ณภาพตามกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการ
บริหารงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2562 กล่าวถึง การประกันคุณภาพของสถานศึกษาทั้งระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษา มาตรา 47 ให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ด้วยเหตุนี้โรงเรียน
ราชิ นี บู ร ณะ จึ ง มี แ นวทางการด าเนิ น งานระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยจั ด ตั้ ง
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คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาภายใต้กลุ่มงานนโยบาย แผนและวิจัยระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน หัวหน้า
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ แ ละครู ผู้ สอนในการก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความส าเร็ จ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาใช้
หลักการบริหารงานคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สถานศึ ก ษาได้ จั ด ท ารายงานการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาให้ กั บ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
เป็นประจาทุกปีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณิรดา เวชญาลักษณ์ ได้ศึกษาสภาพและ
แนวทางการดาเนิ นการประกั นคุณ ภาพภายในสถานศึ กษา สัง กั ดส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารจัดทาแผนการปฏิบัติการประจาปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
ผู้บริหารมีการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินการที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริงและกาหนดระยะเวลา
ในการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของธิติมาวดี
สกุลศิลป์ศิริ ได้ศึกษาการบริหารกิจการทีดีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่ง ผลต่อการบริหารจัดการ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมให้โรงเรียนเป็น
องค์ กรที่เป็ นเลิศ ซึ่ งต้อ งใช้การบริหารด้ วยวิ ธีพิ เศษที่เ รียกว่า การบริหารจั ดการระบบคุณ ภาพ
ซึ่งยึดหลักการมีส่วนร่วมในการทางานตามบริบทของสถานศึกษามีการกระตุ้นพัฒนาระบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจและเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติง านได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและสร้างแรงจูง ใจในการปฏิบัติง านและสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เนวิลล์(Naville, 1999) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการในด้านการประกันคุณภาพและการวางแผน
ปรั บ ปรุ ง ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา 2 โรงเรี ย น : กรณี ศึ ก ษาโรงเรี ย นของรั ฐ อิ ล ลิ น อยส์ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นพบว่า กิจกรรมที่ทาร่วมกันด้วยการประกันคุณภาพและการวางแผนที่
เหมาะสมเป็นประโยชน์ในด้านความร่วมมือและเพิ่มความมั่นใจในการวางแผน ปรับปรุง โรงเรียน
อย่างเป็นระบบ อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิลวรรณ วัฒนา ได้ศึกษาสภาพการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
ชลบุรี พบว่า ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนที่อยู่ภายในสัง กัดสานักงานเขตพื้นที่ปฏิบัติง านตามภารกิจของ
สานักงานเขตคือ การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตร มีการพัฒนาระบบประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง จึง เป็นตัวขับเคลื่อนที่
สาคัญของโรงเรียนขนาดเล็ก
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1.10 การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ ชุมชน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (=2.97, =0.91) เป็นด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต น้อยที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษาไม่มีโครงการหรือกิ จกรรม
ที่ส่ ง เสริ ม งานวิ ช าการสู่ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น ขาดการส ารวจความต้ อ งการในการสนั บ สนุ น ให้ค วามรู้
ทางวิชาการแก่ชุมชน ไม่มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางทักษะวิชาชีพสาหรับประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่น ส่วนมากจะเป็นการรณรงค์ให้ความรู้ในวันสาคัญต่างๆ เพียงเท่านั้น อีกทั้งสถานศึกษาไม่มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น เนื่องมาจากผู้บริหาร
สถานศึกษาเล็งเห็นความสาคัญของการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชนค่อนข้างน้อย ไม่ได้
จั ด สรรงบประมาณและไม่ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานนี้ โ ดยตรง เนื่ อ งด้ ว ยภาระงานของครู ผู้ ส อนที่ ต้ อ ง
รับผิดชอบงานพิเศษนอกเหนือจากการสอนค่อนข้างมาก จึง ไม่มีเวลาในการดาเนินกิจกรรมในด้าน
การส่งเสริมทางวิชาการแก่ชุมชนและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการของสถานศึกษา
เข้ าไม่ ถึง ชุม ชนเท่ าที่ ควร ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิจั ยของอภิ ชา พุ่ มพวงได้ศึ ก ษาวิ จัย ปัญ หาและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 พบว่า การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นผลจากโรงเรียนมีการประชาสัม พันธ์สู่ชุมชนยังไม่เพียงพอและชุมชน
ให้ ค วามร่ ว มมื อ น้ อ ย ไม่ มี ส่ ว นร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาในการส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ า นวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน
เนื่องจากผู้ป กครองในชุ มชนต้องประกอบอาชีพ จึง ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจ กรรมการส่ง เสริมความรู้
ด้ า นวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของนิ ต ย์ ธิ ด า จั น ดาสงค์ ได้ ศึ ก ษาปั ญ หาและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า ปัญหาด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน
โรงเรี ย นขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งการส่ ง เสริ ม ความรู้ ใ ห้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น และการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเข้าไม่ถึงชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของชนม์ผศุตม์ พัฒ
พันธ์ ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา อาเภอตาพระยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ด้านการส่งเสริมความรู้ทาง
วิชาการแก่ชุมชน มีปัญหาเนื่องจากชุมชนส่วนใหญ่ต้องประกอบอาชีพ ไม่มีเวลาที่จะมารับความรู้
หรือไม่มีเวลาร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับสถานศึกษาและอีกประการหนึ่งมาจากครูไ ม่มีเวลามาก
พอที่จะถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน จึงทาให้ด้านการส่ง เสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน
เป็นปัญหาที่ควรได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภรภัทร เฮ็งนิรันดร ได้ศึกษา
ปัญ หาและแนวทางการพั ฒนาการบริ หารงานวิชาการของสถานศึก ษาสัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่
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การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 พบว่า ปัญหาด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่
ชุม ชนเกิ ด จากสภาพชุ ม ชนบริ เ วณโรงเรี ย นเป็ นโรงงานอุ ต สาหกรรม นั ก เรี ย นส่ ว นหนึ่ ง ติ ด ตาม
ผู้ปกครองมาเรียนต่อในโรงเรียน ซึ่งผู้ปกครองใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทางาน ทาให้การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชนต่อกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนค่อนข้างน้อยเช่นกัน
1.11 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินี บูรณะ ด้านการประสานความร่วมมือ
ในการพั ฒ นาวิ ช าการกั บ สถานศึ ก ษาและองค์ ก รอื่ น พบว่ า ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(=3.12, =0.87) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
โรงเรียนราชินีบูรณะ ยังขาดผู้รับผิดชอบทาหน้าที่ประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่นอย่างชัดเจน มีประชุม อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการค่อนข้างน้อย
ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้น สถานศึกษาไม่มีโครงการหรือกิจกรรมที่จะส่งเสริมการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการร่วมกับสถานศึกษาอื่น เนื่องจากไม่ได้จัดสรรงบประมาณในส่วนนี้
อีก ทั้ งสถานศึ กษามีก ารวางแผนและมี ก ารประสานความร่ว มมือ กั บกลุ่ มเครือ ข่ ายค่ อนข้ างน้ อ ย
สถานศึกษามีกลยุ ทธ์ในการพั ฒนาวิ ชาการร่วมกับสถานศึก ษาในระดับ ระดับ อุดมศึ กษามากกว่ า
เครือข่ายระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกันในสหวิทยาเขต จึงทาให้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านวิชาการยังไม่ครบถ้วน อีกทั้งมีข้อจากัดเรื่องช่วงเวลาที่เหมาะสมและงบประมาณในการ
ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิตารีย์ ไชยชิน ได้ศึกษาปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มบ่อทอง 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า โรงเรียนยัง ไม่มีการดาเนินการจัดให้ความรู้ทักษะทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและขาดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาพร พลอยบ้านแพ้ว ได้ศึกษาปัญหา
และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีวิชัย จังหวัดนครปฐม สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า สถานศึกษาขาดการประสานงานความร่วมมือช่วยเหลือใน
การพัฒนาวิชาการ ขาดการสนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบการ
วางแผนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ไม่มีความชานาญและขาดความร่วมมื อจาก
ชุมชน หน่วยงาน องค์กรอื่นๆ รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชา พุ่มพวง ได้ศึกษาปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 พบว่า การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกั บ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ทั้ง นี้เนื่องจากโรงเรียนขาด
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ความร่ ว มมื อ ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละขาดการวางแผนประสานความร่ ว มมื อ การพั ฒ นา
งานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น จึงทาให้การสร้างเครือข่ายทางวิชาการไม่สัมฤทธิ์ผล
1.12 ด้ า นการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ ช าการแก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ราชินีบูรณะ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.10, =0.85) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนราชินีบูรณะ ยัง ไม่มีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในประสานงานการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงานและสถาบัน อื่นที่จัดการศึกษาไม่มีการสารวจความต้องการในการได้รับสนับสนุน
ด้านวิชาการทั้งสถานศึกษาที่อยู่ในสหวิทยาเขตในการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการค่อนข้างน้อย
อีกทั้งสถานศึกษายังมีการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
ของรัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนางานวิชาการไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชนม์ผศุตม์ พัฒพันธ์ ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อาเภอตาพระยา สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
พบว่า โรงเรียนขาดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษา
เนื่ อ งจากครู ผู้สอนมีภ าระงานมาก ทาให้ไ ม่ ส ามารถที่ จะเข้า ไปสัม ผั ส พู ดคุ ย กั บคนในชุ มชนได้
จึงทาให้ขาดการสารวจความต้องการด้านวิชาการของชุมชนและขาดการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์
และบุคลากรในการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาพร พลอยบ้านแพ้ว
ได้ทาการวิจัยปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีวิชัย จังหวัดนครปฐม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาอยู่ในระดับปาน
กลางเช่นเดียวกัน
2. จากผลการวิจัยข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จากการพิจารณาค่ามัชฌิมเลข
คณิต ในแต่ ละด้า น เพื่อ ตั้ง เป็ นประเด็ นในการสั มภาษณ์ (interview) ซึ่ ง ประกอบด้ว ยผู้ บริ หาร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอน จานวน 6 คน ผู้วิจัยอภิปรายแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ข้ อ ที่ มี ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต น้ อ ยที่ สุ ด คื อ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษา เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย โดยมีส่วนร่ว ม
ของทุกฝ่ายทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา แนวทางการพัฒนาดัง นี้คือ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้
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ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการบริหารหลักสูตร วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษา กาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและดาเนินการ จัดการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนา
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาในเครื อ ข่ า ยสหวิ ท ยาเขต เพื่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพร่วมกัน ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตย์ธิดา จันดาสงค์ ได้ศึกษา
ปัญ หาและแนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง สัง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาคือ สถานศึกษาต้องสามารถจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษา จัดกระบวนการ
เรี ย นรู้ ใ ห้เ หมาะสมกั บ ความสามารถของผู้ เรี ย นตามกลุ่ ม เป้ า หมาย โดยผู้ บ ริห ารควรส่ง เสริ ม ให้
ครูผู้สอนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นและสถาบันทางการศึกษาอื่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
เครื อข่ า ยสถานศึก ษา สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ ฐิ ต ารีย์ ไชยชิ น ได้ ศึก ษาปัญ หาและแนวทาง
การพัฒ นาการบริ หารงานวิช าการโรงเรีย น กลุ่ มบ่ อ ทอง 2 สั ง กั ด สานั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาคือ สถานศึกษาควร
มีการอบรมคณะครูภายในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ในการพัฒนา
หลั ก สูต รสถานศึก ษา เพราะการวางแผนการพั ฒ นาหลั กสู ต รจะสะท้ อ นสภาพปั ญ หาและความ
ต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู สามารถดาเนินงานได้ตามจุดมุ่ง หมายของการจัด
การศึกษา
2.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด คือ
การส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น แนวทางการพัฒนาดังนี้คือ สถานศึกษาควรสนับสนุน
ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ประสานงาน
ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในทุกระดับชั้น เพื่อสอบถามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
บูรณาการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
สาหรับผู้เรียนมากที่สุด สถานศึกษาควรมีกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตรและ
ให้ครูผู้สอนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันตามความเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิตารีย์ ไชยชิน
ได้ ศึ ก ษาปั ญ หาและแนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น กลุ่ ม บ่ อ ทอง 2 สั ง กั ด
สานัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาชลบุ รี เขต 2 ผู้วิ จั ยได้เ สนอแนวทางการพั ฒนาการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ คือ สถานศึกษาควรอบรมเชิง ปฏิบัติการแก่ครูผู้ส อนในการให้ความรู้
ความสามารถในการสอน การใช้ เ ทคนิ ค ใหม่ ๆ มี ก ารศึ กษาถึ ง ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นและจั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
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2.3 ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
น้ อ ยที่ สุ ด คื อ การส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ผู้ ส อนพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ และวั ด ผลอย่ า งมี ม าตรฐานด้ ว ยวิ ธี ก าร
หลากหลาย อาจเนื่องจากสถานศึกษามีการอบรมให้ความรู้กับครูผู้สอนยังไม่เพียงพอและยังไม่ตรงกับ
บริบทของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึง ทาให้วิธีการวัดผลไม่หลากหลายและไม่ไ ด้รับการพัฒนา
เครื่องมือการวัดผล แนวทางการพัฒนาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญในการส่ง เสริม
และให้ความรู้แก่ครูผู้สอนในด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย โดยจัดการ
อบรมให้ความรู้ด้านเครื่องมือวัดผล ประเมินผลสาหรับบุคลากรใหม่ในทุกปีการศึกษาที่ครอบคลุม
เนื้อหาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แก่ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องและจัดทาคู่มือสาหรับการวัดและประเมินผล
เป็นสารสนเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตย์ธิดา จันดาสงค์ ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนา
การด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนคือ โรงเรียนควรส่ง เสริมให้ครูมีความ รู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการวัดผล ประเมินผลของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน โดยการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการให้มีความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการวัด ประเมินผลและสร้างเครื่องมือวัด
แบบต่าง ๆ
2.4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดคือ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิจัยกับองค์กรอื่น รองลงมาคือ
การประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงาน
วิชาการกับองค์กรอื่น แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรจัดทาวารสารงานวิ จัย “ราชินีบูรณะ
วิจัย”และรวบรวมเป็นฐานข้อมูลงานวิจัย Rachineeburana Online Journal ที่สามารถทาให้
สถานศึกษาอื่น องค์กร ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามาสืบค้นหาความรู้ง านวิจัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
สถานศึกษาควรมีก ารสร้ างเครือ ข่ายในพัฒ นางานวิ จัยในชั้นเรียนร่วมกับสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
เครือข่ายสหวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยที่ ทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและควรสนับสนุนให้
ครูผู้สอนได้รับความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน โดยจัดการอบรมอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ครูผู้สอน
ได้ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ วิ จัย และนาผลไปใช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน อี ก ทั้ ง สถานศึก ษาควร
กาหนดให้ ง านวิ จั ย เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการประเมิ นผลการปฏิ บั ติง านของครู ผู้ สอน เพื่ อ กระตุ้ น ให้
ครูผู้สอนตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัยในชั้นเรียนและเกิดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
อย่ า งแท้ จริ ง สอดคล้อ งกับ งานวิ จั ยของนิ ต ย์ธิ ด า จัน ดาสงค์ ได้ ศึก ษาปั ญ หาและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา คือ สถานศึกษาควรจัดอบรมความรู้ด้านการวิจัยให้กับครูผู้ สอนอย่า งต่อเนื่ อ ง โดยที่
ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสาคัญ อย่างยิ่ง ในการสนับสนุน ส่ง เสริมให้ รูผู้สอนในสถานศึกษาได้
ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษาและสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ รัชนีย์ สีหะวงษ์ ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษากลุ่มเครือข่าย วังสมบูรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 1 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภรภัทร เฮ็งนิรันดร ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2 ผู้วิจัย ได้เสนอ แนวทางการพัฒนาการวิ จัยเพื่ อพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือ ผู้ บริหาร
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพั ฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีความสาคัญ
มากเพราะวิจัยที่กระทาโดยครูผู้สอนเป็นการวิจัยตามสภาพจริงและต้องการแก้ไข ควรให้ครู ผู้สอน
สอดแทรกการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้
2.5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวั ตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาข้อที่มีค่ามัชฌิมเลข
คณิตน้อยที่สุดคือ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ในการผลิต จัดหา พัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อ การจั ดการเรีย นการสอน รองลงมาคือ การนิเทศ ติด ตามและประเมิ นการ
พัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควร
จัดการอบรมให้ความรู้ในการผลิตสื่อ นวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอนสาหรับครูผู้สอนทุกคนใน
สถานศึกษา
โดยร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
และสถานศึกษาควรมีระบบติดตามและประเมินผลการใช้สื่อและนวัตกรรม สถานศึกษาควรเปิ ด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินการใช้สื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ครูผู้สอน
จะต้องวิเคราะห์ความจาเป็น ในการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและนาข้อมูลที่ไ ด้ไ ป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของวิมล
เดชะ ได้ทาการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจาตาบล สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึก ษาประถมศึ กษาสตูลเขต 2 ผู้วิจัย ได้เสนอแนวทางการพั ฒนาสื่อ นวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีคือ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนให้ครูผู้สอนเกิดการพัฒนา
ด้านสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน โดยให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีผ่านการอบรมอย่างสม่าเสมอ อีก
ทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียา ศรีงิ้วราย ที่ได้ทาการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัด
สระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้
เสนอ แนวทางการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาคือ สถานศึกษาควรส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูผู้สอนได้เข้ารับการอบรมสัมมนาการเรียนรู้และการจัดทาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
2.6 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดคือ การเผยแพร่
แหล่งความรู้แก่ครูผู้สอน สถานศึกษาอื่นและองค์กรอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง แนวทางการพัฒนาคือ
สถานศึกษาควรจัดระบบแหล่งเรียนรู้ ที่มีในสถานศึกษารวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและรวบรวมจัดทา
เป็ น ข้ อ มู ลสารสนเทศ เผยแพร่บ นเว็ บ ไซต์ โ รงเรี ย นราชิ นี บู ร ณะ วารสารโรงเรี ย นราชิ นี บู ร ณะ
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ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมถึงแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญ ญาท้องถิ่น มีการบันทึกการใช้
แหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้น ค้นคว้าจากแหล่ง เรียนรู้มากขึ้น อีกทั้ง สถานศึกษาควร
ร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาในเครือข่ายสหวิทยาเขตและนอกเครือข่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลพร คงอินทร์ ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้คือ
สถานศึกษาต้องมีการสารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน ท้องถิ่นในเขตพื้นที่การศึกษาและใกล้เคียงให้ครอบคลุมสอดคล้องกับหลักสูตรและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้อาจประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการ
จั ด แหล่ ง เรี ย นรู้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ลแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นสื บ ค้ น และเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ส ะดวก รวดเร็ ว
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรทราย บัลลังก์ปัทมา ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนวั ดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อาเภอสามพราน จัง หวั ดนครปฐม ผู้วิ จัยได้ เสนอแนวทาง
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้คือ สถานศึกษาควรมีการพัฒนาสื่อและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนและผู้เรียนใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมเช่นกัน
2.7 ด้านการนิเทศการศึกษา ข้อที่มีค่ามัชฌิ มเลขคณิตน้อยที่สุดคือ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศการศึกษากับ สถานศึกษาอื่น แนวทางการพัฒนาคื อ
สถานศึกษาควรมีระบบการนิเทศการเรี ยนการสอนที่รู ปแบบหลากหลายและความเหมาะสมกั บ
สถานศึกษา ควรมีการประเมินความสาเร็จของการจัดระบบรูปแบบการนิเทศการ ศึกษาร่วมกับ
สถานศึ กษาอื่ นในสหวิทยาเขต ทาให้เ กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จัดระบบการนิเทศ
ร่ว มกัน และน ามาปรั บใช้ ในการพั ฒ นากระบวนการนิเ ทศการศึก ษาให้ มี ความเหมาะสมมากขึ้ น
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนกระตุ้นครูผู้สอนให้เล็ง เห็นถึง ความสาคัญ ของกา รจั ด
การเรียนการสอนผ่านระบบการนิเทศการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุชา พุ่มพวง ได้ศึกษา
ปัญ หาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จัง หวัดสมุทรปราการ
สัง กั ดส านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษามัธ ยมศึก ษา เขต 6 ผู้ วิจัย ได้ เสนอแนวทางการพั ฒนาระบ บ
การนิเทศการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรวางแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
ครูให้มี ประสิ ทธิภาพ จัด อบรมเชิง ปฏิบัติการและจัดตั้ง คณะกรรมการนิเทศทาหน้ าที่ตรวจสอบ
ติดตาม นิเทศและประเมินเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมออย่างเป็นกัลยาณมิตร
2.8 ด้านการแนะแนวการศึกษา ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด คือ การดาเนินการ
แนะแนวการศึกษาด้ วยความร่วมมือ จากครูผู้ สอนทุก คนในสถานศึ กษา แนวทางการพั ฒนาคื อ
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สถานศึกษาควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้ครูผู้สอน บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในด้านจิตวิทยาการ
แนะแนว ส่งเสริมความตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการแนะแนว กาหนดรูปแบบ ขั้นตอน
การดาเนินงานแนะแนวการศึกษาที่ชัดเจนและมีการประสานงานร่วมกันระหว่างงานระบบดูแ ล
ช่ว ยเหลื อนั ก เรีย นกั บงานแนะแนวการศึก ษา โดยสร้ างความร่ว มมื อให้ เกิ ดกั บบุ คลากรทุ กฝ่ า ย
ตั้งแต่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าระดับชั้น ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ประเมินผลกระบวนการแนะแนวการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนากระบวนการ
แนะแนวการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของคณิศร์ จับจิตต์ ได้ศึกษา
แนวทางการส่งเสริมงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาด้านการแนะแนว
การศึกษา คือ สถานศึกษาควรพัฒนางานแนะแนวการศึกษาด้วยการส่งครูและบุคลากรไปฝึกอบรม
ด้าน จิตวิทยาการแนะแนว การส่งเสริมความตระหนักถึงความสาคัญของงานแนะแนวและแต่งตั้ง
คณะทางานติดตามผลและประเมิน ผลการแนะแนวที่ ชัดเจน ซึ่ง แนวทางการด าเนินงานดัง กล่า ว
มีผลการวิจัย อยู่ในระดับมากทุกรายการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนม์ผศุตม์ พัฒพันธ์ ได้ศึกษา
เรื่ อ ง การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา อ าเภอตาพระยา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาด้านการ
แนะแนวการศึกษาคือ สถานศึกษาควรมีการติดตาม ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะ
แนวการศึกษาในสถานศึกษา จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ครู บุคลากรและควรมีการส่งเสริมให้ครู
ใช้กระบวนการแนะแนวการศึกษาและนามาบูรณาการกับการเรียนการสอน
2.9 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด คือ การประสานงานกับสถานศึกษาอื่นเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรประสานงานในกลุ่มเครือข่ายจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ประเมินผลการดาเนินงานและสรุปผลรวบรวมเป็นข้อมูลสารสนเทศและ
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เ ข้ า กั บ งานประกั น เพื่ อ ให้ มี ค วามสะดวก รวดเร็ ว ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนีย์ สีหะวงษ์ ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรี ยนประถมศึก ษากลุ่ม เครือ ข่ายวัง สมบูร ณ์ สั ง กั ดส านัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึ ก ษาสระแก้ ว เขต 1 ผู้ วิ จั ย ได้ เ สนอแนวทางการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายใน
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สถานศึกษาและควรกากับติดตามการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องและบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด
2.10 ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน เป็นด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด
ควรได้รับการพัฒนาส่งเสริมอย่างเร่งด่วนและข้อที่มีค่ามั ชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด คือ การส่งเสริมให้มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา คือ
สถานศึกษาควรจัดทาโครงการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน RN Knowledge Centre โดยกาหนด
โครงการนี้ลงในแผนปฏิบัติการและจัดสรรงบประมาณสาหรับการส่งเสริมวิชาการร่วมกัน เป้าหมาย
เพื่ อบริก ารความรู้ ทางวิช าการพัฒ นาทั กษะทางวิ ชาชีพ และเผยแพร่ ค วามรู้ ที่เ ป็น อั ตลั กษณ์ข อง
สถานศึกษา มีการสารวจความต้องการให้สถานศึกษาสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน เก็บข้อมูลและ
นาผลมาวิเคราะห์ร่วมกันในที่ประชุม ส่งเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคล
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ ทางวิชาการในการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของชนม์ผศุตม์ พัฒพันธ์ ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อาเภอตาพระยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้วิจัยได้
เสนอแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน คือ สถานศึกษาควรให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน ชุมชนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการ
พัฒนาและร่วมมือกันวิเคราะห์เนื้อหาปรับให้สอดคล้อง กับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง สถานศึกษากับชุมชนในท้องถิ่น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วีระชาติ ชาภูหลง ได้ศึกษาการพัฒนา ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการจัด
การศึกษา ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนา คือ ผู้บริหารและครูมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
ในการร่ ว มกั นจั ด การศึ ก ษาและมี การ ประชาสัม พั น ธ์ เพื่ อ สร้ า งความเข้ าใจให้กั บ บุ ค ลากรใน
สถานศึกษาและชุมชนเห็นความสาคัญในการ จัดการศึกษาร่วมกัน ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาการศึกษาและมีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานศึกษาต่อชุมชนอย่าง
สม่าเสมอ ทาให้ชุมชนเกิดความพอใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี
2.11 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดคือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
วิชาการได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรวางแผนสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ โดยมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบประสานงานกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
ในเครือข่ายสหวิทยาเขต ทั้ง นี้สถานศึกษามีก ารวางแผนการปฏิบัติง านด้านความร่วมมือพัฒนา
วิชาการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม วางแผนการดาเนินงาน กาหนดปฏิทินการดาเนินงานทุกปีการศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาควร
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เชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์มหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน
วิชาการมาเป็นวิทยากรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาวิชาการในทุกด้าน
สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ นภาพร พลอยบ้านแพ้ว ได้ศึกษาปัญ หาและแนวทางการพั ฒนาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีวิชัย จังหวัดนครปฐม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นและองค์กรอื่น
คือ โรงเรียนควรมีการประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ
เอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น อีกทั้งมีการสร้างเครือข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
องค์ก รนั้นๆ และสอดคล้องกับงานวิจัย ของฐิตารี ย์ ไชยชิ น กล่ าวถึง บทบาทหน้ าที่ของโรงเรีย น
ในการประสานความร่ว มมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นดัง นี้คือ 1) ระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา มีวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนานักเรียนทุกด้าน 2) เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้ง ภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 3) ให้บริการ
ด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการที่อื่นๆ 4) จัดกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น
2.12 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน
และสถาบั นอื่น ที่จัด การศึกษา ข้อที่ มีค่า มัชฌิ มเลขคณิ ตน้อ ยที่สุ ดคือ การสารวจความต้อ งการ
ในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา แนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน คือ สถานศึกษาควรเป็นแกนนาในการพัฒนางาน
วิชาการและศูน ย์กลางการประสานงานในกลุ่ม เครื อข่ ายส่ง เสริมประสิท ธิภ าพการจัด การศึ กษา
มัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตวัชรีรมยา สถานศึกษาควรร่วมกับเครือข่ายจัดการประชุมแลก เปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการศึกษา สารวจความต้องการในการได้รับการสนับสนุนงานวิชาการของสถานศึกษา
ในกลุ่มเครือข่ายและจัดทาข้อมูลสารสนเทศ สถานศึกษาที่ประสบผลสาเร็จในด้านต่าง ๆ มานาเสนอ
แนวทางการดาเนินงานเป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานวิชาการร่ว มกัน
ทั้ง ในเครือข่ายและนอกเครือข่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาพร พลอยบ้านแพ้ว ได้ศึกษา
ปัญ หาและแนวทางการพัฒ นาการบริ หารงานวิ ช าการโรงเรี ยนศรี วิ ชัย จัง หวัด นครปฐม สัง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาการประสาน
ความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นและองค์กรอื่นคือ โรงเรียนควรมีการประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานวิชาการของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะของการวิจัย
1. สถานศึกษาควรจัดทาโครงการส่ง เสริมความรู้สู่ชุมชนหรือจัดตั้ง ศูนย์บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน หน่วยงาน องค์กรและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา เป้าหมายเพื่อให้ความรู้ ส่งเสริม
บริการวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารวิชาการกับสถานศึกษาอื่นๆ
2. สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาอื่นในระดับ
สถานศึ กษาขั้ น พื้ นฐานและระดั บ อุด มศึ ก ษา ทั้ ง สถานศึ ก ษาที่ อ ยู่ ภ ายในสหวิท ยาเขตและอื่ น ๆ
จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่นที่จัดการศึกษา กาหนดเป็นโครงการหรือกิจกรรม จัดทาแผนการดาเนินงานในแผนปฏิบัติ
การประจาปีของสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย
3. สถานศึ ก ษาควรส่ ง เสริ ม การแนะแนวการศึ ก ษา โดยจั ด การอบรมให้ ค วามรู้ แ ก่
ครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษาด้านจิตวิทยาการแนะแนว ส่งเสริมความตระหนักถึงความสาคัญ
ของกระบวนการแนะแนว กาหนดรูปแบบ ขั้นตอนการดาเนินงานแนะแนวที่ชัดเจนและมีระบบ
ติดตาม ประเมินผลกระบวนการแนะแนว รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบการแนะแนวกับ
สถานศึกษาอื่นๆ เพื่อพัฒนาการแนะแนวการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. สถานศึ ก ษาควรจั ด ท าวารสารงานวิ จั ย และรวบรวมเป็ น ฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย
E-journal ที่สามารถให้สถานศึกษาอื่น องค์กร ผู้ปกครอง ชุมชน ใช้สืบค้นหาความรู้งานวิจัยได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว สร้างเครื อข่ายในพัฒนางานวิจัยในชั้นเรีย นร่วมกับ สถาบันทางการศึ กษาอื่น ๆ
ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ควรกาหนดให้งานวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เพื่อกระตุ้นให้ครูผู้สอนตระหนักถึงความสาคัญของ
การวิจัยในชั้นเรียนและนาผลการวิจัยชั้นเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างแท้จริง
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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แบบสอบถามของการวิจัย
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
คาชี้แจงในการตอบคาถามแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนราชินีบูรณะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
2. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ได้แก่
1) ผู้อานวยการสถานศึกษา 1 ท่าน
2) รองผู้อานวยการสถานศึกษา / ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ 5 ท่าน
3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 ท่าน
4) ครูปฏิบัติการสอน 135 ท่าน
3. แบบสอบถามฉบับนี้ มี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ผู้ วิ จั ย จึ ง ใคร่ ข อความกรุ ณ าจากท่ า นได้ โ ปรดให้ ข้ อ มู ล ตามสภาพจริ ง ที่ ป รากฏใน
สถานศึกษาของท่านและตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ คาตอบที่ได้จากความคิดเห็นของท่านนั้น
จะนามาวิเคราะห์โดยภาพรวมและจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ จึง
ไม่ มีผลต่ อ ท่า นหรือ สถานศึ กษาของท่ านแต่ป ระการใด ผู้ วิจั ยหวัง เป็น อย่ างยิ่ ง ว่ าคงได้ รับ ความ
อนุเคราะห์ด้วยดีจากทุก ๆ ท่าน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นางสาวเกตกนก สวยค้าข้าว
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน
ข้อ
1

3
4

5

หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

สาหรับผู้วิจัย

เพศ

[]
2

[]

[]

ชาย

หญิง

[]

1

อายุ

[]

[]

30 – 50 ปี

[]

มากกว่า 50 ปี

[]

2

[]

[]

10 – 20 ปี

[]

มากกว่า 20 ปี

[]

3

[]

4

[]

5

น้อยกว่า 30 ปี
ประสบการณ์ทางาน
น้อยกว่า 10 ปี
ตาแหน่งหน้าที่

[]
[]
[]
[]

ผู้อานวยการ

[]
[]
[]

ต่ากว่าปริญญาตรี

รองผู้อานวยการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อความเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ พิจารณาว่า
สถานศึกษามีระดับการปฏิบัติตามรายการแต่ละข้อ อยู่ในระดับใดและใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่
ตรงกับสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน

ข้อที่

ระดับการปฏิบัติ

การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนราชินีบูรณะ

มาก
ที่สุด

สาหรับ

ปาน
มาก

น้อย
กลาง

น้อย

ผู้วิจัย

ที่สุด

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1

2

3

4

5

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูล
สารสนเทศ สภาพปัญหาและความต้องการ
ของสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมิน
สถานศึกษา เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ได้อย่างเหมาะสม
นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และบริหารจัดการใช้หลักสูตรได้อย่าง
เหมาะสม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความ
เหมาะสม

[ ] 6

[ ] 7

[ ] 8

[ ] 9

[ ] 10
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ระดับการปฏิบัติ

การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนราชินีบูรณะ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

สาหรับ
ผู้วิจัย

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
6

7

8

9

10

11

12

ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้ตามสาระ
การเรี ย นรู้ แ ละหน่ ว ยการเรี ย นรู้ โดยเน้ น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ จั ด
บรรยากาศ สิ่ง แวดล้อมและแหล่ง เรี ยนรู้ ที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
ส่ ง เสริ ม ให้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เครื อ ข่ า ย
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
นิ เ ทศการเรี ย นก ารสอน โดยร่ วมมื อ
ช่ ว ย เ ห ลื อกั น แ บ บ กั ล ย า ณ มิ ตร เ พื่ อ
พัฒ นาการเรี ย นการสอนร่ ว มกั น ตามความ
เหมาะสม
ส่ง เสริม ให้ มี การพั ฒ นาครู เพื่ อ พั ฒนาการ
เรียนการสอนร่วมกันตามความเหมาะสม
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน
กาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติในการวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษา
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ค รู จั ด ท า แ ผ น ก า ร วั ด ผ ล
ประเมิ น ผลแต่ ละรายวิ ช าให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด เป็ น หลั ก
สาคัญ

[ ] 11

[ ] 12

[ ] 13

[ ] 14

[ ] 15

[ ] 16

[ ] 17
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13

14
15

16

17

18

19

การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนราชินีบูรณะ
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนและดาเนินการวัดผล
ประเมินผลการเรียนการสอน ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จากกระบวนการการ
ปฏิบัติงานและผลงาน ตามสภาพจริง
จัดให้มีการเทียบโอนทางการศึกษา
จากสถานศึกษาอื่นตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการ กาหนด
ส่ง เสริม ให้ ครู สามารถพัฒ นาเครื่ อ งมื อ และ
วัดผลให้ได้มาตรฐานด้วยวิธีการที่หลากหลาย
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การ
จัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน
ภาพรวมของสถานศึกษา
ส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและนา
ผลไปใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนและงานวิชาการกับองค์กรอื่น
ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์
วิจั ย เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ยนการสอน
และงานวิชาการกับองค์กรอื่น
เผยแพร่ผลงานการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและงานวิชาการกับองค์กร
อื่น

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง

น้อย
ที่สุด

สาหรับ
ผู้วิจัย

[ ] 18

[ ] 19
[ ] 20

[ ] 21

[ ] 22

[ ] 23
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20

21
22
23

24

25

26
27

การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนราชินีบูรณะ
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยถึงความจาเป็นในการใช้
สื่อและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารงานวิชาการ
ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอน
จัดหาสื่อและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการ
ผลิต จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอน
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
สารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
เผยแพร่แหล่งความรู้แก่ครูสถานศึกษาอื่นและ
องค์กรอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง
จัดตั้งพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ประสานความ
ร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นในการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รว่ มกัน

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง

น้อย
ที่สุด

สาหรับ
ผู้วิจัย

[ ] 25
[ ] 26
[ ] 27
[ ] 28

[ ] 29

[ ] 30
[ ] 31
[ ] 32
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28

29
30

31
32

33

34

35

การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนราชินีบูรณะ
ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยครอบคลุมแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
การนิเทศการศึกษา
จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรีย น
การสอนภายในสถานศึกษา
ดาเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการ
สอนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
สถานศึกษา
ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษา
ติดตาม ประสานงานกั บหน่ วยงานต้นสั ง กั ด
เพื่ อพั ฒ นาระบบและกระบวนการนิเ ทศงาน
วิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละประสบการณ์ ก าร
จัดระบบนิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอื่น
การแนะแนวการศึกษา
จั ด ระบบแนะแนวทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ
ภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียน
การสอน
ด าเนิ น การแนะแนวการศึ ก ษา โดยความ
ร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง

น้อย
ที่สุด

สาหรับ
ผู้วิจัย

[ ] 33

[ ] 34
[ ] 35
[ ] 36
[ ] 37
[ ] 38

[ ] 39

[ ] 40
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36
37

38

39

40

41

42

การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนราชินีบูรณะ
ติดตามและประเมิน ผลการจัดการระบบและ
กระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา
ประสานความร่ ว มมื อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษา
อืน่
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
จัดระบบโครงสร้ างขององค์ กร เพื่อ รองรั บ
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
ก า ห น ด เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ป้ า ห ม า ย
ความส าเร็ จ ตามมาตรฐานการศึ ก ษาและ
ตัวชี้วัด เป้าหมายความสาเร็จของหน่วยงาน
ต้นสังกัด
วางแผน ดาเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบการ
พัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาตามระบบประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมาย
ความส าเร็จ เพื่อ ปรับ ปรุง และพัฒ นาอย่า ง
ต่อเนื่อง
ประสานงานกับสถานศึกษาอื่น เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด สานักงาน
รั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึ กษา เพื่อเป็ น ฐานในการพั ฒนาอย่า ง
เป็นระบบและต่อเนื่อง

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง

น้อย
ที่สุด

สาหรับ
ผู้วิจัย
[ ] 41
[ ] 42

[ ] 43

[ ] 44

[ ] 45

[ ] 46

[ ] 47
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ข้อที่
43

44

45

46

47

48

49

การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนราชินีบูรณะ
ศึกษาสารวจความต้องการและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่ชุมชน
การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน
จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
ทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนท้องถิ่น
ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนและองค์ กรอื่น ๆ ในกิ จ กรรมวิช าการ
ของสถานศึกษา
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
ประสบการณ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ครอบครั ว
ชุมชน ท้องถิ่น
การประสานความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
วางแผนร่ ว มกั บ ครู ใ นการประสานความ
ร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น เพื่อพัฒนาวิชาการ
ของสถานศึกษา
ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น ทั้งที่จัดการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาวิชาการได้อย่างเหมาะสม

มาก
ที่สุด

ระดับการปฏิบัติ
ปาน น้อ
มาก
กลาง ย

น้อย
ที่สุด

สาหรับ
ผู้วิจัย
[ ] 48

[ ] 49
[ ] 50

[ ] 51

[ ] 52

[ ] 53
[ ] 54
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ข้อที่

50
51

52

53

การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนราชินีบูรณะ
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ ช าการแก่
บุคคล ครอบครั ว องค์กร หน่ วยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
ส ารวจและศึก ษาข้อ มูล การจั ดการศึก ษาจาก
แหล่งต่างๆ
สารวจความต้องการในการได้รับการสนับสนุน
ด้ า นวิ ช าการของบุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาวิ ช าการและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา

ระดับการปฏิบัติ
มาก
มาก ปาน
ที่สุด
กลาง

สาหรับ
น้อย ผู้วิจัย
น้อย
ที่สุด

[ ] 55

[ ] 56

[ ] 57

[ ] 58
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ภาคผนวก ค
แบบสัมภาษณ์ของการวิจัย
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แบบสัมภาษณ์ (Interview) แนวทางการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 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 สถานศึกษาควรมีแนวทางในการพัฒนาสื่อ 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

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
วุฒิการศึกษา
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