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การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1)  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรในโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รวมทั้งหมด 127 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตาม
คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ของกระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ 
ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย  ดังน้ี การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การวัดผล
ประเมินผลและเทียบผลการเรียน การนิเทศการศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี มีแนวทางการพัฒนาที่
ส าคัญ 12 แนวทาง คือ 1) โรงเรียนจะต้องมีการวางแผน พัฒนา สนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะชีวิตที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพทั้งเก่ง ดี มีสุข 3) ก ากับ ติดตาม พัฒนาเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเป็น
มาตรฐาน 4) ส่งเสริม สนับสนุนในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 5) จัดอบรม ให้ความรู้เร่ืองเกี่ยวกับเทคโนโลยีแก่บุคลากร 
และจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการ 6) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกให้มากที่สุด 7) ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการนิเทศ 8) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแนะแนวการศึกษาต่อ รวมทั้งสาย
อาชีพ สายสามัญ และอุดมศึกษาภายในและภายนอกประเทศ 9) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกให้แก่บุคลากรเพื่อให้เข้าใจจุดมุ่งหมายเดียวกัน 10) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการแก่ชุมชนตามความ
ถนัดและความสนใจ  11) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าร่วมโครงการที่องค์กรต่างๆจัดขึ้น 12) ส่งเสริมให้มีการ
อบรมนักเรียนให้ความรู้ในด้านวิชาการเพื่อไปเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับแก่ชุมชน 
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บทคัดย ่อภาษาอังกฤษ  

58252337 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : ACADAMIC AFFAIRS ADMINISTRATION 

MISS PAILIN PINGPITAYAKUL : ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION OF 
BENJAMARACHUTITRATCHABURI SCHOOL THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR 
PRASERT INTARAK, Ed.D. 

The purposes of this research were to find 1) Academic affairs administration in Benjamarachutit 
Ratchaburi and 2) The guidelines for academic affairs administration of Benjamarachutit Ratchaburi school. The 
respondents were  assistant academic affairs administrator or the head of academic administrator. The head of 
academic  disciplines and teachers with a total of 127 respondents. The instrument was a questionnaire about 
the academic administration formulated based 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 finding of this research were as follows : 

1. Academic affairs administration in Bemjamarachutiti Ratchaburi school as a whole and 
individually, were at a high level. Ranking by arithmetic mean from the highest to lowest were : the development 
of school internal quality assurance system, the measurement evaluation and transfer of learning credits, 
instructional supervision, learning process development, the development of innovation media and educational 
technology, educational guidance,  school curriculum development, researches for educational quality 
development, cooperation of academic development with other schools respectively, academic promotion and 
support for persons, families, organization, work units and other institutions, academic promotion for the 
community, and learning resource development. 

2. The guidelines for academic affairs administration development in Benjamarachutit 
Ratchaburi school were : 1) the school must have a plan for development support all parties to participate in the 
curriculum. based on to the basic education core curriculum 2008, 2 ) support the students to have knowledge 
and life skills in order to be good quality, good and happy, 3) monitoring, and developing tools for evaluation and 
evaluation to be suitable for students and be a standard. 4) promote and support the research for learners 
development, 5) training the personal to knowledge about technology, and procure various technology 
equipment 6) promote and support the use of internal and external resources as much as possible, 7) stimulate 
the students to participate in supervision, 8) promote and support further education guidance. Including general 
vocational and higher education within and outside the country, 9) organize training to provide knowledge about 
internal and external quality assurance systems to personnel. 10) promoting academic activities for the 
community based on their expertise and interests, 11) promoting the exchange of knowledge and participation in 
projects organized by various organizations, 12) promote the training for students about academic knowledge in 
order to share the knowledge  to the community. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากรองศาสตราจารย์ 
ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักด์ิ 
ประธานกรรมการสอบค้นคว้าอิสระ และ ดร.ชัยวัฒน์ อุทัยเสน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีได้กรุณาให้
ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือ ตรวจแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ส่งผลให้วิจัยเล่มนี้สมบูรณ์ รวมท้ังคณาจารย์
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ท่ีได้ให้ความรู้ด้านการ
บริหารการศึกษา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการสถานศึกษาของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รองผู้อ านวยการ 
และคณะครูของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ทุกท่าน ท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม รวมท้ัง
ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งเป็นอย่างดียิ่ง 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณและเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นท่ี 35/1 และเพื่อนท่ีท างานทุกท่าน ท่ีเป็นก าลังใจให้แก่ผู้วิจัยตลอดมา 
ประโยชน์ท่ีได้จากวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ คุณพ่อ คุณแม่ ตลอดจนคณาจารย์และกัลยาณมิตรทุก
ท่านท่ีให้ความเมตตา ความรู้ ค าแนะน า ก าลังใจตลอดเวลาท่ีท าวิจัยฉบับนี้ 
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บทที่ 1  

บทน า 

 
 สังคมโลกในทศวรรษท่ีผ่านมามีความเปล่ียนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการ

เปล่ียนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม เทคโนโลยี การเมืองการปกครองรวมไปถึง
ทางด้านการศึกษาท่ีเป็นสังคมทางด้านการแข่งขันหรือสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยี กระแส
แห่งความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ส่งผลกระทบในหลายๆส่วนท าให้เกิดความเจริญและ
ความเส่ือมไปพร้อมๆกัน และส่ิงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดของการเปล่ียนแปลงนี้คือมนุษย์ เพราะมนุษย์
เป็นทรัพยากรท่ีส าคัญท่ีสุดในการเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีอยู่รอบๆตัว ความส าคัญของการพัฒนาประเทศ
และการแข่งขันระหว่างนานาประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติ เครื่องจักรหรือแรงงาน แต่
มันจะขึ้นอยู่กับศักยภาพและคุณภาพของคนเป็นส าคัญ ดังนั้นจึงเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 

 การพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพได้นั้น  จะต้องมีกระบวนการท่ีให้คนได้
พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ดังนั้นการศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญมากในการพัฒนาขีดความสามารถและ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพด้านต่างๆท่ีจะด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขรวมไปถึง
รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ จึงต้องมีการพัฒนาคนในยุคการ
เปล่ียนแปลงนี้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) ได้กล่าวถึง
บริบทประเทศไทยยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเส่ียงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้ยึดกรอบแนวทางการพัฒนาท่ี
ส าคัญประกอบด้วย 1) ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
ด้านสุขภาพให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพระบบสุขภาพภาครัฐ  5) เพิ่มประสิทธิการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 6) พัฒนาระบบการ
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ดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วม

พัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง1  
 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ของโลกปัจจุบันและเพื่อจะได้ขับเคล่ือนประเทศไปสู่

ทิศทางตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-
2564) การน ากรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยต้ังแต่แรก
เกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของแผนคือ การมุ้งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพื่อมีงานท าและสร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและของโลกท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์รวมท้ังความเป็นพลวัตร 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
ภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนาการศึกษา 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ 

(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) 2 ดังนั้น
ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมงานวิชาการท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรครูเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมี
ความสุข การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องมีการกระจาย
อ านาจโดยท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 ซึ่งให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมี
เอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ี
การศึกษา ท่ีปรากฏใน “มาตรา 39 ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจ 4 งาน คือ ด้านวิชาการ 
งบประมาณ บุคคล ท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใน

                                                         
 

1
 ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักนายกรัฐมนตรี, 

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 พ.ศ.2560–2564 (กรุงเทพฯ: 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558), 1. 
 

2 กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 2560-2564,เข้าถึงเมื่อ 
12 เมษายน 2561 .เข้าถึงได้จากhttp://www.ubu.ac.th/web/files_up/03f20170410093450 
70.pdf 
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เขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง” การปฏิรูปการศึกษาเป็นการเปล่ียนแปลงระบบการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาอยู่ท่ีการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งหมายท่ีจะพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกายและ
จิตใจ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนเก่ง คนดี และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งการ
พัฒนาให้เด็กเหล่านี้มีคุณภาพจะต้องเริ่มต้ังแต่เด็ก เนื่องจากเด็กจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวัน
ข้างหน้าและด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกท่ีเด็กจะได้เริ่มเรียนรู้ในการ
ด ารงชีวิตและอบรมส่ังสอนให้เป็นคนดี ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ ในส่วนต่อมา
เป็นโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ท่ีจะพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีคุณภาพท้ังทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และด าเนินชีวิตท่ีเป็น สุขตามท่ีมุ่งหวัง งานบริหาร
วิชาการจะเป็นตัวช้ีให้เห็นถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นๆ โดยดูจาก
ผลผลิตทางการศึกษา นั้นก็คือ ตัวนักเรียนมีคุณภาพเพียงใด มีความยอมรับช่ืนชมจากสังคมอย่างไร 
และโรงเรียนจะมีช่ือเสียงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับงานวิชาการเป็นส่วนใหญ่จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ถือได้ว่า
การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษา และเป็นส่ิงท่ีผู้บริหารจะต้องให้
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้งานวิชาการด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรต่อไป ผู้บริหารต้องทราบและเข้าใจของวัตถุประสงค์ความส าคัญของงานวิชาการ ต้องมี
ความรู้ในด้านการบริหาร มีเทคนิค และศิลปะในการด าเนินงาน ติดตาม ก ากับดูแลเพื่อให้ภาระงาน
ต่างๆของสถานศึกษามีคุณภาพ 
 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จได้นั้น ผู้บริหารจะต้องมีทักษะใน
ด้านการบริหารงาน การบริหารองค์กรต่างๆซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารจ าเป็นต้อง
แสวงหาความรู้ในเชิงคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก และจ าเป็นต้องมีการ
สนับสนุนบุคลกรในองค์กรแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
โดยมีการบริหารงานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพและเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเนื่อง เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด3 แนวทางในการส าเร็จในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนได้
นั้น ผู้บริการจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการให้ดียิ่งขึ้น 
จากความเป็นมาท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา เรื่องการบริหารงานวิชาการ 

                                                         
 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ,  แนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยะบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2553  (กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,2553),15 
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เพื่อให้ได้องค์ความรู้ท่ีเพิ่มมากขึ้น และน าความรู้ท่ีได้จากการท าวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ต่อไป 

ปัญหาของการวิจัย 

 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ปัจจุบันนี้ครูไม่ได้ท าหน้าท่ีเพียงแค่การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเท่านั้น แต่ยัง
ต้องท าหน้าท่ีนอกเหนือจากการสอนท่ีมีมากจนท าให้ครูไม่มีเวลาได้ปฏิบัติหน้าท่ีความเป็นครูอย่าง
แท้จริง นั่นคือครูต้องไปท าหน้าท่ีการจัดท าเอกสารเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐท่ีท าให้ครูแทบ
ไม่ได้จัดเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเต็มท่ีหรือแทบไม่ได้ท าจัดการเรียนรู้เลยก็ว่าได้ ซึ่ง
สามารถแยกปัญหาท่ีท าให้ครูในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  
 จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการในกลุ่มบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจม           
ราชูทิศ ราชบุรี จึงได้ทราบปัญหาการบริหารงานวิชาการในด้านข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ซึ่ง ผู้วิ จัยสรุปปัญหาได้ ดังนี้ ในด้านการพัฒนาหลั กสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน มีการเปล่ียนแปลงตามนโยบายของส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตลอดเวลา ท าให้หลักสูตรการศึกษามีความไม่แน่นอน ไม่ชัดเจน และครูมีไม่มีความเข้าใจในหลักสูตร
อย่างเพียงพอ ทางสถานศึกษาไม่มีการช้ีแจงหรืออธิบายหลักสูตรให้กับครูผู้สอนได้มีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกันก่อนน าไปใช้ จึงท าให้การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอน และ
บริหารจัดการหลักสูตรอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม ส่วนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ครูผู้สอนไม่
ยอมรับหรือไม่เรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีความล้าสมัย 
และไม่มีความน่าสนใจ ครูมีภาระงานท่ีนอกเหนือจากงานสอนท่ีมากเกินไปจนบางครั้งไม่มีเวลา
เตรียมการเรียนการสอน  ซึ่งในด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีครู ผู้จัดการเรียนการสอนต้องด าเนินการควบคู่ไปกับ
กระบวนการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกันซึ่ง การวัดผลประเมินผลมีความ
หลากหลาย และเกณฑ์การวัดผลประเมินผลอาจจะไม่ครอบคลุม และการประเมินผลการเรียนรู้
อาจจะไม่เอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเท่าท่ีควร อีกท้ังไม่มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคลจึงไม่สามารถวัดผลประเมินผลได้ตามความเป็นจริง  ส่วนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ในการวิจัยแต่ละครั้งไม่ได้มีการเฝ้าติดตามการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนอย่าง
จริงจัง อาจท าให้ได้ข้อมูลท่ีคลาดเคล่ือนส่งผลต่อการแก้ปัญหาและไม่ได้รับการพัฒนาจากการท าวิจัย
อย่างจริงจัง และการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา งบประมาณในการจัดหาส่ือ
การเรียนรู้มีไม่เพียงพอหรือมีอย่างจ ากัด ท าให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ ครูบางส่วนใช้
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เทคโนโลยีไม่เป็นและไม่เรียนรู้ จึงไม่สามารถน าส่ือเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน
เท่าท่ีควร ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษามีน้อย และบางแห่งเกิดการช ารุดทรุด
โทรม นักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนรู้แต่ในห้องเรียน และครูไม่ได้สนับสนุนให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ส่วนด้านการนิเทศการศึกษา ระบบการจัดการนิเทศบางครั้งไม่
สามารถจัดได้เนื่องจากคุณครูนิเทศบางท่านติดภารกิจการสอน ท าให้ต้องท้ิงคาบเพื่อมานิเทศ หรือท้ิง
การนิเทศเพื่อกลับมาสอนในห้องเรียน และในด้านการแนะแนวการศึกษา นักเรียนได้รับการแนะแนว
อย่างไม่ท่ัวถึง เนื่องจากครูผู้ควบคุมนักเรียนไม่เพียงพอ จึงท าให้นักเรียนท่ีมีความสนใจจริงๆขาด

โอกาส และการแนะแนวการศึกษาบางครั้งอาจกระทบกับการเรียนการสอนได้ 4 ในด้านการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงหลักสูตรเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่
ตลอด การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจึงมีความส าคัญท่ีจะต้องมีการปรับเปล่ียนอยู่ตลอดเวลา จาก
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ท าให้สถานศึกษาต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งอาจมีความยุ่งยากต่อกการ
บริหารในด้านวิชาการเป็นอย่างมาก และปัญหาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เนื่องจากมี
อาคารเรียนเกิดขึ้นมาก จึงท าให้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนหายไป ซึ่งท าให้นักเรียนไม่สามารถ
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้อย่างเต็มท่ี ส่ิงเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยท่ีท าให้สถานศึกษาไม่มี
คุณภาพในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มท่ี 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการ
หาแนวทางในการพัฒนาซึ่งจะท าให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเรียนการ
สอนให้แก่นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพน ามาสู่การพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 
  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ดังนี้ 
 1.เพื่อทราบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 2.เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

   

                                                         
 4 การสัมภาษณ์สมหมาย หงส์เทียบ,ปัญหาในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน,โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
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ข้อค าถามของงานวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ต้ังข้อค าถามส าหรับ
งานวิจัยในครั้งนี้ไว้ดังนี้ดังนี้ 
 1.การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อยู่ในระดับใด 

 2.แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  เป็นอย่างไ
  

สมมติฐานของการวิจัย 

 เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบผลลัพธ์ท่ีได้จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดสมมติฐาน
การวิจัยไว้ดังนี้ 
 1.การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อยู่ในระดับปานกลาง 
 2.แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
ประกอบด้วยหลายแนวทาง 
  

ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย  

 ผู้วิจัยได้น าเสนอขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัยในครั้งนี้ โดยใช้ทฤษฎีระบบตามแนวคิดของ 

ลูเนนเบิร์ก และ ออร์นสไตน์ (Lunenburg and Ornstein)5 ท่ีได้เสนอความคิดส าหรับการศึกษาใน
ครั้งนี้ คือ ปัจจัยน าเข้า (input)  บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการ ผ่านสู่
กระบวนการเปล่ียนแปลง (Transformation process) การบริหารจัดการ การบริหารงานวิชาการ 
การนิเทศ การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การติดตามตรวจสอบ และผลผลิต (output) ท่ี
ได้คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
และน าผลผลิตท่ีได้เป็นข้อมูลย้อนกลับ(feedback) เพื่อน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น องค์ประกอบท้ัง 3 ขั้นตอนนี้ จะมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันซึ่งกัน จะขาดขั้นตอนใดตอน
หนึ่งไม่ได้ ถ้ามีข้ันตอนใดมีปัญหาขั้นตอนอื่นก็จะหยุดไปด้วย  
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารวิชาการตามแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการมีขอบข่ายงาน 12 งาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนา

                                                         
 5 Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and Practices, 6th ed. (Ca: Wadsworth Publishing,2012),20-22. 
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คุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 12) การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการบุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันท่ีจัดการศึกษา6  มิลเลอร์(Miller) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริหารงาน
วิชาการประกอบด้วยงาน 4 งาน 1) การจัดโปรแกรมเรียน 2) การปฏิบัติตามโปรแกรม 3) การ

ติดตามการเรียนการสอน 4) การบริการการสอน7 ในขณะท่ีปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้แบ่งขอบข่าย
งานบริหารวิชาการไว้ดังนี้  คือ 1) การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ 2) การจัดการด าเนินงานเกี่ยวกับ

การเรียนการสอน 3) การติดตามการเรียนการสอน 4) การวัดและประเมินผลในด้านวิชาการ8 ในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ ดังท่ีได้แสดงให้เห็นในแผนภูมิท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 6 กระทรวงศึกษาธิการ,คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.),2546),34. 
 7 Van Miller, The Public Administration of American School System (New 
York: The Macmillan Company,1975),85. 
 8 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ:ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ,2553), 
3-4. 
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                                              Environment สภาพแวดล้อม    

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                        

                                           ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  

                      

แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 
ท่ีมา : Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstein. Educational Administration: 

Concepts and Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Publishing.2007),31–33.  

 : กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรงุเทพฯ: 
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.),2546),34. 
  
 
 
 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 

 

-บุคลกร 

-งบประมาณ 

-วัสดุอุปกรณ์ 

-การจัดการ 

กระบวนการ

(Tranformation 

process) 

 -การบริหารจัดการ 

 

 -การนิเทศ 

-การเรียนการสอน 

 

ผลผลิต (output) 

 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

-คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

-คุณภาพผู้เรียนตาม

มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

-การบริหารงาน

วิชาการ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ใชแ้นวคดิในการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศกึษาธิการ โดยมีการ
จ าแนกงานการบริหารงานวิชาการออกเป็น 12 งาน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  4) การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11)การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 12) การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการบุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา แนวคิดดังกล่าว สามารถน ามาประกอบเป็นขอบเขตของการวิจัยที่
ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยเขียนดังปรากฏในแผนภูมิที่ 2 

 
การบริหารงานวิชาการ 

  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  
7. การนิเทศการศึกษา  
8. การแนะแนวการศึกษา  
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันที่จัดการศึกษา 

  

แผนภูมิท่ี 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา  : กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มอืการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานที่เป็นนิตบิุคคล (กรุงเทพฯโรง
พิมพ์องคก์ารรับสง่สนิคา้และพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.), 2546), 34.9 

                                                         
 9 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.), 2546), 34. 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื่อให้เข้าใจความหมายของค าศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมาย
ของศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 
 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

การปรับปรุง ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีคุณภาพตามขอบข่ายและการ
บริหารวิชาการตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการให้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ท้ัง  12 ด้าน 
คือ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา  การ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา   
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ซึ่งต้ังอยู่ในเขตอ าเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 จากสภาพปัจจุบัน ปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีได้ใช้ในการศึกษาในบทท่ีแล้ว เพื่อให้
เกิดความเข้าใจมากขึ้น ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร หลักการ ทฤษฎี งานวิจัยและ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง โดยเสนอเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ีหนึ่ง คือ การบริหารงานวิชาการ ส่วนท่ีสอง คือ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และส่วนท่ีสาม คือ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                             

การบริหารงานวิชาการ 

ความหมายและความส าคัญ 

การบริหารงานวิชาการ เป็นงานท่ีมีความส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนมากท่ีสุดและการ
บริหารงานวิชาการเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีนักการศึกษา
ได้ให้ความหมายของการบริหารงานไว้หลายท่าน อาทิ กอร์ตัน (Gorton) กล่าวว่า การบริหารงาน
วิชาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา ท่ีท าให้เกิดการพัฒนาให้กับสถานศึกษา และ
หาแนวทางในการท่ีจะท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น โดย
มีงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดการหลักสูตร การจัดแผนการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา การหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการนิเทศติดตาม ตลอดจนการวัด

และประเมินผลของการจัดการศึกษา 10 เป็นต้น ส่วนปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า การบริหาร
วิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีท่ีสุด และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน11  โดยท่ี
สันติ บุญภิรมย์ กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารจัดการทุกชนิดทุกประเภทท่ี
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการบริหารส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน

                                                         
 10 Richard A. Gordon, School Administration and Supervision : Leadership 
Challenges and Opportunities, 2nd ed.(Ohio :W.C.Brown Co, 1983),158-164. 
 

11 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 
2553),1-2 
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เพื่อให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่นและเรียบร้อย เปรียบเสมือนได้กับเส้นเลือดใหญ่ไป
หล่อเล้ียงหัวใจ การบริหารจึงเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญท่ีสุดของงานวิชาการทสามารถท าให้งานวิชาการ
เกิดพบวัต (Academic Affairs Dynamic) อยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

คุณภาพของการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดไป12 และรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ กล่าวว่า การบริหารงาน
วิชาการ เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมการด าเนินการทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการ
สอน ตลอดจนการประเมินผลให้ดีขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตร และให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับผู้เรียน13  ในขณะท่ีสันติ บุญภิรมย์ ได้กล่าวถึงความส าคัญของงานวิชาการไว้ว่า งานวิชาการ

ถือเป็นงานหลักหรือหัวใจของสถานศึกษา ส่วนงานอื่นๆเป็นงานท่ีสนับสนุนงานวิชาการให้มีคุณภาพ14

ส่วนกมล ภู่ประเสิรฐ ได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวิชาการออกเป็น 9 ด้าน คือ 1) การบริหาร
หลักสูตร 2)การบริหารการเรียนการสอน 3) การบริหารการประเมินผลการเรียน 4 ) การบริหารการ
นิเทศภายในสถานศึกษา 5) การบริหารบุคลากรทางวิชาการ 6) การบริหารการวิจัยและพัฒนา 7) 
การบริหารโครงการวิชาการ 8) การบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ 9) การบริหาร

ประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา15 
สรุปได้ว่า การบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหารงานท่ีส าคัญของผู้บริหาร โดยการใช้

ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารกิจกรรมในทุกๆด้าน ตลอดจนการปรังปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใน
โรงเรียนเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน 
 

ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 

 งานวิชาการถือเป็นหัวใจหลักของสถานศึกษาเพราะเนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องโดยตรง
กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 เพื่อให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปยังสถานศึกษามากท่ีสุด  

                                                         
 

12 สันต บุญภิรมย์, การบริหารงานวิชาการ, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์,2553),22. 
 13 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, พิมพ์ครั้งท่ี 5 
(สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ,2554),30. 
 

14 สันติ บุญภิรมย์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ไทยร่มเกล้า, 2552),32. 
 15 กมล ภู่ประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา(กรุงเทพฯ :บริษัทเมธีปส์ จ ากัด, 
2525),3-4. 
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 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการก าหนดขอบข่ายภารกิจการบริหารงานด้านวิชาการไว้ใน
คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลไว้ ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการ
ภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา16 
 เซอร์จิโอกิวานนี่และคณะ (Sergiovanni and Others) มีความเห็นว่างานวิชาการต้อง
ประกอบด้วย 1) การตั้งปรัชญาการศึกษาขึ้นมาเพื่อปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 2) การจัดท า
โครงการทางการศึกษาต่างๆ 3) การจัดให้มีการประเมินผลหลักสูตรและมีการเรียนการสอน 4) การ
สร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง และ 5) การจัดหาวัสดุส าหรับการเรียนการ

สอน 17 ส่วนมิลเล่อร์ (Miller) มีขอบข่ายงาน 4 งานประกอบด้วย 1) การจัดโปรแกรมเรียน 2) การ

ปฏิบัติตามโปรแกรม 3) การบริหารการประเมินผลการเรียน 4) การบริการการสอน18 นักการศึกษา
ของไทยปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้แบ่งขอบข่ายงานเป็น 4 ด้านคือ 1) การวางแผนเกี่ยวกับงาน
วิชาการ 2) การจัดการด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 3) การจัดการบริหารเกี่ยวกับงาน

วิชาการ 4) การวัดและประเมินผลในด้านวิชาการ19 ส่วน พิชัย เสงี่ยมจิตต์ ได้อธิบายถึงขอบเขตการ
บริหารงานวิชาการไว้ว่า ประกอบด้วย 8 งาน ได้แก่ 1)การวางแผนงานวิชาการ 2) การจัดด าเนินงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 3) การบริหารวิชาการ 4) การจัดเสริมหลักสูตร 5) การจัดระบบ

                                                         
 16 กฎกระทรวงศึกษาธิการ,คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล 
(กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์องค์กรรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.),2546),34 
 17 Thomas J. Sergiovanni and Others, Educational Governance and 
Administration (New York : The MacMillan Company, 1965),175. 
 18 Van Miller, The Public Administration of American School System (New 
York: The Macmillan Company, 1975),85. 
 19 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ การบริหารงานวิชาการ(กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 
2553),3-4. 
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วิชาการ 6) การนิเทศงานวิชาการ 7) การวัดและประเมินผล 8) การพัฒนางานวิชาการ 20 และ
จันทรานี สงวนนาม ได้ก าหนดขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการไว้ดังนี้ 1) หลักสูตรและการ
บริหารหลักสูตร 2) การวิจัยในช้ันเรียน 3) การสอนซ่อมเสริม 4) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร            

5) การนิเทศภายในสถานศึกษา 6) การประกันคุณภาพการศึกษา21 ในขณะท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดขอบข่ายและภารกิจของงานวิชาการไว้ ดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาผล
การศึกษา 5) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้              
7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 22 
 สรุปได้ว่าการบริหารงานวิชาการหมายถึงงานวิชาการเป็นงานท่ีส าคัญของการบริหาร

การศึกษาทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบ ผู้บริหารการศึกษาต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร ประมวลการสอน อุปกรณ์การสอน การจัดตารางสอน แบบเรียน ห้องสมุด
โรงเรียน การวัดผลการศึกษา การสอนต่างๆ ท่ีทันสมัยอยู่เสมอ งานวิชาการจะช้ีให้เห็นถึงคุณค่าและ
คุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของหน่วยงานนั้นๆ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้
ความเอาใจใส่งานวิชาการเป็นพิเศษ และเช่ือว่าการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของการเรียน
การสอนในโรงเรียนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้แบ่ง ขอบข่ายงานวิชาการไว้ 12 งาน โดยสามารถ
อธิบายรายละเอียดแต่ละด้านได้ดังนี้  

 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกประเภท เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และเป็นการวาง
แผนการประเมินผลให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงในตัวผู้เรียน ว่าได้บรรลุตามความมุ่งหมายและ

                                                         
 20 พิชัย เสงี่ยมจิตต์, การบริหารงานเฉพาะด้านในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ:ข้าวฟ่าง,2551), 
3-4. 
 21 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: บุ๊คพ๊อยท์ จ ากัด 2553),152. 
 

22
 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546), 34. 
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จุดประสงค์จริงหรือไม่ เพื่อผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบจะได้รู้และคิดเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป ดังนั้น 
หลักสูตรท่ีดีและเหมาะสมจะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของกาลเวลา 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองของประเทศตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการ
และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในอดีตนักพัฒนาหลักสูตรจะให้ความส าคัญเกี่ยวกับเป้าหมาย เนื้อหาและ
วิธีการสอนของหลักสูตรโดยไม่ค่อยสนใจหรือค านึงผู้เรียนว่าจะมีความรู้สึกหรือมีผลกระทบอย่างไร 
ปกตินักพัฒนาหลักการสูตรจะก าหนดจะก าหนดจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นส าคัญและ
เนื้อหาสาระตลอดท้ังกระบวนการเรียนการสอนก็จะต้องเป็นเรื่องของครูท่ีจะต้องคิดมาหา ครูมักจะ
หาเนื้อเรื่องและวิธีการเรียนการสอนโดยค านึงว่าผู้เรียนคิดอย่างไร มีความรู้สึกอย่างไร และมีความ
ต้องการอย่างไร แต่ในปัจจุบันแนวคิดนี้ได้เปล่ียนไป จึงเป็นหน้าท่ีของนักพัฒนาหลักสูตรท่ีจะต้องหา
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความถูกต้อง ชัดเจนและเป็นประโยชน์กับผู้เรียนมากท่ีสุด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดว่าขอบข่ายและอ านาจหน้าท่ีของสถานศึกษาใน

การบริหารงานวิชาการไว้ 23ดังนี้ 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 4)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล 
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) 
การพัฒนาระบบ12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 15) การจัดท า
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
เพื่อใช้ในการสถานศึกษา17) การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตร 
เป็นเรื่องท่ีต้องการการตัดสินใจหลายขั้นตอน ต้ังแต่การเริ่มต้ังวัตถุประสงค์ และท้ายสุดคือ วิธีการ
ประเมินผลของการเรียนรู้นั้น การตัดสินใจควรจะท าเป็นคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหลักสูตรการตัดสินใจมีระดับกว้าง และในส่วนอีกระดับอาจจะเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ท่ัวไปวัตถุประสงค์เฉพาะเนื้อหาวิชาวิธีสอน และการประเมินผล และอีกระดับหนึ่งก็คือ 
การบริหารหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรต้องท าอย่างเป็นระบบมีหลักเกณฑ์และต้ังอยู่บนพื้นฐานของ

                                                         
 23 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจบริหารและ
การจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ากัด, 2550),30-51. 
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ความเท่ียงตรง24 และคู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล โดยกระทรวงศึกษาธิการ
มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1) ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สาระ
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสาระสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของ
สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อก าหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมท้ังคณะ
กรรมสถานศึกษา 3) จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ท่ีก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาท้ังใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 4) น าหลักสูตรไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 5) นิเทศการใช้หลักสูตร  

6) ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 7) ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม25

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มี    การ
มุ่งเน้นกระจายอ านาจการศึกษาให้กับสถานศึฏษาได้มีอ านาจบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลางในการบริหารด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้
เกดิความชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาละสถานศึกษา โดยได้มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมถรรนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตร และได้ก าหนดโครงสร้างเวลาขั้นต่ าแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้ในหลักสูตรแกนกลาง มีการเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตาม
ความเหมาะสม และยังมีการปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษา และ

เอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้26 
 สรุปได้ว่าการพัฒนาหลักสูตร จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพิจารณาถึงข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ 
เพื่อให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นมานั้น สมบูรณ์ สามารถสนองความต้องการของบุคคล และสังคม พื้นฐาน
ด้านต่างๆ ท่ีต้องน ามาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

                                                         
 24 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ:ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 
2553),41. 
 25 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.),2546),34. 
 26 กระทรวงศึกษาธิการ,หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
(กรุงเทพ : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,2551),หน้า 1-3. 
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การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีส าคัญของชีวิตท่ีจะช่วยให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในชีวิต และสามารถปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม เพราะฉะนั้น คนเราจึงต้อง
มีการเรียนรู้อยู่เสมอและต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ด้วยเหตุนี้จึงมีนักวิชาการในแวดวงการศึกษาหลาย
ท่านให้ความสนใจในเรื่องของการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ท้ังนี้เพราะชีวิตความเป็นอยู่และการประพฤติ

กรรมปฏิบัติของคนเราจะเป็นไปในรูปแบบใดย่อมขึ้นอยู่กับการเรียนรู้เป็นส าคัญ 27 และคู่มือการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้               
1) ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                
2) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รัก
การอ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดี
งาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิ จกรรมโดยจัดบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และน าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้ปกครอง ชุมชน มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  3) จัดให้มีการนิเทศ
การเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศท่ีร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร 
เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอื่นๆตามความ
เหมาะสม 4) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอื่นๆตามความ

เหมาะสม 28 กระบวนการเรียนรู้ท่ีส าคัญท่ีสุด ต้องค านึงถึงความแต่งต่างระหว่างบุคคล ช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้สัมผัสและสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมท้ังท่ีเป็นเพื่อนมนุษย์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ผู้เรียนได้
ค้นคว้าทดลองฝึกปฏิบัติ แลกเปล่ียนเรียนรู้จนค้นพบสาระส าคัญของบทเรียน ได้ฝึกวิธีคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดเชิงสรุป คิดหาเหตุผล คิดแก้ปัญหาท่ีสามารถน าไปใช้ได้ คิดสร้างสรรค์จินตนาการ 
และสามารถแสดงออกได้ชัดเจนมีเหตุผล โดยรู้ว่าตนคิดอย่างไร สามารถตรวจสอบความเข้าใจของ
ตนเองได้ และสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีวิธีการคิดให้เหมาะสม โดยครูมีบทบาทปลุกเร้าและเสริมแรง
ศิษย์ในทุกกิจกรรมให้ค้นพบค าตอบและความมีวินัย มีความรับผิดชอบในการท างาน ผู้เรียนมีโอกาส

                                                         
 27 พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา, จิตวิทยาการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พฒันาการศึกษา
,2542),10. 
 

28
 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.),2546),34-35. 
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ฝึกและประเมินปรับปรุงตนเอง ยอมรับผู้อื่น สร้างจิตส านึกในความเป็นคนดี ซึ่งสอดคล้องกับแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ตามมาตร 22 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545 ท่ีก าหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนและ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ29  การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องผสมสานสาระความรู้
ด้านต่างๆ ต้องมีลักษณะหลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละระดับอย่างไรก็ตามควรเข้าใจว่า
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีสุดหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่วิธีสอนแต่เป็นเทคนิคการจัดการ
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสรู้ด้วยตนเอง ท้ังนี้โดยมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
ในขณะท่ีฮิลการ์ด และโบเวอร์ (Hillgard and Bower 1975) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ี
ท าให้พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม อันเป็นผลจากการฝึกประสบการณ์ แต่มิใช่ผลจากการ
ตอบสนองตามธรรมชาติ เช่น สัญชาตญาณหรือวุฒิภาวะ หรือจากการเปล่ียนแปลงช่ัวคราว ของ

ร่างกาย 30และกรมวิชาการก็ได้ให้ความหมายการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ว่าเป็นการ
ด าเนินการใดๆในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนมากท่ีสุดในการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
ส าคัญท่ีสุดมีฐานมากทฤษฎีและผลการวิจัยพบว่า เป็นวิธีการท่ีท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างแท้จริง 

เนื่องจากผู้เรียนเป็นผู้มีส่วนร่วม เรียนรู้ตนเอง เป็นผู้ปฏิบัติ หรือเป็นผู้กระท ามากว่าผู้ถูกกระท า31 
  ในขณะท่ีมูลล่ีย์ (George J. Mouly) ได้มีการก าหนดล าดับขั้นกระบวนการเรียนรู้ไว้ 7 ขั้น 
ประกอบด้วย 
 1.เกิดแรงจูงใจ (Motivation) เมื่อร่างกายเกิดความต้องการในสภาวะท่ีขนาดความสมดุล ก็
จะมีแรงขับ (Drive) หรือแรงจูงใจ(motive) ผลัดดันให้เกิดพฤติกรรมเพื่อหาส่ิงท่ีขาดมาให้ร่างกายได้
อยู่ในสภาวะท่ีพอดี และแรงจูงใจมีผลให้แต่ละคนมีความไวต่อการสัมผัสส่ิงเร้าท่ีแตกต่างกันและเป็น
ส่ิงท่ีก าหนดทิศทางของพฤติกรรมและเป็นส่ิงเบ้ืองต้นท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ 

                                                         
 29 กระทรวงศึกษาธิการ,พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545),11. 
 30 Hillgard and Bower (1975) อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,การบริหารงาน
วิชาการ(กรุงเทพฯ:ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 2553),71. 
 31 กรมวิชาการ,การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนส าคัญที่สุดตามพระราชบัญญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา,2543),3. 



  19 

 2. ก าหนดเป้าประสงค์ (Goal) เมื่อมีแรงจูงใจเกิดขึ้น แต่ละคนก็ก าหนดเป้าประสงค์ท่ีจะ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจ เป้าประสงค์จึงเป็นผลสุดท้ายท่ีร่างการต้องการ ซึ่งบางครั้งก็ชัดเจน บางครั้ง
ก็ไม่ชัดเจน และมีการก าหนดขึ้น เพื่อสนองความต้องการทางร่างกายหรือความต้องการทางสังคม
 3. เกิดความพร้อม (Readiness) ในแต่ละบุคคลมีความสามารถท่ีรับหรือต้องการพื้นฐานเพื่อ
แสวงหาความพึงพอใจ เพื่อเป็นไปตามความต้องการและความพร้อมของแต่ละบุคคล  กล่าวได้ว่า 
ความเจริญเติบโตทางโครงสร้างของร่างกายแต่ละคนขึ้นอยู่กับความพร้อมในการเรียนของบุคคลนั้น
ด้วย   
 4. อุปสรรค (Obstacle) อุปสรรคจะเป็นส่ิงขวางกั้นของพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจกับ
เป้าประสงค์ ถ้าหากไม่มีส่ิงกีดขวางเราก็จะไปถึงจุดหมายได้โดยง่ายซึ่งสถานการณืแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้
เกิดความต้องการท่ีจะแก้ปัญหาและเรียนรู้ ในทางตรงกันข้ามการท่ีเราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายจะ
ก่อให้เกิดความเครียด และจะท าให้เกิดความพยายามท่ีจะหาวิธีแก้ไขซึ่งจะท าให่ช้เกิดการเรียนรู้ขึ้น 
 5. การตอบสนอง (Response) เมื่อมีแรงจูงใจ มีเป้าหมาย เกิดความพร้อมท่ีจะเผชิญ
อุปสรรค พฤติกรรมนั้นอาจเริ่มด้วยการตัดสินใจท่ีเกิดจากการตอบสนองท่ีเหมาะสม และวน าไป
ปรับปรุงแก้ไขการตอบสนองนั้นให้แก้ปัญหาได้ดีท่ีสุด ซึ่งเป็นแนวทางในการมุ่งสูเป้าหมายโดยตรง
หรือโดยทางอ้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 6. การเสริมแรง (Reinforcement) คือ การได้รางวัลหรือส่ิงเร้าท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่ง
ผู้เรียนจะได้รับเมื่อได้ตอบสนองแล้ว ตัวเสริมแรงจึงไม่จ าเป็นต้องเป็นส่ิงของหรือวัตถุเสมอไป เพราะ
ความส าเร็จ ความก้าวหน้า ก็อาจจะเป็นตัวเสริมแรงให้ได้เช่นกัน 
 7. การสรุปความเหมือน (Genelalization) หลังจากท่ีสามารถตอบสนองหรือหาวิธีการไปสู่
เป้าประสงค์แล้ว บุคคลนั้นอาจจะใช้กับปัญหา หรือสถานณการ์ท่ีจะเจอในอนาคตได้ นั้นแสดงว่า 
บุคคลเกิดการเรียนรู้ท่ีจะสรุปความ เหมือนระหว่างสถานการณ์กับการเรียนรู้ท่ีมีมาก่อนหน้านั้นกับ
ปัญหาท่ีเพิ่งจบใหม่ นั้นอาจจะเป็นการขยายขอบเขตของพฤติกรรม32 กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดในการใช้กระบวนการหลักสูตร และเป็นกิจกรรมท่ีครูสามารถ
ใกล้ชิดกับเด็ก กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติ ได้เต็มศักยภาพ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นวิธีการหนึ่งท่ีท าให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
และมีการพัฒนาสังคมและด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 บลูม (Bloom) กล่าวว่า การเรียนรู้ที่เกิดข้ึนแต่ละครั้ง จะต้องมีการเกิดการเปล่ียนแปลงท้ัง 3 
ประการ ถึงจะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ และการเปล่ียนแปลงนั้นประกอบไปด้วย การ

                                                         
32 ความหมายและขอบข่ายของการเรียนรู้. Acceded 29 November 2015 Available from  
http://www.novabizz.com/NovaAce/Learning/Learning_Process.htm 



  20 

เปล่ียนแปลงทางด้านความรู้ ความคิด ความเข้าใจซึ่งจะเกิดขึ้นในสมอง การเปล่ียนแปลงทางด้าน
อารมณ์ความรู้สึก เป็นการเปล่ียนแปลงทางด้านจิตใจ และสุดท้ายการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย 

เพื่อให้เกิดทักษะความช านาญมากขึ้น33 
 จากแนวคิดท่ีได้น ามาเสนอ สรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จะต้องด าเนินการ

ส่งเสริมให้ครูมีบทบาทในการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพอย่างสมดุล มีความสุขท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรม ในการด ารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 

 

การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

 การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งท่ีส าคัญของ
คุณภาพการศึกษา และถือว่าเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญท่ีช่วยให้มีการพัฒนาการศึกษา เพราะผลท่ีได้จาก
การวัดและการประเมินผลการเรียนจะท าให้ทราบผลว่ามีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้
หรือไม่ ส่วนเรื่องของการเทียบโอนผลการเรียนนั้น ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการศึกษาตามสถาบันต่างๆตามวาระและโอกาสท่ีแตกต่างกัน การวัดและเมินผลเพื่อตัดสินผล
การเรียนซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้มีการวัดและ
ประเมินการเรียนรู้ ดังนี้ 

 1) ระดับช้ันเรียน เป็นการวัดผลและประเมินผลการเรียนท้ังแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการเป็นการประเมินผลย่อมหรือประเมินผลรวม เป็นการประเมินผลตามสภาพจริงหรือการปฏิบัติ 
เป็นการทดสอบประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ซึ่งการประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการใช้ผลการ
ประเมิน เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาผู้เรียน ปรับการสอน และตัดสินผลการเรียนและส่ือสารกับ
ผู้ปกครอง 

 2) ระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกช้ัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการประเมินระดับสถานศึกษาเป็นการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน และเพื่อการประกันคุณภาพในโรงเรียน 

                                                         
33 Benjamin S. Bloom, Human Chracteristics and School Learning (New York : 
McGraw-Hill Book Company,1976) 11. 
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 3) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

 4) ระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน
ของหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งการประเมินระดับชาติเป็นการใช้ผลการประเมินเพื่อการตัดสินใจ 
ก าหนดนโยบาย จัดสรรทรัพยากร ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวม 

 การน าการวัดผลและประเมินผลสู่การปฏิบัติ 
  สถานศึกษาสามารถน าการวัดผลและประเมินผลสู่การปฏิบัติได้ ดังนี้ 
  1) จัดท านโยบาย รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สถานศึกษา 
  2) ก าหนดเกณฑ์การประเมิน การผ่านตัวชี้วัด 
  3) จัดท าแนวปฏิบัติและเกณฑ์การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
  4) ก าหนดกระบวนการตัดสินผลการเรียน 
  5) ก าหนดแนวปฏิบัติการอนุมัติเล่ือนช้ัน การเล่ือนช้ันระหว่างปี การซ้ าช้ัน ฯลฯ 
  6) ก าหนดภารกิจผู้สอน 

  7) จัดท าคู่มือครู คู่มือนักเรียน 34 
 เป้าหมายส าคัญของการประเมินผลการเรียนตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดหมายพื้นฐานสองประการ ประการแรก คือ การวัด
และประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล แล้ว
น ามาใช้ในการส่งเสริม หรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครู การวั ดและ
ประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องท่ีสัมพันธ์กัน หากขาดส่ิงหนึ่งส่ิงใดการเรียนการสอนก็ขาด
ประสิทธิภาพ การประเมินระหว่างการเรียนการสอนเอพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้เป็นการวัดผลเพื่อการ
พัฒนา (formative assessment ) ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการวัดเพื่อให้รู้จุดเด่นจุดท่ีต้อง
ปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาในการเก็บข้อมูล ผู้สอนต้องใช้วิธีการและเครื่องมือการ
ประเมินท่ีหลากหลายและใช้เกณฑ์การให้คะแนน (rubic) ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดในการประเมินเพื่อพัฒนา 
คือการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในลักษณะค าแนะน าท่ีเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้เกิด

                                                         
 34 หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร, แนวทางการบริหารจัดการ
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารวิชาการ (กรุงเทพฯ :ส านักการศึกษา, 
2554),110-111. 
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การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความคิดความเข้าใจเดิมท่ีไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้ผู้เรียนสามารถ
ต้ังเป้าหมายพัฒนาตนได้ จุดมุ่งหมายประการท่ีสอง คือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (summative assessment) ซึ่งมีหลายระดับได้แก่ เมื่อเรียนจบ
หน่วยการเรียน จบรายวิชาเพื่อตัดสินคะแนน หรือให้ระดับผลการเรียนให้การรับรองความรู้
ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเล่ือนช้ันหรือไม่  หรือสามารถจบ
หลักสูตรหรือไม่ ในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนท่ีดีต้องให้โอกาสผู้เรียนแสดงความรู้
ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากว่า

ใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน35 ขณะท่ี สมนึก ภัททิยธนี ให้ความหมายของการวัดผลการศึกษา ว่า
หมายถึงกระบวนการการหาปริมาณความสามารถเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีต้องการอันเนื่องมาจากการ
เรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือใดๆ ผลจากการวัดจะออกมาเป็นจ านวน คะแนน สัญลักษณ์ หรือ

ข้อมูลสารสนเทศ36 ส่วนจิตติมา วรรณศรี กล่าวถึงการวัดผลประเมินผล เป็นกระบวนการท่ีต้อง
ด าเนินควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนเพื่อสะท้อนประสิทธิผลการจัดการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีต้องการพัฒนา ซึ่งการวัดผลเป็นกระบวนการท่ีสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
กับการประเมินผลกล่าวคือการวัดผลจะต้องมีเครื่องมือเพื่อวัดพฤติกรรมหรือส่ิงใดๆท่ีต้องการวัด ท า
ให้ได้ผลการวัดซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ แล้วน าไปเปรียบกับเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า 

เพื่อประเมินผลโดยตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่าน หรือจัดอยู่ในระดับตามเกณฑ์ประเมิน37 
 จากแนวคิดท่ีได้น าเสนอมาสรุปได้ว่าการวัดและประเมินผลการเรียนรขูองผู้เรียนเป็นส่ิงท่ี

จ าเป็นต้องท าเพื่อจะไดทราบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนัน้ๆ ประสบผลส าเร็จหรือไม

เพียงใด ไมว่าจะจัดการ เรียนการสอนด้วยรูปแบบใด เพียงแต่ว่าครูผู้สอนจะจัดวิธีการวัดและ

ประเมินผลด้วยวิธีการใด หรือใช้เครื่องมือแบบใดเท่านั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับการวัด

ประเมินผลเป็นส่ิงท่ีท าควบคูกัน ไป เพื่อท่ีจะไดเห็นพัฒนาการหรือความก้าวหนาของผู้เรียนได

ตลอดเวลา อีกท้ังยังใช้วิธีการวัด ประเมินผลท่ีหลากหลายรูปแบบ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลการเรียนของตน และไดรับข้อมูลย้อนกลับ เพื่อจะไดพัฒนาตัวเองตามความเหมาะสมด้วย 

                                                         
 35 กระทรวงศึกษาธิการ,แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทยจ ากัด, 2552),2. 
 36 สมนึก ภัททิยธนี,การวัดผลการศึกษา ( กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์,2551), 3. 
 37 จิตติมา วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (พิษณุโลก: รัตนสุวรรณการ
พิมพ์ 3,2557), 78. 
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การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ
ในสังคมประชาธิปไตย การวิจัยมีประโยชน์ต่อการทดสอบแนวความคิด การตอบค าถามการแก้ปัญหา
หรือการตัดสินใจ ผู้บริหารอาจต้องการรู้กระบวนการท่ีดีท่ีสุดในการจัดกลุ่มนักเรียนหรือเหตุท่ี
นักเรียนสอบตก ออกกลางคัน การวิจัยสามารถให้ค าตอบกับส่ิงเหล่านี้และปัญหาอื่นๆท่ีคล้ายคลึงกัน 
ก่อนท่ีผู้บริหารจะแก้ปัญหาใดๆ จะต้องดูผลการวิจัยก่อนท่ีจะแก้ปัญหา เพื่อให้การแก้ปัญหานั้นๆ
ได้ผลจริงๆ ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับวิจัยทางการศึกษาไว้ว่า การวิจัยเป็นกระบวนการค้นหา
ความจริง (fact-finding process) เป็นการค้นหาความรู้ เป็นความพยายามในการส ารวจหาความ
จริง การวิจัยเป็นการค้นหา พัฒนาและการท าความกระจ่างในความรู้ โดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์
รวบรวมแนวคิดหรือข้อสมมติฐาน(hypothesis) การสังเกตข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ การท าความ

กระจ่าง และการสรุปขั้นสุดท้ายของทฤษฎี38 โดยจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดไว้ว่า 1) ศึกษาและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย และการน าผลการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา 2) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  3) ด าเนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ และใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 4) ศึกษาเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อมูลและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
ความรับผิดชอบ 5) สร้างเครือข่ายในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรั้งภายใน
โรงเรียนระหว่างโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษา และส่วนกลาง  6) วิจัย ประเมินผล เพื่อพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 39 ส่วนรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ กล่าวว่าจุดมุ่งหมายของ
การวิจัยในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) เพื่อแสวงหาแนวทางและเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการ
ตามภารกิจสถานศึกษา 2) เพื่อแสวงหาเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติและศักยภาพของนักเรียน 3) เพื่อท าให้การเรียนรู้ท่ีมีหลักการและเหตุผลด้วยตนเองซึ่ง

น าไปสู่ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์40 

                                                         
 38 ชาญชัย อาจิณสมาจาร, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดีจ ากัด, 
2544),139. 
 39 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด,2553), 31. 
 40 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สงขลา: บริษัทน า
ศิลป์โฆษณา จ ากัด,2552), 115. 
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 การวิจัยทางการศึกษามีความจ าเป็นดังนี้ คือ  
 1.เพื่อสร้างมาตรฐานส าหรับการปฏิบัติงาน การวิจัยช่วยสร้างมาตรฐานของงานท้ั งด้าน

คุณภาพและปริมาณ การวิจัยมีความจ าเป็นต่อการสร้างมาตรฐานของการปฏิบัติงานอันเป็นท่ียอมรับ
ส าหรับทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมล าดับขั้นของการปฏิบัติงานเหล่านี้และเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานทุกครั้งสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิผลตลอดถึงก่อให้เกิดความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 2. เพื่อให้เกิดการท างานท่ีมีมาตรฐาน วิธีการท างานอาจมีหลายวิธี ผู้บริหารและบุคลากรควร
จะร่วมกันตัดสินใจเลือกวิธีท่ีดีและง่ายสุด ถ้าใช้วิธีการท างานแบบลองผิดลองถูกก็จะท าให้เสียเวลา
และเสียค่าใช้จ่าย การวิจัยสามารถป้องกันการสูญเปล่า 

 3. เพื่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหา ในขณะท่ีมีการด าเนินการตามกระบวนการทางการ
ศึกษา ผู้บริหารจะประสบปัญหาต่างๆ ส่ิงเหล่านี้จ าเป็นต้องมีการสืบค้นและแก้ปัญหาการวิจัยซึ่งเป็น
การค้นหาความรู้ เป็นหนทางท่ีผู้บริหารใช้ในกระบวนการตัดสินใจ การวิจัยไม่ได้ให้ค าตอบของปัญหา
ในตัวมันเอง แต่อาจเสนอแนะการตัดสินใจหรือทางเลือกของการตัดสินใจ 

 4. เพื่อเผชิญความท้าทายของการเปล่ียนแปลง สังคมปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในด้านต่างๆ เช่นด้านสังคม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจเป็นต้นเพราะฉะนั้น การวิจัยเพื่อหาค าตอบท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงเหล่านี้จึงเป็นส่ิงจ าเป็น 

 5. เพื่อปรับปรุงสภาพปัจจุบัน การบริหารการศึกษาคือ การปรับปรุงการศึกษาในปัจจุบัน 
การแก้ปัญหาโดยการใช้สามัญส านึก จึงเป็นการเส่ียงกับการผิดพลาด ผู้บริหารท่ีดีควรใช้ผลการวิจัย

ทางการศึกษามาปรับปรุงสภาพการศึกษาในปัจจุบัน41 
จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เป็นภาระงาน

หนึ่งท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา โดยผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้อง ต้องร่วมกันแสวงหาวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ น าปัญหาท่ีพบมาแก้ไขเพื่อน าม า
พัฒนาการบริหารจัดการ การเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 ส่ือ คือตัวกลางหรือตัวเช่ือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์จากส่ือต่างๆไปสู้
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในส่ิงต่างๆได้โดยง่ายและถูกต้อง ช่วยกระตุ้นความสนใจ

                                                         
 

41
 ชาญชัย อาจิณสมาจาร, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดีจ ากัด

,2544),144. 



  25 

ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนสามารถมโนภาพเริ่มแรกอย่างถูกต้องและสมบูรณ์กระทรวงการ
ศึกษาธิการ ได้ให้ความหมายของส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาไว้ ดังนี้ 

 ส่ือการเรียนรู้ (educational material) หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ วัสดุ ของจริง 
เครื่องมือท่ีจัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งมีสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อประสบการณ์การเรียนรู้ 
ส าหรับน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรก าหนด 
 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (educational technology) หมายถึง ความรู้ทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติของการออกแบบ การพัฒนาการใช้ การจัดการ และการประเมินของกระบวนการและ
ทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้ 
 นวัตกรรมการศึกษา (educational innovation) หมายถึง แนวคิด การปฏิบัติ หรือ
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ท่ียังไม่เคยมีใช้มาก่อน อาจช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดี

ยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดความรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม42 
 นักการศึกษาได้ให้ความหมายของส่ือการเรียนการสอน โดย ภาวิดา ธาราศรสุทธิ ให้
ความหมายของส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยในการเรียนรู้ ส่ิงท่ีครูผู้สอนและผู้เรียนเป็น

ผู้ใช้ผู้ช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ43 ซึ่งสอดคล้องกับ     
กิตานันท์ มะลิทอง ได้กล่าวถึงความหมายส่ือการสอนไว้ว่า เป็นตัวกลางท่ีช่วยน าและถ่ายทอดความรู้

จากครูผู้สอน หรือจากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุถึงจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ 44 
ส่ือการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุกประการหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพื่อเกิดทักษะกระบวนการและความรู้สึกนึกคิดอันน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
ในการจัดการเรียนเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีลักษณะ
ส าคัญคือสถานศึกษาจะต้องจัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษาเอง บทบาทในการผลิตและพัฒนา
ส่ือการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาจึงเป็นภารกิจท่ีครูผู้สอนจะต้องด าเนินการผลิตและพัฒนา
ส่ือการเรียนรู้ให้สอดรับกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา โดยมี

                                                         
 42 กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ,ศูนย์พัฒนาหนงัสือ, ชุดฝึกอบรมวิทยากร แกนน า
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เร่ืองการพัฒนาสื่อการเรียน ชุดที่13 (กรุงเทพ: 
โรงพิมพ์องค์การรับพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.),2545),45-47. 
 43 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, การจัดและการบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง,2550), 133. 
 44 กิตานันท์ มะลิทอง,เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์, 
2445),43. 
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กระบวนการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 1)การผลิต/จัดท าส่ือการเรียนรู้ขึ้นใหม่ 2) การ

ดัดแปลง/ปรับปรุงส่ือการเรียนรู้ที่จัดท า/สร้างไว้แล้ว45 โดยวิภาดา ธาราสุทธิ ได้จ าแนกประเภทของ
ส่ือการสอนไว้ 3 ประเภท คือ 1) ส่ือประเภทวัสดุ (software) เป็นส่ือท่ีท าหน้าท่ีเก็บความรู้ใน
ลักษณะของภาพเสียงและตัวอักษรในรูปแบบต่างๆท่ีผู้เรียนสามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้              
2) ส่ือประเภทเครื่องมือ หรือโสตทัศนูปกรณ์(hardware) เป็นตัวกลางหรือทางผ่านของความรู้ท่ีจะ
ถ่ายทอดไปยังครูและนักเรียนต้องอาศัยวัสดุมาใส่ในตัวของมัน 3) ส่ือประเภทเทคนิคหรือวิธีการ

(technique or method) เป็นกิจกรรมทุกอย่างท่ีครูหรือนักเรียนจัดขึ้นท้ังในและนอกห้องเรียน46 
ในขณะท่ี สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล ได้กล่าวสาระส าคัญไว้ ถ ประการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม 
ดังนี้ 1.นวัตกรรมต้องเป็นกระบวนการท่ีมีวินัย คือมีกระบวนการในการจัดการกับความคิดใหม่ๆและมี
การค้นคว้าอย่างต่อเนื่องในการหาทรัพยากรมาใช้มีความสามารถในการผ่านอุปสรรคด้วยความมานะ
อดทนได้ 2.นวัตกรรมนี้จะต้องมีความครอบคลุมในหลายๆด้าน กล่าวคือ ผู้บริหารทุกคนทุกหน่วยงาน
จะต้องรับทราบให้ความร่วมมือและช่วยกันคิดหาทางว่าจะมีการด าเนินการอย่างไรให้เป็นรูปธรรม
มากท่ีสุด 3. นวัตกรรมจะต้องรวมไปถึงการจัดการระบบอย่างเป็นระเบียบมีการค้นหาโอกาสใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่อง 4. นวัตกรรมจะต้องถูกก าหนดจากผู้บริหารระดับสูงและทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
องค์กรโดยมีระบบการบริหารความคิด เพื่อสรรหาความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ 5. นวัตกรรมจะต้อง

มุ่งเน้นท่ีนักเรียนในสถานศึกษาเป็นส าคัญ47   
 จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการในด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษา ผู้บริหารจะต้องส่งเสริม สนับสนุนเพื่อให้
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม ผู้บริการสถานศึกษา ครู จะต้องมีการวางแผนร่วมกันในการคิดค้นผลิตส่ือ การใช้ส่ือการ
สอน มีการจัดหาแหล่งวิทยากรในท้องถิ่น และมีการติดตามผลการใช้ส่ือการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
 
 

                                                         
 45 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, การจัดและบริหารงานวิชาการ,(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง,2550), 135. 
 

46
 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, การจัดและบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง,2550), 134 

 47 สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล, องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม(กรุงเทพฯ : เอเอสทีวีผู้จัดการ
,2552),10-20. 
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การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 แหล่งเรียนรู้เป็นสภาพ/สถานท่ี หรือศูนย์รวมท่ีประกอบด้วย ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และ
กิจกรรมท่ีเป็นการเรียนรู้ที่ก าหนดเวลาเรียนยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของ

ผู้เรียน48 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 
หมวด 4 มาตรา22ได้ก าหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนเป็นส าคัญ กระบวนจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ขณะท่ีมาตรา 24ก าหนดว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิ ดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้ อีกท้ังในมาตรา 25 ได้ก าหนดไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดต้ัง
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ 

แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 49 แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาท่ีมีอยู่แล้วตามปกติหากผู้บริหารสถานศึกษาจัดการแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้เป็นระบบ วาง
แผนการใช้แหล่งเรียนรู้ รวมท้ังแสวงหาแหล่งเรียนรู้ใหม่ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ความต้องการของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียน จะท าให้การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น50 ประเภทของแหล่งเรียนรู้ จะสามารถจ าแนกเป็นประเภทได้ 
4 ประเภท ดังนี้ 1.แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล ได้แก่ บุคคลท่ัวไปท่ีอยู่ในเขตชุมชนท่ีสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้หักับนักเรียนได้ ยกตัวอย่างเช่น ชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา ช่างฝีมือ นักธุรกิจ พ่อค้า 
พนักงานบริษัท ข้าราชการ พระภิกษุสงฆ์ ศิลปินและนักกีฬา 2.แหล่งการเรียนรู้ประเภทท่ีมนุษย์สร้าง
ขึ้นมาเช่น สถานท่ีส าคัญ โบราณสถาน สถานท่ีราชการห้างร้าน บริษัท ห้องสมุด โรงงานอุตสาหกรรม 
เข่ือน ฝายทดน้ า สนามกีฬา สนามบิน 3. แหล่งการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา 

                                                         
 48 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,(สงขลา: บริษัท
น าศิลป์โฆษณา จ ากัด,2552), 132. 
 

49
 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม(ฉบับที2่) พ.ศ.2545,11-12. 
 50 รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,(สงขลา: บริษัท
น าศิลป์โฆษณา จ ากัด,2552), 135. 
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ป่าไม้ ดิน หินแร่ แม่น้ า ห้วย หนอง คลองบึง สัตว์ป่า สัตว์น้ า 4. แหล่งการเรียนรู้ประเภทกิจกรรม 
ทางสังคมประเพณีและความเช่ือ ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้าน การละเล่น วรรณกรรม 

ศิลปะดนตรีพื้นบ้าน วิถีชีวิตความเป็นอยู่51 
 สรุปได้ว่าการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เป็นการพัฒนาเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนให้
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถและยังต้องมีการส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจท้ังทางด้านความรู้และด้านความคิดโดยครอบคลุม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

การนิเทศการศึกษา 

 สถานศึกษาท่ีมีระดับมาตรฐานการศึกษาท่ีดี ครูมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตรงตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร อีกท้ังการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในปัจจุบันได้มีการ
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของสังคม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
เปล่ียนแปลงนโยบายทางการศึกษา และการเปล่ียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท าให้ผู้บริหารและ
ครูต้องพัฒนาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ส่ิงท่ีช่วยให้งานวิชาการในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ก็คือการนิเทศการศึกษา ถือว่าเป็นงานท่ีส าคัญยิ่งในการบริหารงานวิชาการท่ีผู้บริหารต้อง
ด าเนินการขึ้นภายในสถานศึกษาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลให้การจัด
การศึกษาตรงตามเป้าหมาย ท้ังนี้เพราะการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการให้บริการ ช่วยเหลือ 
และแนะน าให้การด าเนินการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามรูปศัพท์ของการนิเทศ มา
จากค าภาษาอังกฤษว่า Supervision ซึ่งหมายถึง การให้ความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า และการ
ปรับปรุง ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาไว้ว่า คือกิจกรรมหรือความพยายามต่างๆ 
ของบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ร่วมวิชาชีพ ให้ปฏิบัติภารกิจ
ทางด้านการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนองนโยบายและเป้าหมายของการจัด
การศึกษา โดยมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา ก็เพื่อท่ีจะให้ครูสอนดียิ่งขึ้น ช่วยเด็กนักเรียนให้ดีขึ้น 

และปรับปรุงโรงเรียนให้ดีขึ้น52 สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน์ กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา 
หมายถึง กระบวนการการจัดการบริหารการศึกษาเพื่อช้ีแนะ ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับ

                                                         
 51 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, การจัดและการบริหารงานวิชาการ, accessed 30 January 
2019. fromhttp://e-book.ram.edu/inside/html/dlbook.asp?code=EA6634 
 52 ภาวิดา ธาราสุทธิ,การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, (กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง,2550), 174. 
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ครู บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและเพิ่มคุณภาพ

ของบทเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา53 บีช และ เรนฮาร์ท (Beach and Reinhartz) 
กล่าวว่า การนิเทศ เป็นกระบวนการท างานร่วมกันเป็นทีมระหว่างครู กับนักวิชาการ การสร้างความ

ร่วมมือร่วมใจเพื่อส่งเสริมคุณภาพในสถานศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาชีพครู54 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา คือความพยายามท่ีจะช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาของครูผู้สอนเพื่อให้ครูผู้สอนน าไปปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 

การแนะแนวการศึกษา 

 การแนะแนวการศึกษาเป็นงานท่ีส าคัญงานหนึ่งในการบริหารงานวิชาการซึ่งเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ ในการเรียนในเชิงพหุปัญญา 
การสร้างสัมพันธภาพท่ีดี ครูผู้สอนทุกคนต้องท าหน้าท่ีแนะแนวให้ค าปรึกษาในด้านชีวิต การศึกษาต่อ

และการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท า55 ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับการแนะแนว
การศึกษาไว้หลายท่าน เช่น ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ ให้ความหมายว่า การแน ะแนวการศึกษาเป็น
กระบวนการท่ีช่วยเหลือนักเรียนให้รู้จักและเข้าใจตนเอง รู้จักสภาพแวดล้อมรอบตัว เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวและด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องและมีความสุข และส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาสูงสุดตาม

ศักยภาพของแต่ละทุกๆด้าน56 ในขณะท่ี พนม ล้ิมอารีย์ ได้กล่าวถึงหลักการท่ีส าคัญของการแนะแนว

ให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมี 10 ประการ 57 ดังนี้ 1)การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษาจะต้องมุ่ง
ให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและเท่าเทียม 2) การจัดบริการแนะ

                                                         
 53 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ,(กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 
2546), 223. 
 54 Beach, D. and Reinhartz, J., Supervisiory Leadership : Foccus on 
Instruction (Massachusetts: Allyn &Bacon,2000),8. 
 55 กรมวิชาการ,คู่มือการบริหารจัดการแนะแนว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 
2545),2 
 56 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, การจัดและบริหารงานวิชาการ,(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง,2550), 207. 
 57 พนม ล้ิมอารีย์,การแนะแนวเบื้องต้น,พิมพ์คร้ังที่2 (กรุงเทพฯ:โอเด้ียนสโตร์,2548),11. 
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แนวต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง คือจัดอย่างเป็นระบบมีระเบียบแบบแผน 3) ผู้ท างานแนะแนวจะต้อง
ยอมรับในความเป็นเอกัตบุคคล (individual) ของนักเรียนและต้องมีความเข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (individual differences) 4) การแนะแนวเป็นกระบวนการพฤติกรรมของ
บุคคลและเกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือและกลวิธีต่างๆเพื่อช่วยให้
แต่ละบุคคลเข้าใจตนเอง 5) ผู้กระท าการแนะแนวจะต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลแต่ละ
คน 6) การแนะแนวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษา ดังนั้นจึงควรสอดแทรกอยู่ใน
กระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษา 7) การแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้แนะ
แนวต้องเป็นผู้ท่ีได้รับการศึกษาอบรมทางการแนะแนวมาโดยเฉพาะ 8) ผู้ท างานด้านแนะแนวต้องมี
มนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีมีความเป็นประชาธิปไตยยอมรับผังความคิดเห็นของผู้อื่น และจะต้องเป็นผู้ท่ี
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 9)การจัดบริการแนะแนวจะได้ผลดีจะต้องเกิดจากความ
ร่วมมือของบุคคลทุกฝ่าย 10) ผู้ท างานแนะแนวจะต้องเป็นผู้ท่ีเก็บรักษาความลับได้ แนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551เป็นการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีครอบคลุมท้ัง 3  ด้าน คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ โดยมีระบบเพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเห็นภาพกิจกรรมและสามารถน าไป
ประยุกต์ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมแนะแนวนี้จะเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม พัศนาให้ผู้เรียนได้รู้จัก
ตนเอง สามารถตัดสินใจและคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้นอกจากนี้ครูยังสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักและ

เข้าใจผู้เรียนมากยิ่งขึ้นและเป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผู้ปกครองมีส่วนช่วยในการพัฒนาผู้เรียนอีกทางหนึ่ง58 
 กล่าวโดยสรุปการแนะแนวการศึกษาจะเริ่มขึ้นต้ังแต่วันแรกท่ีผู้เรียนเข้าสู่สถานศึกษา และ
ด าเนินไปจนถึงการส้ินสุดการเรียนในระดับนั้นๆ เพื่อไปประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ กิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียน คือ 
การให้ข้อแนะแนวทางการเรียนการศึกษาต่อ การท างานเพื่อหารายได้ เสริมระหว่างเรียน การ
ด าเนินการติดต่อขอรับทุนทางการศึกษา วารสารและหนังสือทางราชการแนะแนวทางการศึกษา 
ประการท่ีสอง การช่วยเหล่ือผู้เรียนด้านการปรับตัว ส่งเสริมทางด้านสติปัญญาใหกับผู้เรียน ตลอดจน
ความเข้าใจในเรื่องความสามารถของตนเองท่ีสามารถตัดสินใจเพื่อมุ่งความส าเร็จทางด้านการศึกษา 
ความสามารถท่ัวไป ความถนัดเฉพาะ ค่านิยม การค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลและนักศึกษาท่ีมีแนวโน้ม
ของความเคล่ือนไหวด้านพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
 

                                                         
 58 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน,
กระทรวงศึกษาธิการ.แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กรุงเทพ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด ,2553 )2-3. 
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การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 การจัดการศึกษาท่ีจะสามารถรับประกันให้สังคมชุมชนยอมรับและเช่ือมั่นว่า สถานศึกษาจะ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ตามาตรฐานและคุณภาพที่หลักสูตรได้ระบุไว้ อีกท้ังยังตรงตามความ
มุ่งหวังทางสังคมเพราะผู้ปกครองครองสามารถเรียกร้องให้สถานศึกษา หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
รับผิดชอบจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ี สุด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถรวมไปถึงคุณลักษณะต่างๆของแต่ละบุคคลได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 การประกันคุณภาพเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของการศึกษา และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนสังคมว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นๆมี

คุณภาพและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาทุกด้าน59 
 ส านักทดสอบทางการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการก าหนด 
มาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในไว้ดังนี้ การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) 
เป็นกลไกส าคัญท่ีสามารถขับเคล่ือนในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างราบรื่นและ
ต่อเนื่อง การประกันคุณภาพมีหลักการท่ีส าคัญ ได้แก่ การกระจายอ านาจ การเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมในการท างานมีการแสดงความรับผิดชอบท่ีสามารถเข้าตรวจสอบได้ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยการด าเนินงานท่ีมีความสัมพันธ์กัน 3 ส่วน คือ 1. การประเมิน
คุณภาพภายใน ซึ่งจะมีด าเนินการโดยสถานศึกษาเองหรือการประเมินโดยหน่วยงานต้นสังกัด 2. การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาจะต้องมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อพัฒนา
ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการกิจกรรมงานเป็นระยะๆ และจะมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
เพื่อรวบรวมสารสนเทศของสถานศึกษานั้น และผลการติดตามตรวจสอบมาเพื่อปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากจะแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาท างานกันอย่างเป็นระบบแล้วยังเป็นการเตรียมตัวให้
สถานศึกษาพร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด อย่างน้อย 1 
ครั้ง ภายใน 3 ปีและการประเมินคุณภาพภายนอก 3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นการด าเนิน
กิจกรรมใดๆ เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น โดยมีมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นเป้าหมาย ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่างๆ ต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาอาจมีการเพิ่มเติมมาตรฐานท่ี

                                                         
59 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, การจัดและการบริหารงานวิชาการ, accessed 30 January 2019. 
fromhttp://e-book.ram.edu/e-book/e/html/EA6634-10pdf 
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เฉพาะเจาะจงเหมาะกับสภาพของชุมชนในท้องถิ่นได้ และตัวมาตรฐานจะเป็นกรอบควบคุมการ

ด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 60 
 การประเมินภายใน (Internal Evaluation) เป็นกระบวนการในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานท่ีกระท าโดยบุคลากรในหน่วยงาน หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ได้ข้อมูลมาเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 
ซึ่งการประเมินภายในนี้ถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการท างานของตนเองและสถานศึกษาควร
ก าหนดให้การประเมินภายในเป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งท่ีต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของสถานศึกษา ใน
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนควรมีวิธีด าเนินการประเมิน 2 ลักษณะ ได้แก่  
 1. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. ประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในโรงเรียน เพื่อให้
โรงเรียนมีการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพและสม่ าเสมอ 
 ดังนั้น ในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงยังคงให้ยึดการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ตามท่ีหลักสูตรได้ระบุไว้เป็นหลัก โดยก าหนดให้มี
คุณภาพผู้เรียนเป็น 6 ส่วน คือ มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง 
ประสงค์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างงต่อเนื่องมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ อย่างมีสติสมเหตุผลมี
ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรท่ีก าหนด มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับบุคคลอื่นและสังคมได้ และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพที่ตนเองเลือกได้ 

การส่งเสรมิความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 

 เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถาบันของชุมชน และเพื่ออบรมส่ังสอนลูกหลานของบุคคลในชุมชน
นั้นๆ เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาออกมาและบางครั้งอาจจะต้องใช้ชีวิตในชุมชนนั้น ดังนั้น ชุมชนต่างๆ
จึงมีสิทธิ์ในการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ตามข้อก าหนดระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ในด้าน
แนวทางการปฏิบัตินั้น กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางเพื่อให้ปฏิบัติตาม ดังนี้ ต้องมีการศึกษา ส ารวจ
ความต้องการของชุมชน มีการสนับสนุนด้านวิชาการแก่ชุมชน จัดเสริมความรู้ ความคิด เทคนิค 
ทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น มีการ
ส่งเสริมให้คนในชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและท่ี

                                                         
60 ส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน , แนวทางการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
(กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 2554), 8. 
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จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นท้องถิน่ได้ 
 สรุปได้ว่า สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันหลักท่ีส าคัญท่ีสุดของชุมชนสังคมและประเทศ ท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบต่อการถ่ายทอด พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับบุคคลทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
และท่ัวถึง ดังนั้นบทบาทของสถาบันการศึกษาจึงส าคัญท่ีมีหน้าท่ีในการสร้างคน สร้างชาติ พัฒนาคน
และพัฒนาชาติให้ได้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกท้ังยังสามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้น สถานศึกษา
ควรมีการก าหนดนโยบายในการจัดการความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อช่วยก ากับดูแล และผลักดัน
ให้บริการงานวิชาการแก่สังคมตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ 
 

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันอืน่ 

 การศึกษาเป็นส่ิงท่ีส าคัญอย่างยิ่ง บุคคลท่ีได้รับการศึกษาย่อมด ารงตนอยู่  ในยุคของ
เทคโนโลยี สังคมข่าวสารได้เป็นอย่างดี ซึ่งหน่วยงานท่ีจัดการด้านการศึกษา มีท้ังโรงเรียนโดยมีผู้น า                 
ในสถานศึกษา ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารโรงเรียนซึ่งจะต้องเป็นผู้น าองค์กร และเป็น
บุคคลท่ีมีหน้าท่ีท าใหเ้กิดความร่วมมือความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
องค์กรต่างๆในชุมชน ท่ีจะมาช่วยให้เกิดการพัฒนาท้ังทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บรรลุผลเป้าหมาย
ในการด าเนินงานหรือบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ในการด าเนินงาน 
 แนวทางการปฏิบัติ 
 1. ประสานความร่วมมือ  จะต้องช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ  
เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆอย่างสม่ าเสมอ 
 

การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

 แนวทางการปฏิบัติ 
 1. ด าเนินการส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา  รวมไปถึงความต้องการในการได้รับ
การสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน   
 2. มีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการ
เรียนรู้การศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน   
 3. จัดให้มีการด าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน 
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ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

ข้อมูลพื้นฐาน 
         โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  ต้ังอยู่เลขท่ี 96 ถนน มนตรีสุริยวงค์ ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอ
ท่าเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  ประจ าจังหวัดราชบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 185 คน นักเรียนจ านวน 3,649 คน มีอาคารเรียน 4 ช้ัน 5 หลัง อาคารเรียน
แบบพิเศษ 7 ช้ัน1 หลัง อาคารฝึกงาน 2 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง อาคาร
สมาคมศิษย์เก่า 1 หลัง ลานเอนกประสงค์ มีพื้นท่ีรวมท้ังส้ิน 32 ไร่ 73 ตาราวา 
 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้มีการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างอาคารเรียนดังนี้ 
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ก่อต้ังขึ้น ปี 2429 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายการศึกษาถึงมวล
ราษฎรท่ัวไปโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ต้ังโรงเรียนหลวงในวัดส าหรับจังหวัดราชบุรีจัดให้มีขึ้นท่ี
วัดสัตตนารถปริวัตร จึงมีโรงเรียนหลวงต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้น 
 
วิสัยทัศน์ 
 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นความเป็นไทย 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
 1.พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงขึ้น และยกระดับการทดสอบ
ระดับชาติ(O- NET) ให้ขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการในระดับภูมิภาค
ระดับประเทศและนานาชาติ 
 2. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามในการส่ือสาร 
 3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยเสริมสร้างให้นักเรียนมีจิตสาธารณะและ
ทักษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
มีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและมีการน าผลการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ 
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 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการนิเทศ ติดตามและ
รายงานผล 
 
เป้าประสงค์ 
 นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มี
ความพร้อมด้านภาษา มีศักยภาพเป็นพลโลก มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด าเนินชีวิต 
 
อัตลักษณ์  
 เรียนดี มีคุณธรรม 
 
ข้อมูลนักเรียน 
          ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับ จ านวนนักเรียน ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลนักเรียนจ าแนกตามเพศและช้ันเรียน ปีการศึกษา 2559 

 
ชั้นเรียน 

จ านวนนกัเรียนปีการศึกษา2559 หมายเหตุ 
ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน  

ชาย หญิง รวม  
ม.1 15 305 338 643  
ม.2 15 293 351 644  
ม.3 15 295 345 640  
ม.4 12 216 320 536  
ม.5 12 215 305 520  
ม.6 12 202 305 507  
รวม 81 1,526 1,964 3,490  

 หมายเหตุ ข้อมูลนักเรียนจ าแนกตามเพศและช้ันเรียน ปีการศึกษา 2559 

เกียรติประวิติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
- พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทรงท าพิธีเปิดโรงเรียนและพระราชทาน

นามว่า "โรงเรียนเบญจมราชูทิศ" เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2456 
- ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการรับรางวัลพระราชทานระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2526 
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- โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับเขต
ตรวจราชการในการคัดเลือกสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานเรื่อง ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการสานสายใยครูและศิษย์ปีการศึกษา 2547 จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- วงโยธวาทิตของโรงเรียน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชยามกุฎราชกุมารรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทถ้วย ข.จากการประกวดวงโยธวาทิต
นักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ปีการศึกษา 2548 

-  วงโยธวาทิตของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้รับรางวัลแชมป์โลกจากการประกวดวง
โยธวาทิตชิงแชมป์ World Music Contest 2005 วันท่ี  2 กันยายน 2548 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2552 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดศูนย์การเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระวิชาผ่าน
สุขาน่าใช้ในโรงเรียนภายใต้กิจกรรมการพัฒนาส้วมสาธารณะ จังหวัดราชบุรีจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

- ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ปี2553 
- วันท่ี 20 กันยายน 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดเรียงความหัวข้อเรื่อง 

“เด็กไทยหัวใจประชาธิปไตย” ระดับ ม.1-3 
- น.ส.กัลยารัตน์ พลับวังกล่ า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พร้อมท้ัง น.ส.พรไพลินทร์ แป้น

ทอง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬากีฬาชิน
ลงทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งท่ี 27 ณ ประเทศพม่าและได้รับเหรียญทองแรกของ
ประเทศไทยและ 2 เหรียญเงิน เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2556  

-  พ.ศ.2557 ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
-  ได้รับเกียรติบัตรโรง เรียนท่ี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศและมี 

นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติประจ าปี พ.ศ.2557 
จากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

-  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554 -2558) จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน 
มัธยมศึกษา ต้ังแต่วันท่ี 26 สิงหาคม 2557 

- ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ รับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2558 
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- ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน  ASIAN YOUNG INVENTORS EXHIBITION  
2016 ผลงาน FOOD SUFFICIENCY UNDERWATER ประเทศมาเลเซีย 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบโล่สถานศึกษาท่ีส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยระดับดีเด่น โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
ปี 2559 

-  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบโล่สถานศึกษาท่ีส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับดี ปี 2559 

-  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนท่ีมีคะแนนการ
สอบทางศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน คะแนนเฉล่ียรวมทุกวิชาเป็นล าดับท่ี 1 ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

-  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มอบโล่ เกียรติคุณ
สถานศึกษาท่ีส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2559 
 
ผลงานครู บุคลากรและนักเรียน 

ครู บุคลากร 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับรางวัล การจัดนิทรรศการและรับโล่รางวัลระดับดีเด่น

ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลส าเร็จ
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- นางเจนจิรา เพิ่มพูนทวีชัย, นางสุวิชา สุวิชัย, นางมาลี ชอบสว่าง, นายประเดิม วารีนิล, 
นายเจริญ ดีสวัสด์ิ , นางบังเอิญ อินทรักษ์ , นางกาญจนา บุญประเสริฐ, นางสาวจงลักษณ์ จันทร์แพง
, นางณฐพร พรหมโม,นางอุบล ดีสวัสด์ิ  ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครู ประจ าปี 
พ.ศ.2559 

- นายประวิทย์ อ้อยเธียรชัย, นางสาวพิชามญช์  เหมือนจินดา, นางสาวจารุวรรณ วิจิตรวงศ์
วาน ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น 

- นางมาลารัตน์  แพรภัทรประสิทธิ์  ได้รับเกียรติบัตรจากมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นครูต้นแบบวิทยากรเช่ียวชาญการ
ด าเนินการจัดท าพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์วัฒนธรรมและการด าเนินการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ศิลปกรรมและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อสนับสนุนพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์วัฒนธรรมในโรงเรียน 

นักเรียน 
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- รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรรางวัลชมเชยการแข่งขันประชันกลอนสดนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

- ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 ณ จังหวัดชุมพร ได้รับรางวัล 
 -เหรียญทอง กีฬาเซปัคตะกร้อ ประเภททีมชุด 
 -เหรียญทอง กีฬาเซปัคตะกร้อ ประเภททีมเด่ียว 
 -เหรียญเงิน กีฬาตะกร้อลอดห่วงสากล ประเภททีม 

  -เหรียญทองแดง กีฬาตะกร้อลอดห่วงสากล ประเภทคู่   
- ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปล่ียน YFU ไปศึกษาต่อระดับ     

ไฮสกูลประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นท่ี 10 
- รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad – 

ASMO 
- รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี 2559 โครงการแข่งขัน

ตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 9 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
- รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลายในหัวข้อเรื่อง “Asian My Asian” 
- รับรางวัลเหรียญทอง, เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ในการแข่งขัน  Thai ASMO Maths 

Ranking Year 8 
- รับโล่เกียรติยศเยาวชนที่น าช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติด้านทักษะฝีมืออาชีพ เนื่องในงานวัน

เด็กแห่งชาติปี  พ.ศ. 2560 
- รับโล่เกียรติยศเยาวชนท่ีน าช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติด้านด้านวิชาการเนื่องในงานวันเด็ก

แห่งชาติปีพ.ศ. 2560 
- รับรางวัล 5,000 บาท รายการแฟนพันธุ์แท้ Super Fan หัวข้อสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดย 

Workpoint (ออกอากาศ)  
- ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปล่ียน YFU โดย YFUThailand 

Learning International Co, Ltd. ไปศึกษาต่อระดับไฮสกูลประเทศสหรัฐอเมริการุ่นท่ี 20 เป็นเวลา  
1 ปี   

- ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เข้าแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 

- ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปล่ียน YES ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับไฮ
สกูล รุ่นท่ี 24 เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา 
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- ผ่านการสอบคัดเลือกไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับไฮสกูล รุ่นท่ี 24 เป็นเวลา 1 
ปีการศึกษา จากโครงการนักเรียนแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย 

- ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
การพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1เหรียญทอง 

- รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดภาษาจีนระดับช้ันม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน 

-รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษการพูดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

-รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุงหญิง การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ 
 - รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ 

 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลครูและบุคลากร 

 
ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด  
อายุเฉล่ีย 

ประสบการ
ท างานเฉล่ีย ชาย หญิง ต่ ากว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี สูงกว่า 

ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 58.00 36.00 
รองผู้อ านวยการ 2 2 - - 4 56.50 32.50 
ครูประจ าการ 43 130 - 103 70 46.67 21.05 

พนักงานราชการ - 5 - 5 - 31.40 5.60 
ครูอัตราจ้าง - 2 - 2 - 31.67 - 

รวม 46 139 - 110 75 45.25 - 
รวม 185 

 หมายเหตุ  ขอ้มูลผู้บริหารและครูในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ปีการศึกษา 2559 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

ธีระพร อายุวัฒน์ ท าการศึกษาแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก ผลการวิจัย พบว่า 1)โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท้ัง17ด้าน 2) ได้ข้อสรุปแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก ท้ัง 17ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1 
ส่วนน า กล่าวคือความเป็นมา ความส าคัญและยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก 2 แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก ประกอบด้วย แนวคิดและหลักการ ยุทธศาสตร์ และคุณลักษณะของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
และ 3 เงื่อนไขของการน าไปใช้ และ 3) ผลการตรวจสอบแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กมีประโยชน์ และน าไปใช้ได้จริง61 
 ณรงค์ฤทธิ์ ปรีชากุล ได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน ผลการศึกษาพบว่าการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองล าพูน ได้มีการให้ความส าคัญในเรื่องของการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายและเนื้อหาของหลักสูตรและในด้านการจัดการเรียนการสอนตามสูตร มีการก าหนด
เป้าหมายและวางแผนงานได้อย่างชัดเจน มีความพร้อมในเรื่องของส่ือและอุปกรณ์ท่ีช่วยเสริมสร้าง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการนิเทศเพื่อช่วยปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของคณะ
ละครส าหรับด้านปัญหา อุปสรรค มีปัญหาท่ีพบคือ ครูรับผิดชอบงานหลายด้าน สอนหลายวิชา 
ห้องสมุดขาดเจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ ขาดการนิเทศภายใน ขาดการจัดท าส่ือ ช่วยส่งเสริมการส่งเสริม

การเรียนการสอน62 

                                                         
61

 ธีระพร อายุวัฒน์ แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานขนาดเล็ก (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2552)ง. 
 

 62 ณรงค์ฤทธิ์ ปรีชากุล, การศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองล าพนู (ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2552),11. 
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โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่าการบริหารงาน
วิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรและสถานศึกษา การพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพ
การศึกษา การวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษาการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน การส่งเสริมและการสนับสนุนงา น
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นๆท่ีจัดการศึกษา และการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆตามล าดับ63 

วสันต์ ปรีดานันท์ ได้ท าการศึกษา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
เทศบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดเทศบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 7 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยคือ การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผลเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การแนะแนวการศึกษา การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และอยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นๆท่ีจัดการศึกษา และการส่งเสริม

ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน64 
 วัชรี เทพพุทธางกูร ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในของการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า 

                                                         
63

 โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์,การริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553),131. 
 64 วสันต์ ปรีดานันท์, การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาล
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553),93 
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สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาส คือ นโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท าให้บุคคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครูมีคุณภาพ
มากขึ้นส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพศึกษา ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
เป็นภาวะคุกคาม คือนโยบายการลดอัตราก าลังคนในภาครัฐและมาตรการจูงใจให้ค รูออกก่อน
เกษียณอายุราชการท าให้ภาพรวมของโรงเรียนขาดแคลนครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส าหรับ
สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดแข็ง คือ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการงานวิชาการและสภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดอ่อน คือ ระบบการดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียนไม่เข้มแข็งจึงมีปัญหาสารเสพติดในโรงเรียน เช่น การเสพสารเสติด การสูบบุหรี่ การหนีเรียน 
ฯลฯ เป็นต้น 2) สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาพรวม 17 ด้านอยู่ใน
ระดับปานกลางถึงมาก และมีปัญหา คือ ขาดครู ขาดงบประมาณ ขาดวัสดุอุปกรณ์ ขาดการนิเทศ 
ฯลฯ 3) สภาพและปัญหาการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีปัญหา คือ ขาด
ครูจาดงบประมาณ ขาดวัสดุอุปกรณ์ ขาดการบริหารจัดการ ฯลฯ ขณะท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ภาพรวมตามตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4และ 5ของนักเรียนช้ันม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2551-2553 พบว่า ตัวบ่งช้ี
ท่ี1อยู่ในระดับปานกลาง ตัวบ่งช้ีท่ี2อยู่ในระดับปรับปรุง ตัวบ่งช้ีท่ี3อยู่ในระดับดี ตัวบ่งช้ีท่ี 4 อยู่ใน
ระดับผ่านและตัวบ่งช้ีท่ี 5อยู่ในระดับดี 4) ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (1)ยุทธศาสตร์ปรับ
กระบวนทัศน์วางแผนงานวิชาการสู่คุณภาพผู้เรียน (2) ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน (3) ยุทธศาสตร์เครือข่ายขับเคล่ือนคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา ( 4) 

ยุทธศาสตร์ปรับปรุงระบบก ากับ ติดตามและประเมินผล65 
 วิภา ทองหง า  ไ ด้ศึกษาเรื่ อง  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 1) องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ (1) การประกันคุณภาพการศึกษา (2) การพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน (3) การนิเทศการศึกษา (4) การแนะแนวการศึกษา (5) การมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา และ(6) ส่ือการเรียนการสอน 2) ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า องค์ประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ์กับ

                                                         
 65 วัชรี เทพพุทธางกูร, การพัฒนายุทธศาสตร์การบริการงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา (ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2554 ง. 
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องค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยท่ีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน การ
นิเทศศึกษา และส่ือการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการประกันคุณภาพการศึกษาและมี
ความสัมพันธ์โดยอ้อมกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยส่งผ่านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน 3)ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้จริง 

สอดคล้องกับทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย66 
 อัจฉรา ยุทธมนตรี ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีผ่านมาการประเมินระดับดีมาก ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 1) การวางแผนงานด้าน
วิชาการ แต่ละโรงเรียนมีคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียน คณะกรรมการวางแผนด้านวิชาการ 
ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระมากท่ีสุด ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติแผนงานวิชาการโรงเรียน คือ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนมีการด าเนินการวางแผนงานด้านวิชาการ โดยจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีล่วงหน้า 2) การบริหารและพัฒนาหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตรสถานสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระมากท่ีสุด โรงเรียนได้ด าเนินการในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการประเมินเพื่อน ามา
ประกอบการประเมินผลหลักสูตรในเรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ด้วยวิธีการน าผลการทดสอบ O-NET มาพัฒนาเป็นแนวทางปรับปรุงหลักสูตรมากท่ีสุด 3) การจัดการ
เรียนการสอน แนวปฏิบัติในการจัดครูให้รับผิดชอบงานสอนใช้วิธีการจัดตามความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ของผู้สอน มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการสอนของครูโดยการ
นิเทศการสอน โรงเรียนมีแนวทางการจัดการสอนซ่อมเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน คือ ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการสอบกลางเทอมของผู้เรียนแล้วคัดนักเรียนท่ีอ่อนมาสอบสอบซ่อมเสริม 4) การ
นิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาครู มีการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาครู โดยด าเนินการให้ครู อาจารย์มีส่วน
ร่วมในการจัดการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน โดยสังเกตการณ์สอนในห้องเรียน การนิเทศการศึกษา
เพื่อพัฒนาครู จัดให้มีการประชุม อบรม สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน 5) การใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา มีการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีท่ีมีความหลากหลายเหมาะสมและเพียงพอให้ครูอาจารย์ได้
เลือกพัฒนาและใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างได้ผล 6) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็น
ประสบการณ์ท่ีดีเป็นส่วนส่งเสริมการเรียนการสอนตามประมวลการเรียนในหลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
7) การแนะแนวการศึกษามุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนได้เต็มศักยภาพรู้จักแสวงหาความรู้และวาง

                                                         
 66 วิภา ทองหง า,รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ดุษฎี
นิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2554),
ง. 
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แผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวด้านการเรียนและมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 8) การ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น สถานศึกษาแต่ละแห่งจ าเป็นต้องมีการ
ประสานความร่วมมือกับสถาบันอื่นในการพัฒนาวิชาการ ไม่ว่าจัดในรูปกลุ่มโรงเรียน หรือในรูป
ของสหวิทยาเขตท้ังนี้เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือช่วยเหลือในด้านวิชาการแก่สมาชิกด้วยกัน ส่งเสริม
ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนโดยโรงเรียนใช้วิธี จัดท าเอกสาร หรือส่ิงพิมพ์เอเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน 
9) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ โรงเรียนมีการส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับดีมาก 10) การวัดและการประเมินผลงานวิชาการใช้เครื่องมือในการวัดผล 
ประเมินผล การเรียนรู้ของผู้เรียนจากการสังเกต มีการรายงานผลการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยใช้ แบบรายงานแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล โรงเรียนน าผลจาการ

วัดผลประเมินผลไปใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครู 67 
พระมหาปริญญา เตชปญฺโญ (ปราบชมพู) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการ

ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พบว่าการบริหารงาน
วิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ4.92เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนและด้านการใช้

ส่ือการเรียนการสอน68 
 พรรณภา มหาวิชา ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรม
วิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการนิเทศ เช่น การประเมินสภาพ
ปัญหา การออกแบบวิธีการท างาน แลละส านักการศึกษาควรมีนโยบายในการดูแลด้านนิเทศของ

                                                         
 67อัจฉรา ยุทธมนตรี ,  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2554),บทคัดย่อ. 

68
 พระมหาปริญญา เตชปญฺโญ(ปราบชมพู),การบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต,สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2556),77-78. 
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ผู้บริหารโดยเฉพาะ เพราะมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูอันจะส่งผลต่อการ

พัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของผู้เรียน69 
 

งานวิจัยต่างประเทศ 

 เดชูเทล (Desautel) ศึกษาการรับรู้บทบาทในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ในรัฐดาโกตาเหนือ สหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความเห็นว่าควรใช้เวลาส่วนใหญ่ในการ
จัดการเรียนการสอนและยังมีความเห็นต่อไปอีกว่า ควรปฏิบัติหน้าท่ีให้มากกว่าท่ีปฏิบัติอยู่แล้วถือ

เป็นบทบาทท่ีส าคัญของผู้บริหารโรงเรียน70 
 โรนาลด์ (Ronald) ท าการศึกษา ความคิดเห็นของการบริหารงานวิชาการ พบว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการของการบริหารงานวิชาการ ข้อมูลรายบุคคล
ในระดับลึกน าไปรวบรวมท่ีส านักงานบริหารวิชาการ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการสามารถเรียกใช้

ข้อมูลต่างๆท าให้มีความต้ังใจและร่วมมือในการท างาน71 
 แม็คคาที (Mccathy) ได้วิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในรัฐนิวเจอร์ซี่ จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าหมวด
วิชาและครู พบว่า ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารมีความคิดเห็นแตกต่างกันกับกลุ่มหัวหน้าหมวดวิชา
และครูเกี่ยวกับบทบาทในการปฏิบัติงานด้านวิชาการเรื่องการสังเกตการณ์สอนการวัดผลประเมินผล 
การจัดต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นอกจากนี้กลุ่ม

                                                         
69 พรรณภา มหาวิชา, กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด

กรุงเทพมหานคร สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2557),93. 

70Rodney A. Desautel, “Administrative Role Perception of North Dagota 
Elenenary school principls as Related to Selected Dimention of Administrative 
Function University Microfilmes International”, Dissertation Abstracts Internationnal 
39,4 (October 1978): 4-A 
 71Barnett Ronald,The ideal of Academic Administration 2006,accessed June 
22,2015,available from  http://www.vitals.com/doctors/Dr_Ronald_Barnett.html?gclid 
=CN2t0PXJo98YCFYEqgjodfHsA6w 
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ตัวอย่างยังมีความคิดเห็นตรงกันว่าผู้บริหารควรมีบทบาทรับผิดชอบเอาใจใส่งานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด72 
 ยูเนสโก้ (UNESCO)  วิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการในระดับมัธยมศึกษา ได้สรุปปัญหา
การใช้หลักสูตรของประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศ
บังกลาเทศ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศศรีลังกา พบว่า ปัญหาการใช้หลักสูตร
เป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดเอกสารหลักสูตรของครูและผู้เกี่ยวข้องกับการอบรมครูและผู้เกี่ยวข้องกับ
การอบรมครูเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงหลักสูตร และขาดการติดตามผลการใช้หลักสูตรของครูและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับการอบรมครูเกี่ยวกับหลักสูตร ขาดประสิทธิภาพ ขาดแคลนเอกสารหลักสูตรขาดการ 
ต าราเรียนไม่ทันสมัยขาดแคลนหนังสือใช้อ่านประกอบ ประการสุดท้าย คือ ศูนย์พัฒนาหลักสูตรขาด
การวางแผนท่ีดีในการน าหลักสูตรไปใช้73 
 เชสเตอร์ (Chester) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารการศึกษาท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า พฤติกรรมท่ีท าให้การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสมรรถภาพสูง 
เนื่องมาจากการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูได้ใช้เทคนิคการสอน
หลายๆวิธี อภิปรายปัญหาการปรับปรุงการสอนในท่ีประชุม จัดปฐมนิเทศเพื่อช่วยเหลือครูใหม่ หาวิธี
วิจารณ์งานของครูแบบติเพื่อก่อโดยไม่ให้เสียก าลังใจ จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา
เพิ่มเติมแก่คณะครู เพื่อปรับปรุงเทคนิคการสอน และจ่ายเงินค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าท่ีพักแก่

ครูที่ไปอบรมทางวิชาการ74 
 อาร์ปี (Arpie) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การท่ีเน้นผลการท างาน
เป็นหลัก ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินขอบเขตและการด าเนินการขององค์การท่ียึดผลการท างาน 
เป็นหลัก (PBO) ท่ีได้มีการบูรณาการระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เข้ามาใช้บริหารองค์กร เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส  ในการท างาน และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างาน การวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาการ 
บริหารจัดการของ Federal Student Aid ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีการบริหารงานท่ีมีความ
ยืดหยุ่น มีการเปล่ียนแปลงการบริหารงานไปสู่การบริหารจัดการท่สามารถเน้นผลการปฏิบัติเป็นหลัก 
ซึ่งถือได้ว่ามีความประสบความส าเร็จในการบริหารงานงานวิจัยนี้มีความส าคัญเป็นอย่างมากรัฐบาล

                                                         
 72Mccathy ,W.M. The role of ths secondary school principals in New jersey. 
(Dissertation Abstracts International 1971), 12(1) 6011-A 
 73UNESCO Education in Asia and the pacific : Reviews reports and notes, 
number 26. New York : Harper Collins 1992 
 74Chester,W.M. An introduction to school administration selected reading. 
(New York: Mcmilan 1996) 
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ได้ให้ความสนใจในเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นอย่างมาก ท้ังนี้เนื่องจากในช่วงปลาย พ.ศ. 2533 มี
องค์การท่ีบริหารงานโดยการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์หรือเน้นผลการท างานเพื่อส่งเสริมให้องค์การเกิดการ
ยอมรับระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการเปล่ียนแนวทางการบริหารนี้ท าให้ภาคปฏิบัติงานเป็น
ลักษณะของการด าเนินธุรกิจมากขึ้นท่ีเน้นลูกค้าและผลปฏิบัติงานเป็นหลักเมื่อ FSA ได้น าด้าน
กระบวนการบริหารท่ีมุ่งเน้นผลการท างานนี้มาใช้ท าให้ผลการด าเนินงานดีขึ้นมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลตลอดจนสร้างความน่าเช่ือถือและความโปร่งใสในการท างานอีกด้านหนึ่ง75 
 

สรุป 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พอสรุปได้ว่า องค์ประกอบในด้านการ
การบริหารงานวิชาการนั้น พบว่า ในด้านการบริหารงานวิชาการในรงเรียนเป็นเรื่องท่ีส าคัญมาก ถือ
ว่าเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะต้องมีการวางแผนด าเนินการ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ และได้ผลผลิตท่ีได้จาการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซึ่งในแต่ละสถานศึกษา ในแต่
ละพื้นท่ีท่ีมีการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นจึงท าให้ผู้วิจัย
สนใจศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ซึ่ง
จะส่งผลต่อความส าเร็จ และเกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนา มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพ และจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของนักเรียนและบรรลุตามเป้าหมายของการจัด
การศึกษาขององค์กรและประเทศชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
75 BalianG.Arpie,  Strategic  management  in  a  performance  based 

organization, accessed 30 January 2019. Available fromhttp://proquest.umi.com 
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บทที่ 3  

การด าเนินการวิจัย 

 
 การด าเนินการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ” มี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  2) แนวทาง
พัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research) โดยใช้บุคลากรในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit 
of analysis)  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตาม
แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 เพื่อเป็นแนวทางให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุจุดมุ่งหมายของการวิจัย
ท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงก าหนดขั้นตอนของการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นการศึกษาข้อมูล สถิติ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
ต่างๆ จากต ารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซท์ ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ  เพื่อน าผลท่ีได้จากการศึกษามาจัดท าโครงร่างงานวิจัย รับข้อเสนอแนะของกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และขออนุมัติโครงร่างงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการวิจัย สร้างเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องวิจัย น า
เครื่องมือมาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย
น าเสนอคณะกรรมการผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจสอบความถูกต้องปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องตามท่ีคณะกรรมการผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระเสนอแนะ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพื่อให้งานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึง
ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรท่ีศึกษา  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research) ท่ีมีแผนแบบการวิจัย 
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-experimental 
case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 
                                                                                                                                                    
                                                                     
             O 
                                                                
        
                                                            

                                    R                         x 

 
 
 เมื่อ                R  หมายถึง     ตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่ม 

   X  หมายถึง     ตัวแปรท่ีศึกษา 
   O  หมายถึง     ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 
  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลากรของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้แก่ ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูข้าราชการ และครูอัตราจ้าง  ซึ่งมีจ านวน  184  
คน  ไม่รวมผู้วิจัย               
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กลุ่มตัวอย่าง  

คือบุคลากรของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จ านวน 184 คน ใช้ตารางประมาณการ

ขนาดตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน 76(krejcie and Morgan) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 127 คน โดย
การสุ่มแบบแบ่งประเภท จ าแนกตามต าแหน่ง ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูข้าราชการและครูอัตราจ้าง 
จ าแนกตามต าแหน่ง 
ท่ี บุคลากรในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง 

1 ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ 5  3 

2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ 8 6 

3 ครูข้าราชการและครูอัตราจ้าง 171 118 
รวม 184 127 

หมายเหตุ  ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอัตราจ้างในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ปีการศึกษา 2559  

ตัวแปรที่ศึกษา 

 ผู้วิจัยใช้ตัวแปรท่ีประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรท่ีศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 1.ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ สอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์
ในการท างานในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  
 2.ตัวแปรท่ีศึกษา คือ เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาตาม
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วย 12 ตัวแปรย่อย คือ  
  2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการของสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสภาพสถานศึกษา เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระท้ังในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน 
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน บริหาร
จัดการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม นิเทศการใช้หลักสูตรติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตรตามความเหมาะสม 

                                                         
76 Krejcie and Morgan, Determining Sample Size For Research Activites. 

Educational & Psychological Measurement, 607-610 
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  2.2 กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมกระบวนการสอนการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาและกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ศักยภาพตามความสนใจและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝัง
ค่านิยมท่ีดีงาม 
  2.3 การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนหมายถึง การด าเนินงานผล
และประเมินผลการเรียนรู้ต้ังแต่การจัดท าแผนการวัดผลประเมินผลการพัฒนาเครื่องมือและการ
น าไปใช้ ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดและประเมินผล ในแต่ละวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการปฏิบัติและผลงาน จัดให้มีการเทียบโอนความรู้
ทักษะประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึ กษาก าหนด 
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน  
  2.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง การวิเคราะห์ วิจัย การ
บริหาร การจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน 

  2.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง การศึกษา
ความจ าเป็นในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีเอการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการ
ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาส่ือ และนวัตกรรมการเรียนการสอนจัดหาส่ือและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ มีการประสานงานร่วมมือในการผลิตและการใช้ส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา 

  2.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพื้นท่ีการศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา
ใกล้เคียง พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  2.7 การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการนิเทศงานวิชาการ การเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา ติดตาม ประเมินผล 
เพื่อพัฒนาระบบกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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  2.8 การแนะแนวการศึกษา หมายถึง กระบวนการส่งเสริมแนะแนวทางวิชาการ 
และวิชาชีพ ทักษะการด ารงชีวิตภายในสถานศึกษา ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและ
กระบวนการ ประสานความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาตนให้
สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 2.9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  หมายถึง การ
จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รับรองการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การก าหนด
เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย ความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของ
กระทรวงศึกษาธิการ การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
การด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
การประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน การประสานกับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
การประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการ
ประเมินสถานศึกษา 

 2.10 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน หมายถึง การศึกษาส ารวจความ
ต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน การจัดให้ความรู้ เทคนิค ทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและการส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในชุมชนท้องถิ่น 

 2.11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น   
หมายถึง ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของ รัฐ เอกชน และ
หน่วยงาน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ ท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 2.12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและ สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา หมายถึง การส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา
รวมท้ังความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา และการจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัด
การศึกษาของ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  ต าแหน่ง อายุราชการ ประสบการณืในการท างานในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีตาม
แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ โดยก าหนดช่วงระดับของคะแนน

ออกเป็น 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale)77 โดยผู้วิจัยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน
ของแต่ละระดับเป็นดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  อยู่ในระดับ
น้อยท่ีสุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  อยู่ในระดับ
น้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง   การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   อยู่ในระดับ
มาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็น
ค าถามปลายเปิด  

 
 
 
 
 
 
 

                                                         
    

77 Rensis Likert, New Patternt of Management (New York : McGraw-Hill, 
2016),204-208. 
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การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามของนางสาวกฤติกา พูลสุวรรณ 78 ซึ่งมีค่า
ความเช่ือมั่น เท่ากับ .984  
  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1.ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือจากหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เพื่อขอความร่วมมือให้ครูผู้สอน
ในการตอบแบบสอบถาม 

 2.ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1.ตรวจสอบและเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เพื่อรวบรวมคะแนน 
 2.ลงรหัสข้อมูล ค านวณค่าสถิติ ท าการวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.รวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิดท่ีถามบุคลากรต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และวิเคราะห์เนื้อหาค าตอบท่ีได้รับ 
(content analysis) 
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ 
 1.การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาท่ีท างานในโรงเรียนปัจจุบันใช้ค่าความถี่ ( frequency) และร้อยละ
(percentage) 

                                                         
 78 กฤติกา พูลสุวรรณ การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  9 (ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2559),92 
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 2.การวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  ใช้สถิติค่ามัชฌิม
เลขคณิต (Arithmatic mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) แล้วน าค่ามัชฌิม

เลขคณิต (Arithmatic mean) ท่ีได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)79 ดังนี้ 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49  แสดงว่า การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49  แสดงว่า  การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับน้อย 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49  แสดงว่า  การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49  แสดงว่า  การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 

 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00  แสดงว่า  การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 3.การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ท่ีได้
จากแบบสอบถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content anlysis) 

 
 

สรุป 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเบญจมราชู
ทิศ ราชบุรี  2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   ในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือบุคลากร
ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางของ เครซี่ มอร์
แกน (Krejcie & Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 127 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม 3 ตอน แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ตาม
ขอบข่ายและภารกิจการบริหารและการจัดการสถาน ศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ท่ี เป็นนิ ติบุคคล 
กระทรวงศึกษาธิการ สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) มัชฌิม 

(x̄)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 
 
 

 

                                                         
 79John  W . Best and James V . Kahn, Research in Education, 10th ed. (Boston,  
Mass : Allyn and Bacon, 2006), 310 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
วิจัย เรื่อง “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 
1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังบุคลากรโรงเรียนอนุบาล
นครปฐม โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จ านวน  127คน ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาครบทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดย
ใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ านวน 3 ตอน 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรของ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ประกอบด้วย บุคลากรในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างรวมท้ังส้ิน 127 คน แยกพิจารณาตาม เพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน ระดับการศึกษา 
และต าแหน่งหน้าท่ี โดยความถี่ (frequency : f) และร้อยละ (percentage : %) ดังรายละเอียดใน
ตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อ สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1 เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
26 
101 

 
20.47 
79.53 

 รวม 127 100.00 
2 อายุ (ถ้าเศษอายุของปีมากกว่า 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี) 

          ต่ ากว่า 25 ปี 
          26 – 35 ปี 
          36 - 45 ปี 
          46 ปีข้ึนไป 

 
3 
64 
25 
35 

 
2.36 
50.39 
19.69 
27.56 

 รวม 127 100.00 
3 ระดับการศึกษา 

          ปริญญาตรี 
         สูงกว่าปริญญาตรี 

 
62 
65 

 
48.82 
51.18 

 รวม 127 100.00 
4 ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน 

         ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
         รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
         หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
         ครูข้าราชการและครูอัตราจ้าง 

 
1 
2 
6 

118 

 
0.79 
1.58 
4.72 
92.91 

 รวม 127 100.00 
5 ประสบการณ์ในการท างานในโรงเรียนนี้ 

         ไม่เกิน 5 ปี 
         6 – 10 ปี 
         11 – 15 ปี 
         16 – 20 ปี 
         21 – 25 ปี 
         26 ปีข้ึนไป 

 
48 
49 
11 
3 
6 
10 

 
37.80 
38.58 
8.66 
2.36 
4.72 
7.88 

 รวม 127 100 
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 จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด จ านวน 127 คน เป็นเพศหญิง  จ านวน 
101 คน คิดเป็นร้อยละ 79.53  และรองลงมาเป็นเพศชาย  จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.47  มี
อายุ 26-35 ปีมากท่ีสุด จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 50.39  รองลงมา อายุ 46  ปีขึ้นไป จ านวน 
35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.56 อายุ 36 - 45  ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.69 และน้อยท่ีสุด 
คือ อายุต่ ากว่า 25 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.36 ระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรีมากท่ีสุด 
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 51.18  รองลงมาปริญญาตรี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 48.82 
ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน ครูข้าราชการและครูอัตราจ้างมากท่ีสุด จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.91 รองลงมาคือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 6  คน คิดเป็นร้อยละ 4.72 และรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.58 ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.79 ประสบการณ์ในการท างาน 6 – 10 ปีมากท่ีสุด จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 38.58  
รองลงมาไม่เกิน 5 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80  ประสบการณ์ 11-15 ปี จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.66 ประสบการณ์ 26 ปีขึ้นไป จ านวน  10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.88 ประสบการณ์ 
21 – 25 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.72  และ 16 - 20 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.36  
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

 การวิเคราะห์ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เพื่อตอบ
ค าถามของการวิจัย ข้อท่ี 1 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีอยู่ในระดับใด 
ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฉิมเลขคณิต (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  ท้ังในภาพรวมและจ าแนกตามรายด้านของการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 127 คน แล้ว
น ามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี โดยภาพรวม 
          (n =127) 
ด้าน การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี �̅� S.D. ระดับ 
1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  3.97 0.62 มาก 

2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 4.02 0.51 มาก 
3 การวัดผล ประเมินผล และเทียบผลการเรียน 4.08 0.55 มาก 
4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.90 0.69 มาก 

5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3.98 0.56 มาก 
6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 3.83 0.72 มาก 
7 การนิเทศการศึกษา 4.08 0.57 มาก 

8 การแนะแนวการศึกษา 3.98 0.60 มาก 
9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.13 0.58 มาก 
10 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 3.85 0.76 มาก 

11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 3.90 0.61 มาก 
12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันอืน่ท่ีจัดการศึกษา 
3.86 0.65 มาก 

รวม 3.96 0.51 มาก 

  
จากตารางท่ี 5 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก(�̅� = 3.96 , S.D. =0.51) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา              
(�̅�  = 4.13 , S.D. =0.58) การวัดผล ประเมินผล และเทียบผลการเรียน (�̅� = 4.08 , S.D. =0.55) 
การนิเทศการศึกษา (�̅�  = 4.08 , S.D. =0.57) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (�̅� = 4.02 ,                 
S.D. =0.51) การพัฒนาส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (�̅� = 3.98 , S.D. =0.56) การ
แนะแนวการศึกษา (�̅� = 3.98 ,S.D. =0.60) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (�̅� = 3.97,S.D. =0.62) 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (�̅� = 3.90 , S.D. =0.69) การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น (�̅�  = 3.90 , S.D. =0.61) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา (�̅� = 3.86 , S.D. =0.65) การ
ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน (�̅� = 3.85 , S.D. =0.76) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (�̅� = 3.83 , 



  60 

S.D. =0.72) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.51-0.89 
ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางท่ี 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสถานศึกษา 
           (n =127) 
ข้อ การพัฒนาหลักสูตรและสถานศึกษา �̅� S.D. ระดับ 

1 สถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ข้อมูล
พื้นฐาน ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

3.79 0.92 มาก 

2 สถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมิน
สถานศึกษา เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 

 
3.95 

 
0.76 

 
มาก 

3 สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
4.08 

 
0.74 

 
มาก 

4 สถานศึกษาสนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

4.07 0.68 มาก 

5 สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตรตลอดจนพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม
กับสภาพปัจจุบัน 

 
3.96 

 
0.67 

 
มาก 

 รวม 3.97 0.62 มาก 
 

จากตารางท่ี 6  พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.97 , S.D. =0.62) เมื่อพิจารณาแยก
รายข้ออยู่ ในระดับมากเช่นเดียวกัน  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า 
สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์                
(�̅� = 4.08, S.D. = 0.74) สถานศึกษาสนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  (�̅�= 4.07, 
S.D. = 0.68) สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรตลอดจนพัฒนาหลักสูตรให้
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ( �̅� = 3.96, S.D. =0.67) สถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร



  61 

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษา เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
สถานศึกษา(�̅� = 3.95, S.D. =0.76) สถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ข้อมูลพื้นฐาน ความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น(�̅� = 3.79, S.D. =0.92) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.67- 0.92 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องกัน 

 
ตารางท่ี 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
          (n =127) 
ข้อ การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ �̅� S.D. ระดับ 

1 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.09 0.62 มาก 

2 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน 

4.07 
 

0.67 
มาก 

3 สถานศึกษามีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

3.66 0.69 มาก 

4 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน 

4.24 0.66 มาก 

5 ผู้บริหารจัดให้มีการเรียนการสอนแบบ
กัลยาณมิตรพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรู ้

4.06 0.62 มาก 

 รวม 4.02 0.51 มาก 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.02, S.D. =0.51) เมื่อพิจารณาแยก
รายข้ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า สถานศึกษา
เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน (�̅� = 4.24, S.D. =0.66) สถานศึกษา
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (�̅� = 4.09, S.D. =0.62) สถานศึกษา
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามความสนใจและความถนัดของ
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ผู้เรียน (�̅� = 4.07, S.D. =0.67) ผู้บริหารจัดให้มีการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตรพัฒนาการเรียน
การสอนร่วมกัน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้(�̅� = 4.06, S.D. =0.62) สถานศึกษามีการสนับสนุน
ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (�̅� = 3.66, S.D. =0.69)  เมื่อพิจารณาจาก
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.62- 0.69 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 

ตารางท่ี 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
            (n =127) 
ข้อ การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน �̅� S.D. ระดับ 

1 ผู้บริหารสร้างความรู้ความเข้าใจกับครูเกี่ยวกับ
การวัดประเมินผลและการเทียบโอนการศึกษา 

4.16 0.63 มาก 

2 สถานศึกษามีการก าหนดระเบียบแนวทางการวัด
และประเมินผลของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

4.25 0.75 มาก 

3 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา 

4.07 0.71 มาก 

4 สถานศึกษาจัดการด าเนินการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 

4.02 0.75 มาก 

5 ผู้บริหารพัฒนาครูให้สามารถสร้างเครื่องมือใน
การวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ 

3.91 0.69 มาก 

 รวม 4.08 0.55 มาก 
 

 จากตารางท่ี  8 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.08, S.D. =0.55) เมื่อพิจารณาแยก
รายข้ออยู่ ในระดับมากเช่นเดียวกัน  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า  
สถานศึกษามีการก าหนดระเบียบแนวทางการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาอย่างชัดเจน                
(�̅� = 4.25, S.D. =0.75) ผู้บริหารสร้างความรู้ความเข้าใจกับครูเกี่ยวกับการวัดประเมินผลและการ
เทียบโอนการศึกษา (�̅�= 4.16, S.D. =0.63) ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา (�̅� = 4.07, S.D. =0.71) สถานศึกษาจัดการด าเนินการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริง (�̅� = 4.02, S.D. =0.75) ผู้บริหารพัฒนาครูให้สามารถสร้างเครื่องมือในการวัด
และประเมินผลตามเกณฑ์  (�̅� = 3.91, S.D. =0.69) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.63-0.75 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้อง
กัน 

 

ตารางท่ี 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
             (n =127) 
ข้อ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา �̅� S.D. ระดับ 

1 สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.86 0.81 มาก 

2 สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์และ
วิจัยการบริการจัดการอย่างต่อเนื่อง 

4.00 0.76 มาก 

3 สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพของ
งานวชิาการในภาพรวมของสถานศึกษา 

3.99 1.91 มาก 

4 สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูศึกษา วิเคราะห์ วจิัย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพ 

3.85 0.76 มาก 

5 สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือวิจัยกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อการวจิัย
อย่างสม่ าเสมอ 

3.81 0.80 มาก 

 รวม 3.90 0.69 มาก 
 

จากตารางท่ี 9 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.90, S.D. =0.69) เมื่อ
พิจารณาแยกรายข้ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
พบว่า สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยการบริการจัดการอย่างต่อเนื่อง                 
(�̅� = 4.00, S.D. =0.76) สถานศึกษาน าผลวิจัยมาพัฒนาคุณภาพของงานวิชาการในภาพรวมของ
สถานศึกษา  (�̅� = 3.99, S.D. = 1.91) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (�̅�= 3.86, S.D. = 0.81) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ (�̅� = 3.85, S.D. = 0.76)  สถานศึกษามีการประสาน
ความร่วมมือวิจัยกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อการวิจัยอย่างสม่ าเสมอ ( �̅� = 3.81,                 
S.D. = 0.80)  เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.76-1.91 
ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางท่ี 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
             (n =127) 
ข้อ ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 

�̅� S.D. ระดับ 

1 ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูศึกษา วิเคราะห์ถึงความ
จ าเป็นในการใช้ส่ือ 

3.94 0.74 มาก 

2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาส่ือและนวัตกรรม
การเรียนการสอน  

4.14 0.64 มาก 

3 ผู้บริหารสนับสนุนและจัดหาส่ือการเรียนการ
สอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

4.07 0.69 มาก 

4 ผู้บริหารมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติในการใช้
ส่ือเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

3.93 0.69 
 

มาก 
5 ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามการพัฒนาการใช้ส่ือ

นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
3.80 0.73 มาก 

 รวม 3.98 0.56 มาก 
 

จากตารางท่ี 10 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการ
พัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.98,              
S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาแยกรายข้ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน (�̅� = 4.14, 
S.D. = 0.64) ผู้บริหารสนับสนุนและจัดหาส่ือการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  
(�̅� = 4.07, S.D.= 0.69) ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูศึกษา วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นในการใช้ส่ือ                      
(�̅� = 3.94, S.D. = 0.74) ผู้บริหารมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติในการใช้ส่ือเพื่อประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอน (�̅� = 3.93, S.D. = 0.69) ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามการพัฒนาการใช้ส่ือนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง (�̅� = 3.80 , S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีค่า
อยู่ระหว่าง 0.64-0.74 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางท่ี 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

            (n =127) 

ข้อ ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้ �̅� S.D. ระดับ 
1 ผู้บริหารสง่เสริมให้ครูมีการส ารวจแหลง่เรียนรู ้ทัง้

ภายในและภายนอกสถานศึกษา ชุมชนและ
สถาบันอื่น 

3.76 0.84 มาก 

2 ผู้บริหารสง่เสริมการจัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่ง
ความรู้ แกค่รูและสถานศึกษาอื่นในบริเวณ
ใกล้เคียง 

3.78 0.90 มาก 

3 ผู้บริหารสง่เสริมให้จัดต้ังและพัฒนาแหลง่การ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้แกน่ักเรียน 

3.82 0.72 มาก 

4 ผู้บริหารสง่เสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
โดยเฉพาะตามแหล่งภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

3.87 0.84 มาก 

5 สถานศึกษามีการนเิทศติดตามการพัฒนาแหลง่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.91 0.87 มาก 

 รวม 3.83 0.72 มาก 

 

จากตารางท่ี 11 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.83, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาแยกราย
ข้ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่าสถานศึกษามี
การนิเทศติดตามการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (�̅� = 3.91, S.D. = 0.87) ผู้บริหารส่งเสริมให้
ครูใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆโดยเฉพาะตามแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น (�̅� = 3.87, S.D. = 0.84) ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้จัดต้ังและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้แก่นักเรียน ( �̅� = 3.82,                 
S.D. = 0.72) ผู้บริหารส่งเสริมการจัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งความรู้ แก่ครูและสถานศึกษาอื่นใน
บริเวณใกล้เคียง (�̅� = 3.78, S.D. = 0.90) ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ชุมชนและสถาบันอื่น (�̅� = 3.76, S.D. = 0.84) ) เมื่อพิจารณาจากส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. )  พบว่ามี ค่าอยู่ ระหว่าง 0.72-0.90 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

 



  66 

ตารางท่ี 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการนิเทศการศึกษา 
              (n =127) 
ข้อ ด้านการนิเทศการศกึษา �̅� S.D. ระดับ 

1 สถานศึกษามีการจัดระบบการนเิทศงานวชิาการ
และกระบวนการสง่เสริมการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 

4.21 0.71 มาก 

2 สถานศึกษาด าเนนิการนิเทศงานวิชาการใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

4.11 0.62 มาก 

3 สถานศึกษามีการประเมนิผลการจัดระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

4.15 0.60 มาก 

4 สถานศึกษาประสานงานกับเขตพืน้ที่การศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงาน
วิชาการ 

3.96 0.72 มาก 

5 สถานศึกษาส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์จัดระบบการนเิทศกับหน่วยงานอืน่ 

4.00 0.74 มาก 

 รวม 4.08 0.57 มาก 

 

จากตารางท่ี 12 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการ

นิเทศการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.08 S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาแยกรายข้ออยู่ใน

ระดับมากเช่นเดียวกัน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า สถานศึกษามีการ

จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ( �̅� = 4.21, 

S.D. = 0.71) สถานศึกษามีการประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาใน

สถานศึกษา (�̅� = 4.15, S.D. = 0.60) สถานศึกษาด าเนินการนิเทศงานวิชาการในรูปแบบท่ี

หลากหลาย (�̅� = 4.11, S.D. = 0.62)  สถานศึกษาส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์

จัดระบบการนิเทศกับหน่วยงานอื่น (�̅� = 4.00, S.D. = 0.74)  สถานศึกษาประสานงานกับเขตพื้นท่ี

การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ ( �̅� = 3.96  S.D. = 0.72)  เมื่อ

พิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.60-0.74 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางท่ี 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการแนะแนวการศึกษาต่อ 
              (n =127) 
ข้อ ด้านการแนะแนวการศึกษาต่อ �̅� S.D. ระดับ 

1 สถานศึกษามีการจัดระบบแนะแนวและระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยส่งเสริมให้ครูทุก
คนมีส่วนร่วม 

3.99 0.79 มาก 

2 สถานศึกษาส่งเสริมให้จัดกิจกรรมทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพตามความเหมาะสม 

3.92 0.76 มาก 

3 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีบริการให้ค าปรึกษา 
แนะน าตลอดจนติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

4.08 0.66 มาก 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการจัดการระบบ
และกระบวนการแนะแนวทางการศึกษา 

4.05 0.67 มาก 

5 สถานศึกษาประสานความร่วมมือและ
แลกเปล่ียนกลยุทธ์ในการแนะแนวการศึกษากับ
สถานศึกษาอื่น 

3.85 0.76 มาก 

 รวม 3.98 0.60 มาก 
 

จากตารางท่ี 13 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการ
แนะแนวการศึกษาต่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.98 S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาแยกราย
ข้ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า  สถานศึกษา
ส่งเสริมให้มีบริการให้ค าปรึกษา แนะน าตลอดจนติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ( �̅� = 4.08 S.D. = 0.66) 
สถานศึกษามีการประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวทางการศึกษา (�̅� = 4.05 
S.D. = 0.67) สถานศึกษามีการจัดระบบแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยส่งเสริมให้
ครูทุกคนมีส่วนร่วม (�̅� = 3.99 S.D. = 0.79) สถานศึกษาส่งเสริมให้จัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ และ
วิชาชีพตามความเหมาะสม (�̅� = 3.92 S.D. = 0.76)  สถานศึกษาประสานความร่วมมือและ
แลกเปล่ียนกลยุทธ์ในการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาอื่น ( �̅� = 3.85 S.D. = 0.76)   เมื่อ
พิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.66-0.79 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 



  68 

ตารางท่ี 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
              (n =127) 
ข้อ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

�̅� S.D. ระดับ 

1 สถานศึกษาวิเคราะห์ ส ารวจความต้องการของ
ชุมชน 

4.18 0.65 มาก 

2 สถานศึกษาสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานวิชาการ 

4.18 0.74 มาก 

3 สถานศึกษาก าหนดให้มีการวางแผนและ
ด าเนินการตามแผนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

4.08 0.67 มาก 

4 สถานศึกษา ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการ
ประเมินผลการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

4.13 0.65 มาก 

5 สถานศึกษาประสานงานกับสถานศึกษาอื่นเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

4.08 0.65 มาก 

 รวม 4.13 0.58 มาก 
 

จากตารางท่ี 14 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.13                 
S.D. = 0.58)  เมื่อพิจารณาแยกรายข้ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อย พบว่า สถานศึกษาวิเคราะห์ ส ารวจความต้องการของชุมชน (�̅� = 4.18 S.D. = 0.65) 
สถานศึกษาสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิชาการ ( �̅� = 4.18 S.D. = 0.74) 
สถานศึกษา ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการประเมินผลการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง                  
(�̅� = 4.13 S.D. = 0.65) สถานศึกษาประสานงานกับสถานศึกษาอื่นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ (�̅� = 4.08 S.D. = 0.65) สถานศึกษาก าหนดให้มีการวางแผนและด าเนินการ
ตามแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( �̅� = 4.08 S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาจากส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีค่าอยู่ ระหว่าง 0.65-0.74 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางท่ี 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
              (n =127) 
ข้อ ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน �̅� S.D. ระดับ 

1 สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจความ
ต้องการของชุมชน 

3.74 0.80 มาก 

2 สถานศึกษาสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานวิชาการ 

3.77 0.82 มาก 

3 สถานศึกษามีการนิเทศ และติดตามพัฒนาการ
การเรียนรู้ทางวิชาการของชุมชน 

3.97 2.80 มาก 

4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

3.91 1.87 มาก 

5 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน 

3.85 0.76 มาก 

 รวม 3.85 0.87 มาก 
 

จากตารางท่ี 15 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการ
ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.85 S.D. = 0.87)  เมื่อ
พิจารณาแยกรายข้ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
พบว่า สถานศึกษามีการนิเทศ และติดตามพัฒนาการการเรียนรู้ทางวิชาการของชุมชน   (�̅� = 3.97 
S.D. = 2.80)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
(�̅� = 3.91 S.D. = 1.87)  สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล 
ครอบครัวและชุมชน (�̅� = 3.85 S.D. = 0.76) สถานศึกษาสนับสนุนให้ชุมนุนมความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานวิชาการ (�̅� = 3.77 S.D. = 0.82) สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจความต้องการของ
ชุมชน (�̅� = 3.74 S.D. = 0.80)   เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีค่าอยู่
ระหว่าง 0.76-2.80 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางท่ี 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น 
              (n =127) 
ข้อ ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนางาน

วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

�̅� S.D. ระดับ 

1 ผู้บริหารมีการติดต่อประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือในการพัฒนา
วิชาการ 

3.88 0.66 มาก 

2 ผู้บริหารมีการสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนข้อมูล
ทางวิชาการกับสถานศึกษาอื่นท้ังในและ
ต่างประเทศ 

3.92 0.66 มาก 

3 ผู้บริหารและครูมีการวางแผนร่วมกันในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

3.96 0.72 มาก 

4 ผู้บริหารมีการติดตาม ประเมินผลความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาในการพัฒนาวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.85 0.76 มาก 

5 ผู้บริหารสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อพฒันางานวิชาการ 

3.88 0.79 มาก 

 รวม 3.90 0.61 มาก 
 
 จากตารางท่ี 16 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (�̅� = 3.90 S.D. = 0.61)  เมื่อพิจารณาแยกรายข้ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้บริหารและครูมีการวางแผนร่วมกันในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่น (�̅� = 3.96 S.D. = 0.72) ผู้บริหารมีการสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนข้อมูลทาง
วิชาการกับสถานศึกษาอื่นท้ังในและต่างประเทศ (�̅� = 3.92 S.D. = 0.66)ผู้บริหารมีการติดต่อ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการ ( �̅� = 3.88                    
S.D. = 0.66) ผู้บริหารสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนางานวิชาการ (�̅� = 3.88 
S.D. = 0.79)  ผู้บริหารมีการติดตาม ประเมินผลความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในการพัฒนา
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วิชาการอย่างต่อเนื่อง (�̅� = 3.85 S.D. = 0.76)  เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.66-0.79  ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้อง
กัน 
 
ตารางท่ี 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์ กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
              (n =127) 
ข้อ ด้านการส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่

บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
อื่นท่ีจัดการศึกษา 

�̅� S.D. ระดับ 

1 ผู้บริหารมีการส ารวจและศึกษาข้อมูลทาง
วิชาการจากแหล่งต่างๆ 

3.85 0.77 มาก 

2 ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแก่ครู 
เพื่อมีทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

3.85 0.75 มาก 

3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา 

3.83 0.79 มาก 

4 ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางาน
วิชาการและคุณภาพการเรียนรู้แก่บุคคลและ
หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา 

3.89 0.75 มาก 

5 ผู้บริหารมีการจัดให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ใน
การจัดการศึกษาแก่บุคคลกรและหน่วยงานอื่น 
ตลอดจนประเมินผลและน าผลท่ีได้มาปรับปรุง
และพัฒนา 

3.85 0.76 มาก 

 รวม 3.86 0.65 มาก 
 
 จากตารางท่ี 17 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด้านการ
ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.86 S.D. = 0.65)  เมื่อพิจารณาแยกรายข้ออยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้บริหารมีการส่งเสริม 
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สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการเรียนรู้แก่บุคคลและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษา                 
(�̅� = 3.89 S.D. = 0.75)  ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแก่ครู เพื่อมีทักษะความรู้
ความสามารถทางวิชาการ ( �̅� = 3.85 S.D. = 0.75) ผู้บริหารมีการจัดให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ใน
การจัดการศึกษาแก่บุคคลกรและหน่วยงานอื่น ตลอดจนประเมินผลและน าผลท่ีได้มาปรับปรุงและ
พัฒนา (�̅� = 3.85 S.D. = 0.76) ผู้บริหารมีการส ารวจและศึกษาข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งต่างๆ          
(�̅� = 3.85 S.D. = 0.77) ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา 
(�̅� = 3.83 S.D. = 0.79)  เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 
0.75-0.79 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

ราชบุรี 

 จากการเก็บข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
127 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ บุคลากรครู ครูข้าราชการและอัตราจ้าง ผู้วิจัยรวบรวมและ
วิเคราะห์สรุปแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ท่ี
รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ได้ดังนี้ 
 1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
  ควรมีการพัฒนาวางแผนให้มีความทันยุคทันสมัย ทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกปีการศึกษาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก และ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อให้มีความถูกต้องชัดเจนและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมากท่ีสุด 
 2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  ควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการคิด วิเคราะห์ อย่างสร้างสรรค์ 
เน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ คุณครูควรหมั่นพัฒนาตนเอง
ในการถ่ายทอดความรู้โดยการสืบค้นกระบวนการท่ีหลากหลาย มีการปลูกผังให้กับนักเรียนเรื่อง
กระบวนการหาความรู้และแหล่งท่ีสามารถหาความรู้ด้วยตนเองได้  
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3.การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
  ควรมีการจัดหาเครื่องมือวัดผล ประเมินผลท่ีท าให้เป็นมาตรฐานเพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และควรมีการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล ประเมินผลอยู่เสมอ 
 4.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ควรมีการก าหนดหัวข้อวิจัยท่ีมีส่วนพัฒนาตัวผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ให้มากขึ้น 

และควรมีการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาให้มากขึ้น เช่นอาจจะมีการให้

งบสนับสนุนส าหรับการวิจัยโดยเฉพาะ 

5.การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  ควรส่งเสริมให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีผลิตส่ือท่ีน่าสนใจ 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยี และกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนุกกับการเรียนรู้โดยการใช้ส่ือ มี
การใช้ส่ือท่ีอยู่รอบๆตัวและอยู่ในชีวิตจริงมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ทั้งแบบกลุ่มและแบบรายบุคคล 
 6.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
  มีการสร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีมากขึ้นและหลากหลาย เช่นการท ามุมความรู้ หรือป้าย
นิเทศให้สะดุดตาและน่าสนใจแก่ผู้พบเห็น ควรมีการดูแล รักษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยมาก
ขึ้น จัดให้มีการเดินทางไปสู่แหล่งเรียนรู้ตามสถานท่ีต่างๆท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงกับใน
สถานการณ์จริง 
 7.การนิเทศการศึกษา 
  ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการนิเทศ เพราะนักเรียนเป็นผู้รับสารโดยตรงจาก
ครูผู้สอน ควรมีการนิเทศการสอนท้ังโรงเรียนแบบพี่นิเทศน้องต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 8.การแนะแนวการศึกษาต่อ 
  ควรจัดให้มีการให้ความรู้การศึกษาต่อท้ังในและต่างประเทศ และมีการแนะแนวการ
เรียนต่อในด้านสายอาชีพให้แก่นักเรียนท่ีสนใจ จัดให้มีการแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นท่ีและพื้ นท่ี
ใกล้เคียงให้มากขึ้น ควรมีการจัดป้ายนิเทศท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่ออย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ส ารวจตัวเอง และมีความเข้าใจในการศึกษาต่อมากขึ้น 
 9.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ควรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อท่ีจะสามารถน าข้อมูลต่างๆมาพัฒนาได้
ง่ายข้ึนและน าข้อมูลและผลสัมฤทธิ์มาเป็นฐานในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 10.การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 
  ควรจัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการท่ีมีประโยชน์แก่ชุมชนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตาม
ความถนัดละความสนใจ เช่นโครงการพี่สอนน้องในถิ่นทุรกันดารหรือเด็กท่ีด้อยโอกาสให้มากขึ้น 
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 11.การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
  ส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมโครงการที่องค์กรต่างๆจัดข้ึน ตามความเหมาะสม โดย
โครงการนั้นมีการบูรณาการกับการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาด้านใดด้านหนึ่ง และส่งเสริ มให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดโครงการที่ช่วยพัฒนาการศึกษาระหว่างสถานศึกษาตามความเหมาะสม 
 12.การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน

อื่นที่จัดการศึกษา 

  ควรมีการสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่หน่วยงานต่างๆจัดข้ึน เพื่อ
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ตนเองแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพของตนเองให้ผู้อื่นได้รับทราบอีกด้วย 
  จากแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ทั้ง 

12 ด้าน ผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์ใหม่โดยมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับประเด็นแต่ละแนวทาง จนได้

แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้  

 1. โรงเรียนจะต้องมีการวางแผน พัฒนา สนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ที่

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะชีวิตที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพทั้งเก่ง ดี มีสุข 

 3. ก ากับ ติดตาม พัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเป็นมาตรฐาน 

 4. ส่งเสริม สนับสนุนในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 5. จัดอบรม ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีแก่บุคลากร และจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ 

ให้เพียงพอต่อความต้องการ 

 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้มากที่สุด 

 7. ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการนิเทศ 

 8. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแนะแนวการศึกษาต่อ รวมทั้งสายอาชีพ สายสามัญ และ

อุดมศึกษาภายในและภายนอกประเทศ 

 9. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกให้แก่บุคลากรเพื่อให้

เข้าใจจุดมุ่งหมายเดียวกัน 

 10. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการแก่ชุมชนตามความถนัดและความสนใจ 

 11. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าร่วมโครงการที่องค์กรต่างๆจัดข้ึน 

 12. ส่งเสริมให้มีการอบรมนักเรียนให้ความรู้ในด้านวิชาการเพื่อไปเผยแผ่องค์ความรู้ที่ได้รับแก่

ชุมชน 
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บทที่ 5   

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค์ 
1)เพื่อทราบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2) เพื่อทราบแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูข้าราชการและครูอัตราจ้าง จ านวน 
127 คน ไม่รวมผู้วิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน  คือ 
ตอนท่ี 1 สถานภาพและข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราบุรี โดยได้รับข้อมูลกลับคืน 127 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่( frequency) ร้อยละ (percentage)            

ค่ามัชฌิมเลขคณิต (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis)  

 

สรุปผลการวิจัย 

  ผลการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผลปรากฏดังนี้ 
  1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
พบว่า การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การวัดผล ประเมินผล และเทียบผล
การเรียน การนิเทศการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา การ
ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามล าดับ 
  2. แนวทางในการพัฒนางานบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
มีท้ังหมด 12 ข้อ ตามแนวคิดในการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 1. โรงเรียนจะต้องมีการวางแผน พัฒนา สนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร 

ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
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 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะชีวิตท่ีหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพทั้งเก่ง ดี มีสุข 

 3. ก ากับ ติดตาม พัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเป็นมาตรฐาน 

 4. ส่งเสริม สนับสนุนในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 5. จัดอบรม ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีแก่บุคลากร และจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ 

ให้เพียงพอต่อความต้องการ 

 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้มากท่ีสุด 

 7. ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการนิเทศ 

 8. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแนะแนวการศึกษาต่อ รวมท้ังสายอาชีพ สายสามัญ และ

อุดมศึกษาภายในและภายนอกประเทศ 

 9. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกให้แก่บุคลากร

เพื่อให้เข้าใจจุดมุ่งหมายเดียวกัน 

 10. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการแก่ชุมชนตามความถนัดและความสนใจ 

 11. ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเข้าร่วมโครงการท่ีองค์กรต่างๆจัดขึ้น 

 12. ส่งเสริมให้มีการอบรมนักเรียนให้ความรู้ในด้านวิชาการเพื่อไปเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้รับ

แก่ชุมชน 

 

การอภิปรายผล 

  จากข้อค้นพบของการวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
ราชบุรี ผู้วิจัยได้น าไปสู่การอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยท่ีต้ังไว้ว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรีอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้เนื่องจากระบบการศึกษาจะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในศตวรรษที่ 21และสภาวะความเป็นจริง จึงท าให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมีความต่ืนตัวใน
ด้านการจัการศึกษา และเพื่อให้มีความรู้เท่าทันในด้านต่างๆ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานวิชาการเป็นอย่างดี จะต้องยึดหลักการจัดการเรียนการสอน
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด เพื่อมุ่งให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสม 
ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษามีการแลกเปล่ียนความรู้ต่างๆ ท้ังหมดนี้จึงส่งผลให้การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
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กับ โสภา วงษ์นาคเพ็ชร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิพลของสถานศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิพลของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน 

 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมจากมากหาน้อย ดังนี้ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การวัดผล ประเมินผลและเทียบผลการเรียน การนิเทศการศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การแนะแนวการศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริหารมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของคุณภาพผู้เรียนเป็นอย่าง
มาก ผู้บริหารมีการก าหนดวางแผนด าเนินการตามแผนประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการ
ติดตาม ควบคุม มีการตรวจสอบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพให้ดี จึงท าให้การประกันคุณภาพของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมาก สอดคล้องกับ วัชรา 
เมษะเลิศพัฒน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพภายในกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน พบว่า การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  การวัดผล 
ประเมินผล และเทียบผลการเรียน รองลงมาอันดับท่ีสอง คือผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมหารือ
การก าหนดแนวทางในการจัดการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจน มีการ
ส่งเสริมให้คุณครูพัฒนาตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและการจัดการด าเนินการวัด
และประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง และยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครูสามารถสร้างเครื่องมือใน
การวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนด การนิเทศการศึกษา ซึ่งเป็นอันดับท่ีสาม ท้ังนี้ผู้บริการ
สถานศึกษา ได้จัดให้มีการจัดระบบการนิเทศวิชาการและกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาค่อนข้างมาก  และยังมีการจัดการนิเทศในรูปแบบท่ีหลากหลาย อีกท้ังยังส่งเสริมให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  มีการประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ
งานวิชาการอย่างต่อเนื่อง  ต่อมาคือการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการ
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและยังส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอนอีกด้วย สอดคล้องกับ ณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์ ได้ศึกษาวิจัยพบว่า การนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบาง
เลนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การ
พัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของ
การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จึงได้มีการสนับสนุนให้คุณครูศึกษาและ
วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นในการใช้ส่ือ และยังส่งเสริมให้คุณครูพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการ
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สอน มีการจัดหาส่ือการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมการ
ใช้ส่ือต่างๆท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน และได้มีการนิเทศติดตามการพัฒนาการใช้ส่ือนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง การออกแบบการเรียนการสอนมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนของครูให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับว่าท่ีร้อยตรี
นิวัฒน์ บุญสม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของบุคลากรในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมิน
สถานศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของสถานศึกษาร่วมกัน มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังยังมีการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรตลอดจน
พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันอีกด้วย สอดคล้องกับ จิราวดี พวงจันทร์ ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับสถานศึกษา พบว่า การบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการบริการจัดการ
อย่างต่อเนื่อง และน าผลการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพของงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 
ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ มีการประสานความร่วมมือวิจัยกับหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อการวิจัยอย่างสม่ าเสมอ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น  ท้ังนี้ผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูมีการวางแผนร่วมกันในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น มีการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลทางวิชาการกับสถานศึกษาอื่นท้ังในและ
ต่างประเทศ อีกท้ังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนางานวิชาการ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัดการจัด
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาได้เห็นถึงความส าคัญจึงได้สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานวิชากร
และคุณภาพการเรียนรู้แก่บุคคลและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษา จัดให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ในการจัด
การศึกษาแก่บุคคลากรและหน่วยงานอื่น ตอลอดจนมีการประเมินผลและน าผลท่ีได้มาปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน ผู้บริหารตระหนักและสนับสนุนให้ชุมชนมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิชาการ มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อสร้า ง
ความรู้ใหม่ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัวและชุมชน อีกท้ัง
ยังมีการนิเทศ ติดตามพัฒนาการการเรียนรู้ทางวิชาการของชุมชนอีกด้วย และผู้บริหารได้เห็นถึง
ความส าคัญของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ คือมีการส ารวจ แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอก
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สถานศึกษา มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ส่งเสริมให้คุณครูใช้
แหล่งเรียนรู้ต่างๆโดยเฉพาะตามแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังมีการนิเทศ ติดตามการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานของการวิจัยท่ีต้ังไว้ว่า  การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อยู่ในระดับปานกลางท้ังนี้อันเนื่องมาจากผู้บริหารเห็นถึงความส าคัญ
ละมีความเข้าใจในเรื่องของการบริหารงานวิชาการเป็นอย่างดี มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และมี
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางมีการกระตุ้นส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
ของตนเอง เพื่อให้นักเรียนได้องค์ความรู้ใหม่ๆ จึงส่งผลให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ โสภา วงษ์นาคเพ็ชร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา พบว่า เรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน  และสอดคล้องกับ กฤติกา พูลสุวรรณ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานด้าน
วิชาการของโรงเรียน  พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

  2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
  จากผลการวิจัยในเรื่องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี ได้เสนอไว้ ดังนี้ 
  2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษามีการพัฒนาส่งเสริมการวางแผนให้
ปรับหลักสูตรสถานศึกษาอย่างทันยุคทันสมัย ทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรทุกปีการศึกษาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก และสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อให้มีความถูกต้องชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ อเนก อัคคีเดช ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ควรมีการจัด
อบรม ให้ความรู้ ความเข้สใจเกี่ยวกับการสรุปผลการด าเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ควรมีการจัดสัมมนาครูเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษา
ในทิศทางเดียวกัน สามารถน าไปใช้ในการจัดท าแผนการสอนและจัดการเรียนการสอนได้ตรงตาม
เป้าหมายของหลักสูตร มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรทุกภาคเรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารหลักสูตรทุกปี 
 2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  ควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการคิด วิเคราะห์ อย่างสร้างสรรค์ 
เน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ คุณครูควรหมั่นพัฒนาตนเอง
ในการถ่ายทอดความรู้โดยการสืบค้นกระบวนการท่ีหลากหลาย มีการปลูกผังให้กับนักเรียนเรื่อง
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กระบวนการหาความรู้และแหล่งท่ีสามารถหาความรู้ด้วยตนเองได้  สอดคล้องกับ วศิน ชูชาติ ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียน
ของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่า ระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก 
 3.การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
  ควรมีการจัดหาเครื่องมือวัดผล ประเมินผลท่ีท าให้เป็นมาตรฐานเพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และควรมีการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล ประเมินผลอยู่ เสมอ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญธร ศรีวิเชียร ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียนมีการปฏิบัติสูงสุด 
 4.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ควรมีการก าหนดหัวข้อวิจัยท่ีมีส่วนพัฒนาตัวผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ให้มากขึ้น 

และควรมีการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาให้มากขึ้น เช่นอาจจะมีการให้

งบสนับสนุนส าหรับการวิจัยโดยเฉพาะซึ่งสอดคล้องกับ สมชัย จรรยาไพบูลย์ ได้ศึกษารูปแบบการ 

พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

พบว่าการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านบริบทอยู่ในระดับมาก ยกเว้นการ

มีส่วนร่วมและการรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ระดับ ปานกลาง 

ด้านปัจจัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางยกเว้น การนิเทศ ติดตามจากหน่วยงานต้องสังกัดอยู่ใน

ระดับมาก ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากยกเว้นผลสัมฤทธิ์  ทางการ

เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในระดับปานกลาง ด้านผลกระทบอยู่ในระดับมากยกเว้น การเข้า

มาศึกษาดูงานหรือการเป็นท่ียอมรับของสถานศึกษาอื่นอยู่ในระดับปานกลาง 

5.การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  ควรส่งเสริมให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีผลิตส่ือท่ีน่าสนใจ 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยี และกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนุกกับการเรียนรู้โดยการใช้ส่ือ มี
การใช้ส่ือท่ีอยู่รอบๆตัวและอยู่ในชีวิตจริงมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ทั้งแบบกลุ่มและแบบรายบุคคล 
สอดคล้องกับ ชาติชาย ทนะขว้าง, อินทร์ จันทร์เจริญ และวีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ ได้ท าการวิจัยเรื่องการ
จัดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
37 ได้ให้ข้อเสนอแนะ ไว้ว่า สถานศึกษาควรมีการประชุมวางแผน และจัดท าแผนการด าเนินงานใน
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การเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน ด้านการตรวจสอบข้อมูลควรส่งเสริมให้มีการตรวจสอบข้อมูล เพื่อ
ศึกษาปัญหาของสถานศึกษา แล้วหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงหรือแนวทางพัฒนาต่อไป ด้านการ
ประมวลผล ข้อมูล ควรจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และทักษะแก่บุคลากรในเรื่องการ
ประมวลผล ข้อมูล ด้านการจัดหน่วยหรือคลังข้อมูล ควรจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ในการจัดหน่วยหรือ
คลังข้อมูลให้ เพียงพอกับความต้องการ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ควรส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อศึกษา ปัญหาของสถานศึกษา แล้วหาวิธีการแก้ไข 
 6.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
  มีการสร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีมากขึ้นและหลากหลาย เช่นการท ามุมความรู้ หรือป้าย
นิเทศให้สะดุดตาและน่าสนใจแก่ผู้พบเห็น ควรมีการดูแล รักษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยมาก
ขึ้น จัดให้มีการเดินทางไปสู่แหล่งเรียนรู้ตามสถานท่ีต่างๆท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงกับใน
สถานการณ์จริง สอดคล้องกับ อารียา สตารัตน์ ได้ท าการวิจัยเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมใน 
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตราชนาวี พบว่า องค์ประกอบต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียน ท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีสวยงาม ร่มรื่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีบรรยากาศดีมีความ
ปลอดภัย มีวัสดุ อุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาการ และเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีส่ิงให้เกิด
การเรียนรู้ และไม่มีมลภาวะซึ่งเป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ให้ไปสู่ จุดมุ่งหมายตามท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นนั้นได้ก าหนด ซึ่งสภาพแวดล้อมท่ีดีจะเป็น
ส่วนประกอบส าคัญอย่างหนึ่งท่ีจะส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ มีความปลอดภัย มีแรงจูงใจและเกิด
ความสุขความเต็มใจในการแสวงหาความรู้ แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ด้านจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ คือ ผู้บริหาร
ควรจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้วิชาชีพ ตอบสนองต่อความ
ต้องการ ของผู้เรียน มีอุปกรณ์ เครื่องมือ ส่ือวัสดุ รวมท้ังระบบอินเทอร์เน็ตท่ีใช้งานได้ดี มีการ
ปรับปรุงอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยตามความต้องการของผู้เรียน 
 7.การนิเทศการศึกษา 
  ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการนิเทศ เพราะนักเรียนเป็นผู้รับสารโดยตรงจาก
ครูผู้สอน ควรมีการนิเทศการสอนท้ังโรงเรียนแบบพี่นิเทศน้องต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้อง
กับ ยุพิน ยืนยง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนของครู เขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ พบว่า ผลการใช้
รูปแบบการนืเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียน พบว่าครูผู้นิเทศ
มีสมรรถภาพในการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ อยู่ในระดับสูงมาก และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวิจัยในช้ันเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
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.05 โดยหลังจากการใช้รูปแบบการนิเทศมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศ มี
สมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียน อยู่ในระดับสูงมาก และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการของครูผู้รับการนิเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยหลัง
การใช้รูปแบบการนิเทศ นักเรียนมีผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศ 
 8.การแนะแนวการศึกษาต่อ 
  ควรจัดให้มีการให้ความรู้การศึกษาต่อท้ังในและต่างประเทศ และมีการแนะแนวการ
เรียนต่อในด้านสายอาชีพให้แก่นักเรียนท่ีสนใจ จัดให้มีการแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นท่ีและพื้นท่ี
ใกล้เคียงให้มากขึ้น ควรมีการจัดป้ายนิเทศท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่ออย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ส ารวจตัวเอง และมีความเข้าใจในการศึกษาต่อมากขึ้น  สอดคล้องกับ ปราณี ตันติตระกูล ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยการควบคุมงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า 1)ระดับการควบคุมงาน
แนะแนวในโรงเรียนท้ัง 5 บริการ ภาพรวมและแต่ละงานบริการอยู่ในระดับมาก โดยสามารถ
เรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ งานบริการให้ค าปรึกษา งานการบริการจัดวางตัวบุคคล งานการ
บริการติดตามผล งานการบริการสนเทศ และงานการบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
ตามล าดับ 2)การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันของการควบคุมงานแนะแนวโรงเรียนพบว่า ปัจจัยการ
ควบคุมงานแนะแนวในโรงเรียนท้ัง 5 บริการสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 9.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ควรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อท่ีจะสามารถน าข้อมูลต่างๆมาพัฒนาได้
ง่ายข้ึนและน าข้อมูลและผลสัมฤทธิ์มาเป็นฐานในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ละมุล รอดขวัญ 
ได้ศึกษาการพัฒนา รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาภาคใต้ ตอนบน และได้น าเสนอไว้ว่าสถานศึกษาก าหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัด จัดท า
แผนยุทธศาสตร์และ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และไม่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ การประจ าปี โครงการและกิจกรรมไม่ชัดเจน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไม่เห็นความส าคัญของ ข้อมูลสารสนเทศ การจัดระบบข้อมูล การน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไม่ต่อเนื่อง และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่ครอบคลุมคุณภาพ 
เครื่องมือการประเมิน คุณภาพไม่ชัดเจน ขาดการระดมความคิด การหาแนวทางพัฒนาและการวาง
แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 10.การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 
  ควรจัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการท่ีมีประโยชน์แก่ชุมชนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตาม
ความถนัดละความสนใจ เช่นโครงการพี่สอนน้องในถิ่นทุรกันดารหรือเด็กท่ีด้อยโอกาสให้มากขึ้น 
สอดคล้องกับ นิรมล ชาสงวน, มนตรี อนันตรักษ์ และสุเทพ ทองประดิษฐ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 



  83 

พบว่า 1) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่ด้านการส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่น ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ ด้านการศึกษาส ารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่
ชุมชน 2 )การเปรียบเทียบการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ด้านการศึกษา ส ารวจความ
ต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีร่วม
ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา และท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน ลัสถา
บันอื่นท่ีจัดการศึกษา และด้านการส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 11.การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
  ส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมโครงการท่ีองค์กรต่างๆจัดขึ้น ตามความเหมาะสม โดย
โครงการนั้นมีการบูรณาการกับการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาด้านใดด้านหนึ่ง และส่งเสริมให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ จัดโครงการท่ีช่วยพัฒนาการศึกษาระหว่างสถานศึกษาตามความเหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุริยา ทองยัง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 1) ทักษะผู้บริหารด้านมโนภาพ ควรพัฒนาวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้บุคลากรในโรงเรียน
ปฏิบัติตาม และก าหนดทิศทางและแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียนไว้อย่างเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน ประกอบกับต้องมีแผนงานในการพัฒนาโรงเรียนอย่างชัดเจน 2)ทักษะผู้บริหารด้าน
มนุษย์ คือ  การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น การยอมรับในความสามารถ
ของบุคลากรรวมถึงการยกย่องให้เกียรติกันในฐานะของคนท่ีอยู่ในสายงานหรือเพื่อนร่วมอาชีพ 3)
ทักษะผู้บริหารด้านเทคนิค ควรมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคนิค
วิธีการต่างๆในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทรัพยากรท่ีใช้
ในการบริหารโรงเรียนได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนและมีประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ท้ัง
ยังสามารถใช้วิธีการต่างๆ เพื่อช่วยเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นระบบ 
 12.การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ

สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

  ควรมีการสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการท่ีหน่วยงานต่างๆจัดขึ้น 
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ตนเองแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพของตนเองให้ผู้อื่นได้รับทราบ
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อีกด้วย สอดคล้องกับ อุษา แซ่เตียว ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า การบริหารงาน
วิชาการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อแยกพิจารณารายด้านพบดังนี้ 1)อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ด้าน คือ การจัดท าระเบียบ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา และการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 2) อยู่ในระดับมาก 15 ด้าน โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ  
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน การพัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การวางแผนงานด้านวิชาการ การพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

 

ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการศึกษาวิจัย เรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ และเป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไป รายละเอียดดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

  จากผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ในด้านการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีค่ามัชฌิมน้อยกว่าด้านอื่นๆ ดังนั้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

  1.การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  ในด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
มีค่ามัชฌิมน้อยกว่าด้านอื่นๆ เนื่องจาก สถานท่ีแหล่งเรียนรู้ท่ีนักเรียนสนใจ หรือต้องการหาข้อมูล 
อาจอยู่ไกลเกินไป และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี อาจท าให้นักเรียนบางคนเข้าไม่ถึง
เนื่องจาก ฐานะการเงินของครอบครัวแต่ละครอบครัวไม่เอื้ออ านวย อาจจะท าให้การท่ีจะไปใช้แหล่ง
เรียนรู้ หรือการรับข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรืออาจจะไม่ได้ใช้แหล่งเรียนรู้เลย ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้อง
ตระหนักในเรื่องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกคนอย่างเท่าเทียม และ
เพื่อไม่ให้เกิดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา ผู้บริหารจะต้องส่งเสริม ให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน
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และภายนอกสถานศึกษา โดยการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด เพราะการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการบริหารงานวิชาการ ท่ีสถานศึกษาควรมีตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 หมวด 4 ในมาตรา 25  ท่ี
ได้ก าหนดว่า รัฐจะต้องส่งเสริม ด าเนินงาน และจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป   

  เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยครั้งต่อไป จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
ดังนี ้

  1.ควรศึกษาปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี 

  2.ควรศึกษาปัญหาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
  3.ควรศึกษาการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
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ส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2556),77-78. 
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รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,(สงขลา: บริษัทน าศิลป์โฆษณา 
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 ประเทศไทย,2553),15 
โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์,การริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
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บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553),131. 
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อัจฉรา ยุทธมนตรี, การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ท่ีผ่านมา
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ภาคผนวก ก   

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ข  

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
........................................................ 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 
 
ข้อท่ี สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 
1. เพศ 

                  (    ) ชาย               (    ) หญิง 
 

 
 

2 อายุ (ถ้าเศษของปีมากกว่า 6 เดือน ให้นับอีก 1 ปี) 
            (    ) ต่ ากว่า 25 ปี              (    ) 26-35 ปี 
            (    ) 36-45 ปี                   (    ) 46 ปี ขึ้นไป                     
 

 
 

3 ระดับการศึกษา 
                  (    ) ปริญญาตรี 
                  (    ) สูงกว่าปริญญาตรี 
 

 
       
 

4 ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน 
                  (    ) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                  (    ) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                  (    ) ครูวิชาการ 
                  (    ) ครูผู้สอน 
 

 
 
 
 

5 ประสบการณ์ในการท างานในโรงเรียนนี้ 
                  (    ) ไม่เกิน 5 ปี              (    ) 6-10 ปี 
                  (    ) 11-15 ปี                 (    ) 16-20 ปี 
                  (    ) 21-25 ปี                 (    ) 26 ปีขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2 ระดับสภาพการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
ปฏิบัติตามความจริงของสถานศึกษาของท่านว่ามีการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 
  5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อยู่ในระดับ มาก 
  3 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อยู่ในระดับ ปานกลาง 
  2 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อยู่ในระดับ น้อย 
  1 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
 
ข้อ
ท่ี 

กิจกรรมท่ีโรงเรียนปฏิบัติ สภาพการปฏิบัติงานจริง ผล 
5 4 3 2 1 

การพัฒนาหลักสูตรและสถานศึกษา       
1 สถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ข้อมูล

พื้นฐาน ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
      

2 สถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษา 
เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา 

      

3 สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

      

4 สถานศึกษาสนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

      

5 สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตรตลอดจนพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบัน 

      

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้       
1. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เนน้

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      

2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน 
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ข้อท่ี กิจกรรมท่ีโรงเรียนปฏิบัติ สภาพการปฏิบัติงานจริง ผล 
5 4 3 2 1 

3 สถานศึกษามีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

      

4 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน 

      

5 ผู้บริหารจัดให้มีการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร
พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อพฒันา
กระบวนการเรียนรู ้

      

การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน       
1 ผู้บริหารสร้างความรู้ความเข้าใจกับครูเกี่ยวกับการ

วัดประเมินผลและการเทียบโอนการศึกษา 
      

2 สถานศึกษามีการก าหนดระเบียบแนวทางการวัด
และประเมินผลของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

      

3 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา 

      

4 สถานศึกษาจัดการด าเนินการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 

      

5 ผู้บริหารพัฒนาครูให้สามารถสร้างเครื่องมือในการ
วัดและประเมินผลตามเกณฑ์ 

      

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา       
1 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      

2 สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์และ
วิจัยการบริการจัดการอย่างต่อเนื่อง 

      

3 สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพของ
งานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 

      

4 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
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ข้อท่ี กิจกรรมท่ีโรงเรียนปฏิบัติ สภาพการปฏิบัติจริง ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

5  สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือวิจัยกับ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อการวิจัย
อย่างสม่ าเสมอ 

      

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา       
1 ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูศึกษา วิเคราะห์ถึงความ

จ าเป็นในการใช้ส่ือ 
      

2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการ
เรียนการสอน  

      

3 ผู้บริหารสนับสนุนและจัดหาส่ือการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

      

4 ผู้บริหารมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติในการใช้ส่ือ
เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

      

5 ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามการพัฒนาการใช้ส่ือ
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

      

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้       

1 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ชุมชนและ
สถาบันอื่น 

      

2 ผู้บริหารส่งเสริมการจัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่ง
ความรู้ แก่ครูและสถานศึกษาอื่นในบริเวณ
ใกล้เคียง 

      

3 ผู้บริหารส่งเสริมให้จัดต้ังและพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้แก่นักเรียน 

      

4 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
โดยเฉพาะตามแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      

5 สถานศึกษามีการนิเทศติดตามการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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ข้อท่ี กิจกรรมท่ีโรงเรียนปฏิบัติ สภาพการปฏิบัติจริง ส าหรับผู้วิจัย 
5 4 3 2 1 

การนิเทศการศึกษา       
1 สถานศึกษามีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ

และกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 

      

2 สถานศึกษาด าเนินการนิเทศงานวิชาการในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย 

      

3 สถานศึกษามีการประเมินผลการจัดระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

      

4 สถานศึกษาประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อ
พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ 

      

5  สถานศึกษาส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประสบการณ์จัดระบบการนิเทศกับหน่วยงานอื่น 

      

การแนะแนวการศึกษาต่อ       
1 สถานศึกษามีการจัดระบบแนะแนวและระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยส่งเสริมให้ครูทุกคนมี
ส่วนร่วม 

      

2 สถานศึกษาส่งเสริมให้จัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพตามความเหมาะสม 

      

3 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีบริการให้ค าปรึกษา 
แนะน าตลอดจนติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

      

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการจัดการระบบและ
กระบวนการแนะแนวทางการศึกษา 

      

5 สถานศึกษาประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียน
กลยุทธ์ในการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา
อื่น 

      

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา       
1 สถานศึกษาวิเคราะห์ ส ารวจความต้องการของ

ชุมชน 
      



  101 

 

ข้อท่ี กิจกรรมท่ีโรงเรียนปฏิบัติ สภาพการปฏิบัติจริง ส าหรับผู้วิจัย 
5 4 3 2 1 

2 สถานศึกษาสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานวิชาการ 

      

3 สถานศึกษาก าหนดให้มีการวางแผนและ
ด าเนินการตามแผนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

      

4 สถานศึกษา ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการ
ประเมินผลการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

      

5 สถานศึกษาประสานงานกับสถานศึกษาอื่นเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

      

5  สถานศึกษาส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประสบการณ์จัดระบบการนิเทศกับหน่วยงานอื่น 

      

การส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการแก่ชุมชน       
1 สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจความ

ต้องการของชุมชน 
      

2 สถานศึกษาสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานวิชาการ 

      

3 สถานศึกษามีการนิเทศ และติดตามพัฒนาการการ
เรียนรู้ทางวิชาการของชุมชน 

      

4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

      

5 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

      

การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น 

      

1 ผู้บริหารมีการติดต่อประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือในการพัฒนา
วิชาการ 
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ข้อท่ี กิจกรรมท่ีโรงเรียนปฏิบัติ สภาพการปฏิบัติจริง ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

2 ผู้บริหารมีการสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนข้อมูลทาง
วิชาการกับสถานศึกษาอื่นท้ังในและต่างประเทศ 

      

3 ผู้บริหารและครูมีการวางแผนร่วมกันในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

      

4 ผู้บริหารมีการติดตาม ประเมินผลความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาในการพัฒนาวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

      

5 ผู้บริหารสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
อื่น เพื่อพัฒนางานวิชาการ 

      

การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น 

      

1 ผู้บริหารมีการส ารวจและศึกษาข้อมูลทางวิชาการ
จากแหล่งต่างๆ 

      

2 ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแก่ครู เพื่อ
มีทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

      

3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา 

      

4 ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางาน
วิชาการและคุณภาพการเรียนรู้แก่บุคคลและ
หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา 

      

5 ผู้บริหารมีการจัดให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ในการ
จัดการศึกษาแก่บุคคลกรและหน่วยงานอื่น 
ตลอดจนประเมินผลและน าผลท่ีได้มาปรับปรุงและ
พัฒนา 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็น (opiniannaie) การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเบญจมราชู

ทิศ ราชบุรี 

ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาตัวแปรและองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ ในแต่ละข้อต่อไปนี้ ว่าควรมี

แนวทางการพัฒนาอย่างไร (โปรดกรุณาเขียนเป็นข้อๆ) 

1. การพัฒนาหลักสูตรและสถานศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………....……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

5. การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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7. การนิเทศการศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

8. การแนะแนวการศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

9. การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

12. การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นท่ี

จัดการศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวไพลิน พิงพิทยากุล 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2541  ประถมศึกษา โรงเรียนจงฝามูลนิธ ิอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  

พ.ศ.2544  มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี  
พ.ศ.2547  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี  
พ.ศ.2554  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาจีน    
                   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
พ.ศ.2557  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
พ.ศ.2558  ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต    
                  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    
                  ภาควิชาการบริหารการศึกษา     
                  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 81/109 ซอย ลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว  แขวงจอมพล      
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1  บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	ปัญหาของการวิจัย
	วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	ข้อคำถามของงานวิจัย
	สมมติฐานของการวิจัย
	ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	นิยามศัพท์เฉพาะ

	บทที่ 2  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	การบริหารงานวิชาการ
	ความหมายและความสำคัญ
	ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
	การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
	การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
	การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
	การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
	การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
	การนิเทศการศึกษา
	การแนะแนวการศึกษา
	การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
	การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
	การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันอื่น
	การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

	ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	งานวิจัยในประเทศ
	งานวิจัยต่างประเทศ


	สรุป
	บทที่ 3  การดำเนินการวิจัย
	ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
	ระเบียบวิธีวิจัย
	แผนแบบการวิจัย
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	กลุ่มตัวอย่าง
	ตัวแปรที่ศึกษา
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	การวิเคราะห์ข้อมูล
	สถิติที่ใช้ในการวิจัย


	สรุป
	บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
	ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
	ตอนที่ 3 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

	บทที่ 5   สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการวิจัย
	การอภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะ
	ข้อเสนอแนะทั่วไป
	ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป


	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก   หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
	ภาคผนวก ข  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

	ประวัติผู้เขียน

