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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 2) เพื่อศึกษาโรงเรียนต้นแบบ
ทั้ง 3 โรงเรียนในการบริหารงานวิชาการ และ3) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะ
ที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ประชากร ได้แก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จำานวน 2,115 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 19 จำานวน 104 คน 
โดยเทียบจำานวนจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน ระยะที่ 2 ศึกษาโรงเรียนต้นแบบทั้ง 3 โรงเรียนใน
การบริหารงานวิชาการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และโรงเรียนเลยพิทยาคม ระยะที่ 3 สรุปแนวทาง
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยม สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยใช้
กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมโดยรวมเท่ากับ 4.63 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย ดังนี้

1) สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 พบว่าสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 19 ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นทีม่ค่ีาเฉล่ียสงูสดุไดแ้ก่ การวางแผน
งานวชิาการ และการนิเทศงานวิชาการ รองลงมาคอื ระบบการวัดผลและประเมนิผลการเรยีน และด้านท่ีมี
คา่เฉลีย่นอ้ยทีส่ดุคือการจดัสือ่การเรยีนการสอน 2) ผลการศกึษาโรงเรยีนตน้แบบทัง้ 3 โรงเรยีนถงึสภาพ
การบริหารงานวิชาการ พบว่าสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนต้นแบบทั้ง 3 โรงเรียน ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการวางแผนงานวิชาการ รองลงมาคือ การจัดการ
เรียนการสอน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) แนวทาง
การบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 19 
พบวา่สิง่ทีต้่องการพัฒนางานวชิาการ อันดับแรกไดแ้ก ่รวบรวมขอ้มลู ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทกุประเภท เพือ่
วเิคราะหจ์ดุออ่น จดุแข็งของงานวชิาการ ใหท้กุฝา่ยมสีว่นรว่มในการบรหิารหลกัสตูร ปรบัปรงุระบบการ
นเิทศภายใน ประเมนิผลการเรยีนตามสภาพจรงิ อนัดบัตอ่มากำาหนดวสิยัทศันง์านดา้นวชิาการ การนเิทศ 
กำากับ ติดตาม การประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุปผลการนิเทศไปวางแผน ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
และมีการกำาหนดระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 
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Abstract
The present research aimed at 1) studyingthe state of academic administration of 

the secondary schools under the Secondary Educational Service Area Office19; 2) studying  
the academic administration of the 3 master schools; and 3) studying the guidelines 
forthe academic administration of the secondary schools under the Secondary Educational  
Service Area Office 19.The research was carried out in 3 phases. Phase 1 was the study  
of theacademic administration of the secondary schools under the Secondary  
Educational Service Area Office 19. The population of the study was2,115 secondary school 
administrators and teachers under the Secondary Educational Service Area Office 19. The 
samples of the study were 104 secondary school administrators and teachers under the 
Secondary Educational Service Area Office 19 using Krejcie and Morgan’s table.In phase 
2, the study focused on the academic administration of the 3 master schools, namely 
BunyawatWitthayalai School, Udonpittayanukoon School, and LoeiPittayakom School. The 
population and samples were chosen using the purposive sampling technique. Phase 3,  
the focus group discussion process was used to aggregate theacademic administration  
guidelines ofthesecondary schools under the Secondary Educational Service Area Office 
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19.The research instruments were the interview and questionnaire with the overall mean of 
4.63 and reliability of 0.92. The statistics used for data analysis were mean and standard 
deviation. 

The results of the research were as follows:

1) For the state of academic administration of the secondary schools under the 
Secondary Educational Service Area Office 19,it was found that the overall state of academic 
administration of the secondary schools under the Secondary Educational Service Area  
Office 19 was at high level. The aspects that gained the highest means were the academic 
planning and academic supervision. The aspect that gained lower mean from those two was 
the learning evaluation and assessment process. The aspect that gained the lowest mean 
was the learning and teachingmedia management. 2) The result of the study of the 3 master 
schools’ academic administrationshowed thatthe overall state of the academic administration  
was at high level. The aspectsgaining the highest to lowest means were the academic  
planning, learning and teaching management, and educational staff and teacher development, 
respectively. 3) For the study of the guidelines for academic administration of the secondary  
schools under the Secondary Educational Service Area Office 19, it was found that the  
aspects needed for the academic development most werecollecting all types of data and local 
wisdom in order to analyze for the academic strengths and weaknesses, allowing all sections 
to take part in the curriculumadministration, improving the internal educational supervision,  
and assessing learning accordingly to the realistic conditions.The other aspects that  
needed for the development were specifying the academic visions, supervision, monitoring, 
following up the curriculum assessment, reviewing the supervising results in order to plan 
and improve learning management, and specifying the evaluation and assessment rules and 
regulations. 

Keywords: Academic administration, Guidelines for academic administration

บทนำา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 เป็นกฎหมายแม่บทท่ีได้
กำาหนดไว้ในมาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ
กันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า
สิบสองปีท่ี รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คณุภาพ โดยไม่เกบ็ค่าใช้จา่ย ผูย้ากไร ้ผูพิ้การหรอื

ทพุพลภาพ หรือผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลำาบาก ตอ้งได้
รบัการสนบัสนนุจากรฐั เพือ่ใหไ้ดรั้บการศกึษาโดย
ทัดเทียมกับบุคคลอื่น 

โรงเรียนเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่
พฒันาผูเ้รยีนและสังคม ภายใตบ้ทบญัญัตขิองพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 
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มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคณุธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมการดำารง
ชีวิต และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้บริหาร
โรงเรียนต้องตระหนกัและเขา้ใจในหลักการบรหิาร
การจดัการศกึษา โดยยดึผูเ้รยีนเปน็สำาคญัสง่เสรมิ
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนัด โดย
คำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย ในอันที่จะส่งผลให้โรงเรียนพัฒนา
สู่มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน
โรงเรียน งานด้านวิชาการจึงเป็นงานหลักที่สำาคัญ
ที่สุดในการบริหารและจัดการศึกษาในโรงเรียน 
(สำานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, 
2546: 25)

การดำาเนินงานจัดการศึกษาในโรงเรียน
ให้บรรลุเป้าหมายนั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน
ในโรงเรียนเป็นสำาคัญ ซึ่งโดยทั่วไปนั้นการบริหาร
งานในโรงเรียนจะขึ้นอยู่กับการจัดการศึกษาเป็น
สำาคัญ การที่จะดูว่าโรงเรียนจะมีมาตรฐานหรือ
คุณภาพนั้น ก็มักจะพิจารณาจากผลงานวิชาการ
เป็นสำาคัญ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประเภทใด ขนาด
ไหน การบริหารงานวิชาการถือเป็นหัวใจสำาคัญ
ของสถานศึกษาและโรงเรียน เพราะการบริหาร
งานวิชาการในโรงเรียนเป็นกิจกรรมทุกชนิด ซ่ึง
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการสอนของ
นักเรียนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพที่สุด (เสาวนี  
ตรีพุทธรัตน์, 2554: 79) 

จากความสำาคัญของการบริหารงาน
วชิาการดงักล่าว ผูบ้รหิารสถานศึกษาจำาเปน็อย่าง
ยิ่งที่จะต้องเอาใจใส่ดูแลการบริหารงานวิชาการ
เป็นพิเศษ แต่ก็ยังมีผู้บริหารสถานศึกษาจำานวน
ไม่น้อยที่มองเห็นว่างานด้านอื่นๆ สำาคัญกว่างาน
วชิาการ ทำาให้เกิดผลกระทบตอ่คณุภาพการศกึษา 
หรอืแมว้า่มคีวามตระหนักวา่งานวชิาการเปน็งานที่

มีความสำาคัญมากในการบริหารโรงเรียน แต่โดย
ทั่วไปในการปฏิบัติจริง ผู้บริหารสถานศึกษาส่วน
ใหญ่ก็ยังให้ความสำาคัญในการบริหารงานวิชาการ
น้อยอยู่ และเป็นที่ประจักษ์ว่า การบริหารงานใน
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ใหมท่ีเ่กดิขึน้จากการปฏริปูการศกึษา กย็งัใหค้วาม
สำาคญัในดา้นวิชาการนอ้ย ทัง้ผูบ้รหิารสถานศกึษา
และสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาส่วนใหญ่จะไปให้
ความสำาคัญในการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งานธุรการ การบริหารงานอาคารสถานที่เป็น
อันดับแรก เพราะฉะนั้นการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนจึงมีความจำาเป็นอย่างมากและถือได้
ว่าเป็นเข็มทิศที่สำาคัญที่จะนำาพาโรงเรียนก้าวหน้า
ไปสู่มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติได้

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา 
เขต 19 ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำาบลกุดป่อง อำา
เมือง จังหวัดเลย มีพื้นที่ 15 ไร่ 2 งาน 83 ตาราง
วา ลักษณะด้านภูมิศาสตร์มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นภูเขา การบริหารจัดการค่อนข้างลำาบากมาก 
การดูแลเอาใจใส่ และการนิเทศ ติดตาม ไม่ทั่ว
ถึง เพราะแต่ละโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดอยู่ห่างไกล
จากสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
19 เป็นอย่างมาก ทำาให้การบริหารจัดการของ
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 19 
มีปัญหาทางด้านการศึกษาที่พบ คือ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนค่อนข้างต่ำา ไม่มีการ
วางแผนงานวิชาการให้กับโรงเรียนในสังกัด ขาด
การนิเทศ ติดตามอย่างสม่ำาเสมอ ไม่มีส่วนร่วม
ในการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัด การ
บรหิารงานวิชาการยงัไมบ่รรลผุลตามวัตถุประสงค์
ของมาตรฐานการศึกษา 

จากหลักการสำาคัญของการศึกษา ความ
สำาคัญของการบริหารงานวิชาการ ปัญหาในการ
บริหารโรงเรียนมัธยม ปัญหาในการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนมัธยม ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครู
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ผู้สอนในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จึงมีความ
สนใจอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เพื่อ
จะได้นำาข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง 
พัฒนาการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ันข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าใน
ครั้งน้ี ยังสามารถนำาไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ ให้มี
มาตรฐาน และให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของพระ
ราชบญัญติัการศกึษาแหง่ชาต ิให้ผูเ้รยีนมคุีณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

2. เพื่อศึกษาโรงเรียนต้นแบบทั้ง 3 
โรงเรียนในการบริหารงานวิชาการ

3. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ระยะที่ 2 ศึกษาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรยีนต้นแบบทัง้ 3 โรงเรยีน ไดแ้ก ่โรงเรยีน
บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำาปาง โรงเรียนอุดร
พิทยานุกูล โรงเรียนเลยพิทยาคมในการบริหาร
งานวิชาการ

ระยะที่ 3 ศึกษาแนวทางกาบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1 เป็น
แบบสอบถามทีผู้่วิจัยไดศ้กึษาแนวทางและสรา้งข้ึน
เอง โดยจะนำาไปเกบ็ขอ้มลูกบัผูบ้รหิารสถานศกึษา
และครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 2

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 2 เป็น
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวทางและสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วในระยะ
ที่ 1 เพื่อนำาไปเก็บข้อมูลกับโรงเรียนต้นแบบทั้ง 
3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
โรงเรยีนอดุรพทิยานกุลู และโรงเรยีนเลยพทิยาคม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 3

เป็นแบบบันทึกจากการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) เพื่อหาแนวทางการ
บรหิารงานวิชาการ โดยผู้ทรงคณุวุฒ ิจำานวน 5 คน

	 การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล	

การจัดกระทำาข้อมูล

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ระยะที่ 2 ศึกษาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนต้นแบบทั้ง 3 โรงเรียนในการบริหาร
งานวิชาการ

ระยะที่ 3 ศึกษาแนวทางการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
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	 การวิเคราะห์ข้อมูล	

การวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1

ขอ้มลูทีร่วบรวมได้ เปน็ขอ้มลูเชิงปรมิาณ 
(Quantitative Data) ผู้วิจัยได้นำาไปวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2

ในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยลงเก็บข้อมูลภาค
สนาม ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ และการใช้
แบบสอบถามนัน้ ผูว้จิยัจะใช้วธิกีารวเิคราะห์ขอ้มลู
ท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมข้อมลูในภาคสนามควบคู่
กนัไป และมกีารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ำาเรจ็รปู 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 3

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจัด
กลุ่มสนทนา จัดหมวดหมู่เพ่ือหาความแตกต่าง 
ความเหมือนและความเช่ือมโยง ตามวตัถปุระสงค์
ของการวิจัย

ผลการวิจัย
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พบว่า สภาพ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 19 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่า
เฉลีย่สงูสดุไดแ้ก ่การวางแผนงานวชิาการ และการ
นิเทศงานวิชาการ รองลงมาคือ ระบบการวัดผล
และประเมนิผลการเรยีน และด้านทีม่คีา่เฉลีย่น้อย
ที่สุดคือการจัดสื่อการเรียนการสอน 

2. ผลการศึกษาโรงเรียนต้นแบบทั้ง 3 
โรงเรียนในการบริหารงานวิชาการตามขอบข่าย
และภารกิจการบริหารงานวิชาการ 7 ด้าน

2.1) สภาพการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนต้นแบบทั้ง 3 โรงเรียน พบว่า สภาพ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนต้นแบบท้ัง 3 
โรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการวางแผนงานวิชาการ 
รองลงมาคือ การจัดการเรียนการสอน และด้านที่
มคีา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื การพฒันาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 

2.2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กับ
โรงเรียนต้นแบบทั้ง 3 โรงเรียน พบว่า สภาพ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการ
วางแผนงานวิชาการ มีกิจกรรมหรือภาระงาน
ที่ทำา 12 กิจกรรม ด้านการบริหารหลักสูตร มี
กิจกรรมหรือภาระงานที่ทำา 8 กิจกรรม ด้านการ
จัดการเรียนการสอน มีกิจกรรมหรือภาระงานที่
ทำา 18 กิจกรรม ด้านการจัดสื่อการเรียนการสอน 
มีกิจกรรมหรือภาระงานที่ทำา 8 กิจกรรม ด้าน
การนิเทศงานวิชาการ มีกิจกรรมหรือภาระงานที่
ทำา 15 กิจกรรม ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีกิจกรรมหรือภาระงานที่ทำา 4 
กจิกรรม และดา้นระบบการวดัผลและประเมนิผล
การเรียน มกีจิกรรมหรอืภาระงานทีท่ำา 7 กจิกรรม

3. แนวทางการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

ผู้วิจัยขอสรุปข้อค้นพบดังนี้

1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ พบว่า  
แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 19 ด้านการวางแผนงานวิชาการ 
มีกิจกรรมหรือภาระงานที่ทำา 12 กิจกรรม โดย
มีกิจกรรมหรือภาระงานท่ีจะทำาเป็นอันดับแรก
คือ รวบรวมข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกประเภท 
เพื่อวางแผนงานวิชาการ อันดับต่อมาคือ ทำาการ
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วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของงานวิชาการ เพ่ือ
กำาหนดวิสัยทัศน์งานด้านวิชาการ 

2) ด้านการบริหารหลักสูตร พบว่า 
แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการบริหารหลักสูตร 
มีกิจกรรมหรือภาระงานที่ทำา 8 กิจกรรม โดยมี
กิจกรรมหรือภาระงานท่ีจะทำาเป็นอันดับแรกคือ 
ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 อันดับต่อมาคือ การให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร 

3) ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า  
แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการจัดการเรียนการ
สอน มีกิจกรรมหรือภาระงานที่ทำา 18 กิจกรรม 
โดยมกีจิกรรมหรอืภาระงานทีจ่ะทำาเปน็อนัดับแรก
คอื การจดัสอนซอ่มเสรมิและจดักจิกรรมฝกึทกัษะ
กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชิญสถานการณ ์
อนัดบัต่อมาคอื จดักจิกรรมสง่เสรมิใหร้กัการอา่น 

4) ด้านการจัดสื่อการเรียนการสอน  
พบวา่ แนวทางการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการจัดสื่อการเรียนการ
สอน มกีจิกรรมหรอืภาระงานทีท่ำา 7 กจิกรรม โดย
มกีจิกรรมหรอืภาระงานทีจ่ะทำาเปน็อันดบัแรกคือ 
จะต้องมีการวางแผนในการจัดหา จัดทำา พัฒนา
หรอืผลติสือ่การเรียนการสอน อนัดับตอ่มาคอื จะ
ต้องมีการศกึษาวิเคราะหก์ารใช้ การพัฒนาสือ่การ
เรียนการสอน 

5) ด้านการนิเทศงานวิชาการ พบว่า 
แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการนิเทศงานวิชาการ 
มีกิจกรรมหรือภาระงานที่ทำา 15 กิจกรรม โดย

มีกิจกรรมหรือภาระงานท่ีจะทำาเป็นอันดับแรก
คือ จะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา อันดับต่อมาคือ การประสาน
ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

6) ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พบว่า แนวทางการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกิจกรรม
หรือภาระงานที่ทำา 4 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมหรือ
ภาระงานที่จะทำาเปน็อนัดบัแรกคือ ดำาเนินการจดั
ทำาสถติขิอ้มลูการเข้ารบัการฝกึอบรม อนัดบัตอ่มา
คือ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองโดย
การศึกษาต่อ 

7) ด้านระบบการวัดผลและประเมินผล
การเรียน พบว่า แนวทางการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านระบบ
การวัดผลและประเมินผลการเรียน มีกิจกรรม
หรือภาระงานที่ทำา 7 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมหรือ
ภาระงานที่จะทำาเป็นอันดับแรกคือ ครูประเมิน
ผลการเรียนตามสภาพจริงโดยคำานึงถึงความแตก
ต่างระหว่างบุคคล อันดับต่อมาคือจะต้องมีการ
พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลให้
ได้มาตรฐาน 

อภิปรายผล  
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พบว่า สภาพการ
บรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
19 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดได้แก่ การวางแผนงานวิชาการ ชี้ให้เห็นว่า
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โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีการดำาเนินการ
เกี่ยวกับ การวางแผนงานวิชาการ และการนิเทศ
งานวชิาการเน่ืองจากเป็นขอบขา่ยงานทีไ่ด้กำาหนด
ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พทุธศกัราช 2551 และมกีารดำาเนินไปตามทศิทาง
ของการปฏิรูปการศึกษา ในเรื่องความสำาคัญของ
การวางแผนงานวชิาการน้ี กนก จนัทรข์จร (2535: 
163 - 176) กล่าวว่าการวางแผนเป็นเครื่องมือที่
สำาคัญในการบริหารงานวิชาการ สำาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษาทุกโรงเรียน ต้องดำาเนินการจัดทำา
แผนปฏิบัติการประจำาปี เพื่อกำาหนดสิ่งที่จะต้อง
ปฏิบัติ จัดทำาให้ตอบสนองต่อภารกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การ
จัดสื่อการเรียนการสอน เป็นการวางแผนในการ
จัดหาจัดทำา พัฒนาหรือผลิตสื่อการเรียนการ
สอน เพื่อให้ครูผู้สอนดึงดูดความสนใจของเด็กมา
สู่การเรียนการสอนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุพัตรา ไหลสกุล (2538: 89) ซึ่งศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร และศึกษาสภาพ 
และปญัหาการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนประถม
ศึกษา จังหวัดชุมพร ตามลำาดับ พบว่า ครูขาด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการผลิตส่ือการเรียน
การสอน ไม่มีเวลาผลิตสื่อการเรียนการสอน ขาด
ทกัษะในการใชส้ือ่อปุกรณก์ารสอน การขาดทีเ่กบ็
รักษาสื่อ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากข้อจำากัดด้านงบ
ประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์

2. ผลการศึกษาโรงเรียนต้นแบบทั้ง 3 
โรงเรียนในการบริหารงานวิชาการตามขอบข่าย
และภารกิจการบริหารงานวิชาการ 7 ด้าน พบว่า 
สภาพการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนตน้แบบ
ทัง้ 3 โรงเรยีน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่
มคีา่เฉลีย่สงูสดุได้แก ่การวางแผนงานวิชาการ ช้ีให้

เหน็วา่โรงเรยีนตน้แบบทัง้ 3 โรงเรยีน มกีารดำาเนนิ
การเก่ียวกับ การวางแผนงานวิชาการ เนื่องจาก
เป็นขอบข่ายงานที่ได้กำาหนดไว้ในหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
มกีารกำาหนดใหม้กีารวางแผนงานวิชาการ ดำาเนนิ
ไปตามทศิทางของการปฏริปูการศกึษา และเหมาะ
สมที่ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องคำานึง
ถึงเป็นอันดับแรก ในเรื่องความสำาคัญของการ
วางแผนงานวิชาการนี้ กนก จันทร์ขจร (2535: 
163 - 176) กล่าวว่าการวางแผนเป็นเครื่องมือที่
สำาคัญในการบริหารงานวิชาการ สำาหรับโรงเรียน
มธัยมศกึษาทกุโรงเรยีน ตอ้งดำาเนนิการจดัทำาแผน
ปฏบิตักิารประจำาป ีเพือ่กำาหนดสิง่ทีจ่ะตอ้งปฏบิตั ิ
จัดทำาให้ตอบสนองต่อภารกิจ ปัญหาและความ
ต้องการให้ได้ผลดีที่สุด ด้วยวิธีการที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพสูงภายใต้ความจำากัดของทรัพยากร 
และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันต่อการปฏิรูปการ
ศึกษา ในเรื่องการพัฒนาครู ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ 
(2543: 27-28) กล่าวไว้ว่าการเป็นบุคคลสำาคัญ
ยิ่งในการจัดการศึกษา ครูต้องได้รับการพัฒนา
ให้เป็นครูที่ดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน
การกระตุ้นยั่วยุให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ 
ครูต้องเป็นที่ยอมรับนับถือในฐานะปูชนียบุคคล 
และเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครอง เป็นผู้ร่วมงาน
ที่ดีในสถานศึกษา เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และ
เป็นบุคคลท่ีไม่มีปัญหาส่วนตัวที่เป็นอุปสรรคต่อ
การสอน 

3. แนวทางการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

ผู้วิจัยขอสรุปข้อค้นพบดังนี้

1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ
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ผลจากการสนทนากลุ่มมคีวามสอดคลอ้ง
กับข้อค้นพบของผู้วิจัยในแนวทางการบริหารงาน
วชิาการของโรงเรยีนมธัยมศกึษา ด้านการวางแผน
งานวิชาการ มีดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูล ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทุกประเภท เพื่อวางแผนงานวิชาการ 2) 
ทำาการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของงานวิชาการ 
3) กำาหนดวิสัยทัศน์งานด้านวิชาการ 4) กำาหนด
เป้าหมายงานด้านวิชาการ 5) การจัดให้ผู้มีส่วน
ไดเ้สยีเขา้มามสีว่นรว่มในการวางแผนงานวชิาการ 
ซ่ึงสอดคล้องกับดำาเนินไปตามทิศทางของการ
ปฏิรูปการศึกษา ในการบริหารงานวิชาการจำาเป็น
ต้องมีการวางแผนที่ดี และเหมาะสมที่ผู้บริหาร
โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องคำานึงถึงเป็นอันดับ
แรก เพราะการวางแผนงานวิชาการที่ดี จะส่งผล
ให้การบริหารงานวิชาการด้านอื่นๆ ดำาเนินไป
อย่างต่อเนื่อง 

2) ด้านการบริหารหลักสูตร

ผลจากการสนทนากลุ่มมคีวามสอดคลอ้ง
กับข้อค้นพบของผู้วิจัยในแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้ 1) ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 2) การ
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร 3) 
การนิเทศ กำากับ ติดตาม การประเมินผลการใช้
หลักสูตร 4) บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมประชุม
เพื่อทำาความเข้าใจจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของ
หลักสูตร 5) มีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรหรือ
การสร้างหลักสูตรใหม่ให้เหมาะสมกับหลักสูตร
ทอ้งถ่ิน ซึง่สอดคลอ้งกบัดอกฝา้ย ทศัเกต ุ(2553: 
87-95) กล่าวว่าแนวทางการบริหารวิชาการด้าน
หลักสูตรและการนำาหลักสูตรไปใช้ สถานศึกษา
ต้องมีการอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร ต้อง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสถานศึกษาต้องเน้น
การกระจายอำานาจการจัดการศึกษา โดยต้องมี

การนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุมให้มี
การปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับสภาพของ
สถานศึกษา 

3) ด้านการจัดการเรียนการสอน

ผลจากการสนทนากลุ่มมคีวามสอดคลอ้ง
กับข้อค้นพบของผู้วิจัยในแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการจัดการ
เรียนการสอน มีดังนี้ 1) การจัดสอนซ่อมเสริม 
2) จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ 3) จัดกิจกรรมส่ง
เสริมให้รักการอ่าน 4) การส่งเสริมพัฒนาครูด้าน
การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้5) การจดักระบวนการ
เรียนรู้โดยยึดเนื้อหาควบคู่ไปกับการปฏิบัติ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสน รุ่งเรือง (2544: 
83) ซึ่งศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรณีศึกษาอำาเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการ ด้าน
กระบวนการเรียนการสอนที่สามารถนำาไปปฏิบัติ
จริงได้ในระดับสูง คือ การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

4) ด้านการจัดสื่อการเรียนการสอน

ผลจากการสนทนากลุ่มมคีวามสอดคลอ้ง
กับข้อค้นพบของผู้วิจัยในแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการจัดสื่อ
การเรียนการสอน มีดังนี้ 1) มีการวางแผนในการ
จดัหา จดัทำา พฒันาหรอืผลติสือ่การเรยีนการสอน 
2) มีการศึกษาวิเคราะห์การใช้ การพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 3) ส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน 4) มีการประสานความร่วม
มือกับทุกฝ่ายในการผลิตและจัดหาสื่อการเรียน
การสอน 5) มีการคำานึงถึงเกณฑ์ในการเลือกสื่อ
การเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิทย์ สุทา
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ลา (2552: 58-65) กล่าวว่าแนวทางการบริหาร
งานวิชาการด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา ควรมกีารประชุมวางแผน
เพื่อกำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน และมีการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ส่งเสริมให้มีการ
ประกวดสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาที่เหมาะสมกับศักยภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการจำาเป็นพิเศษนักเรียน มีการนิเทศ
ติดตามสื่อในชั้นเรียนแล้วนำาผลที่พบมาปรับปรุง
แก้ไข และวางแผนพัฒนาต่อไป ส่วนครูสายผู้
สอนในการศึกษาคร้ังนี้ พบว่า มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก และจากการให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของ
ครูสายผู้สอน พบว่า ครูต้องมีภาระหน้าที่พิเศษ
ด้านอื่นอีกมากมาย เช่น การทำาหน้าที่ครูประจำา
ชั้น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานพิเศษ 
อื่นๆ จึงทำาให้ไม่ค่อยมีเวลาในการจัดทำาสื่อการ
เรียนการสอนเท่าที่ควร 

5) ด้านการนิเทศงานวิชาการ

ผลจากการสนทนากลุ่มมคีวามสอดคลอ้ง
กับข้อค้นพบของผู้วิจัยในแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการนิเทศ
งานวชิาการ มีดงันี ้1) มกีารพัฒนา ปรบัปรงุระบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษา 2) การประสาน
ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศภายใน
สถานศึกษา 3) สรุปผลการนิเทศไปวางแผน 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 4) จัดระบบการ
นิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 5) ดำาเนินการนิเทศงานวิชาการและ
การเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่ง
สอดคล้องกับเสาวนี ตรีพุทธรัตน์ (2554: 67-
73) ได้กำาหนดกระบวนการนิเทศการศึกษาไว้ 
4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพ ปัจจุบันและ
ปัญหา 2) การวางแผนและกำาหนดทางเลือก 3) 
การปฏิบัติการนิเทศ 4) การประเมินผลและการ
รายงานผล 

6) ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ผลจากการสนทนากลุ่มมคีวามสอดคลอ้ง
กับข้อค้นพบของผู้วิจัยในแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีดังนี้ 1) ดำาเนิน
การจัดทำาสถิติข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมและ
ให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพตนเอง 2) ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรพัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อ 3) จัด
ฝึกอบรมและให้ครูจัดทำาผลงานทางวิชาการเพื่อ
เลื่อนระดับและตำาแหน่งที่สูงขึ้น 4) ส่งเสริมให้
มีการพัฒนาครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไชยวัฒน์ ศรีสุนทร 
(2538: 54) ซึง่ศกึษาเรือ่ง การบรหิารงานวชิาการ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
เขตการศึกษา 9 พบว่า การปฏิบัติงานวิชาการใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการวัดผลและประเมิน
ผลของผู้บริหารโรงเรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก ส่วนครูผู้สอน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง

7) ด้านระบบการวัดผลและประเมินผล
การเรียน

ผลจากการสนทนากลุ่มมคีวามสอดคลอ้ง
กับข้อค้นพบของผู้ วิจัยในแนวทางการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้าน
ระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน มีดังนี้ 
1) ครูประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงโดย
คำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) มีการ
พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลให้
ได้มาตรฐาน 3) มีการกำาหนดระเบียบเก่ียวกับ
การวัดผลและประเมินผล 4) ส่งเสริมให้ครูจัด
ทำาแผนการวัดผลและประเมินผล 5) มีการกำากับ 
ติดตาม ตรวจสอบการวัดผลและประเมินผล ซึ่ง
สอดคล้องกับสุวิทย์ สุทาลา (2552: 79-83) 
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กล่าวว่าแนวทางการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
วัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ควร
มกีารวางแผนกำาหนดรปูแบบการวดัผลประเมนิผล 
ให้สอดคล้องกับผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะ
1. ขอ้เสนอแนะในการนาผลการวจิยัไปใช้

1) โรงเรียนควรให้บุคลากรในโรงเรียน 
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุคนไดม้ส่ีวนรว่มในการดำาเนนิ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

2) ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ควรจัดให้มีการนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการนิเทศ 

3) ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ควรส่งเสริมให้มีการดำาเนิน
การเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

4)  สำ านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ควรนำาผลการศึกษาสภาพ 
และแนวทางการบริหารงานวิชาการไปใช้ในการ
วางแผน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
การสนับสนุนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 เพื่อพัฒนางานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป

1) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของ
การบรหิารงานวิชาการในลักษณะทีเ่ปน็การศกึษา
แบบกรณีศึกษา หรือการศึกษาแบบงานวิจัยเชิง
คุณภาพเพื่อให้ครอบคลุมการบริหารงานวิชาการ
ยิ่งขึ้น

2) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับขอบข่ายของ
วชิาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเพิม่เตมิในกรอบ
แนวคดิทีม่อีงคป์ระกอบของขอบขา่ยงานทีเ่พิม่ขึน้
เช่น การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา เป็นต้น
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