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บทคัดย่อ
การวจิยัคร้ังนีม้คีวามมุง่หมาย 1) เพ่ือศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพปญัหา และแนวทางการบรหิาร

งานวิชาการ ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 2) เพื่อพัฒนารูปแบบ
การบรหิารงานวชิาการ ของโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 โดยการวจิยั
มี 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา และแนวทาง การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน โดยการใช้แบบสอบถาม ระยะที ่2 พัฒนารปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน โดยศกึษา
สภาพการบรหิารงานวชิาการ แนวทางการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีนตน้แบบ จำานวน 3 โรงเรยีน โดย
การสมัภาษณเ์ชิงลกึเพ่ือ ยกร่างรปูแบบและสร้างรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน ประเมนิรปู
แบบการบรหิาร งานวชิาการของโรงเรยีนโดยผูท้รงวฒุ ิกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้จำานวน 150 คน 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 15 คน ได้แก่ ครูหัวหน้างานวิชาการ จำานวน 15 คน และครูหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำานวน 120 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) เครื่องมือใน
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อระหว่าง 0.40 - 0.82 มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัปรากฏดังนี ้1. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนั การบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวมและรายด้านของสภาพปัจจุบัน ด้านที่มี
อันดับสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาสถานศึกษาซึ่งอยู่ในระดับมาก (  = 4.11) และ
ด้านที่มีอันดับต่ำาสุด คือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำาเนินการเทียบโอนผลการเรียนและการนิเทศ
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การศกึษาซึง่อยูใ่นระดับมาก (  = 4.01) 2. ผลการศกึษาสภาพปญัหาการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยเป็นคำาถามปลายเปิด 5 ด้าน โดยภาพรวม 
แต่ละดา้นมีผลกระทบตอ่กระบวนการทำางานค่อนขา้งนอ้ย เชน่ การขาดการวางแผน กระบวนการทำางาน
ใหเ้ป็นระบบทีช่ดัเจน บคุลากรในโรงเรยีนไมเ่พียงพอตอ่นกัเรยีน โรงเรยีนมกีารกำาหนด วสัิยทศัน ์พนัธกจิ
ยงัไมช่ดัเจนในหลกัสตูรสถานศกึษาและบรบิทตา่งๆ ของโรงเรยีนยงัไมส่อดคลอ้งตอ่การพฒันาหลกัสตูร
สถานศึกษาอีกทั้งกระบวนการทำางาน การวางแผน ออกแบบ การนำาหลักสูตรไปใช้ การวัดประเมินผล 
ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เป็นต้น 3. แนวทางการบริหารงานวิชาการ ได้จากการศึกษาสถานศึกษาต้นแบบ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าแนวทางและ
องค์ประกอบการดำาเนินงาน การบริหารงานวิชาการ 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตร
ในสถานศึกษา 2) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 3) การวัดผล ประเมินผล และดำาเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 4) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ และ 5) การนิเทศการศึกษา 4. รูป
แบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ของ
โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มี 5องค์ประกอบ คือ 1) หลักการและเหตุผล 
2) จุดมุ่งหมาย 3) การดำาเนินการ 4) การประเมิน และ 5) เงื่อนไขความสำาเร็จ ผลการประเมินรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ ภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน

Abstract 
The research aimed to study 1) the Current state, problem and method of academic 

administration of school under the Secondary Educational Service Area office 25. 2) to develop 
the model of academic administration of school under the Secondary Educational Service 
Area office 25. This research was conducted by 2 phases. 1) to study the current state, 
problem and method of academic administration of school under the Secondary Educational 
Service Area Office 25. 2) involves develop the academic administration model of schools 
by studying about academic administration and academic method of 3 master schools by 
indepth-interview for academic administration draft, and evaluating the manual of academic 
administration model by experts. The sample consisted of 150 people ; 15 administrators, 
15 academic teachers, 120 head teachers of each department.The sample group obtained 
by random sampling .The instrument were 1) questionnaire the discrimination was between 
0.40-0.82, the whole reliability was at 0.93 2) the structured interview and assessment and 
3) evaluation. The statistic used in data analyzed were percentage, mean, standard deviation.
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The results were as follows: 1. The current state academic administration of school 
under the Secondary Educational Service Area office 25,according to whole aspects and each 
aspect ; the analysis results revealed the highest in school curriculum development aspect at 
the percentage of 4.11, the lowest in1) measurement, evaluation and credit transference and 
2) supervision at the percentage of 4.01. 2. The problem of administration of school under 
the Secondary Educational Service Area office 25,according to 5 opend end questionnaires 
reveled the addects were at rather low level such as lacking of working process planning, 
insufficient teachers, unclear vision and mission. 3. The academic administration method of 
3 master of schools under the Secondary Educational Service Area office 25, according to 
indepth-interview: the analysis results revealed the methods for 5 academic administration  
elements were 1) school curriculum development 2) teaching and learning processes 3) 
measurement, evaluation and credit transference 4) learning resources developing and  
promoting and 5) interval supervision. 4. The model of the academic administration of school 
under the Secondary Educational Service Area office 25, according to the school size is not 
different statistically significant in general. There are 5 aspects 1) principles and reason 2) 
objectives 3) procedure 4) assessment and 5) achievements condition. The result revealed 
that the model was appropriate and possible at high level.

Keywords: administration model, school

บทนำา 
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิด

ขึน้ไดท้กุทีท่กุเวลา เปน็กระบวนการพฒันามนษุย์
ให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านสติปัญญา มี
ความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถที่จะทำางาน มี
ความดีงามในจิตใจ และคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูก
ต้อง สามารถเรียนรู้ แสวงหาความรู้ ตลอดจน
ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจสมบูรณ์แข็งแรงประกอบอาชีพได้ มีวิถีชีวิต 
กลมกลนืธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และสามารถปรบั
ตนได้ในสังคมที่กำาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
(สุมน อมรวิวัฒน์, 2550: 461) 

การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการเรยีนรู ้สมรรถนะ

สำาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
กำาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด 
เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองไดย้ดึประโยชนท์ีเ่กดิกบัผูเ้รยีน กระบวนการ
จดัการเรยีนรูต้อ้งสง่เสรมิใหผู้้เรยีน สามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สมองเน้นให้ความสำาคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ผู้เรียน
จะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เป็นเครื่องมือที่จะนำาพาตนเองไปสู่เป้าหมายของ
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จำาเป็นสำาหรับ 
ผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด
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กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ  
ลงมือทำาจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการ
วิจัยกระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง 
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยกระบวนการ
เหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียน
ควรได้รับการฝึกฝน พัฒนาเพราะจะสามารถช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของ
หลกัสตูร ดงันัน้ผู้สอนจงึจำาเป็นต้องศกึษาทำาความ
เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถ
เลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 23) 

งานวิชาการถือเป็นงานหลักของการ
บรหิารสถาบนัการศกึษาทกุระดับและ ทกุประเภท
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานในโรงเรียน สถาน
ศึกษาช้ันสูงอื่นๆ หรือการบริหารงานในโรงเรียน
ก็ตาม เราอาจกล่าวได้ว่า มาตรฐานและคุณภาพ
ของสถาบันการศึกษาทุกระดับที่กล่าวมานั้น อาจ
พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการเป็นประการ
สำาคัญ ผลงานด้านวิชาการจะเป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็น
ถึงมาตรฐานและคุณภาพของสถาบันการศึกษา
น้ันๆ วา่มีอยู่มากหรอืนอ้ยเพียงใด งานวชิาการจะ
สัมฤทธิ์ผลหรือไม่นั้น ปัจจัยที่สำาคัญประการหนึ่ง
ย่อมขึ้นอยู่กับบทบาท และความรับผิดชอบของ 
ผู้บรหิารวา่จะใหค้วามสำาคัญ และทุม่เทสตปิญัญา 
กำาลังกาย กำาลังใจ เพ่ือการบริหารงานวิชาการ
มากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ในการบริหารงาน
วิชาการ ผู้บริหารยังจะต้องขอความร่วมมือและ
ความชว่ยเหลอืจากบุคลากรทกุฝา่ยในสถานศกึษา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
ทุกฝ่ายและนักเรียนทุกคน และหากบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือมีความตั้งใจ
จรงิ จะหนา้ทีข่องตนอย่างเต็มกำาลงั ความสามารถ
และความความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

แล้วนั้น ย่อมจะเป็นปัจจัยสำาคัญในอันที่จะทำาให้
งานวิชาการของสถานศึกษาพัฒนาต่อไปอย่าง
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและมีคุณภาพตาม 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ (อนุศักดิ์ สมิตสันติ, 2540: 
91-93) 

ซึ่งตามระเบียกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วย การบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติ
หน้าที่ของสถานศึกษา ได้กำาหนดโครงสร้าง
การบริหารงานภายในโรงเรียนออกเป็น 4 
งาน ได้แก่ 1) การบริหารงานวิชาการ ซึ่งเป็น
งานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษา 2) 
การบริหารงานงบประมาณ มุ่งเน้นความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว
และโปร่งใส 3) ตรวจสอบได้การบริหารงาน
บุคคลเป็นภารกิจ ที่สำาคัญมุ่งส่งเสริมให้สถาน
ศึกษาสามารถปฏิบัติเพื่อตอบสนอง ภารกิจของ
สถานศึกษา เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และ  
4) การบริหารงานทั่วไป เป็นงานที่เก่ียวข้องกับ
การจดัระบบบรหิารองคก์ารใหบ้รกิารบริหารอืน่ๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ และเป้าหมาย
ที่กำาหนดไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 33) 

ดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าวทำาให้ ผู้วิจัย
สนใจศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน เพื่อให้ได้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อให้มีพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย และ
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ต่อไป 

ความมุ่งหมายการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ

แนวทาง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
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สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
วชิาการของโรงเรยีน สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ความสำาคัญของการวิจัย
1. ไดอ้งค์ประกอบการบรหิารงานวชิาการ

ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25

2. ได้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่จะได้นำาไปบริหาร
งานวิชาการและวางแผนการดำาเนินงานได้อย่าง
มีระบบ

วิธีดำาเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้มี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา การ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

2. ศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรยีนต้นแบบ สงักัดสำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศกึษามธัยมศึกษา เขต 25 จำานวน 3 โรงเรียน โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก

3. การยกร่างรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยนำาผลการวิจัย
จาก ตอนที่ 2 มายกร่างรูปแบบการบริหารงาน
วชิาการของโรงเรยีน ทีไ่ดม้าจากการสมัภาษณเ์ชงิ
ลึก จำานวน 3 โรงเรียน

4. ประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 โดยผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 11 
คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

1. ประชากร ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้จำานวน 
300 คน ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ที่ผ่านการประเมิน สมศ. 
รอบ 3จำานวน 30 โรงเรยีน ประกอบด้วย ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา จำานวน 30 คน ครหัูวหน้างานวิชาการ 
จำานวน 30 คน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำานวน 240 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ จำานวน 150 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จำานวน 15 คน ครูหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
จำานวน 15 คน และครหูวัหนา้กลุม่สาระการเรยีนรู ้
จำานวน 120 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Random 
Sampling) โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ (Percentage) 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 43) ด้วยวิธีการสุ่ม
ตามสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำานวนโรงเรียน ดังนี้ 

2.1 ใช้ขนาดโรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

2.2 สุ่มจำานวนกลุ่มตัวอย่างจากขนาด
ของโรงเรียน 3 ขนาด คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ 
จำานวน 60 คน โรงเรียนขนาดกลาง จำานวน 40 
คน และโรงเรียนขนาดเลก็ จำานวน 50 คน ทำาการ
สุ่มอย่างง่าย โดยใช้เกณฑ์ร้อยละด้วยวิธีการ
สุ่มตามสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำานวนโรงเรียน  
(Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ชนิด 
คือ 1) แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ 
(check -list) และแบบประมาณคา่ (rating scale) 
5 ระดับ 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ 
3) แบบประเมนิผลรปูแบบการบรหิารงานวชิาการ
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ในโรงเรียน ใช้ในการสำารวจสภาพปัจจุบัน สภาพ
ปัญหา การบริหารงานวิชาการสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้
ดำาเนินตามขั้นตอนตามลำาดับ ดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน รูปแบบ 
การบริหารงานวิชาการของโรงเ รียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

2. ผลการศกึษา สถานศกึษาตน้แบบโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก แนวทางการดำาเนินงานการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา

3. ผลการประเมินผลรูปแบบซึ่งประเมิน

ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (S.D) 

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและ

ปัญหา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25

1.1 สภาพปัจจุบัน การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวมและ
รายด้านของสภาพปัจจุบัน ด้านที่มีอันดับสูงสุด 
คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาสถาน
ศึกษา ซึ่งอยู่ในระดับมาก (  = 4.11) และด้านที่
มอีนัดบัต่ำาสดุ คอื ดา้นการวดัผล ประเมนิผล และ
ดำาเนินการเทียบโอนผลการเรียนและการนิเทศ
การศึกษาซึ่งอยู่ในระดับมาก (  = 4.01) ราย
ละเอียดดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเก่ียวกบั สภาพปจัจบุนัการบริหารงานวิชาการโดยภาพ
รวมและรายด้าน

กระบวนก�รบริห�รง�นวิช�ก�ร S.D คว�มคิดเห็น อันดับ

1. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 4.11 0.64 มาก 1
2. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4.06 0.58 มาก 2
3. การวัดผล ประเมินผล และดำาเนินการเทียบโอน
   ผลการเรียน

4.01 0.59 มาก 4

4. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 4.05 0.58 มาก 3
5. การนิเทศการศึกษา 4.01 0.59 มาก 4

รวม 4.05 ม�ก
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1.2 ผลการศึกษาสภาพปัญหา การ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยเป็น
คำาถามปลายเปิด 5 ด้าน โดยภาพรวมแต่ละด้าน
มีผลกระทบต่อกระบวนการทำางานค่อนข้างน้อย 
เช่น การขาดการวางแผน กระบวนการทำางานให้
เปน็ระบบทีช่ดัเจน บุคลากรในโรงเรยีนไมเ่พียงพอ
ต่อนักเรียน โรงเรียนมีการกำาหนด วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ยงัไม่ชัดเจนในหลกัสูตรสถานศกึษาและบรบิท
ต่างๆ ของโรงเรียนยังไม่สอดคล้องต่อการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาอีกทั้งกระบวนการทำางาน 
การวางแผน ออกแบบ การนำาหลักสูตรไปใช้ การ
วัดประเมินผล ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เป็นต้น

2. แนวทางการบริหารงานวชิาการ ได้จาก
การศึกษาสถานศึกษาต้นแบบ สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยการ
สมัภาษณเ์ชงิลกึ พบวา่มแีนวทางและองคป์ระกอบ
การดำาเนินงาน การบริหารงานวิชาการ 5 องค์
ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 2) การจัดการเรียนการสอนในสถาน
ศึกษา 3) การวัดผล ประเมินผล และดำาเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 4) การพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้ และ 5) การนิเทศการศึกษา 

3. รูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
มาเพื่อยกร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
1) การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 2) การ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 3) การวัดผล 
ประเมินผลและดำาเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

4) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ และ 
5) การนิเทศการศึกษา โดยได้จากการยกร่างและ
สรา้งรปูแบบจาการสมัภาษณส์ถานศกึษาตน้แบบ 
จำานวน 3 แหง่ โดยแบ่งเปน็ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก จากนั้นได้ยกร่างเป็นรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ของ
โรงเรยีนขนาดใหญ ่ขนาดกลางและขนาดเลก็ ม ี5 
องค์ประกอบ คือ 1) หลักการและเหตุผล 2) จุด
มุ่งหมาย 3) การดำาเนินการ 4) การประเมิน และ 
5) เงื่อนไขความสำาเร็จ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลใน
สถานศึกษา

4. ผลการประเมนิรปูแบบการบรหิารงาน
วิชาการของโรงเรยีน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 โดยผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 
11 คน ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไป
ได ้ของรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 จากการประเมินรูปแบบ จำานวน 3 ขนาด 
ไดแ้ก ่โรงเรยีนขนาดใหญ่ โรงเรยีนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่ ด้านความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีอันดับ
สูงสุด คือ การดำาเนินการซึ่งอยู่ในระดับมาก (  = 
4.45) และดา้นทีม่อีนัดบัต่ำาสดุคอืการประเมนิผล
ซึง่อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.09) ดา้นความเปน็ไปได ้
โดยรวมอยู่ในร ะดับมาก ด้านที่มีอันดับสูงสุด คือ
การดำาเนนิการ ซึง่อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.64) 
และด้านที่มีอันดับต่ำาสุดคือการประเมินผลซึ่งอยู่
ในระดับมาก (  = 4.18) รายละเอียดดังตาราง 2
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พบว่า โรงเรียนขนาดกลาง ด้านความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ ด้านทีม่อีนัดับสงูสดุ 
คือการดำาเนินการ ซึ่งอยู่ในระดับมาก (  = 4.45) 
และดา้นทีมี่อันดบัต่ำาสดุ คือ การประเมนิผลซึง่อยู่
ในระดับมาก (  = 4.00) ด้านความเป็นไปได้โดย

รวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีอันดับสูงสุด คือการ
ดำาเนินการ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.55) 
และดา้นทีม่อีนัดบัต่ำาสดุ คอื การประเมนิผลซึง่อยู่
ในระดับมาก (  = 4.09) รายละเอียดดังตาราง 3

ต�ร�ง 2 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมิน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ่ จำาแนกเป็นรายด้าน 

องค์ประกอบของรูปแบบ
ก�รบริห�รง�นวิช�ก�ร

คว�มเหม�ะสม คว�มเป็นไปได้

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

1. หลักการ 4.36 0.50 มาก 4.45 0.52 มาก

2. จุดมุ่งหมาย 4.36 0.50 มาก 4.55 0.52 มากที่สุด

3. การดำาเนินการ 4.45 0.52 มาก 4.64 0.50 มากที่สุด

4. การประเมินผล 4.09 0.54 มาก 4.18 0.40 มาก

5. เงื่อนไขความสำาเร็จ 4.18 0.40 มาก 4.27 0.47 มาก

โดยรวม 4.29 0.21 0.28 4.42 0.26 ม�ก

ต�ร�ง 3 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมิน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดกลาง 

ที่
องค์ประกอบของรูปแบบ
ก�รบริห�รง�นวิช�ก�ร

คว�มเหม�ะสม คว�มเป็นไปได้

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

1 หลักการ 4.18 0.40 มาก 4.27 0.47 มาก
2 จุดมุ่งหมาย 4.36 0.50 มาก 4.36 0.50 มาก
3 การดำาเนินการ 4.45 0.52 มาก 4.55 0.52 มากที่สุด
4 การประเมินผล 4.00 0.45 มาก 4.09 0.54 มาก
5 เงื่อนไขความสำาเร็จ 4.18 0.60 มาก 4.27 0.65 มาก

โดยรวม 4.04 0.28 ม�ก 4.31 0.19 ม�ก
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พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก ด้านความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ ด้านทีม่อีนัดับสงูสดุ 
คือการดำาเนินการ ซึ่งอยู่ในระดับมาก (  = 4.55) 
และด้านที่มีอันดับต่ำาสุด คือ การประเมินผลและ
เงือ่นไขความสำาเรจ็ซึง่อยูใ่นระดับมาก (  = 4.00) 

ด้านความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้าน
ทีม่อีนัดบัสงูสดุ คอื การดำาเนนิการ ซึง่อยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุ (  = 4.64) และดา้นทีม่อีนัดับต่ำาสดุ คอื 
การประเมนิผลซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.09) ราย
ละเอียด ดังตาราง 4

ต�ร�ง 4 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของ
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก จำาแนกเป็นรายด้าน 

ที่
องค์ประกอบของรูปแบบ
ก�รบริห�รง�นวิช�ก�ร

คว�มเหม�ะสม คว�มเป็นไปได้

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

1 หลักการ 4.09 0.54 มาก 4.18 0.40 มาก
2 จุดมุ่งหมาย 4.18 0.60 มาก 4.27 0.47 มาก
3 การดำาเนินการ 4.55 0.52 มากสุด 4.64 0.50 มากที่สุด
4 การประเมินผล 4.00 0.63 มาก 4.09 0.54 มาก
5 เงื่อนไขความสำาเร็จ 4.00 0.63 มาก 4.18 0.60 มาก

โดยรวม 4.16 0.38 ม�ก 4.27 0.27 ม�ก

อภิปรายผล
การวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สามารถอภิปราย
ผล ดังนี้

1. ผลจากการวจิยัการบรหิารงานวชิาการ
ของโรงเรียน มีสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะงานวิชาการเป็น
งานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษา

ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มุ่ง
ให้กระจายอำานาจในการบรหิารจดัการไปใหส้ถาน
ศึกษาไปให้มากท่ีสุด เพ่ือให้สถานศึกษาบริหาร
งานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว 
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถาน
ศึกษา ชมุชน และทอ้งถิน่ บรหิารจดัการศกึษาของ
สถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้อง

กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมิน
คณุภาพภายใน เพือ่พฒันาตนเองและการประเมนิ
จากหน่วยงานภายนอก พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยเกื้อหนุนการ
พฒันาการเรยีนรูท้ีส่นองความตอ้งการของผูเ้รยีน 
ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วย
งานและสถาบันอื่นๆ อย่างกว้างขวางเพื่อให้ การ
บริหารงานวิชาการบรรลุจุดหมายของหลักสูตร 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ 
(2551: 2) ที่สรุปไว้ว่า งานวิชาการเป็นงานที่
รวมภารกิจหลักของหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่
บ่งบอกถึงปรัชญาจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้ผู้รับบริการซึ่งได้แก่ นักเรียนหรือบุคคลใน
ชุมชนได้รับการพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ เจตคติ 
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และทักษะในศาสตร์ด้านต่างๆ เพ่ือนำาไปสู่เป้า
หมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งปัจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ท้อง
ถ่ิน ใหม้คีณุภาพและมปีระสทิธภิาพ ซึง่สอดคลอ้ง
กับกระทรวงศึกษาธิการ (2550: 7) ได้กล่าวว่า 
งานวิชาการเป็นหัวใจของสถานศึกษา หน้าที่ของ
โรงเรยีน คอื การใหค้วามรูท้างวชิาการแกน่กัเรยีน
เป็นสำาคัญ การบริหารงานวิชาการ มีความจำาเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีดำาเนินการบริหารงานเพื่อพัฒนา
คณุภาพดา้นวิชาการสู่ผูเ้รยีนและสรา้งประสทิธิผล
ในการบริหารด้านวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ดวง สุวรรณเกิดผล (2550: 74) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารงาน
วิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา
ชั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการ
บริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดา้น
ทกุด้านอยูใ่นระดับมาก สอดคลอ้งกบัรายงานการ
วิจัยของ บุญเพ็ง กุละนาม (2550: 122-127) 
ทีท่ำาการวจิยั เรือ่ง รปูแบบการบรหิารงานวชิาการ
โรงเรียนจัดการศึกษาภาคบังคับ สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า สภาพการ
ใชก้ระบวนการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนจดัการ
ศึกษาภาคบังคับ สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2. จากการศึกษาสภาพปัญหา รูป
แบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 พบว่า ปัญหาน้อยทั้ง 5 ด้าน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ โรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 25 มีการเตรียมความพร้อม
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ดัง
น้ันโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 25 จึงมีการพัฒนาคุณภาพและ
เพิม่ประสทิธภิาพทางดา้นการเรยีนการสอนอยา่ง
ต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนา
คุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาดูงานยังต่าง
ประเทศ เพ่ือนำาประสบการณ์มาพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการงานวิชาการ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ อนุยา อินทร์ม่ัง (2551: 76-80) ได้
ศกึษาสภาพและปญัหาการบรหิารงานวิชาการของ
ข้าราชการครูโรงเรียนสังกัด สำานักงานเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัญหาการบริหารงาน
วชิาการของขา้ราชการครโูรงเรยีนสงักดัสำานกังาน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย 

3. แนวทางที่ได้จากการศึกษาสถาน
ศึกษาต้นแบบโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาต้นแบบจำานวน 
3 แห่ง ได้แนวคิดและข้อมูลเพื่อหาแนวทางและ
การดำาเนนิงาน การบริหารงานวชิาการ ทั้ง 5 องค์
ประกอบ จาการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา
การบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีน 3 แหง่ นัน้ พบ
วา่ แนวทางและองคป์ระกอบในการดำาเนนิงานการ
บรหิารงานวชิาการทัง้ 5 ดา้น นัน้ ไดม้แีนวทางและ
องค์ประกอบที่เหมือนกัน แต่มีเพียง 1 ด้าน ที่มี
ความแตกต่างกัน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา ทั้งหลักสูตรมาตรฐานโรงเรียนสากล 
และหลกัสตูรทอ้งถิน่ ทีม่คีวามแตกต่างกนัไปตาม
บริบทของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของธีร
ะพร อายุวัฒน์ (2552: 510-517) ที่ได้วิจัย เรื่อง 
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก พบว่า 1) 
โรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้ 17 ด้าน 2) 
ได้ 3 ส่วน คือ (1) ส่วนนำา กล่าวถึงความเป็นมา 
ความสำาคัญ และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
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งานวชิาการของสถานศกึษาขนาดเลก็ (2) แนวทาง
การปฏบัิติท่ีเปน็เลศิในการบรหิารงานวชิาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วยแนวคิดและ
หลักการ ยุทธศาสตร์ และคุณลักษณะของสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก แนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็ก และ (3) เงื่อนไขของการนำาแนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็กไปใช้ และ 3) ผลการตรวจ
สอบแนวทาการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก
มีประโยชน์และนำาไปใช้ปฏิบัติได้จริง

4. จากการยกร่างรูปแบบการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า รูป
แบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 
ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ
องค์ประกอบด้านตัววัดความสำาเร็จประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการและเหตุผล 2) 
จุดมุ่งหมาย 3) การดำาเนินการ 4) การประเมิน 
และ 5) เงื่อนไขความสำาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ธีระ รุญเจริญ (2550: 162-163) ที่ได้
เสนอองค์ประกอบของรูปแบบไว้ 6 องค์ประกอบ 
คือ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ 3) ระบบและกลไกของรูปแบบ 4) วิธี
ดำาเนินงานของรูปแบบ 5) แนวทางการประเมิน
ผลรูปแบบ และ 6) เงื่อนไขของรูปแบบ

5. จากผลการประเมินโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
พบว่า มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ พบ
ว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ที่ประเมิน
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถาน
ศึกษา และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและความเข้าใจใน

การบริหารงานวิชาการเป็นอย่างดี และยังมีความ
ต้องการรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่จะเป็น
แนวทางในการพฒันางานวชิาการของโรงเรยีน ให้
เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ เมือ่เหน็องคป์ระกอบและ
วิธีการดำาเนินการต่างๆ ทำาให้สามารถตัดสินใจ
ที่จะประเมินออกมาได้ว่ารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาข้ึน
มานั้น มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ คัมภีร์ 
สุดแท้ (2553: 177-178) ที่ได้ทำาการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า ผล
การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และ
ความเปน็ประโยชนข์องรปูแบบการบรหิารวิชาการ
สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็กโดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภา 
ทองหงำา (2554: 283-287) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง 
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร วิธีดำาเนินการวิจัยประกอบ
ด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรที่
เกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์องค์
ประกอบความสัมพันธ์และพัฒนารูปแบบผลการ
วิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการ
บรหิารงานวชิาการโรงเรยีนสังกดักรุงเทพมหานคร 
มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยที่มีการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ของนักเรียน การนิเทศการศึกษา การ
แนะแนวการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษา และสื่อการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยส่ง
ผลผา่นการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูข้องนกัเรียน 
ส่วนผลการยืนยัน รูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรยีนสังกดักรงุเทพมหานคร มคีวามเหมาะ
สม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและใช้ประโยชน์
ได้จริง สอดคล้องกับทฤษฎีและกรอบแนวคิด
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป  

1.1 สภาพปจัจบุนัการบรหิารงานวชิาการ
ของโรงเรยีน ในสงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 25 โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก 
เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและต่อยอดให้มี
การพัฒนาต่อไป หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควร
จัดกิจกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
รปูแบบการบรหิารงานวชิาการมาใชใ้นการบรหิาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่น การ
มอบรางวัลโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้นหรือผู้
บริหารดีเด่น เป็นต้น

1.2 ด้านการวัดผล ประเมินผล และ
ดำาเนินการเทียบโอนผลการเรียน ผู้บริหารทุก
ระดบัควรเขา้รบัการอบรมประชุมหาความรูใ้นเรือ่ง
การวัดผลประเมินผลร่วมกับครูอย่างสม่ำาเสมอ ที่
และใหค้วามสำาคัญในการวดัผลประเมนิตามสภาพ
จริง ให้นำาการประเมนิผลมาปรบัปรงุการเรยีนการ
สอน ทุกกลุ่มสาระ เพ่ือจะได้นำาไปบริหารงาน
วิชาการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.3 ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านผู้
บริหาร ครู และคณะกรรมการสถาน ต้องมีส่วน
ร่วม คิดร่วมทำา ต้องมีเทคนิคการนิเทศที่หลาก
หลายเปน็แบบกลัยาณมิตร ใหท้กุคนทกุฝ่ายมสีว่น
ร่วมในการมีการวางแผน การนิเทศให้เป็นระบบ
ต่อเนื่องและปัจจุบัน 

 1.4 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 โดยเป็นคำาถามปลายเปิด 
พบว่า แต่ละด้านมีผลกระทบต่อกระบวนการ
ทำางานค่อนข้างน้อย แต่ในบางด้านก็ยังพบปัญหา 
เชน่ ปญัหาการขาดแคลนบคุลากรทีม่คีวามรูค้วาม

เข้าใจ และประสบการณ์ด้านการศึกษา ตลอดจน
การ ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
บริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 

1.5 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ฉบับนี้อาจยังมีข้อบกพร่อง
ในบางส่วนยังขาดการนำารูปแบบไปใช้เพื่อแก้
ปัญหา หากผู้สนใจจะนำาไปศึกษา หรือนำาไป
ทดลองใช้ สามารถพัฒนากระบวนการเพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาได้

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพใน
การใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ไปใช้ในสถานศึกษา เพื่อจะได้เป็นแนวทางการ
ปรับปรุง แก้ไข ให้เกิดการพัฒนาการบริหารของ
สถานศึกษา

2.2 ควรศึกษารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 
ทัง้หลกัสตูรมาตรฐานโรงเรยีนสากล และหลักสตูร
ท้องถิ่น ของโรงเรียน สามารถประยุกต์ใช้

ใหเ้กิดรปูแบบใหมท่ีส่รา้งประสทิธผิลเพิม่
ขึ้นในสถานศึกษาทุกระดับ

2.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการบรหิารงานวชิาการ ของโรงเรยีน
อาทิเช่น ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้าน
บุคลากรเป็นต้น เพื่อจะได้เป็นแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการ

2.4 ควรมีการพัฒนาต่อยอดโดยการนำา
รูปแบบการบริหารงานวิชาการ ไปใช้ในโรงเรียน
ของผู้วิจัยเอง
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