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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและความคาดหวังตอการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม 

(จตุรงคสงครามอนุสรณ) สังกัดกรุงเทพมหานคร 8 ดาน ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาแหลงการเรียนรู และการนิเทศการศึกษา

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูในโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 31 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคาความถี่

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) สังกัดกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ 

ดานการนเิทศการศึกษา สวนดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอน ผลการเรียน มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด และความคาดหวังตอการ

บริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สวนการวัดผลประเมินผลและเทียบโอน ผลการเรียน มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด 

 คำสำคัญ : การบริหารงานวิชาการ 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research was to study the States and Expectation of Academic Administration 

in Petchkasem (Jaturongsongkhram anusorn) School under Bangkok Metropolitan in 8 aspects: 

1)curriculum development 2)learning process development 3)the measurement and evaluate and the 

comparison transfer 4)the research for develop education quality 5)mass media innovation development 

and way education technology 6)quality assurance development 7)development resources and 

8)education supervision. The population of this study consisted of 31  teachers in Petchkasem School. 

Five-rating scale questionnaire was used as the research instrument. Data were analyzed by using 

frequency percentage, mean and standard deviation. 

 The results of this study indicated that overall States of Academic Administration in 

Petchkasem (Jaturongsongkhram anusorn) School under Bangkok Metropolitan was at a high level. 

When individual aspects were considered, curriculum development had the highest mean, followed by 

education supervision, and the measurement and evaluate and the comparison transfer had lowest 

mean score and Expectation of Academic Administration in Petchkasem School was at a highest level. 

When individual aspects were considered, mass media innovation development and way education 

technology had the highest mean, followed by quality assurance development, and curriculum 

development had lowest mean score. 

 Keyword : Academic Administration  

 

บทนำ 

  “...การศึกษาเปนปจจัยสำคัญในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล 

สังคมและบานเมืองใด ใหการศึกษาที่ดีแกประชาชนไดอยาง ครบถวน พอเหมาะกับทุก ๆ ดาน สังคมและบานเมืองนั้นก็จะมี

พลเมืองท่ีมีคุณภาพซึ่งธำรงรักษา ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว และพัฒนาใหกาวหนาตอไปโดยตลอด...” พระราช

ดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (กรมวิชาการ. 2540, น.3) พระบรมราโชวาทแสดงใหเห็นถงึ

ความสำคัญและความจำเปนของกระบวนการทางการศึกษา โดยเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางคนเพ่ือพัฒนาประเทศ ทั้งใน

ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลายในสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โรงเรียน

ซึ่งเปนองคกรที่ทำหนาที่ในการจัดการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดประสบการณใหม ๆ จึงตองมีการปฏิรูปและพัฒนาการ

จัดการศึกษาใหพรอมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตรงตามเจตนารมณและมาตรฐานของการศึกษา  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 

กำหนดใหกระทรวงศึกษาธิการตองกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา ทั้งดานการบริหารวิชาการ การบริหาร

งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่

โดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546, น.20) งานบริหารสถานศึกษาแตละดานลวนมีความสำคัญตอกระบวนการจัดการศกึษา 
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ซึ่งคาเบ็ง รถสีดา (2550, น.13) งานดานวิชาการเปนงานหลักในการศึกษาทุกระดับท่ีบุคลากรทุกฝายทุกระดับท่ีเก่ียวของกับ

กระบวนการจัดการการศึกษาตองใหความสำคัญในลำดับแรกซึ่งสอดคลองกับปรียาภรณ วงศอนุตรโรจน (2553, น.1) 

งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษาไมวา สถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐาน และคุณภาพของ

สถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการเนื่องจากงานวิชาการเก่ียวของกับหลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษาและ

การจัดการเรียนการสอนซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา และเกี่ยวของกับผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของ

สถานศึกษา ซึ่งอาจจะเก่ียวของทางตรงหรือทางออมก็ขึ้นอยูกับลักษณะงานนั้น ๆ ดังน้ัน การบริหารสถานศึกษาในระดับตาง ๆ 

ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองใหความสำคัญอยางยิ่งในการบริหารงานวิชาการ สวนการบริหารงานดานอ่ืน ๆ ก็มี

ความสำคัญเชนเดียวกัน แตก็เปนเพียงสวนเสริมสนับสนุนใหงานวิชาการดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาที่มีการ

กำหนดขอบขายของการบริหารงานวิชาการอยางชดัเจน ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองมีวิสัยทัศนและแนวคิดใหม ๆ ในการ

ที่จะพัฒนางานวิชาการ อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความตระหนัก และรวมกันพัฒนางานวิชาการอยางจริงจัง 

ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรสามารถนำปรัชญาและวิสัยทัศนของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตาม

โครงการและกิจกรรมตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู ไปประยุกตใชอยางเหมาะสม เนื่องจากกิจ

กรรมการบริหารงานวิชาการเปลี่ยนไปตามสาระสำคัญของหลักสูตรและนโยบายของการบริหารงานของหนวยงาน ผูบริหาร

สถานศึกษาจำเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตลอดจนการเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการ

บริหารสถานศึกษาอยางตอเนื่อง การดำเนินการบริหารงานวิชาการจำเปนเปนอยางยิ่ง ที่ตองอาศัยความรวมมือกันของทุก

ภาคสวน เพราะผูบริหารไมสามารถที่จะช้ีนำไดในทุกเรื่อง จำเปนที่จะตองไดรับความรวมมือจากคณะครู บุคลากรใน

สถานศึกษา รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของ ในการแสดงความคิดเห็น กำหนดทิศทาง การวางยุทธศาสตร พันธกิจ เปาประสงค 

รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอผูเรียน

สูงสุด (จันทรานี สงวนนาม, 2545, น.143) 

 การบริหารงานวิชาการ จึงเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษาเพราะเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดการเรียนรูกับ

ผูเรียนใหมีคุณภาพ เปนคนเกง ดี มีสุข นอกจากนั้นการบริการงานวิชาการยังเปนสวนหนึ่งของครูทุกคน ที่จะจัดการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยผูสอนปรับกระบวนการเรียนรูหรือปรับวิธีเรียนเปลี่ยน

วิธีสอนอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ  เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนอยางมีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงครูผูสอนไดสอน

อยางมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล การศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ นั้นเปนสิ่งที่สำคัญและจำเปนอยางยิ่ง 

ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยที่หลากหลาย จากสภาพความเปนมา ความสำคัญเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพและความคาดหวังตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเพชรเกษม(จตุรงคสงครามอนุสรณ) 

สังกัดกรุงเทพมหานคร วามีสภาพและความคาดหวังตอการบริหารวิชาการอยางไร และนำขอมูลที่ไดไปเปนแนวทางปรับปรุง

แกไขและพัฒนาการบริหารบริหารงานวิชาการใน โรงเรียนเพชรเกษม(จตุรงคสงครามอนุสรณ) ใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาสภาพและความคาดหวังตอการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) 

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากร ที่ ใชในการวิจัยเปนครูในโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ ) สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ปการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 31 คน 

 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก สภาพและความคาดหวังตอการบริหารวิชาการตามความเห็นของครู โรงเรียนเพชรเกษม 

(จตุรงคสงครามอนุสรณ) กรุงเทพมหานคร ใน 8 ดาน ประกอบดวย 1)การพัฒนากระบวนการเรียนรู 2)การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 3)การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4)การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 5)การพัฒนาแหลง

การเรียนรู 6)การนิเทศการศึกษา 7)การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 8)การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 การวิจัยเรื่อง สภาพและความคาดหวังตอการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) 

สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี   

   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณใน

การทำงาน ลักษณะเปนคำถามแบบเลือกตอบ 

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามสภาพและความคาดหวังตอการบริหารงานวิชาการ แบงตามการบริหารงานวิชาการ 

8 ดาน ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู  การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  การพัฒนาแหลงการเรียนรู  

การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลักษณะเปนคำถามปลายปด แบบมาตรประมาณคา

ตามหลักการของลิเคอรท 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ไดดำเนินการเก็บรวบรวบขอมูลตามขึ้นตอนดังนี้ 

 1. ติดตอมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เพื่อขอหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการดำเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล 

 2. สงหนังสือเพื่อขออนุญาตจากผูอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) และช้ีแจง

รายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกลุมประชากรดวยตนเองจำนวน 31 ฉบับ และนัดเวลาเก็บแบบสอบถามดวยตนเองได

กลับคืนมา 31 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 4. นำขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาทำการวิเคราะหทางสถิติตอไป 

  การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการประมวลผลขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ใชโปรแกรมสำเร็จรูปตามขั้นตอนดังนี้  

  1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  โดยการหาคาความถ่ีและรอยละ 

   2. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 สภาพ และความคาดหวังตอการบริหารงานวิชาการ  โดยการหา

คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผลการวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยครั้งน้ีกำหนดเกณฑการแปลผลเปรียบเทยีบกับ

เกณฑท่ีตั้งไว ซึ่งแบงออกเปน 5 ชวง  
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สรุปผลและอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาสภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) สังกัดกรุงเทพมหานครโดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ 

การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สวนการวัดผลประเมินผลและเทียบโอน 

ผลการเรียน มีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด และ ความคาดหวังตอการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ)

สังกัดกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี การศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ การนิเทศ

การศึกษา สวนการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด โดยมีรายละเอียดของผลการวิจัยในแตละ

ดานดังน้ี 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) 

สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนมีการ

กำหนดวิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจของสถานศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือโรงเรียนมีการ

กำหนดสมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ในหลักสูตรสถานศึกษา และ โรงเรียนมีการวิเคราะหหลักสูตร

ไดตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวนโรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามผล ประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา

อยางตอเนื่อง  มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด และ ความคาดหวังตอการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) 

สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนมีการ

วิเคราะหหลักสูตรไดตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนมีการกำหนด

วิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ ของสถานศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษา และ โรงเรียนมีการกำหนดสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ในหลักสูตรสถานศึกษา สวนโรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามผล ประเมินผลการใชหลักสูตร

สถานศึกษาอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด 

2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู สภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) 

สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการสงเสริมใหครู

จัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ มีการสงเสริม

ใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ และ มีการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงและ

สงเสริมผูเรียนใหมีนิสัยนักการอานและใฝรูอยางตอเนื่อง สวนมีการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการ

ยอมรับ เห็นคุณคาในตนเอง มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด  และ ความคาดหวังตอการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค

สงครามอนุสรณ) สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา มีการสงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ มีการสงเสริม

ใหครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง  สงเสริมผูเรียนใหมีนิสัยนักการอานและใฝรูอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหครูจัด

กิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการยอมรบั เห็นคุณคาในตนเอง สวนมีการสงเสริมใหผูเรียนไดคนควาหาความรูจากแหลงการ

เรียนรู ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน  มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด  

3. ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอน ผลการเรียน สภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค

สงครามอนุสรณ) สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอน ผลการเรียน อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
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รายขอ พบวาคุณครูจัดทำแผนการวัดผล ประเมินผล ของแตสาระการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  มีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุด รองลงมาคือคุณครูมีการพัฒนาวิธีการวัดผลประเมินผลใหไดมาตรฐาน และเหมาะสมกับความแตกตางของผูเรียน 

และคุณครูดำเนินการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง สวนโรงเรียนมีการ

พัฒนาเครือ่งมือวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด  และ ความคาดหวัง

ตอการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการวัดผลประเมินผลและ

เทียบโอน ผลการเรียนอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คุณครูจัดทำแผนการวัดผล ประเมินผลของแตสาระ

การเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือคุณครูมีการพัฒนาวิธีการวัดผลประเมินผลใหได

มาตรฐาน และเหมาะสมกับความแตกตางของผูเรียน และคุณครูดำเนินการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง สวนโรงเรียนมีการพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนของ

โรงเรียนอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด 

4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงคราม

อนุสรณ) สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

มีการสงเสริมใหครูทำวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือแกปญหาการเรียนและพฤติกรรมของผูเรียน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ คุณครูมีการ

ทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และคุณครูมีการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียน 

และผลการวิจัยอยางตอเนื่อง  สวนมีการสงเสริมใหครูใหมีการเผยแพรผลงานการวิจัยทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน 

คาเฉลี่ยต่ำที่สุด และ ความคาดหวังตอการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีการสงเสริมใหครูทำวิจัยในชั้นเรียน

เพ่ือแกปญหาการเรียนและพฤติกรรมของผูเรียน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ คุณครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  และคุณครูมีการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนและผลการวิจัยอยาง

ตอเน่ือง สวนมีการสงเสริมใหครูใหมีการเผยแพรผลงานการวิจัยทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน คาเฉลี่ยต่ำที่สุด 

5. ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม 

(จตุรงคสงครามอนุสรณ) สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา อยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการสงเสริมใหครูผลิตสื่อและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู  มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ มีการสงเสริมใหครใูชสื่อและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ คุณครูมีการเลือกใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได

เหมาะสมกับเนื้อหา และผูเรียน สวนมีการสงเสริมใหคุณครูประเมินและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา มีคาเฉลี่ย

ต่ำที่สุด และ ความคาดหวังตอการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการสงเสริมใหครู

ผลิตสื่อและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ มีการสงเสริม

ใหครูใชสื่อและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และคุณครูมีการผลิตสื่อ พัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  สวนโรงเรียนมีการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

การศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด 
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6. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม 

(จตุรงคสงครามอนุสรณ) สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

รองลงมาคือ โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป รองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ โรงเรียนมีการ

ดำเนินการพัฒนางาน กำกับติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่องสวนโรงเรียนจัดทำระบบ

สารสนเทศของสถานศึกษาอยางไประบบ มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด และความคาดหวังตอการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม

(จตุรงคสงครามอนุสรณ)สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก

ที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด

รองลงมาคือ โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป รองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ โรงเรียนมีการ

รายงานการดำเนินกิจกรรม และวิเคราะหการประเมินคุณภาพอยางเปนระบบสวนโรงเรียนจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือสรางความรู

ความเขาใจ เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด 

7. ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู สภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) 

สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนสงเสริมให

คุณครูใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสำหรับนักเรียน  มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

รองลงมาคือ โรงเรียนมีการสรางแหลงเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และ โรงเรียนมีการพัฒนา

แหลงเรียนรูที่มีอยูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สวนโรงเรียนมีการจัดทำทะเบียนแหลงการเรียนรู

ภายในโรงเรียน และการใชแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด และความคาดหวังตอการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม 

(จตุรงคสงครามอนุสรณ) สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา โรงเรียนมีการสรางแหลงเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ 

โรงเรียนมีการพัฒนาแหลงเรียนรูที่มีอยูเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และ โรงเรียนสงเสริมใหคุณครูใช

แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสำหรับนักเรียน สวนโรงเรียนมีการจัดทำ

ทะเบียนแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนและการใชแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด 

8. ดานการนิเทศการศึกษา สภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) สังกัด

กรุงเทพมหานคร ดานการนิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนมีการจัดทำแผนและปฏิทิน

การนิเทศ  เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนจัดใหมีการ

นิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา และ โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการ

นิเทศภายในสถานศึกษา สวนโรงเรียนมีการติดตามประสานงานเพื่อพัฒนาระบบ และกระบวนการนิเทศ มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด 

และ ความคาดหวังตอการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการ

นิเทศการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนมีการจัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศ  เพื่อพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนจัดใหมีการนิเทศงานวิชาการ 

และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา และ โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา สวนโรงเรียนมีการติดตามประสานงานเพื่อพัฒนาระบบ และกระบวนการนิเทศ มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด 
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 จากผลการศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ ) 

สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) 

มีการบริหารงานวิชาการครอบคลุมขอบขายงานวิชาการท้ัง 8 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนไดทำ

การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหเกิดความทันสมัย โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน เปาประสงค พันธกิจ สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางข้ันพื้นฐานลงในหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู โรงเรียนไดมีกำหนดใหครูนำหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูนำมาจัดทำแผนการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ สอดคลองกับความสนใจของผูเรียน และ โดยคุณครูไดเขารับการอบรมจากทางสำนักการศึกษา

รวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือรองรับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (Thailand 4.0) หลักสูตรการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาการ (PLC) เพ่ือนำรูปแบบ

มาพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โรงเรียนมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 

2 สวน คือ การวัดผล และประเมินผลทายหนวยการเรียนรู และ การวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ทั้งนี้การออกขอสอบ

นั้น คุณครูจะออกขอสอบตามเนื้อหาท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูนำปญหาที่พบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทั้งในดานปญหาการเรียนและพฤติกรรม

ของนักเรียน มาหาวิธีการแกปญหาโดยการทำวิจัยในช้ันเรียน แลวนำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุง และพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน และผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนใหสูงขึ้น  ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูผลิตสื่อการสอน ใชสื่อการสอน และพัฒนาสื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน 

แลวนำสื่อการสอนใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น  ดานการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการการประกัน

คุณภาพของสถานศึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อสรางความรูความเขาใจ เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เพื่อนำความรูที่ไดรับไปดำเนินการประกันคุณภาพ และจัดทำระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ดานการ

พัฒนาแหลงการเรียนรูอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียน มีการสำรวจแหลงเรียนรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทั้งใน และภายนอกสถานศึกษา พรอมทั้งสราง และพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา แหลงเรียนรูที่มีอยูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการเขาใชแหลงเรียนรูเปนแหลง

คนควาขอมูล เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย และดานการนิเทศการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปน

เพราะวา โรงเรียนมีการจัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศ  เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน 

โรงเรียนจัดใหมีการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ท่ีหลากหลายรูปแบบ และเหมาะสม 

พรอมท้ังมีระบบการประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนเิทศภายในสถานศึกษา มีการติดตามประสานงานเพ่ือพัฒนา

ระบบ และกระบวนการนิเทศ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรพิพรรธ  ธรรมแท (2557) ที่ไดทำการวิจัยเกี่ยวกับ การบริหาร

วิชาการที่สงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 พบวาการบริหาร

วิชาการของสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยูในระดับมาก  

 ผลการวิจัยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ผูวิจัยอภิปรายผลในแตละดาน ดังน้ี  

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียน

เพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) มีการพัฒนาหลักสูตรและนำไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตั้งแตการ
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วิเคราะหหลักสูตรไดตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยกำหนดวิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ สมรรถนะสำคัญ

ของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคลงในหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู กำหนดเนื้อหาสาระการ

เรียนรูและขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ที่สามารถสื่อความหมายไดเขาใจในตรงกัน แตผลการปฏิบัติในการนำหลักสูตรไปใช มีการ

นิเทศ ติดตามผลประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และนำขอมูลมาพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย 

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  โดยไดรับความรวมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองเครือขาย ศึกษานิเทศก 

และชุมชน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปริศนา  ศรีเงิน (2559) ที่ไดทำการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด 

2  การพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนเพชรเกษม 

(จตุรงคสงครามอนุสรณ) มีการสงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ใหครูไดจัดกิจกรรม

การเรียนรูตามสาระการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจความตองการและความถนัดของนักเรียน โรงเรียนสงเสริมใหครู

จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง และสงเสริมผูเรียนใหมีนิสัยนักการอานและใฝรูอยางตอเนื่อง ใหครูปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกผูเรียน สอดคลองกับเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรูมีการ

จัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู พรอมทั้งสงเสริมใหนักเรียนไดคนควาหา

ความรูจากแหลงการเรียนรู ท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน และใหครูไดจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียนไดมีการฝก

ทักษะ กระบวนการคิด ซึ่งสอดคลองกับ นิลวรรณ วัฒนา (2556) ที่ไดทำการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี พบวา สภาพการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก  

3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน ผลการเรียนรู พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา 

โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) มีการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการ

เรียน โดยที่คุณครูทุกคนรูและเขาใจระเบียบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียน 

มีการพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนอยางตอเนื่อง  สอดคลองกับงานวิจัยของ 

วสันต  ปรีดานันท. (2553). ที่ไดทำการวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอน ผลการเรียนรู อยูในระดับมาก  

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา โรงเรียนเพชร

เกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) มีการสงเสริมใหครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน 

เพ่ือนำผลการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนมาใชปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ของ

ผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับ นพดล เจนอักษร ที่ไดกลาววา การวิจัยในชั้นเรียนเปนการวิจัยประเภทหนึ่งที่ครูผูสอนเปน 

ผูดำเนินการควบคูไปกับการสอนปกติในชั้น ท้ังนี้เพื่อศึกษาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นแลวนำผลที่ไดไป พัฒนาการเรียนการสอน 

หรือใชในการแกไขปญหาการสอนของครูผูสอน รวมทั้งเผยแพรใหเกิด ประโยชนแกผูอื่นตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ณปภัช รุงโรจน (2553) ที่ไดทำการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
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สังกัดกรุงเทพมหานครพบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา อยูในระดับมาก  

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา 

โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) มีการสงเสริมใหครูผลิตสื่อใชสื่อ และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

การศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดหาสื่อ และมีการสงเสริมใหคุณครูประเมินและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

การศึกษา มีการจัดทำทะเบียนสื่อ และแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ อังคณา มาศเมฆ (2557) 

ที่ไดทำการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผูเรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 5 พบวา 

การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผูเรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 5 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา อยูในระดับมาก  

6. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปน

เพราะวา โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) มีการแตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

และจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความรูความเขาใจ เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อนำความรูที่ไดรับไปดำเนินการ

ประกันคุณภาพ และจัดทำระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอยางเปนระบบ  รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปรองรับ

การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา ดำเนนิการพัฒนางาน กำกับติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อยางตอเนื่อง และรายงานการดำเนินกิจกรรม และวิเคราะหการประเมินคุณภาพอยางเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ อัมพร อินผง (2555). ที่ไดทำการวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตยานนาวา 

สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก 

7 การพัฒนาแหลงการเรียนรู พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนเพชรเกษม 

(จตุรงคสงครามอนุสรณ) มีการสำรวจแหลงเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน และภายนอกสถานศึกษา พรอมทั้ง

สราง และพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา แหลงเรียนรูที่มีอยูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา  มีการสงเสริมใหคุณครูใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันวางแผนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียน โดยการเขาใชแหลงเรียนรูเปนแหลงคนควาขอมูล เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูท่ี

ทันสมัย และจัดทำทะเบียนแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียน และการใชแหลงเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของ โสภา วงษนาคเพ็ชร 

(2553) ที่ไดทำการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 พบวาการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 2 ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู  อยูในระดับมาก 

8. การนิเทศการศึกษา พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค

สงครามอนุสรณ) มีการจัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน 

โรงเรียนจัดใหมีการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ท่ีหลากหลายรูปแบบ และเหมาะสม 

โดยคุณครูไดเขารับการอบรมจากทางสำนักการศึกษารวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาตามโครงการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (Thailand 4.0) หลักสูตรการ

สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาการ (PLC) เพื่อนำรูปแบบมาพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน พรอมทั้งมีระบบ

การประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา มีการติดตามประสานงานเพื่อพัฒนาระบบ 
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และกระบวนการนิเทศ และใชผลการประเมินผลการนิเทศ มาปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนของคุณครู ซึ่งแตกตางกับ

งานวิจัยของจิรพิพรรธ  ธรรมแท (2557) ที่ไดทำการวิจัยเกี่ยวกับ การบริหารวิชาการที่สงผลตอการจัดการศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. พบวาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานการนิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก  

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 

 1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรจะสงเสริมใหมีการนิเทศ ติดตามผล ประเมินผล

การใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาใหตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือที่จะไดนำผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในปการศึกษาตอไป  

 2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาควรจะสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนเกิด

การยอมรับ เห็นคุณคาในตนเอง และผูอื่น ยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 

พรอมท้ังควรสงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู มีกิจกรรมที่หลากหลายที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และควรกระตุนใหครู

บันทึกหลังการการสอนเปนประจำทุกสัปดาห  

 3. ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอน ผลการเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรจะสงเสริมใหครูไดมีการพัฒนา

เครื่องมือวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนอยางตอเน่ือง ใหทันตอบริบทของนักเรียนที่เปลี่ยนไป  

และสงเสริมจัดทำแผนการวัดผลประเมินผล ของแตละสาระการเรียนที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา เพื่อใหครูไดประเมิน

ความรูความสามารถของนักเรียนตามสภาพจริง สามารถเก็บรวบรวมขอมูลการวัดผลประเมินผลของนักเรียนอยางเปนระบบ 

 4. ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรจะสงเสริมใหครูทำวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือ

แกปญหาการเรียนและพฤติกรรมของผูเรียน และไดนำผลงานการวิจัยไปเผยแพรทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน 

 5. ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรจะสงเสริมใหครูผลิตสื่อและ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และใหคุณครูประเมินและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นไป 

 6. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรจะมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการการประกันคุณภาพของสถานศึกษา และจัดทำระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอยางไประบบ เพ่ือเพ่ิมความรู

ความเขาใจนำไปสูการประกันคุณภาพอยางถูกตอง และเปนระบบ 

 7. ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาควรจะสงเสริมใหมีการสรางแหลงเรียนรูเพื่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดทำทะเบียนแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียน และการใชแหลงเรียนรู เพ่ือใชเปน

ขอมูลในการตรวจสอบในการใช เปนการจัดทำแหลงขอมูลเพ่ิมในกรณีท่ีมีนกัเรียนมาใชเปนจำนวนมาก 

 8. ดานการนิเทศการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหมีการจัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศ  เพ่ือพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน และมีการติดตามประสานงานเพ่ือพัฒนาระบบ และกระบวนการนิเทศ 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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 2. ควรทำวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดอื่น และในดานอื่น ๆ ท่ีแตกตาง

ออกไปจากการทำวิจัยในครั้งน้ี 
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