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บทคดัย่อ 

 การวิจยัในครั4 งนี4  มีวตัถุประสงค ์เพื�อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนบา้นขนุประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ประชากรในการวิจยัครั4 งนี4  คือ ผูบ้ริหารและ
ครูผู ้สอน ประจําปีการศึกษา 2560 จํานวน 59 คน เครื� องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) โดยนําขอ้มูลที�ไดม้าวิเคราะห์หาค่าความถี� 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

 ผลการวจิยัพบวา่  สภาพการการบริหารงานวิชาการโรงเรียน มีการดาํเนินการตามขอบข่าย
การบริหารงานวิชาการทั4ง 9 ดา้น คือ  1) ดา้นการวางแผนงานวิชาการ กิจกรรมที�ผูบ้ริหารและครูผูส้อน
ส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการจดัระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศงานวิชาการ 2) ด้านการบริหาร
จัดการหลกัสูตรสถานศึกษา กิจกรรมที�ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการ
แต่งตั4งคณะกรรมการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา 3) ด้านการบริหารการจดัการเรียนรู้ กิจกรรมที�
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการประชุมชี4 แจงสร้างความตระหนักเกี�ยวกบั
การบริหารจดัการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 4) ดา้นการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน กิจกรรมที�
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีระบบการติดตามการดาํเนินการนิเทศภายใน    
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5) ดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียน กิจกรรมที�ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มี
การประชุมคณะทาํงาน 6) ด้านการพฒันาสื�อ นวตักรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมที�
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการจดัทาํทะเบียนสื�อ นวตักรรม เทคโนโลย ี
และแหล่งเรียนรู้ 7) ดา้นการวิจยัเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที�ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วน
ใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ ครูผูส้อนดาํเนินการจดัทาํวิจยัในชั4นเรียน  8) ดา้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวิชาการ กิจกรรมที�ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวิชาการ 9) ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษากบั
งานวิชาการ กิจกรรมที�ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการจดัทาํรายงานประกนั
คุณภาพดา้นวชิาการประจาํปีการศึกษา เพื�อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ  

 ส่วนปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเ รียนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร ในแต่ละดา้นผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ตอบว่าไม่มีปัญหา แต่มีส่วนนอ้ยเท่านั4น
ที�ตอบว่ามีปัญหา  ดา้นการวางแผนงานวิชาการ ปัญหาไดแ้ก่ ขาดการสํารวจและจดัทาํทะเบียนขอ้มูล
สารสนเทศงานวิชาการ  ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา ปัญหาไดแ้ก่ ขาดการใชข้อ้มูลที�
ถูกตอ้งในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา  ดา้นการบริหารการจัดการเรียนรู้ ปัญหาไดแ้ก่ ขาดการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้คาํแนะนาํปรึกษาให้ขวญักาํลงัใจ  ดา้นการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 
ปัญหาไดแ้ก่ ขาดการติดตามการดาํเนินการนิเทศภายใน  ดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียน ปัญหา
ไดแ้ก่ ขาดการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ  ดา้นการพฒันาสื�อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ 
ปัญหาไดแ้ก่ ขาดการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่สื�อ  ดา้นการวิจยัเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษา ปัญหา
ไดแ้ก่ ขาดการเผยแพร่งานวิจยัในชั4นเรียน  ดา้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แขง็
ทางวิชาการ ปัญหาไดแ้ก่ ไม่มีการวางแผนสร้างความเขม้แขง็ทางวิชาการกบัชุมชน  ดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษากบังานวิชาการ ปัญหาไดแ้ก่ ขาดการดาํเนินการดา้นการปรับปรุงการบริหารจดัการ
อยา่งต่อเนื�อง เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ  
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Abstract 

 

 This study aimed  to study the state and problems in academic administration of Ban 

Khun Prathet School, Nong Khaem District, Bangkok Metropolitan Administration. Population were 

59 school administrators and teachers during academic year 2560. Data were gathered through 

questionnaire in the form of a check list, and then they were analyzed by using frequencies and 

percentages. 

 Research results concerning the state of academic administration showed that school had 

operated in 9 aspects namely; 1) academic planning: the activity that most school administrators and 

teachers responded was an academic information system setting, 2) school curriculum management: 

the activity which most respondents responded was a school curriculum evaluation committee setting, 

3) the instructional management: the activity which most respondents responded was a meeting on 

child-centered awareness, 4) the internal supervision: the activity which most respondents responded 

was an internal supervision monitoring system, 5) the learning evaluation: the activity which most 

respondents responded was a meeting among a working group, 6) the media, innovation, technology, 
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and learning resource development: the activity which most respondents responded was a filling 

system setting on that matter, 7) research for educational quality development: the activity which 

most respondents responded was teachers were required to do a classroom research, 8) community 

participation: the activity which most respondents responded was educational community participated 

in school academic strength planning, 9) school academic assurance: the activity which most 

respondents responded was school academic assurance report preparation. 

 With regards to problems in academic administration, data showed that most school 

administrators and teachers responded that there were no problems in all aspects. Only few 

respondents responded there were problems which were lack of information surveying and filling 

system in academic planning aspect, in appropriated data in school curriculum construction aspect, 

lack of supporting and advising in instructional management aspect, lack of monitoring and activity 

in internal supervision, and learning evaluation aspect. For the media, innovation, technology, and 

learning resource development aspect, lack of public informed was mentioned as a problem, while 

lack of classroom research distribution was mentioned in research for quality development aspect, 

there were non-community participation in academic strength planning aspect, and non continuity on 

management improvement in school quality assurance aspect. 
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บทที� 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวฒัน์  มีผลต่อการ
เปลี"ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ รวมทั)งประเทศไทยดว้ย จึงมีความจาํเป็นที"
จะตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาของชาติซึ" งถือเป็นกลไกสําคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ เพื"อสร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพ พร้อมที"จะแข่งขนัและ
ร่วมมือสร้างสรรคใ์นเวทีโลก (กรมวิชาการ. 2544: 1) รัฐไดต้ระหนกัถึงการจดัการศึกษาของชาติ 
จึงเห็นความจาํเป็นที"จะตอ้งเปลี"ยนแปลงระบบการศึกษา เพื"อใหก้ารศึกษาเป็นกระบวนการที"จะช่วย
พฒันาคุณภาพชีวติของคนไทย ใหเ้ป็นไปตามกาลเวลาและบริบทของสังคมไทย 

 การศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้ มีความรู้  ความสามารถคิดเป็นทาํ
เป็นและแกปั้ญหาเป็น มีความขยนัขนัแข็งในการประกอบสัมมาอาชีพ คนที"ได รับการศึกษาอบรม
มาอย่างดี แล้วย่อมเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมให้มีความความ
เจริญกา้วหน้า มีความมั"นคงของเศรษฐกิจ สังคมมีความสุข ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างอุดมสม
บูรณ สม ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ภูมิพลอดุลยเดช ที"พระราชทานแก่ 
คณะครูนกัเรียนที"เขา้รับรางวลัพระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลยั (สํานกัการศึกษา. 2544 : 2) ตอนหนึ"ง
วา่ “การศึกษาเป็นปัจจยัในการสร้างและพฒันาความรู้  ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของ
บุคคล” การศึกษาที"ทุกคนยอมรับว่ามีความสําคญัต่อการพฒันาบุคลากรของประเทศชาติ คือ 
การศึกษาระดบัประถมศึกษา หรือการศึกษาขั)นพื)นฐาน          

 สถานศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท มีภารกิจหลกัที"สําคญัอยูที่"การพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพตามที" คาดหวงัไวต้ามระดับ และประเภทของการศึกษาคุณภาพที"คาดหวงั หมายถึง
คุณสมบติัอนัพึงประสงคที์"เกิดขึ)น แก่ผูเ้รียน ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจ ความคิด ทกัษะความสามารถ 
สุขภาพกายและจิต และคุณลกัษณะในดา้นบุคลิกภาพ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมซึ" งคาดหวงัไว ้ใน
การกาํหนดหลกัสูตร คาดหวงัโดยชุมชนและสังคม คาดหวงัโดยสถานศึกษา และคาดหวงัในตวั
ผูเ้รียนเองอีกดว้ย ในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามที"คาดหวงันั)น ประกอบด้วย งานหลาย ๆ 
ด้าน ได้แก่งานเกี"ยวกบัหลักสูตร ซึ" งสถานศึกษาตอ้งนําหลักสูตรแกนกลางมาจดัเป็นหลกัสูตร
สถานศึกษา งานเกี"ยวกบัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั การประเมินผลการเรียน เป็น
การประเมินผลตามสภาพจริง นอกจากนี) ยงัมีงานอีกหลาย ๆ ดา้นที"เป็นองคป์ระกอบที"สําคญัของ
การพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
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 จากการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การ
บริหารงานวิชาการซึ" งเป็นการบริหารงานที"สําคญั และเป็นหัวใจต่อการปฏิรูปการศึกษา การ
บริหารงานวิชาการเป็นงานที"เกี"ยวกบักิจกรรมซึ" งเกี"ยวขอ้งกบัการพฒันาและปรับปรุงแก้ไขการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของการศึกษา วิธีการจดัการหรือบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียน ผูบ้ริหารการศึกษาตอ้งเป็นทั)งนกับริหารและนกัวชิาการ 

 งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของ
สถานศึกษาก็คือ การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ" งขึ)นอยู่กบังานวิชาการทั)งสิ)น งานวิชาการเป็น
กิจกรรมการจดัการเกี"ยวกบังานดา้นหลกัสูตร การนาํหลกัสูตรไปใช ้เป็นแบบเรียน งานการเรียนการ
สอน งานสื"อการเรียนการสอน งานวดัผลและประเมินผล งานห้องสมุด งานนิเทศการศึกษา งาน
วางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรมทางวิชาการ เพื"อส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุจุดหมายของ
การศึกษาที"กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูง 

 จะเห็นไดว้า่การบริหารงานวิชาการนบัเป็นงานที"สําคญัของโรงเรียน เป็นหนา้ที"หลกั
ของโรงเรียน ถือเป็นหวัใจของการบริหารโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไม ขึ)นอยูก่บังานวิชาการของ
โรงเรียน ที"จะสร้างนกัเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และคุณสมบติัตามที"ตอ้งการ เพื"อ
นาํไปใชใ้นการดาํรงชีวติในสังคมต่อไปไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที"แก ้ไขเพิ"มเติม (ฉบบัที" 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั) งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั"วไป ไปยงัคณะกรรมการ และสํานักงาน
การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตพื)นที"การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื)นที"การศึกษาโดยตรง
ซึ" งในสถานศึกษานั)นจะเห็นไดว้า่ หวัใจของสถานศึกษาอยูที่"การบริหารงานวิชาการ มีความสําคญั
ยิ"งต่อจดัการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที"ตั)งไว  มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด่นชดัเมื"อมีการ
บริหารงานวิชาการประสบความสําเร็จ อุทยั บุญประเสริฐ. (2538 : 62) กล่าววา่ งานสําคญัของ
โรงเรียนคืองานวิชาการ ถ้าหากโรงเรียนดาํเนินงานผิดพลาดทางวิชาการ ก็น่าจะพิจารณาได้ว่า
โรงเรียนนั)นประสบความล้มเหลว ในทางตรงกนัขา้มโรงเรียนใดที"ประสบความสําเร็จในการ
ดาํเนินงานวิชาการ โรงเรียนนั)นก็สมควรที"จะได รับการยกย่อง ยอมรับว่าเป็นโรงเรียนที"ดาํเนิน
ภารกิจของโรงเรียนได ผล ซึ" งสอดคล องกบั ปองสิน วิเศรศิริ (2546: 2 อา้งถึงใน Miller. 1965 :175) 
ที"เน้นความสําคญัของงานวิชาการวา่ งานวิชาการเป็นหวัใจของโรงเรียน และ ปรียาพร วงคอ์นุตร
โรจน์ (2543 : 17)ไดก้ล่าวเช่นเดียวกนัวา่ความสาํคญัของสถานศึกษาอยูที่"การบริหารงานวชิาการ 
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 โรงเรียนบา้นขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนที"อยูใ่นสังกดั
ของกรุงเทพมหานคร อีกโรงเรียนหนึ"งที"มีผลทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั)นพื)นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2556- 2559 ดงันี)  
 
ตารางที" 1.1 แสดงผลทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั)นพื)นฐาน (O-NET) เมื"อปีการศึกษา 2556 
ระดบัชั)นประถมศึกษาปีที" 6 สาํนกังานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
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ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วทิ
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ภา
ษา

องั
กฤ

ษ 

บ้านขุนประเทศ 44.48 32.68 35.40 38.28 62.85 49.05 51.12 27.99 

ประชาบาํรุง 45.31 43.52 34.43 37.18 62.91 47.68 53.79 30.36 
มนตจ์รัสสิงห์
อนุสรณ์ 

41.57 35.18 32.41 32.21 64.00 43.21 49.00 27.68 

วดัศรีนวลธรรม
วมิล 

44.84 42.49 37.07 40.57 65.75 49.00 58.74 31.86 

วดัหนองแขม 45.88 41.49 36.20 39.02 64.56 49.65 60.33 33.03 
วดัอุดมรังสี 45.81 43.78 38.72 38.08 67.00 47.94 57.39 29.49 
คะแนนเฉลี"ยระดบั
สาํนกังานเขต 

45.27 40.67 36.46 38.41 67.78 48.54 56.47 30.51 

คะแนนเฉลี"ยระดบั
สังกดั 

45.31 41.26 36.67 38.73 65.49 50.05 55.18 31.78 

คะแนนเฉลี"ย
ระดบัประเทศ 

45.02 41.95 37.40 38.31 61.69 47.14 53.16 33.82 
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ตารางที" 1.2 แสดงผลทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั)นพื)นฐาน (O-NET) เมื"อปีการศึกษา 2557 
ระดบัชั)นประถมศึกษาปีที" 6 สาํนกังานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 

โรงเรียน 

คะแนนเฉลี"ยรายวชิา 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วทิ
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กอ
ท.

 

ภา
ษา

องั
กฤ

ษ 

บ้านขุนประเทศ 41.72 33.64 38.65 47.16 49.51 46.27 52.57 28.64 

ประชาบาํรุง 45.75 37.70 39.64 49.68 50.00 46.15 54.87 30.95 

มนตจ์รัสสิงห์
อนุสรณ์ 

36.04 28.72 32.41 41.28 45.19 38.30 45.87 26.97 

ว ัด ศ รี น ว ล ธ ร ร ม
วมิล 

45.77 39.92 43.96 52.53 53.06 48.67 57.35 31.98 

วดัหนองแขม 44.54 35.73 39.72 52.07 53.20 46.05 58.87 32.73 
วดัอุดมรังสี 45.49 40.15 44.41 52.73 58.90 50.62 58.45 31.21 
คะแนนเฉลี"ยระดบั
สาํนกังานเขต 

44.24 36.91 40.81 50.61 53.05 47.13 56.34 31.08 

คะแนนเฉลี"ยระดบั
สังกดั 

45.00 36.72 41.43 51.87 54.09 47.84 57.33 33.54 

คะแนนเฉลี"ย
ระดบัประเทศ 

44.88 38.06 42.13 50.67 52.20 45.61 56.32 36.02 

 
ตารางที" 1.3 แสดงผลทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั)นพื)นฐาน (O-NET) เมื"อปีการศึกษา 2558 
ระดบัชั)นประถมศึกษาปีที" 6 สาํนกังานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 

โรงเรียน 
คะแนนเฉลี"ยรายวชิา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ 
บ้านขุนประเทศ 47.24 40.70 42.70 52.57 37.05 

ประชาบาํรุง 47.74 43.23 39.68 48.41 38.38 
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มนตจ์รัสสิงห์
อนุสรณ์ 

41.06 35.91 33.88 40.36 26.21 

ว ัด ศ รี น ว ล ธ ร ร ม
วมิล 

51.62 52.74 45.47 55.13 42.52 

วดัหนองแขม 50.01 39.66 41.67 49.57 40.92 
วดัอุดมรังสี 50.48 45.94 45.44 50.90 34.56 
คะแนนเฉลี"ยระดบั
สาํนกังานเขต 

49.21 43.59 42.83 50.73 37.83 

คะแนนเฉลี"ยระดบั
สังกดั 

49.30 43.96 42.42 50.34 39.03 

คะแนนเฉลี"ย
ระดบัประเทศ 

49.33 43.47 42.59 49.18 40.31 

 
ตารางที" 1.4 แสดงผลทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั)นพื)นฐาน (O-NET) เมื"อปีการศึกษา 2559 
ระดบัชั)นประถมศึกษาปีที" 6 สาํนกังานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 

โรงเรียน 

คะแนนเฉลี"ยรายวชิา 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วทิ
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

องั
กฤ

ษ 

บ้านขุนประเทศ 53.20 38.11 40.74 46.86 30.75 

คะแนนเฉลี"ยระดบัสังกดั 53.86 40.41 41.13 47.95 34.04 
คะแนนเฉลี"ยระดบัประเทศ 52.98 40.47 41.22 46.68 34.59 
 
ตารางที" 1.5 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ขั)นประถมศึกษาปีที" 6  ระหว่างปี
การศึกษา 2556-2559 โรงเรียนบา้นขนุประเทศ สาํนกังานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 

วชิา ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ภาษาไทย 44.48 41.72 47.24 53.20 
คณิตศาสตร์ 32.68 33.64 52.57 38.11 
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วทิยาศาสตร์ 35.40 38.65 37.05 40.74 
สังคมศึกษา 38.28 47.16 40.70 46.86 
ภาษาองักฤษ 27.99 28.64 42.70 30.75 
 

 จากตารางที"  1.5 พบว่าผลเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ขั)น
ประถมศึกษาปีที" 6 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2559 โรงเรียนบา้นขุนประเทศ สํานกังานเขตหนอง
แขม กรุงเทพมหานคร นั)นมีค่าเฉลี"ยสูงกว่าระดบัสํานกังานเขต หรือ ระดบัประเทศอยู่ 3 วิชา คือ 
วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา แต่อีก 2 วิชามีผลการทดสอบตํ"ากว่าระดับ
สาํนกังานเขตหรือระดบัประเทศ 

 จากปัญหาและความสําคญัดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจที"จะศึกษาปัญหา
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนบา้นขุนประเทศ เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
ขอ้มูลจากผูบ้ริหาร และครูผูส้อน ดงันั)น จึงสมควรทาํการวิจยัเพื"อให้ไดผ้ลลพัธ์ที"แทจ้ริง เพื"อนาํผล
วจิยัไปเป็นแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข และพฒันา เพื"อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็น
ที"ยอมรับของสังคมยิ"งขึ)น 

 

1.2 คําถามของการวจัิย 

 สภาพการบริหารงานวิชาการ และ ปัญหาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบา้นขุน
ประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เป็นอยา่งไรบา้ง 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1. เพื"อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบา้นขุนประเทศ เขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื"อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบา้นขุนประเทศ เขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร 
 

1.4 ขอบเขตของการวจัิย 

  ขอบเขตด้านประชากร 

  ประชากรที"ใช้ในการวิจยัครั) งนี)  ได้แก่ ผูบ้ริหาร และครูผูส้อนในโรงเรียนบา้นขุน
ประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยมีประชากรทั)งหมดจาํนวน 59 คน  
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  ขอบเขตด้านเนื2อหา 

 ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน จาํนวน 59 คน 

 ตัวแปรตาม คือ ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนตามสํานักการศึกษา
กรุงเทพ มหานคร (2554: 32-33) 9 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การบริหารจดัการ
หลกัสูตรสถานศึกษา 3) การบริหารการจดัการเรียนรู้ 4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 5) 
การวดัผลประเมินผลการเรียน 6) การพฒันาสื"อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและ แหล่งเรียนรู้ 7) การวิจยั
เพื"อพฒันาคุณภาพการศึกษา 8) การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ 
9) การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวชิาการ 

 ขอบเขตด้านเวลา  
 การศึกษานี)ดาํเนินการระหวา่งปีการศึกษา 2560  
 

1.5 กรอบความคิดในการวจัิย 

 ในการศึกษาวจิยัครั) งนี)จะมุ่งศึกษาการบริหารงานวชิาการ : กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นขุน
ประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ซึ" งสํานกัการศึกษากรุงเทพมหานคร (2554: 32-33) ได้
แบ่งขอบข่ายการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนไว ้ทั)งหมด 9 ดา้น ดงันี)   

 1) การวางแผนงานวชิาการ  
 2) การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  
 3) การบริหารการจดัการเรียนรู้  
 4) การนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน  

5) การวดัผลประเมินผลการเรียน  
6) การพฒันาสื"อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและ แหล่งเรียนรู้  
7) การวจิยัเพื"อพฒันาคุณภาพการศึกษา  
8) การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวชิาการ  
9) การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวชิาการ 
จากแนวคิดแนวการศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที"ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ทาํ

ใหผู้ว้จิยักาํหนดกรอบแนวคิดการวจิยั จาํแนกตามแผนภาพที" 1 ดงัต่อไปนี)  
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ตัวแปรอสิระ 

1) ผูบ้ริหาร 
2) ครูผูส้อน 

 

 

 

ตัวแปรตาม 

การศึกษาการบริหารงานวชิาการ รร.บ้านขุนประเทศ 
1) การวางแผนงานวชิาการ 
2) การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 
3) การบริหารการจดัการเรียนรู้ 
4) การนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน 
5) การวดัผลประเมินผลการเรียน 
6) การพฒันาสื"อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและ แหล่งเรียนรู้ 
7) การวจิยัเพื"อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
8) การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ทางวชิาการ 
9) การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวชิาการ 
 

แผนภาพที� 1 กรอบความคิดในการวจัิย 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การบริหารงานวชิาการ หมายถึง การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบา้น
ขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 9 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การ
บริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 3) การบริหารการจดัการเรียนรู้ 4) การนิเทศงานวิชาการภายใน
โรงเรียน 5) การวดัผลประเมินผลการเรียน 6) การพฒันาสื"อ นวตักรรม เทคโนโลยี และ แหล่ง
เรียนรู้ 7) การวิจยัเพื"อพฒันาคุณภาพการศึกษา 8) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ทางวชิาการ 9) การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวชิาการ 

 ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ผูอ้าํนวยการ และรองผูอ้าํนวยการโรงเรียนที"รับผิดชอบ
งานวิชาการ หรือครูวิชาการในโรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ป 
การศึกษา 2560 
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 ครูผู้สอน หมายถึง ข าราชการครูผูป้ฏิบติัการสอนในโรงเรียนบา้นขุนประเทศ เขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2560 

 
1.7 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผลจากการวิจยัจะใช้เป็นข้อมูลในปรับปรุงการศึกษาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนบา้นขนุประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ)น 

 2. เพื"อใชเ้ป็นแนวทางในการวิจยัเกี"ยวกบัการบริหารงานดา้นอื"น ๆ ของโรงเรียนบา้น
ขนุประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 
 
 



 

 

บทที� 2 

เอกสารและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 

 การศึกษาการบริหารงานวชิาการ : กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นขุนประเทศ เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ เพื&อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบา้น
ขนุประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดศึ้กษาจากเอกสารและงานวจิยัที&เกี&ยวขอ้งดงันี/  

 2.1. แนวคิดในการบริหารวชิาการ 
 2.2. ความสาํคญัของการบริหารวชิาการ 
 2.3. หลกัการบริหารงานวชิาการ 
 2.4. ขอบข่ายการบริหารงานวชิาการ 
 2.5. บริบทเกี&ยวกบัโรงเรียนบา้นขนุประเทศ  
 2.6. งานวจิยัที&เกี&ยวขอ้ง 

 

2.1. แนวคิดในการบริหารวชิาการ 

 งานวิชาการเป็นงานที&รวมภารกิจของหน่วยงานหรือสถานศึกษาที&บ่งบอกถึงปรัชญา
จุดมุ่งหมายในการปฏิบติังาน เพื&อให้ผูรั้บบริการซึ& งไดแ้ก่นกัเรียน หรือบุคคลในชุมชน ไดรั้บการ
พฒันาตนเองดา้นความรู้ เจตคติ และทกัษะศาสตร์ต่างๆ เพื&อไปสู่เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาโดยเฉพาะงานวิชาการ จึงเกี&ยวขอ้งกบัหลกัสูตร และการพฒันาหลกัสูตรกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ไปยงักลุ่มเป้าหมายหรือผูเ้รียน การจดัสื&อและเทคโนโลยีการศึกษาการวดัผลและ
ประเมินผล การประกนัคุณภาพรวมถึงการจดับรรยากาศเพื&อประโยชน์ทางวิชาการ (ชุมศกัดิA  อินทร์
รักษ,์ 2547, หนา้ 2) 

 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544, หนา้ 2) กล่าววา่ ถา้มองในดา้นกระบวนการแลว้ การ
บริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยา่งที&เกี&ยวขอ้งกบัการปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหดี้ขึ/นตั/งแต่การกาํหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน 
ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื&อให้เป็นไปตามจุดหมายของหลกัสูตรและจุดหมายของ
การศึกษา และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน หากมองการบริหาร งานวิชาการในดา้นของ
สถานศึกษา งานบริหารงานวชิาการไดแ้ก่ งานการควบคุมดูแลหลกัสูตรการสอน อุปกรณ์การสอน 
การจดัแบบเรียน คู่มือครู การจดัชั/นเรียน การจดัครูเขา้สอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การ
ฝึกอบรมครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพร่งานวิชาการ การวดัผลการศึกษา การศึกษาวิจยั การ
ประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื&อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
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     รุ่ง แกว้แดง (2544, หนา้ 6) กล่าววา่ งานวิชาการ หมายถึง งานดา้น การเรียนการสอน
ทั/งหมดนบัตั/งแต่เรื&องของหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวดัผล ซึ& งในปัจจุบนั อาจเรียกใหม่ว่า
เป็นงานดา้นการเรียนของผูเ้รียน 

 กมล ภู่ประเสริฐ (2544, หน้า 6) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
หมายถึง การบริหารที&เกี&ยวกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาอนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของ
สถานศึกษา 

 รุจิร์ ภู่สาระ และจนัทรานี สงวนนาม (2544, หนา้ 56) กล่าววา่ การบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซึ& งเกี&ยวกบัการพฒันาปรับปรุงการเรียนการ
สอนใหเ้กิดผลตามเป้าหมายของหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สรุป การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารงานกิจกรรมทุกสิ&ง ทุกอยา่งภายใน
โรงเรียน การเรียนการสอนของผูเ้รียนที&เกี&ยวกบัหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผล 
สื&อการเรียนการสอน การประกนัคุณภาพ การวิจยั เพื&อส่งเสริมปรับปรุง การเรียนการสอนให้
เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ 
 

2.2. ความสําคัญของการบริหารวชิาการ 

 การบริหารงานวชิาการเป็นหวัใจสําคญัของการบริหารสถานศึกษา และเป็นส่วนหนึ&ง
ของการบริหารการศึกษาที&ผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความสําคญัเป็นอยา่งยิ&ง ส่วน การบริหารงานดา้น
อื&นๆ เป็นเพียงส่วนส่งเสริมสนบัสนุนใหง้านวชิาการดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 จาการศึกษาของ สมิชท ์และคณะ (Smith and Others, 1961 อา้งถึงใน ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์, 2544, หนา้ 1) ในดา้นการใชเ้วลาในการบริหารงาน และการใหค้วามสาํคญัของงานใน
สถานศึกษาในความรับผดิชอบงานของผูบ้ริหาร โดยแยกออกเป็นประเภท พบวา่ 

 1) การบริหารงานวชิาการ คิดเป็นร้อยละ 40 
 2) การบริหารบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 20 

3) การบริหารกิจการนกัเรียนนกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20 
4) การบริหารการเงิน คิดเป็นร้อยละ 5 
5) การบริหารอาคารสถานที& คิดเป็นร้อยละ 5 
6) การบริหารความสัมพนัธ์กบัชุมชน คิดเป็นร้อยละ 5 
7) การบริหารทั&วไป คิดเป็นร้อยละ 5 

  จากงานทั/ง 7 งาน ดงักล่าวจะเห็นได้ว่าผูบ้ริหารให้ความสําคญัของ การบริหารงาน
วชิาการ และกาํหนดสัดส่วนไวม้ากที&สุดเมื&อเทียบกบังานอื&นๆ 
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  ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544, หนา้ 2) กล่าววา่ การบริหารงานวิชาการเป็นงานที&
สําคญัสําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา เนื&องจากการบริหารงานวิชาการเกี&ยวขอ้งกบักิจกรรมทุกชนิด
ในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี&ยวกบัการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ& ง เป็นจุดมุ่งหมายหลกั
ของสถานศึกษา 
   ถวิล อรัญเวศ (2545, หนา้ 6) ไดก้ล่าววา่ กรอบการบริหารในสถานศึกษาขั/นพื/นฐาน
ในปัจจุบนัแบ่งออกเป็นงานใหญ่ๆ ได ้2 งาน คือ งานหลกัไดแ้ก่ งานวิชาการ และสนบัสนุน ไดแ้ก่ 
งานบุคลากร งานกิจการนกัเรียน งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที& และงานสัมพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน เพื&อให้การบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา ขั/นพื/นฐาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กาํหนดให้สถานศึกษาขั/นพื/นฐานมีหน้าที&จดัสาระ
หลกัสูตรเพื&อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที&ดีของชาติ การดาํรงชีวิต การประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพื&อการศึกษาต่อในส่วนที&เกี&ยวขอ้งกบัสภาพปัญหาของชุมชน สังคม ภูมิปัญญาทอ้งถิ&น 
คุณลกัษณะที&พึ&งประสงค ์เพื&อเป็นสมาชิกที&ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  ชุมศกัดิA  อินทร์รักษ ์(2547, หนา้ 3-4) มีความเห็นวา่ การบริหารงานวิชาการเป็นงาน
หลกัที&ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสาํคญัมากที&สุด และมีลกัษณะงาน ดงันี/  
              1) เป็นสาระสําคญัของการศึกษาที&สถานศึกษาไดก้าํหนดวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย และ
ภารกิจไวอ้ยา่งชดัเจน ทาํใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2) เป็นงานที&บ่งชี/ ถึงความสําเร็จในการบริหารงานของผูบ้ริหาร งานวิชาการตอ้งเด่น 
เนน้ความเป็นเลิศทางวชิาการ 

 3) เนน้งานบริการทางการศึกษา หน่วยงาน หรือสถานศึกษามีหนา้ที&จดับริการให้แก่
ผูเ้รียนมุ่งใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้เพื&อเป็นประโยชน์ในการพฒันาตนเองและสังคมโดยส่วนรวม 

 4) เป็นการแสดงถึงความรู้แห่งวิชาชีพ งานวิชาการในศาสตร์สาขาใดก็ตามจะตอ้ง
แสดงลกัษณะเฉพาะในองคค์วามรู้ออกมาใหช้ดัเจน หน่วยงาน หรือสถานศึกษาแต่ละระดบัจะตอ้ง
จบับทบาทหนา้ที&ใหบุ้คลากรไดป้ฏิบติังานตามศกัยภาพ และองคค์วามรู้ที&มีอยูใ่หม้ากที&สุด 
     5) เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษา งานวิชาการช่วยสร้างความรู้ ให้เกิด
ประโยชน์มากที&สุด โดยอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การศึกษาคน้ควา้ การวิจยัและ
พฒันาใหเ้นน้การพฒันาการศึกษา 
  สรุป การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเป็นงานที&มีความสําคญัสูงสุดใชเ้วลาใน
การบริหารงานมากที&สุด ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงจาํเป็นตอ้งบริหารงานวิชาการให้เกิดคุณภาพและเป็น
ประโยชน์แก่ผูเ้รียน ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งรับผิดชอบงานวิชาการเป็นอนัดบัแรกและตอ้งให้การ
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สนบัสนุน ส่งเสริม และติดตามการทาํงานของครู เพื&อให้การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคข์อง
หลกัสูตรและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากที&สุด 
 
2.3. หลกัการบริหารงานวชิาการ 

 หลกัการบริหารงานวชิาการถือเป็นหวัใจสําคญัของการบริหารสถานศึกษาทั/งนี/ เพราะ
จุดมุ่งหมายของสถานศึกษา ก็คือ การจดัการศึกษา คุณภาพ และมาตรฐานของสถานศึกษา จึงอยูที่&
งานดา้นวชิาการ ซึ& งประกอบดว้ยงานดา้นหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอน การจดับุคลากรที&
เกี&ยวขอ้ง การจดัส่งส่งเสริมงานดา้นวิชาการ รวมถึงงานดา้นการวดัผลประเมินผล ขั/นตอนการ
ดาํเนินงานดา้นวิชาการ จะมีขั/นการวางแผนงานดา้นวิชาการ ขั/นการจดัและดาํเนินงานและขั/น
ส่งเสริมและติดตามผลดา้นวิชาการ หลกัการบริหารงานดา้นวิชาการ คือ หลกัแห่งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีนกัวชิาการไดเ้สนอไวด้งันี/  

 ภิญโญ สาธร (2537, หนา้ 325) ไดก้ล่าวถึงหลกัการบริหารงานวชิาการไวด้งัต่อไปนี/  
 1. พิจารณาหลกัสูตรที&ใชอ้ยูโ่ดยรอบคอบ ให้รู้วตัถุประสงค์ของการสอนรายวิชาที&

จะตอ้งสอนตามหลกัสูตรวา่มีอะไรบา้ง มีกิจกรรมอะไรบา้งที&ควรนาํมาปฏิบติัในการสอนเพื&อเสริม
หลกัสูตร หรือส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจวชิานั/นๆ ของนกัเรียน 

 2. พิจารณาแบบเรียนหรือหนงัสือประกอบโดยรอบคอบ ดูวา่เนื/อหาของแบบเรียน
หรือหนงัสืออ่านประกอบตรงกบัหลกัสูตรเพียงใด บางทีครูผูส้อนจะตอ้งเพิ&มเติมแกไ้ขปรับปรุง
ดว้ยตนเองตามความเหมาะสม 

 3. ในกรณีที&มีโครงการสอนอยู่แลว้ ครูจะตอ้งร่วมกนัพิจารณาความเหมาะสมและ
ความสมบูรณ์ของโครงการสอนดว้ย การพิจารณาดงักล่าว ควรเปรียบเทียบปฏิบติัดว้ย เพราะบางที
โครงการสอนบางตอนอาจจะปฏิบติัไดไ้ม่สมบูรณ์ หรือไม่สะดวกที&จะสอนตามลาํดบันั/นๆ ซึ& งอาจ
ตอ้งแกไ้ขปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสม ถา้ยงัไม่มีโครงการสอนก็ตอ้งให้ครูช่วยกนัจดัทาํขึ/นใช้ใน
โรงเรียนดว้ยตนเอง เพื&อเป็นแนวทางควบคุมการสอนให้อยูใ่นระเบียบแบบแผนและตรงเป้าหมาย
ของหลกัสูตร 

 4. พิจารณาขอ้สอบวชิาต่างๆ ที&เคยจดัสอบมาแลว้เพื&อทราบแนวทางของขอ้สอบเพราะ
โดยปกติขอ้สอบจะแสดงวตัถุประสงคข์องการสอนวชิานั/นๆ ออกมาชดัเจนดีกวา่หลกัสูตรอีก แนว
ของขอ้สอบจะช่วยครูไดม้ากในการสอนใหถู้กทิศทาง 

 5. การเปลี&ยนแปลงหลกัสูตรหรือการเปลี&ยนแบบเรียน ไม่มีประโยชน์เลยถา้ครูไม่
เปลี&ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมกบันกัเรียนและสภาพแวดลอ้ม การปรับปรุงการสอนของครูมี
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ความสําคญัเหนือกว่าการปรับปรุงหลกัสูตรและแบบเรียน ดงันั/นโรงเรียนจึงควรจดัให้มีการ
ปาฐกถาในดา้นวชิาการ โดยเฉพาะเรื&องวธีิสอนเป็นครั/ งคราว 

 6. ในดา้นนกัเรียน ควรจดัให้มีการบรรยายของผูที้&รู้จกักนัทั&วไปและมีชื&อเสียง หวัขอ้
บรรยายก็เกี&ยวกบัวธีิการเรียนอยา่งไรจึงจะก่อใหเ้กิดผลดี 

 7. ควรจดัให้ครูในโรงเรียนผลดัเปลี&ยนกนับรรยายพิเศษให้นกัเรียนทั/งโรงเรียนฟังใน
การประชุมใหญ่ 
 8. ควรนาํผลการสอบของแต่ละวชิา แต่ละชั/นมาวเิคราะห์ทุกสิ/นปีการศึกษา 

 9. ผูบ้ริหารควรชกัจูงหรือแนะนาํให้ครู อาจารยอ่์านหนงัสือวิชาครูบา้งเป็นครั/ งคราว 
ถึงแมว้า่จะเรียนมาแลว้ก็ตาม 

 10. ควรมีการประชุมครู เพื&ออภิปรายร่วมกันเกี&ยวกบัการสอนและการเรียนของ
นกัเรียนบา้งอยา่งนอ้ยภาคเรียนละครั/ ง 

 11. ผูบ้ริหารควรไปเยี&ยมห้องเรียนขณะครูกาํลงัสอนบา้ง ให้รู้วา่ในโรงเรียนครูสอน
กนัอยา่งไรและควรทาํเป็นประจาํจนครูรู้สึกเป็นเรื&องธรรมดาที&ผูบ้ริหารเดินตรวจดู 

 12. ผูบ้ริหารควรชกัจูงให้ครูที&มีชั&วโมงวา่งเขา้ไปดูการสอนของเพื&อนครูบา้งจะไดเ้กิด
ความคิดใหม่ๆ นาํมาปรับปรุงตนเอง หรือแนะนาํเพื&อน 

 13. ผูบ้ริหารไม่ควรแสดงการสอนให้ครูคนอื&นๆ ดู เพราะอาจผิดพลาดไดพ้ึงระลึก
เสมอวา่วิธีการสอนของใครก็ของคนนั/น ยากที&จะเลียนแบบกนัได ้ เพราะบุคลิกของแต่ละคนไม่
เหมือนกนัและนกัเรียนแต่ละหอ้งก็ไม่เหมือนกนั 

 14. ในระหวา่งปิดภาคเรียน โรงเรียนควรจดัให้มีการสัมมนาของคณะครูทั/งโรงเรียน
เพื&อให้ครูมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี&ยวกบัสอนในบรรยากาศทางวิชาการ ในการนี/ โรงเรียน
อาจเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมาสมทบดว้ย 

 15. ส่งครูอาจารยไ์ปร่วมอบรมที&คุรุสภา วทิยาลยั มหาวิทยาลยั หรือหน่วยงานอื&นที&เขา
จดัขึ/นเป็นการเปิดหูเปิดตาเห็นโลกกวา้งขึ/น แทนที&จะเห็นแต่เฉพาะโรงเรียนของตนเองเพียงอยา่ง
เดียว 

 กิติมา ปรีดีดิลก (2532, หน้า 50-51) ไดเ้สนอหลกัการบริหารงานวิชาการในแง่ของ
กระบวนการมี 3 ขั/นตอน ดงันี/  

 1. ขั/นวางแผนก่อนดาํเนินงาน ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งวางแผนงานดา้นวิชาการเอาไวโ้ดย
กาํหนดนโยบายการปฏิบติังาน จดัระบบงาน การกาํหนดวิธีการ จดับุคลากร จดัทาํโครงการและ
แผนปฏิบติังาน  จดัทาํปฏิทินการปฏิบติังานเพื&อให้งานดาํเนินไปตามเป้าหมายและขั/นตอนของ
แผนที&วางไว ้โดยใหค้ณะครูมีส่วนร่วมในการวางแผนดว้ย 
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 2. ขั/นการจดัดาํเนินการ ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังานให้เป็นไปตาม
แผนที&วางไว ้งานที&วางไวใ้นแผนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

  2.1  งานที&เกี&ยวกบัเนื/อหาวิชา ผูบ้ริหารตอ้งควบคุมดูแลให้มีการจดัทาํแผนการ
สอนในแต่ละวิชา เพื&อเป็นแนวทางในการสอนของครู เป็นการนาํหลกัสูตรหรือแผนงานลงสู่การ
ปฏิบติัการสอน 

  2.2  งานที&เกี&ยวกบักิจกรรมเสริมหลกัสูตรทางดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ การจดัโครงการ
สอนซ่อมเสริม โครงการส่งเสริมเด็กเรียนดี มีการจดัชุมนุมต่างๆ ลูกเสือและเนตรนารี มีการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ ตลอดจนปัญหาต่างๆ จดัใหมี้หอ้งสมุดโรงเรียนเพื&อเป็นแหล่งคน้ควา้ 

  2.3  งานเกี&ยวกบับริการ ผูบ้ริหารจะตอ้งส่งเสริมให้มีการบริการเกี&ยวกบัสื&อการ
สอนเพื&อช่วยเหลือครูในการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ มีการจดัรวบรวมเอกสารการสอน คู่มือครู เพื&อ
ช่วยครูทาํการสอน 

 3. ขั/นส่งเสริมและควบคุมงานวชิาการ ผูบ้ริหารจะตอ้งติดตามและควบคุมงานวิชาการ
ใหไ้ดม้าตรฐาน 

  3.1 สนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัตามมาตรฐานทางวชิาการนั&นคือ กาํหนดจุดมุ่งหมาย
และนโยบายที&เหมาะสมกบัโรงเรียน สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการของนักเรียนกบั 
จุดมุ่งหมายของโรงเรียน จดัหน่วยงานให้สามารถดาํเนินงานตามเป้าหมายที&ตั/งไว ้ สรรหาและ
คดัเลือกบุคลากรที&มีความรับผิดชอบทางวิชาการจดสรรเวลาและสถานที&ให้แก่กิจกรรมการเรียน
การสอน จดัสรรวสัดุอุปกรณ์และสถานที& ติดต่อสื&อสารกบัชุมชน เพื&อทราบความตอ้งการของ
ชุมชนและจุดเป้าหมายถูกตอ้ง นอกจากนี/ ยงัมีการรวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูลเกี&ยวกบัสัมฤทธิผลของ
นกัเรียนดว้ย 

  3.2  ส่งเสริมงานวิชาการและจดบรรยากาศทางวิชาการ ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนที&
จะใหป้ฏิบติังานดา้นวชิาการมีประสิทธิภาพยิ&งขึ/น กิจกรรมที&ควรจดัเพื&อสนองและเสริมบรรยากาศ
ทางวชิาการยิ&งขึ/นมีดงันี/  

  3.2.1 จดัตั/งคณะทาํงานทางวิชาการขึ/นลกัษณะของคณะอาจจดัรวมกนัเป็นคณะ
ครูที&สอนวชิาเดียวกนัมาร่วมกนัทาํงาน แลกเปลี&ยนความคิดเห็นซึ&งกนัและกนั 

  3.2.2 ส่งเสริมใหมี้การจดัตั/งชุมนุมหรือชมรม หรือสมาคมทางวชิาการ เพื&อปรึกษา
และเผยแพรงานวชิาการใหก้วา้งขวาง 

  3.2.3 ส่งเสริมให้มีการจดัทาํหนงัสือ วารสาร เพื&อเผยแพร่หรือมีประชุมสัมมนา 
คน้ควา้วจิยัอยูเ่สมอ 
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  3.2.4 ส่งเสริมให้ครูไดค้วามรู้และวุฒิสูงขึ/น เช่น ให้โอกาสในการศึกษาต่อ หรือ
รับการอบรมเพื&อเลื&อนวทิยะฐานะ และเพื&อจะไดน้าํความรู้ไปเผยแพร่แก่นกัเรียน 

  3.2.5 การเรียนในหองเรียน ควรจดัให้สอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของโรงเรียน 
เช่น  แบ่งกลุ่มนกัเรียนตามความสามารถ แบ่งตามเอกตัภาพ หรือแบ่งแบบคละกนั การจดัครูเขา้
สอน ควรคาํนึงถึงความสามารถความถนดัและวฒิุของครู 

 นอกจากนั/นวิธีการจดัครูเขา้สอนยงัมีส่วนส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการได ้ เช่น จดั
ครูเขา้สอนประจาํชั/น ประจาํวิชา หรือจดัครูเขา้สอนเป็นทีม เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามไดมี้ผูส้รุปไวว้า่ 
หลกัและกระบวนการบริหารงานวิชาการที&มีประสิทธิภาพควรเป็นดงันี/  (สํานกังานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, 2547, หนา้ 100-101 ) 

 1. การจดัทาํแผนงานวชิาการที&สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือนโยบายหลกั 
2. การบริหารงานวชิาการมุ่งร่วมมือกนัทาํงาน 
3. การมีเอกภาพในจุดมุ่งหมายจะทาํใหก้ารดาํเนินการสอดคลอ้งสัมพนัธ์และเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกนั 
4. ควรกระจายอาํนาจและความรับผดิชอบใหผู้ป้ฏิบติั 
5. ควรส่งเสริมผูร่้วมงานใหป้รับปรุงตนเองดา้นวชิาการ 
6. ความคิดริเริ&มสร้างสรรคแ์ละการพฒันางานเป็นสิ&งจาํเป็นสาํหรับงานวชิาการ 
7. การมีวนิยัของบุคลากรที&เกี&ยวขอ้งกบังานวชิาการจะสามารถทาํงานใหง้านดาํเนินไป 

ไดด้ว้ยดี 
8. ผูบ้ริหารควรใชเ้ทคนิคการส่งเสริมคนอื&นมากกวา่การสอนคนอื&น 
9. บุคลากรทุกคนตอ้งการขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
10. ควรมีคณะกรรมการที&ปรึกษางานวชิาการ 
11. ใหค้รูตั/งวตัถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายของการสอนทุกวชิาที&รับผดิชอบ 
12. การประสานงาน ความสามคัคี ความมีมนุษยสัมพนัธ์และความร่วมมือยอ่มนาํมา
ซึ& งความสาํเร็จของหน่วยงาน 
14. การติดตามและประเมินผล เป็นสิ&งที&จาํเป็นในการพฒันางานวชิาการ 

 การบริหารเป็นทั/งศาสตร์และศิลป์ ดงันั/น การบริหารงานวิชาการจาํเป็นตอ้งใชศ้าสตร์ 
ศิลป์ ทกัษะและเทคนิคในการบริหารงาน  
 นอกจากนี/  หลักการบริหารงานวิชาการควรยึดหลักแห่งประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ดงันี/  (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2535, หนา้ 21) 
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 1. หลกัแห่งประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การไดผ้ลผลิตเพิ&มขึ/นโดยไม่เพิ&มการ
ลงทุน นั&นคือ นกัเรียน นกศึกษา สามารถสําเร็จการศึกษาตามกาํหนดของหลกัสูตรโดยไม่ออก
กลางคนั เรียนเกินเวลา และชา้เกินกาํหนด 

 2. หลกัแห่งประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตไดต้ามจุดมุ่งหมายที&วางไว้
นั&นคือ นกัเรียน นกัศึกษา มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ 
คุณภาพ  

 จากแนวคิดของนักการศึกษา ผูศึ้กษาสรุปได้ว่า หลกัการบริหารงานวิชาการนั/น 
ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมีการจดัทาํแผนงานวชิาการที&สอดคลอ้งกบันโยบายหลกั มุ่งร่วมกนัทาํงานเป็น
ทีมมีการกระจายอาํนาจและความรับผิดชอบไปยงัผูป้ฏิบติั ส่งเสริมผูร่้วมงานให้ปรับปรุงตนเอง
ตลอดจนสร้างขวญักาํลงัใจในการทาํงาน มีคณะกรรมการที&ปรึกษาทางวิชาการ มีการติดตาม
ประเมินผลเพื&อใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานวชิาการ 
 

2.4. ขอบข่ายการบริหารงานวชิาการ  

 สําหรับงานด้านวิชาการถือเป็นหัวใจของงานบริหารสถานศึกษา  จึงมีขอบข่าย
กวา้งขวาง ซึ& งมีนกัวชิาการไดจ้ดัแบ่งไวด้งันี/  

 สํานกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2554 : 32-33)  ไดแ้บ่งขอบข่ายการบริหารงาน
วชิาการในโรงเรียนไว ้ทั/งหมด 9 ดา้น  ดงันี/   

  1) การวางแผนงานวชิาการ  
  2) การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  
  3) การบริหารการจดัการเรียนรู้   
  4) การนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน  
  5) การวดัผลประเมินผลการเรียน  
  6) การพฒันาสื&อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและ แหล่งเรียนรู้  
  7) การวจิยัเพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษา   
  8) การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ  
  9) การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวชิาการ 

 1. การวางแผนงานวชิาการ  
   การวางแผนงานวิชาการเป็นการรวบรวมขอ้มูล  สถิติเกี&ยวกบัการบริหารงานวิชาการ  

นกัเรียน บุคลากร  จดัทาํแนวนโยบายและแนวปฏิบติัเกี&ยวกบังานวิชาการ  จดัทาํแผนงานวิชาการ  
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ซึ& งมีความสาํคญัและจาํเป็นในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  โดยมีองคป์ระกอบที&เกี&ยวขอ้ง
ดงันี/  

 1.1. การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศงานวิชาการ   สารสนเทศ  หมายถึงขอ้มูลที&ผา่น
การประมวลผลโดยวธีิที&เหมาะสมและตามความตอ้งการของการใชง้านซึ& งมีความถูกตอ้งเรียบร้อย
แลว้ 

 1.2. การจดัทาํแผนงานวิชาการ  การจดัทาํแผนงานวิชาการ  หมายถึง  การ
ดาํเนินการเกี&ยวกบัการรวบรวมขอ้มูล  ดา้นวิชาการ  จดัระเบียบ  และกาํหนดแนวปฏิบติัเกี&ยวกบั
งานวชิาการ 

 2. การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  
    การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  เป็นกระบวนการที&ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วม

ของฝ่ายต่าง ๆ อาทิ  ฝ่ายบริหาร  ครูผูส้อน  ผูป้กครอง  ชุมชน ในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 
เพื&อนาํหลกัสูตรสถานศึกษาไปใชพ้ร้อมทั/งการนิเทศติดตามการใชห้ลกัสูตร และประเมินผลการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา เพื&อพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 

 3. การบริหารการจดัการเรียนรู้   
    การจดัการเรียนรู้  เป็นกระบวนการสําคญัในการนาํหลกัสูตรสู่การพฒันานกัเรียนให้

บรรลุเป้าหมายที&หลกัสูตรกาํหนด มีการจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที&เน้นผูเ้รียนเป็น
สําคญั เพื&อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน  เพื&อให้ผูเ้รียนคน้พบความสามารถ  ความถนดัของ
ตนเองและสามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

 4. การนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน  
    การนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนปฏิบติังานที&ผูบ้ริหารโรงเรียน

และครูในโรงเรียนไดว้างแผนและดาํเนินการร่วมกนัตามบทบาทและหน้าที&ของตน เพื&อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นวิชาการให้ไดผ้ลดีขึ/น โดยการร่วมแรง ร่วมจิต ร่วมคิด ร่วมพิชิต
ปัญหา ร่วมพฒันาทั/งกลุ่มและตนเอง  

 5. การวดัผลประเมินผลการเรียน  
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายพื/นฐาน  2  ประการ  ได้แก่  การวดั

ประเมินผลเพื&อพฒันาผูเ้รียน  และการวดัประเมินผลเพื&อตดัสินผลการเรียน  ซึ& งหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั/นพื/นฐาน พุทธศกัราช  2551  ได้กาํหนดให้มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ใน
ระดบัชั/นเรียน ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพื/นที&การศึกษา และระดบัชาติ 

 6. การพฒันาสื&อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้  
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    สื&อ  หมายถึง  สิ&งใดก็ตามที&บรรจุขอ้มูลเพื&อให้ผูส่้ง  และผูรั้บสามารถสื&อสารกนัได้
ตรงตามวตัถุประสงค ์ เมื&อมีการนาํสื&อมาใชใ้นการเรียนการสอน  จึงเรียกไดว้่า “สื&อการเรียนการ
สอน” (Instructional Media) ซึ& งหมายถึง  สื&อบรรจุเนื/อหาหรือสาระการเรียนรู้ที&ผูส้อน  และผูเ้รียน
ไดเ้ป็นเครื&องมือสาํหรับการเรียนรู้ในเนื/อหาสาระที&ตอ้งการเรียนรู้ 

 นวตักรรม  หมายถึง  ความคิด  การปฏิบติัหรือสิ&งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  ที&ยงัไม่เคยมีใชม้า
ก่อนหรือเป็นการพฒันาดดัแปลงมาจากของเดิมที&มีอยู่ให้ทนัสมยัและใช้ได้ผลดียิ&งขึ/ น  เมื&อนํา
นวตักรรมมาใช้จะช่วยให้การทาํงานนั/นมีผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม  ทั/งยงั
ช่วยประหยดัเวลาและแรงงานไดด้ว้ย 

 นวตักรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง  การนาํสิ&งใหม่ซึ& งอาจอยู่
ในรูปของความคิดหรือการกระทาํ  รวมทั/งสิ&งประดิษฐเ์ขา้มาใชใ้นระบบการศึกษา  เพื&อมุ่งหวงัที&จะ
เปลี&ยนแปลงสิ&งที&มีอยู่เดิมให้การจดัการมีประสิทธิภาพยิ&งขึ/น  ทาํให้ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  เกิดแรงจูงใจในการเรียน  และช่วยประหยดัเวลาในการเรียน  เช่น  การสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การใช้วีดิทศัน์เชิงโตต้อบ (Interactive Video) สื&อหลายมิติ (Hypermedia) 
และอินเตอร์เน็ต  เป็นตน้ 

    เทคโนโลยี  หมายถึง  การประยุกตเ์อาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใชเ้พื&อประโยชน์ต่อ
การดดาํรงชีวิตของมนุษยห์รือหมายถึงการนาํความรู้  ทกัษะ  และทรัพยากรมาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์
ต่าง ๆ  เพื&ออาํนวยความสะดวกหรือตอบสนองต่อความตอ้งการของมนุษย ์

    แหล่งเรียนรู้  หมายถึง  “แหล่ง”  หรือ  “ที&รวม”  ซึ& งอาจเป็นสภาพสถานที&หรือศูนย์
รวมที&ประกอบดว้ย  ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้  และกิจกรรมที&มีกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการ
เรียนการสอนที&มีรูปแบบแตกต่างจากระบวนการเรียนการสอนที&มีครูเป็นผูส้อน  แหล่งเรียนรู้ตาม
มาตรา  25  ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  เช่น  ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภณัฑ ์ 
หอศิลป์  สวนสัตว ์ สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์
การกีฬาและนนัทนาการ  แหล่งขอ้มูลและแหล่งการเรียนรู้อื&น  เป็นตน้ 

 7. การวจิยัเพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษา   
    การวิจยัเพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  มุ่งหวงัเพื&อแก้ปัญหาหรือพฒันา

ผูเ้รียนเป็นสําคญั  ดงันั/นรูปแบบของการวิจยัจึงเป็นลกัษณะของการวิจยัในชั/นเรียน โดยครูเป็นผู ้
ควบคุม เพราะครูผูส้อนเป็นผูใ้กลชิ้ดกบัผูเ้รียนมากที&สุด   

 8. การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ  
    พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแกไ้ขเพิ&มเติม  ฉบบัที& 2  (พ.ศ. 

2545)  ไดบ้ญัญติัหลกัการบริหารและจดัการศึกษาในรูปขององคค์ณะบุคคลหรือคณะกรรมการทั/ง
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ระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ&น  ทาํให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและจัด
การศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการ  ประกอบด้วย  ผูแ้ทนผูป้กครอง  ผูแ้ทนครู  ผูแ้ทนองค์กร
ชุมชน  ผูแ้ทนทาศาสนา  ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  ผูท้รงคุณวุฒิ  และ
กาํหนดใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 9. การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวชิาการ 
    การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการบริหารจดัการที&มี

การพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเนื&องเพื&อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพซึ& งเป็นภารกิจที&สถานศึกษาจะตอ้ง
ทาํอยูแ่ลว้  การประกนัคุณภาพการศึกษาจึงไม่ใช่เรื&องใหม่  แต่เป็นการประเมินเพื&อพฒันาโดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532 : 58)  กล่าวว่า  ขอบข่ายของงานวิชาการแบ่งออกเป็น 6 
ประการใหญ่ ๆ  ดงันี/  

1)  แผนปฏิบติังานดา้นวชิาการ 
2)  หลกัสูตรและการสอน 
3)  การจดัการเรียนการสอน 
4)  สื&อการสอน 
5)  การปรับปรุงการเรียนการสอน  การนิเทศ  การฝึกอบรม 
6)  การวดัและประเมินผล 

 จิราภรณ์  จนัทร์สุพฒัน์ (2544 : 20)  กล่าววา่ งานวิชาการมีขอบข่ายที&กวา้งขวางและมี
ความเกี&ยวโยงสัมพนัธ์กบังานบริหารดา้นอื&นๆ ของโรงเรียน เทคนิค และหลกัการบริหารจึงอาจจะ
มีความแตกต่างกนัในรายละเอียดของงาน แต่หลกัการสําคญัที&ควรนาํไปปฏิบติังานบริหารวิชาการ 
อาจสรุปได ้ดงันี/  

 1)  จดัทาํแผนงานวิชาการที&มีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร แผนการ
ศึกษาแห่งชาติแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของรัฐ 

2)  จดัตั/งคณะกรรมการวชิาการของโรงเรียน 
3)  กระจายอาํนาจและความรับผดิชอบใหผู้ป้ฏิบติั 
4)  ริเริ&ม สร้างสรรค ์และพฒันางานวชิาการอยา่งสมํ&าเสมอ 
5)  จดัทาํโครงการพฒันาครูขึ/นในโรงเรียน 
6)  ส่งเสริมสวสัดิภาพ สร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน 
7)  มีการติดตามและประเมินผลงาน 
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 กมล  ภู่ประเสริฐ  (2544 : 9-18)  ไดก้าํหนดขอบข่ายของการบริหารวชิาการ  ดงันี/  
1)  การบริหารหลกัสูตร 
2)  การบริหารการเรียนการสอน 
3)  การบริหารการประเมินผลการเรียน 
4)  การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา 
5)  การบริหารการพฒันาบุคลากรทางวชิาการ 
6)  การบริหารงานวจิยัและพฒันา 
7)  การบริหารโครงการทางวชิาการอื&น ๆ 
8)  การบริหารระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางวชิาการ 
9)  การบริหารการประเมินผลงานทางวชิาการสถานศึกษา 

 สาํนกังานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา (2545 : 13)ไดเ้สนอแนวทางการบริหารและ
การจดัการศึกษาในเขตพื/นที&การศึกษาและสถานศึกษา  นาํเสนอขอบข่ายภารกิจของงานในดา้นการ
บริหารวชิาการไว ้ 8  ดา้นดงันี/  

1)  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2)  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3)  การวดัผล ประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน 
4)  การประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
5)  การพฒันาและใชสื้&อและเทคโนโลยเีพื&อการศึกษา 
6)  การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งการเรียนรู้ 
7)  การวจิยัเพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
8)  การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 36-37)  ไดก้าํหนดขอบข่าย/ภารกิจของงานวชิาการไว ้
ดงันี/  

1)  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2)  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3)  การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
4)  การพฒันาสื&อนวตักรรมและเทคโนโลย ี
5)  การวจิยัเพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
6)  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
7)  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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8)  การนิเทศการศึกษา 
9)  การแนะแนวการศึกษา 
10)  การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
11)  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอื&น 
12)  การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัวองคก์ร หน่วยงาน 

และสถาบนั 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 7) ไดก้าํหนดขอบข่ายภารกิจงานและแนวปฏิบติังาน

ดา้นวชิาการไว ้ดงันี/  
1) การวางแผนงานดา้นวชิาการ 
2) การพฒันาหรือดาํเนินการเกี&ยวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตร 

ทอ้งถิ&น 
3) การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
4) การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
5) การพฒันากระบวนการการเรียนรู้ 
6) การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
7) การวจิยัเพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
8) การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 
9) การนิเทศการศึกษา 
10) การแนะแนว 
11) การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
12) การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 
13) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอื&น 
14) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน  

และสถาบนัอื&นที&จดัการศึกษา 
15) การจดัทาํระเบียบและแนวปฏิบติัเกี&ยวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา 
16) การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพื&อใชใ้นสถานศึกษา 
17) การพฒันาและใชสื้&อเทคโนโลยเีพื&อการศึกษา 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 6-7)  ไดจ้ดัทาํคู่มือปฏิบติังานขา้ราชการครูกาํหนด
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ โดยสถานศึกษามีผูอ้าํนวยการสถานศึกษาเป็นผูบ้งัคบับญัชา
ข้าราชการและรับผิดชอบการบริหารงานของสถานศึกษาที&มีโครงสร้างการบริหารงานตาม
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กฎหมายที&มีขอบข่ายภารกิจที&ก ําหนดซึ& งการแบ่งส่วนรายการภายในสถานศึกษาเป็นไปตาม
กฎกระทรวงและระเบียบที&คณะกรรมการเขตพื/นที&การศึกษากาํหนดซึ& งจะแบ่งส่วนราชการเป็น
กลุ่มหรือฝ่ายหรืองาน  ตลอดจนกาํหนดอาํนาจหน้าที&ของแต่ละส่วนราชการซึ& งจะตอ้งครอบคลุม
ขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษาที&กระทรวงศึกษาธิการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดั
การศึกษาทั/งด้านวิชาการ งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั&วไป  สําหรับ
ขอบข่ายการบริหารงานวชิาการ มีดงันี/  

1)  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2)  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3)  การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
4)  การวจิยัเพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5)  การพฒันาสื&อ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
6)  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
7)  การนิเทศการศึกษา 
8)  การแนะแนวการศึกษา 
9)  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10)  การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน   
11)  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอื&น 
12)  การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์รหน่วยงาน  

และสถาบนัอื&นที&จดัการศึกษา 
  จากขอบข่ายที&นกัวิชาการไดก้ล่าวมานั/น จะเห็นไดว้า่มีความคลา้ยคลึงและสอดคลอ้ง
กนัเป็นส่วนใหญ่  จะแตกต่างกนัไปบา้งก็เฉพาะในรายละเอียด หรือแนวปฏิบติัเท่านั/น  ดงันั/น เพื&อ
ความสอดคลอ้งกบังานวิจยั เรื&องการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจึงได้กาํหนดเอาขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ของสํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ที&มีทั/งหมด  9  ดา้นดงักล่าว เพื&อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัในครั/ งนี/  

1) การวางแผนงานวชิาการ  
  2) การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  
  3) การบริหารการจดัการเรียนรู้   
  4) การนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน  
  5) การวดัผลประเมินผลการเรียน  
  6) การพฒันาสื&อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและ แหล่งเรียนรู้  
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  7) การวจิยัเพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษา   
  8) การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ  

9) การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวชิาการ 

2.5. บริบทเกี�ยวกบัโรงเรียนบ้านขุนประเทศ 

 โรงเรียนบา้นขุนประเทศ   ตั/งอยูบ่า้นเลขที& 20 แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานครก่อนปีที& พ.ศ. 2475 เป็นโรงเรียนประชาบาล ชื&อวา่โรงเรียนหนองคา้งพลู (บา้นขุน
ประเทศ)โดยขุนประเทศหนองแขมขนัธ์ กาํนันตาํบลหนองค้างพลูยกบ้านให้เปิดทาํการสอน
ชั&วคราว ต่อมาประกาศใช ้พระราชบญัญติัประถมศึกษาพุทธศกัราช 2475 ไดใ้ชชื้&อสถานที&แห่งนี/  
เปิดทาํการสอนเรื&อยมา เปิดทาํการเรียนการสอนตั/งแต่ระดบัอนุบาล-ชั/นมธัยมศึกษาปีที& 3 ปัจจุบนัมี  
นกัเรียนจาํนวน 1,735 คน ผูบ้ริหาร 1 คน ผูช่้วยผูบ้ริหาร 4 คน ขา้ราชการครู 74   ภารโรง 5 คน 
คนงาน 1 คน  เจา้หนา้ที& ธุรการ 1 คน  เจา้หนา้ที&การเงิน 1 คน คนเลี/ยงเด็ก 9 คน  
   วสิัยทศัน์(Vision) 
     คุณธรรมนําความรู้ พฒันาสู่คุณภาพการศึกษา ชุมชนมีส่วนร่วมพฒันา ก้าวหน้า
สื&อสารเทคโนโลยี  เก่งดีเป็นที&ประจกัษ์ รู้รักษ์สิ& งแวดล้อม น้อมนาํเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียง
ประชาคมอาเซียน 
   พนัธกิจ (Mission) 
     1. พัฒนาระบบการบริหารเพื&อจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
            2. พฒันาและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรใหส้ามารถจดัการศึกษาได ้
            3. พฒันาการจดัการเรียนรู้  โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั  ส่งเสริมให้นาํเทคโนโลยีที&
ทนัสมยัมาใชจ้ดัการเรียนการสอน 
          4. พฒันาผูเ้รียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เสริมสร้างให้ผูเ้รียนมี
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที&พึงประสงค ์มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ปราศจากสิ&งเสพติด 
            5. ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย ใส่ใจสิ&งแวดลอ้ม รู้จกัพึ&งตนเอง ดึงชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมจดัการศึกษา 
   คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียน 
           1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
            2. มีวนิยั 
          3. ใฝ่เรียนรู้ 
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            4. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 

2.6. งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัที&เกี&ยวขอ้งกบัการบริหารงานวิชาการ เพื&อเป็นแนวคิดในการ
ทาํงานวจิยั ดงันี/  

 อภิชาต  แก่นน้อย (2549 : บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาเรื& องการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื/นที&การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ผลการวิจยัพบวา่  การ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในศูนย ์G-BACS สังกดัสํานกังานเขตพื/นที&การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื&อพิจารณารายดา้น พบว่า  อยู่ในระดบัมาก  10  
ดา้น  ไดแ้ก่  การพฒันากระบวนการเรียนรู้  การพฒันาหลกัสูตรหลกัสูตรสถานศึกษา  การวดัผล
ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน  การพฒันาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา  การ
พฒันาสื&อ  นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื&อการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา  การพฒันาแหล่งเรียนรู้  
การนิเทศการศึกษา  การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน  การวจิยัเพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษา  
และอยู่ในระดบัปานกลาง  2  ไดแ้ก่  การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  
องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบนัอื&นที&จดัการศึกษา  และการประสานความร่วมมือในการพฒันา
วิชาการกบัสถาบนัอื&น   การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศูนย ์G-BACS  ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ  สังกัดสํานักงานเขตพื/นที&การศึกษา
กาญจนบุรี  เขต 2  โดยภาพรวมและรายดา้น  พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

 สิริจิต หอจนัทึก (2550 : บทขดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื&องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในสังกดัเทศบาลในนครเชียงใหม่   ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในสังกดัเทศบาลนครเชียงใหม่ ไดมี้การปฏิบติังานดา้นหลกัสูตร และการนาํหลกัสูตรไปใช้ การ
วางแผน การวดัผลและประเมินผล การนิเทศการศึกษา การจดัการเรียนการสอนและส่งเสริมการ
สอน วสัดุประกอบหลกัสูตรและสื&อการเรียนการสอน และงานห้องสมุด แต่เมื&อพิจารณาเป็นราย
ประเด็นกิจกรรมที&ปฏิบติัคือ ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางเพื&อกาํหนดเป้าหมายการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน วางแผนโดยคาํนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคลกร กาํหนดปฏิทินปฏิบติังานในการ
วดัผลประเมินผล จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเกี&ยวกบัการพฒันาการเรียนการสอนในโรงเรียน ใชสื้&อ
ให้เหมาะสมกบัเนื/อหาวิชา กระตุน้ให้ผูเ้รียนเห็นประโยชน์ของการใช้ห้องสมุด สําหรับกิจกรรม
บางส่วนที&ไม่ได้ปฏิบัติคือ นําเทคโนโลยีมาช่วยในการวดัผลประเมินผล ให้ครูมีส่วนร่วม
ประเมินผลการนิเทศ สํารวจความตอ้งการของผูเ้รียน เพื&อนาํมาเป็นขอ้มูลในการวางแผนการจดั
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กิจกรรมการเรียนการสอน บนัทึกผลการใช้สื&อการเรียนการสอน และเชิญวิทยากรทอ้งถิ&นมาให้
ความรู้แก่นกัเรียน 

 มยุรี สมใจ (2551: บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาเรื&องการบริหารงานวิชาการสู่เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ กลุ่มโรงเรียนปง 1 สาํนกังานเขตพื/นที&การศึกษาพะเยา เขต 2  ผลการวิจยัสรุปได้
ว่า  การบริหารงานวิชาการด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  การพฒันากระบวนการเรียนรู้  
การวิจยัเพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษา  การนิเทศการศึกษา  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยใช้การจดัการบริหารงานวิชาการที&มีการวางแผน  การจดัองค์กร  การนาํ
องคก์ร  การควบคุมทุกกิจกรรมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ   การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มโรงเรียนได้มีการจดัทาํโครงสร้างหลกัสูตรและสาระต่าง ๆ  ในหลกัสูตรสถานศึกษาโดยมี
ความสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์  เป้าหมายและคุณลกัษณะที&พึงประสงคข์องกลุ่มโรงเรียน  ดา้นการ
พฒันากระบวนการเรียนรู้นั/น  กลุ่มโรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้ครูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  
ตามสาระหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  นอกจากนั/น  ในด้านการวิจยัเพื&อพฒันา
คุณภาพการศึกษา  ไดมี้การส่งเสริมใหค้รู ศึกษาวิเคราะห์  และวิจยัเพื&อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ใน
แต่ละกลุ่มสาระ  ในส่วนของการนิเทศการศึกษา  มีการดาํเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียน
สอนอย่างต่อเนื&องในรูปแบบที&หลากหลาย และเหมาะสมกบัสถานศึกษา  และในด้านของการ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาทางกลุ่มได้มีการจดัระบบโครงสร้างองค์กรให้
รองรับการจดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเช่นกนั   สําหรับปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงานวิชาการสู่เกณฑ์มาตรฐานชาติในหลาย ๆ ด้าน เช่น  งบประมาณไม่เพียงพอในการ
บริหารงานวิชาการ  มีสื&อ วสัดุอุปกรณ์  เทคโนโลยี  เช่น คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ และไม่ทนัสมยั  
จาํนวนครูไม่ครบชั/น ไม่ครบสาระกลุ่มวิชาในหลกัสูตร  ครูขาดการพฒันาอยา่งต่อเนื&อง และขาด
ความรู้เรื&องการวิเคราะห์วิจยั  อีกทั/งขาดความรู้ความเขา้ใจในเกณฑ์มาตรฐานชาติ  เพราะมีภาระ
งานอื&นมากทาํให้ขาดการศึกษาเกี&ยวกบัตวันักเรียน เนื&องจากนักเรียนเป็นชาวเขา  พื/นฐานทาง
ครอบครัวของนกัเรียนแตกต่างกนั  พฒันาดา้นการอ่าน  เขียน  เป็นไปดว้ยความล่าชา้  จึ&งส่งผลให้
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ทาํให้ครูขาดขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานเพราะเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก  ขาดบุคลากร  งบประมาณ 

 อนุยา  อินทร์มั&ง (2551: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื& องสภาพและปัญหาการบริหารงาน
วิชาการของขา้ราชการครูโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า 
สภาพการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครูโรง เ รียนสังกัดสํานักงานเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมากที&สุด   ปัญหาการบริหารงานวิชาการของขา้ราชการครู
โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย   การศึกษาใน
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สํานักงานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  ที&มีขนาดต่างกัน  มีสภาพและปัญหาการบริหารงาน
วชิาการที&แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที&ระดบั .05 

 วฒันา  โรจน์เจริญชยั  (2553: บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาเรื&องการบริหารงานวิชาการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร อาํเภอแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการวิจยัพบวา่  การบริหารหลกัสูตรมีการปฏิบติัและเป็นจริงในระดบัมาก คือ 
มีการจดัทาํแผนงานการบริหารหลกัสูตรโดยชุมชนมีส่วนร่วม  มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
ใหท้นัต่อความเปลี&ยนแปลง และตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ&น  สําหรับการจดัการเรียนการ
สอน พบวา่  มีการปฏิบติัและเป็นจริงในระดบัมากคือ มีแผนงานการจดัการเรียนการสอนที&มาจาก
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั/นพื/นฐาน  มีสื&อนวตักรรมที&ทนัสมยัประกอบการ
สอน  มีเอกสารหลกัฐานร่องรอยการปฏิบติังานที&ชดัเจนตรวจสอบได ้ ส่วนการวดัและประเมินผล 
พบว่า มีการปฏิบติัและเป็นจริงในระดบัมาก คือ มีแผนงานโครงการในการวดัและประเมินผล
การศึกษา  มีระเบียบการวดัและประเมินผลที&มาจากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหลายฝ่าย  มี
เอกสารการวดัและประเมินผลที&เป็นปัจจุบนัและตรวจสอบได ้ในขณะที&การนิเทศในสถานศึกษา  
พบวา่  มีการปฏิบติัและเป็นจริงอยูใ่นระดบัมาก คือ มีแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาที&มาจากการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการหลายฝ่าย  มีการวดัและประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษาและ
นําผลการประเมินไปพฒันาปรับปรุงงานต่อไป  เช่นเดียวกันกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พบวา่  มีการปฏิบติัและเป็นจริงในระดบัมาก คือ มีการประชุมวางแผนงานโครงการ  
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั/น
พื/นฐานและมีรายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  สําหรับปัญหา  พบว่า  
ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามสําคญัในการจดัประชุมวางแผนการปฏิบติังาน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั/น
พื/นฐานขาดการมีส่วนร่วม  ผูบ้ริหารไม่ส่งเสริมการวิจยัในชั/นเรียน  สถานศึกษาขาดการติดตาม
และประเมินผลการจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเนื&อง  ขอ้เสนอแนะ คือ  ควรมีการจดัประชุมวาง
แผนการปฏิบติังานโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั/นพื/นฐานมีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็น  ส่งเสริมให้ครูทาํวิจยัในชั/นเรียน  พฒันาสื&อนวตักรรมที&ใชป้ระกอบการเรียนการสอนให้
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการนิเทศอยา่งต่อเนื&อง 

 โอภา  วงษ์นาคเพ็ชร์ (2553 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื&องการบริหารงานวิชาการกบั
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั/นพื/นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื/นที&การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2   
ผลการวิจยั พบว่า  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั/นพื/นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื/นที&
การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉลี&ย
จากมากไปหาน้อย ดงันี/  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การพฒันาหลกัสูตรและสถานศึกษา การ
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พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน  การพฒันาสื&อ นวตักรรม และเทคโนโลยี เพื&อการศึกษาการนิเทศการศึกษา การแนะแนว
การศึกษา การพฒันาแหล่งเรียนรู้ การวิจยัเพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมความรู้ทาง
วิชาการแก่ชุมชน การส่งเสริม และสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอื&นๆ ที&จ ัดการศึกษา และการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื&นๆตามลาํดบั   ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื/นที&
การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2  โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี&ยจาก
มากไปหานอ้ย ดงันี/  อตัราการลาออกกลางคนัของนกัเรียน คุณภาพโดยทั&วไป การขาดงาน ความพึง
พอใจในการทาํงาน และผลสัมฤทธิA ทางการเรียน ตามลาํดบั   การบริหารงานวิชาการผูบ้ริหาร
สถานศึกษา กบัประสิทธิผลของสถานศึกษา เฉพาะส่วนที&เกี&ยวขอ้งกบัผูเ้รียน สังกดัสํานกังานเขต
พื/นที&การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 มีความสัมพนัธ์โดยรวมในระดบัมาก อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที&
ระดบั .01 

 วสันต์  ปรีดานันต์ (2553:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื& องการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั/นพื/นฐาน  สังกดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม   ผลการวิจยั
พบว่า   การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั/นพื/นฐานสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื&อพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 7 
ด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี&ย จากมากไปน้อย คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวดัผล
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การ พฒันาหลักสูตรสถานศึกษา การพฒันาระบบ
ประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษา การพฒันาสื&อ นวตักรรมและ เทคโนโลยีเพื&อการศึกษา การ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ และการแนะแนวการศึกษา และอยูใ่นระดบัปานกลาง 5 ดา้น โดย เรียงลาํดบั
ค่าเฉลี&ยจากมากไปน้อยคือการประสานความร่วมมือในการพฒันางานวิชาการกบัสถานศึกษาอื&น
การวจิยั เพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษา การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบนั อื&นที&จดัการศึกษา และการส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน  แนวทางพฒันาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั/นพื/นฐาน สังกัด 
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จงัหวดั สมุทรสงคราม ควรดาํเนินการ ดงันั/นควรมีการวางแผนพฒันา
หลักสูตรโดยให้ชุมชนและท้องถิ&นเข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที&
เหมาะสมกบัผูเ้รียนนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ&นเขา้มาช่วยในการจดัการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูมีการ
วดัผลประเมินผลตามสภาพจริง ทาํวจิยัในชั/นเรียนเพื&อ พฒันาคุณภาพผูเ้รียนและนาํเผยแพร่ ให้กบั
องค์กรอื&นจดัหาสื&อนวตักรรมและเทคโนโลยีที&ทนัสมยั ตรงกบัความตอ้งการของครูผูส้อนควร
สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนและชุมชนปฏิบติัการนิเทศภายในโดยการมีส่วนร่วม
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ของบุคลากรทุกฝ่ายอย่างต่อเนื&องวางแผนการแนะแนวจากการร่วมมือระหว่างครูและผูป้กครอง 
ควรมีแผนพฒันาปรับปรุงการประกนัคุณภาพภายใน ควรมีศูนยบ์ริการทางวิชาการให้แก่ชุมชน 
และควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการทั/งภายในประเทศและ ต่างประเทศเพื&อแลกเปลี&ยน
การบริการทางวชิาการซึ& งกนัและกนั 

 ศุทธินี  สวรรณศร (2554:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื&องการดาํเนินงานวิชาการของผูบ้ริหาร
โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื/นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36  ผลการศึกษาสรุปไดด้งันี/ ในการ
ดาํเนินงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื/นที&การศึกษามธัยมศึกษาเขต 36 
ผูบ้ริหารไดก้าํหนดโครงสร้างหลกัสูตรในดา้นเนื/อหาและเวลาเรียน วางแผนการใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน เนน้ใหค้รูเห็นความสาํคญัของการใชสื้&อ วดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร ส่วนปัญหาที&พบมีผูต้อบแบบสอบถามส่วนน้อยไดเ้สนอไวด้งันี/  หลกัสูตรมีการแกไ้ข
เปลี&ยนแปลงปรับปรุงบ่อยครั/ ง โรงเรียนไม่ไดท้าํทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ งบประมาณในการผลิตสื&อการสอนน้อยเกินไป การวดัผลประเมินผลไม่ชดัเจน 
โดยมีขอ้เสนอแนะว่าควรประชุม ชี/ แจง ทาํความเขา้ใจหลกัสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ควร
จดังบประมาณเพิ&มเติมเกี&ยวกบัการใชแ้หล่งเรียนรู้ ควรจดัสรรงบประมาณในการผลิตสื&อการเรียน
การสอนใหเ้พียงพอ ควรอบรมครูเกี&ยวกบัการวดัผลประเมินผล 

 ทรงศกัดิA   สิงหนสาย (2556:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื& องการดําเนินงานวิชาการของ
ผู ้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาม่อนปิ& น อําเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่  
ผลการวิจยัสรุปได้ว่า   ด้านการบริหารจดัการและพฒันาหลักสูตร พบว่า โดยภาพรวมมีการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับมาก  โดยมีการจัดประชุมชี/ แจงให้ครูเข้าใจหลักการจัดทําหลักสูตร 
จุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลกัสูตรปัญหาที&พบคือ  ผูบ้ริหารไม่ให้ความสําคญัในการจดัทาํ
หลกัสูตรที&ตอบสนองตามความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถิ&น  ขาดการให้ความรู้ความเขา้ใจ
เพื&อให้มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรแก่ชุมชน  ส่วนขอ้เสนอแนะที&สําคญัคือ  ผูบ้ริหารควรให้
ความสาํคญัในการจดัทาํหลกัสูตรที&ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถิ&น  ให้มีการติดต่อ
ประสานงานกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั/นพื/นฐาน  ผูแ้ทนชุมชนเพื&อให้ความเห็นในการพฒันา
หลกัสูตร  ดา้นการจดัการเรียนรู้ พบวา่ โดยภาพรวมมีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก โดยมีการสง
เสริมให้ครูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  ปัญหาที&พบคือ
ขาดแคลนอตัรากาํลงัครูและวสัดุอุปกรณ์ในการจดัการเรียนการสอนไม่เพียงพอ  ส่วนขอ้เสนอแนะ
ที&สําคญัคือผูบ้ริหารควรสรรหาบุคลากรและจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการจดัการเรียนการสอนให้
เพียงพอ   ดา้นการนิเทศกรศึกษา พบวา่ โดยภาพรวมมีการดาํเนินการอยู่ในระดบัปานกลาง  โดย
ผูบ้ริหารมีการประเมินการนิเทศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั/ ง  ปัญหาที&พบคือ ผูบ้ริหารขาดการนิเทศ
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อยา่งต่อเนื&องและไม่เป็นระบบ  ส่วนขอ้เสนอแนะสําคญัคือ ผูบ้ริหารควรวางแผนและนิเทศให้เป็น
ระบบและต่อเนื&อง   ดา้นการวดัและประเมินผล  พบว่า โดยภาพรวมมีการดาํเนินอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีการมอบหมายและติดตามให้มีการจดัหาหรือจดัทาํเอกสาร  หลกัฐานการศึกษาเป็นไปอยา่ง
เป็นระเบียบ การวดัและประเมินผล  ปัญหาที&พบคือ  ผูบ้ริหารขาดความรู้ความเขา้ใจในการวดัและ
ประเมินผลตามสภาพจริงและไม่เห็นความสําคญัในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจเรื&องการวดัและ
ประเมินผลตามสภาพจริงแก่ครู  ส่วนขอ้เสนอแนะสําคญัคือ ผูบ้ริหารควรมีความรู้ความเขา้ใจใน
การวดัและประเมินผลตามสภาพจริงและให้ความสําคญัในการสร้างความรู้ความเขา้ใจเรื&องการวดั
และประเมินผลตามสภาพจริงแก่ครู   ดา้นการส่งเสริมและพฒันาสื&อ  นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  พบวา่ โดยภาพรวมมีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยผูบ้ริหารส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูพัฒนา และใช้สื& อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ปัญหาที&พบคือ 
ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามสาํคญัในการวางแผนและดาํเนินกรจดัหาสื&อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาใหเ้พียงพอ  ส่วนขอ้เสนอแนะสาํคญัคือ ผูบ้ริหารควรวางแผนและดาํเนินจดัหาสื&อ นวตักรรม
และเทคโนโลยทีางการศึกษาใหเ้พียงพอ 

 นายณฐัสิทธิA  สิงห์ดว้ง (2557:บทขดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื&องสภาพและปัญหาการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา  สังกดัสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา สังกดัสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี&ยอยูใ่นระดบัมาก เมื&อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นภาพโดยรวมของสภาพการ
บริหารงานวิชาการอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี&ยเท่ากบั 3.98 โดยดา้นที&มีค่าเฉลี&ยสูงสุดคือ ดา้นการ
วดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน มีค่าเฉลี&ยเท่ากบั 4.48  และดา้นที&มีค่าเฉลี&ยนอ้ยที&สุดคือ 
ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอื&น มีค่าเฉลี&ยเท่ากบั 3.60 ส่วน
ดา้นปัญหาโดยรวมของการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี&ยเท่ากบั 3.07 โดย
ดา้นที&มีค่าเฉลี&ยสูงสุดคือ ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี&ยเท่ากบั 3.84  และดา้นที&มี
ค่าเฉลี&ยนอ้ยที&สุดคือ ดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน มีค่าเฉลี&ยเท่ากบั 3.33  2) 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวดักาฬสินธ์ุ จ ําแนกตาม
สถานภาพทั&วไป โดยภาพรวม พบว่า ผูบ้ริหารและครู มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการ
บริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกนั เมื&อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีด้านที&แตกต่างกนัคือ ด้าน
หลกัสูตร ดา้นการวิจยัเพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษา ดา้นการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 
ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอื&น ดา้นการพฒันากระบวนการ
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เรียนรู้ ดา้นการวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  หน่วยงานและสถาบนัอื&นที&จดัการศึกษา โดยผูบ้ริหารเป็นผู ้
ปฏิบติัและกาํกบัดูแล  จึงตระหนักเห็นว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการแตกต่างจากครู ซึ& งส่วน
ใหญ่มีหนา้ที&ในการจดัการเรียนการสอนมากกวา่บทบาทในการดาํเนินการโดยมีค่าเฉลี&ยสูงกวา่ 

 จากการศึกษาผลงานวิจัยที& เกี&ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการสรุปได้ว่า การ
บริหารงานวิชาการเป็นงานที&สําคญัถือเป็นหัวใจของโรงเรียนซึ& งผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุด
และตอ้งเขา้ใจการบริหารงานวชิาการให้ลึกซึ/ งในทุกๆดา้นของงานวิชาการ  ดงันั/นผูว้ิจยัจึงสนใจที&
จะศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร เพื&อไดข้อ้มูลในการปรับปรุงและพฒันางานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ  ตามที&
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที&แกไ้ขเพิ&มเติม (ฉบบัที& 2) พ.ศ.2545  มุ่งให้
สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการและการจดัการศึกษาโดยอิสระ คล่องตวั เต็มตามศกัยภาพ มี
การพฒันาหลกัสูตรการศึกษา พฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผล และเทียบโอน
ผลการเรียน การวจิยัเพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษา การพฒันาสื&อนวตักรรม เทคโนโลยีเพื&อการศึกษา 
การพฒันาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันาระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการ
พฒันาวิชาการกับสถานศึกษาอื&น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื&นที&จดัการศึกษา 
 



 

 

บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

3.1 ขั�นตอนการดําเนินงานวจัิย 
  1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตาํรา บทความ และงานวิจยัที!เกี!ยวขอ้งเกี!ยวกบัการ
บริหารงานวชิาการ ในประเด็นเนื*อหาเกี!ยวกบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบา้นขุนประเทศ 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของสํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 9 ดา้น 
  2. นาํขอ้มูลมากาํหนดกรอบแนวคิด และการตั*งนิยามศพัทใ์นการศึกษาวจิยั 
  3. นาํขอ้มูลมาสร้างแบบสอบถามตามกระบวนการสร้างเครื!องมือ โดยปรึกษาอาจารย์
ที!ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และนาํไปใหผู้เ้ชี!ยวชาญประเมินค่าหาความเที!ยงตรงสอดคลอ้งกบัเนื*อหาและ
วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
  4. นาํแบบสอบถามที!สร้างไปหาคุณภาพของเครื!องมือ เพื!อหาความเที!ยงตรง (Validity) 
ของแบบสอบถามไปให้ผูเ้ชี!ยวชาญ จาํนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที!ยงตรงตามเนื*อหา 
(Content Validity) เสร็จแลว้นาํมาเสนออาจารยที์!ปรึกษาอีกครั* ง 
  5. นาํแบบสอบถามที!ไดม้าไปปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํไปทดลองใช้ (Try out) กบั
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนที!ไม่ใช่ประชากร เพื!อดูความเข้าใจเกี!ยวกับภาษาที!ใช้ของ
แบบสอบถาม แลว้นาํไปปรับเป็นแบบสอบถามฉบบัจริง 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างงานวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที!ใช้ในการวิจยัครั* งนี*  คือ โรงเรียนบา้นขุนประเทศ เขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร จาํนวน  1 โรงเรียน โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ 1 คน 
รองผูอ้าํนวยการ 3 คน ครูประจาํชั*นประถมศึกษาปีที! 1 - 6 จาํนวน 55 คน รวมทั*งสิ*น 59 คน (ขอ้มูล 
ณ วนัที! 23 มิถุนายน 2560 สาํนกังานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร) 
 
3.3 ตัวแปรที�ใช้ในการวจัิย 

 ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน จาํนวน 59 คน 

 ตัวแปรตาม คือ ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนตามสํานักการศึกษา
กรุงเทพ มหานคร (2554: 32-33) 9 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การบริหารจดัการ
หลกัสูตรสถานศึกษา 3) การบริหารการจดัการเรียนรู้ 4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 5) 
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การวดัผลประเมินผลการเรียน 6) การพฒันาสื!อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและ แหล่งเรียนรู้ 7) การวิจยั
เพื!อพฒันาคุณภาพการศึกษา 8) การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ 
9) การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวชิาการ 

 

3.4 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

   เครื!องมือที!ผูว้จิยัใชใ้นการวจิยัครั* งนี*   เป็นแบบสอบถาม ซึ! งแบ่งออกเป็น  3 ตอน คือ 
  ตอนที! 1 เป็นขอ้มูลทั!วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ตาํแหน่งอาชีพ และประสบการณ์ในการทาํงาน เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Form) 
แบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
  ตอนที! 2 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเกี!ยวกบัสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
บา้นขนุประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
  ตอนที! 3 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเกี!ยวกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
บา้นขนุประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)  
 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูลทาํตามขั*นตอนดงันี*  
  3.5.1. ขอหนงัสือแนะนาํตวัจากสํานกังานโครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัสยาม 
เพื!อยื!นหนังสือต่อผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตหนองแขม เพื!ออนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามไปยงั
โรงเรียนในสังกดั 
  3.5.2. นาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสํานกังานเขตหนอง
แขม แนบไปกบัแบบสอบถามเพื!อเตรียมส่งไปยงัประชากรที!กาํหนดไว ้
  3.5.3. ผูว้จิยันาํแบบสอบถามไปใหป้ระชากรที!กาํหนดไว ้และรับแบบสอบถามคืนดว้ย
ตนเอง 
  3.5.4. นาํแบบสอบถามที!ไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ จากนั*นจึงนาํแบบสอบถามที!มี
ความถูกตอ้งครบสมบูรณ์มาจดัเรียงขอ้มูล แยกขอ้มูล และตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑที์!ตั*งไว ้
 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  เมื!อผูว้ิจยันําแบบสอบถามที!ได้รับกลบัคืนมารวบรวมตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม โดยทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล  จาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  ดงันี*  
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  3.5.1. ข้อมูลเกี!ยวกับข้อมูลทั!วไปของผูต้อบแบบสอบถามและข้อมูลของโรงเรียน 
วเิคราะห์โดยค่าความถี! (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
  3.5.2. ข้อมูลเกี! ยวกับสภาพ วิ เคราะห์โดยค่าความถี!  (frequency) และค่าร้อยละ 
(percentage) 
  3.5.3. ข้อมูลเกี! ยวกับปัญหา วิเคราะห์โดยค่าความถี!  (frequency) และค่าร้อยละ 
(percentage) 
 



 

 

บทที� 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัเรื� อง การศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้จดัลาํดับการเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ตอน ดงันี0  

 ตอนที� 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามในโรงเรียนบา้นขุน
ประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

 ตอนที� 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบา้นขุน
ประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

 ตอนที� 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบา้นขุน
ประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

ตอนที�  1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในโรงเรียนบ้านขุนประเทศ 

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการแจกแจงความถี�และหาค่าร้อยละ  
 
ตารางที�  4.1 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบัการศึกษา
การบริหารงานวิชาการ: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
จาํแนกตามเพศ   

 

 จากตารางที� 4.1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.19 อีก
ร้อยละ 28.81 เป็นเพศชาย   

   
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

- ชาย 
- หญิง 

17 
42 

28.81 
71.19 
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ตารางที� 4.2 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบัการศึกษา
การบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 
จาํแนกตามอาย ุ 
 

 

 จากตารางที� 4.2  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 
42.37 รองลงมาคือ มีอายุระหวา่ง 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.51 และอายุระหวา่ง 46 – 50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 11.86 และอายุมากกวา่ 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.86 และอายุต ํ�ากวา่ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 
3.39 

 
ตารางที� 4.3 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบัการศึกษา
การบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 
จาํแนกตามวฒิุการศึกษา 
 

 

 จากตารางที� 4.3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 50.85 และที�เหลือเป็นวฒิุการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.15   
 

 

 

 

 

 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
- ตํ�ากวา่ 25 ปี 
- 26 – 35 ปี 
- 36 – 45 ปี 
- 46 – 50 ปี 
- มากกวา่ 50 ปี 

2 
18 
25 
7 
7 

3.39 
30.51 
42.37 
11.86 
11.86 

วุฒิการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

- ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 
- ปริญญาตรี 
- สูงกวา่ปริญญาตรี 

- 
29 
30 

- 
49.15 
50.85 
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ตารางที� 4.4 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบัการศึกษา
การบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 
จาํแนกตามตาํแหน่ง 
 

 

 จากตารางที� 4.4 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อน คิดเป็นร้อยละ 93.22 
รองลงมา คือรองผูอ้าํนวยการ คิดเป็นร้อยละ 5.08 และผูอ้าํนวยการ คิดเป็นร้อยละ 1.69   
 

ตารางที� 4.5 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบัการศึกษา
การบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 
จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน 
 

 

 จากตารางที� 4.5 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทาํงาน  6 – 10 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 35.59 รองลงมาคือ ไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.03 และมีประสบการณ์ทาํงาน        
11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.34 และมีประสบการณ์ทาํงาน 16 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ11.86  และมี
ประสบการณ์ทาํงาน 21 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.47  และมีประสบการณ์ทาํงาน 26 – 30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 1.69   

ตําแหน่ง จํานวน ร้อยละ 

- ผูอ้าํนวยการ 
- รองผูอ้าํนวยการ 
- ครูผูส้อน 

1 
3 

55 

1.69 
5.08 

93.22 

ประสบการณ์ในการทาํงาน จํานวน ร้อยละ 

- ไม่เกิน 5 ปี 
- 6 – 10 ปี 
- 11 – 15 ปี 
- 16 – 20 ปี 
- 21 – 25 ปี  
- 26 – 30 ปี 
- มากกวา่ 30 ปี 

13 
21 
12 
7 
5 
1 
- 

22.03 
35.59 
20.34 
11.86   
8.47   
1.69   

- 
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ตอนที�  2   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขต

หนองแขม กรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที� 4.6 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษาโรงเรียน
บา้นขนุประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในดา้นการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศงานวชิาการ 
 

1. การวางแผนงานวชิาการ จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศงานวชิาการ   

- มีการสาํรวจและจดัทาํทะเบียนขอ้มูลสารสนเทศงานวชิาการ 38 64.41 
- มีการจดัระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศงานวชิาการ 43 72.88 
- มีการพฒันาบุคลากรเกี�ยวกบัการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศงานวชิาการ 38 64.41 
- มีการจดัระบบเครือข่ายสารสนเทศงานวชิาการ 38 64.41 
- มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลขอ้มูลสารสนเทศงานวชิาการ 30 50.85 

 

 จากตารางที� 4.6 พบว่าในด้านการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศงานวิชาการ กิจกรรมที�
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการจดัระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงาน
วิชาการ คิดเป็นร้อยละ 72.88 รองลงมา คือ มีการสํารวจและจดัทาํทะเบียนขอ้มูลสารสนเทศงาน
วิชาการ และมีการพฒันาบุคลากรเกี�ยวกับการจัดทาํข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ และมีการ
จดัระบบเครือข่ายสารสนเทศงานวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 64.41 และมีการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลขอ้มูลสารสนเทศงานวชิาการ คิดเป็นร้อยละ 50.85 
 

ตารางที� 4.7 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษาโรงเรียน
บา้นขนุประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในดา้นการจดัทาํแผนงานวชิาการ 
 

1. การวางแผนงานวชิาการ จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการจดัทาํแผนงานวชิาการ   

- มีการแต่งตั0งคณะกรรมการจดัทาํแผนงานวชิาการ 42 71.19 
- มีการใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํแผนงานวชิาการแก่บุคลากร 33 55.93 
- มีการประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํแผนงานวชิาการ 39 66.10 
- มีการจดัทาํรายงานผลการวางแผนพฒันางานวชิาการ 42 71.19 
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- มีการจดัทาํแผนงานวชิาการ 46 77.97 
 

 จากตารางที� 4.7  พบว่าในด้านการจดัทาํแผนงานวิชาการ กิจกรรมที�ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการจดัทาํแผนงานวชิาการ คิดเป็นร้อยล่ะ 77.97 รองลงมา
คือ มีการแต่งตั0งคณะกรรมการจดัทาํแผนงานวชิาการ และมีการจดัทาํรายงานผลการวางแผนพฒันา
งานวชิาการ คิดเป็นร้อยละ 71.19 เท่ากนั และมีการประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํแผนงานวิชาการ คิด
เป็นร้อยละ 66.10 และยงัมีการให้ความรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํแผนงานวิชาการแก่บุคลากร คิด
เป็นร้อยละ 55.93 

 
ตารางที� 4.8  แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษาโรงเรียน
บา้นขนุประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในดา้นการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 

 
 

2. การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ดา้นการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา   
- มีการสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในด้านการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา 

43 72.88 

- มีการแต่งตั0งคณะกรรมการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา 48 81.36 
- มีการจดัทาํยกร่างหลกัสูตรสถานศึกษา 41 69.49 
- มีการสรุปเรียบเรียงการจดัทาํหลกัสูตร 42 71.19 
- มีการประกาศใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 41 69.49 

 

 จากตารางที� 4.8 พบวา่ในดา้นการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา กิจกรรมที�ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการแต่งตั0งคณะกรรมการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 81.36 รองลงมาคือ มีการสร้างความตระหนกัแก่บุคลากรในดา้นการจดัทาํหลกัสูตร
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 72.88 มีการสรุปเรียบเรียงการจดัทาํหลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 71.19 และ
ยงัมีการจดัทาํยกร่างหลกัสูตรสถานศึกษา และมีการประกาศใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
69.49 เท่ากนั 
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ตารางที� 4.9 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษาโรงเรียน
บา้นขนุประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในดา้นการนาํหลกัสูตรสถานศึกษาไปใช ้
 

2. การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ดา้นการนาํหลกัสูตรสถานศึกษาไปใช ้   
- มีการประชุมชี0แจงใหค้รูไดรั้บทราบแนวทางการนาํหลกัสูตรไปใช ้ 47 79.66 
- จดัให้ครูแต่ละกลุ่มสาระร่วมกันวิเคราะห์หลกัสูตรสู่แผนการจดัการ
เรียนรู้ 

50 84.75 

- มีการจดัทาํแผนการ และกระบวนการเรียนรู้ที�หลากหลาย ทนัสมยั มุ่งสู่
คุณภาพผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

56 94.92 

- มีการประเมินผลการใช้หลกัสูตรให้สอดคล้องกบักระบวนการจดัทาํ
หลกัสูตร 

39 66.10 

- มีการสรุปผลการนาํหลกัสูตรไปใช ้ 28 47.46 
 

 จากตารางที� 4.9 พบว่าในดา้นการนาํหลกัสูตรสถานศึกษาไปใช ้กิจกรรมที�ผูบ้ริหาร
และครูผู ้สอนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการจัดทาํแผนการ และกระบวนการเรียนรู้ที�
หลากหลาย ทนัสมยั มุ่งสู่คุณภาพผูเ้รียนเป็นสําคญั คิดเป็นร้อยละ 94.92 รองลงมา คือ จดัให้ครูแต่
ละกลุ่มสาระร่วมกนัวิเคราะห์หลกัสูตรสู่แผนการจดัการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 84.75 มีการประชุม
ชี0แจงใหค้รูไดรั้บทราบแนวทางการนาํหลกัสูตรไปใช ้คิดเป็นร้อยละ 79.66 มีการประเมินผลการใช้
หลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบักระบวนการจดัทาํหลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 66.10 และยงัมีการสรุปผล
การนาํหลกัสูตรไปใช ้คิดเป็นร้อยละ 47.46 

 
ตารางที� 4.10 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในดา้นการนิเทศ ติดตามการใช้หลกั
สูตสถานศึกษา 
 

2. การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการนิเทศ ติดตามการใชห้ลกัสูตสถานศึกษา   
- มีการตรวจเยี�ยม และการสังเกตการณ์ในชั0นเรียน 52 88.14 
- มีการสอนแนะ (Coaching) จากผูบ้ริหารและผูเ้กี�ยวขอ้ง 37 62.71 
- มีการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ 47 79.66 
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- มีการจดัทาํบนัทึกหลงัการสอน 51 86.44 
- มีการประเมินผลสัมฤทธิP ทางการเรียน 46 77.97 

 

 จากตารางที� 4.10 พบวา่ในดา้นการนิเทศ ติดตามการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา กิจกรรม
ที�ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการตรวจเยี�ยม และการสังเกตการณ์ในชั0น
เรียน คิดเป็นร้อยละ 88.14 รองลงมา คือ มีการจดัทาํบนัทึกหลงัการสอน คิดเป็นร้อยละ 86.44 มีการ
ตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 79.66 มีการประเมินผลสัมฤทธิP ทางการเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 77.97 และยงัมีการสอนแนะ (Coaching) จากผูบ้ริหารและผูเ้กี�ยวขอ้ง คิดเป็นร้อยละ 62.71 
 

ตารางที� 4.11 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในดา้นการประเมินผลการใชห้ลกัสูต
สถานศึกษา 
 

2. การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการประเมินผลการใชห้ลกัสูตสถานศึกษา   
-  มีการประชุมชี0แจงใหค้รูไดรั้บรู้แนวทางการตรวจสอบหลกัสูตร 41 69.49 
-  คณะกรรมการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา ร่วมกนัตรวจสอบ ทบทวนผล
การใชห้ลกัสูตรทุกปีการศึกษา 

53 89.83 

-  มีการจดัทาํสรุปขอ้มูลเพื�อเตรียมจดัทาํรายงานการประเมินหลกัสูตร 49 83.05 
-  มีการนิเทศ ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเนื�อง 37 62.71 

 
 จากตารางที� 4.11 พบวา่ในดา้นการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา กิจกรรมที�

ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีคณะกรรมการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 
ร่วมกนัตรวจสอบ ทบทวนผลการใชห้ลกัสูตรทุกปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 89.83 รองลงมา คือ มี
การจดัทาํสรุปขอ้มูลเพื�อเตรียมจดัทาํรายงานการประเมินหลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 83.05 มีการ
ประชุมชี0แจงใหค้รูไดรั้บรู้แนวทางการตรวจสอบหลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 69.49 และยงัมีการนิเทศ 
ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเนื�อง คิดเป็นร้อยละ 62.71 
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ตารางที� 4.12 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขนุประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรายงานการประเมินผลการ
ใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
 

2. การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการรายงานการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา   
- มีการรวบรวมขอ้มูลจากแบบบนัทึกผลการประเมินการใชห้ลกัสูตร 45 76.27 
- มีการนําผลการรวบรวมข้อมูลจากข้อ 1 ไปจัดกระทาํตามขั0นตอน
กระบวนการประเมินผลทางสถิติ 

48 81.36 

- มีการจดัทาํรายงานการตรวจสอบทบทวนหลกัสูตร 51 86.44 
- มีการเผยแพร่ขอ้มูลใหผู้เ้กี�ยวขอ้งและสาธารณชนทราบ 34 57.63 

 

 จากตารางที� 4.12 พบวา่ในดา้นการรายงานการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมที�ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการจดัทาํรายงานการตรวจสอบ
ทบทวนหลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 86.44 รองลงมา คือ มีการนาํผลการรวบรวมขอ้มูลจากขอ้ 1 ไปจดั
กระทาํตามขั0นตอนกระบวนการประเมินผลทางสถิติ คิดเป็นร้อยละ 81.36 มีการรวบรวมขอ้มูลจาก
แบบบนัทึกผลการประเมินการใช้หลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 76.27 และยงัมีการเผยแพร่ขอ้มูลให้
ผูเ้กี�ยวขอ้งและสาธารณชนทราบ คิดเป็นร้อยละ 57.63 

 
ตารางที� 4.13 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในด้านการพฒันาและปรับปรุง
หลกัสูตรสถานศึกษา 
 

2. การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา   
- ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประชุมชี0แจงให้ครูเห็นความสําคญั และแนวทาง
การพฒันาและการปรับปรุงหลกัสูตร 

51 86.44 

- คณะกรรมการมีการปรับปรุงหลกัสูตร นาํขอ้มูลจากผลการประเมินผล
การใชห้ลกัสูตรมาวางแผนพฒันา และปรับปรุงหลกัสูตร 

46 77.97 

- มีการดาํเนินการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 47 79.66 
- มีการจดัทาํสรุปรายงานผลการปรับปรุงหลกัสูตรให้ฝ่ายวิชาการ และ 35 59.32 
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ผูบ้ริหารโรงเรียนทราบ 
- มีการนิเทศติดตามการใชห้ลกัสูตรในปีการศึกษาต่อไป 45 76.27 

 

 จากตารางที� 4.13  พบว่าในดา้นการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรสถานการศึกษา  
กิจกรรมที�ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประชุม
ชี0 แจงให้ครูเห็นความสําคญัและแนวทางการพฒันาการปรับปรุงหลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 86.44 
รองลงมา คือ มีการดาํเนินการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 79.66 มีคณะกรรมการมี
การปรับปรุงหลักสูตร นําข้อมูลจากผลการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาวางแผนพฒันา และ
ปรับปรุงหลกัสูตรคิดเป็นร้อยละ 77.97 มีการนิเทศติดตามการใชห้ลกัสูตรในปีการศึกษาต่อไป คิด
เป็นร้อยละ 76.27 และยงัมีการจดัทาํสรุปรายงานผลการปรับปรุงหลกัสูตรให้ฝ่ายวิชาการ และ
ผูบ้ริหารโรงเรียนทราบ คิดเป็นร้อยละ 59.32 

 
ตารางที� 4.14 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในดา้นการบริหารจดัการเรียนรู้ที�เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 

3. การบริหารการจัดการเรียนรู้ จํานวน ร้อยละ 
ดา้นการบริหารจดัการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั   
- มีการประชุมชี0แจงสร้างความตระหนกัเกี�ยวกบัการบริหารจดัการเรียนรู้ที�
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

53 89.83 

- มีการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการ 35 59.32 
- มีการจดัทาํคาํสั�งแต่งตั0งผูรั้บผดิชอบ 53 89.83 
- มีการจดัทาํกาํหนดขอบข่ายของงานใหผู้เ้กี�ยวขอ้งรับทราบ 49 83.05 
- มีการส่งเสริมสนบัสนุนให้คาํแนะนาํปรึกษา ตรวจสอบ/ นิเทศ ให้ขวญั
กาํลงัใจ 

36 61.02 

- มีการตรวจสอบ/ วดัผลเป็นระยะ ๆ 38 64.41 
- มีการจดัทาํสรุปรวบรวมผลและรายงานผูเ้กี�ยวขอ้ง 36 61.02 

 

 จากตารางที� 4.14  พบว่าในด้านการบริหารจดัการเรียนรู้ที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั 
กิจกรรมที�ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการประชุมชี0 แจงสร้างความ
ตระหนักเกี�ยวกับการบริหารจดัการเรียนรู้ที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั และมีการจดัทาํคาํสั�งแต่งตั0 ง
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ผูรั้บผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 89.83 เท่ากนั รองลงมา คือ มีการจดัทาํกาํหนดขอบข่ายของงานให้
ผูเ้กี�ยวขอ้งรับทราบ คิดเป็นร้อยละ 83.05 มีการตรวจสอบ/วดัผลเป็นระยะ ๆ คิดเป็นร้อยละ 64.41 มี
การส่งเสริมสนบัสนุนให้คาํแนะนาํปรึกษา ตรวจสอบ/นิเทศ ให้ขวญักาํลงัใจ และมีการจดัทาํสรุป
รวบรวมผลและรายงานผูเ้กี�ยวขอ้ง คิดเป็นร้อยละ 61.02 และยงัมีการศึกษาสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการ คิดเป็นร้อยละ 59.32 
 

ตารางที� 4.15 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในดา้นการบริหารจดัการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

3. การบริหารการจัดการเรียนรู้ จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการบริหารจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   
- มีการประชุมชี0แจงนโยบาย/ วตัถุประสงค์ ดา้นการบริหารจดัการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

43 72.88 

- มีการจดัทาํคาํสั�งแต่งตั0งกาํหนดบทบาทหนา้ที� 48 81.36 
- มีการจดัทาํกาํหนดโครงการ/กิจกรรม ดา้นการบริหารจดัการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

54 91.53 

- มีการส่งเสริมสนบัสนุนให้คาํแนะนาํปรึกษา  ตรวจสอบนิเทศ ให้ขวญั
กาํลงัใจ 

42 71.19 

- มีการติดตามการดาํเนินงานตามแผน 52 88.14 
- มีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ 45 76.27 
- มีการจดัทาํสรุปรวบรวมผล รายงานผูเ้กี�ยวขอ้ง 35 59.32 

 

 จากตารางที� 4.15  พบว่าในด้านการบริหารจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
กิจกรรมที�ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการจดัทาํกาํหนดโครงการ/
กิจกรรม ดา้นการบริหารจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 91.53 รองลงมา คือ 
มีการติดตามการดาํเนินงานตามแผน คิดเป็นร้อยละ 88.14 มีการจดัทาํคาํสั�งแต่งตั0งกาํหนดบทบาท
หนา้ที� คิดเป็นร้อยละ 81.36 มีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ คิดเป็นร้อยละ 76.27 มีการประชุมชี0แจง
นโยบาย/ วตัถุประสงค ์ดา้นการบริหารจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 72.88 
มีการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้าํแนะนาํปรึกษา ตรวจสอบนิเทศ ให้ขวญักาํลงัใจ คิดเป็นร้อยละ 71.19 
และยงัมีการจดัทาํสรุปรวบรวมผล รายงานผูเ้กี�ยวขอ้ง คิดเป็นร้อยละ 59.32 
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ตารางที� 4.16 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขนุประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในดา้นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
ผูเ้รียน 
 

3. การบริหารการจัดการเรียนรู้ จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน   
- มีการชี0 แจงนโยบาย/วตัถุประสงค ์ดา้นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
ผูเ้รียน 

43 72.88 

- มีการจดัทาํคาํสั�งแต่งตั0งผูรั้บผดิชอบ 48 81.36 
- มีการจดัทาํกาํหนดกรอบงานใหผู้เ้กี�ยวขอ้งรับทราบ 52 88.14 
- มีการส่งเสริมสนบัสนุนให้คาํแนะนาํปรึกษา ตรวจสอบ นิเทศ ให้ขวญั 
กาํลงัใจ 

42 71.19 

- มีการตรวจสอบ/วดัผลเป็นระยะ 44 74.58 
- มีการจดัทาํสรุปรวบรวม/รายงานผล 36 61.02 

 

 จากตารางที� 4.16 พบว่าในด้านการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน  กิจกรรมที�
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการจดัทาํกาํหนดกรอบงานให้ผูเ้กี�ยวขอ้ง
รับทราบ คิดเป็นร้อยละ 88.14 รองลงมา คือ มีการจดัทาํคาํสั�งแต่งตั0งผูรั้บผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 
81.36 มีการตรวจสอบ/วดัผลเป็นระยะ คิดเป็นร้อยละ 74.58 มีการชี0แจงนโยบาย/วตัถุประสงค ์ดา้น
การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน คิดเป็นร้อยละ 72.88 มีการส่งเสริมสนบัสนุนให้คาํแนะนาํ
ปรึกษา ตรวจสอบ นิเทศ ให้ขวญั กาํลงัใจ คิดเป็นร้อยละ 71.19 และยงัมีการจดัทาํสรุปรวบรวม/
รายงานผล คิดเป็นร้อยละ 61.02 

 
ตารางที� 4.17 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขนุประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในดา้นการจดัการศึกษาพิเศษ 
 

3. การบริหารการจัดการเรียนรู้ จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการจดัการศึกษาพิเศษ   
- มีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล คน้หา/คดักรอง/คดัแยก 30 50.85 
- มีการนาํนกัเรียนที�คดักรองแลว้ไปทดสอบ IQ และวนิิจฉยัความบกพร่อง 21 35.59 
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- มีการนําผลจากการตรวจจากแพทย์มาเป็นข้อมูลในการวางแผนจัด
การศึกษา 

26 44.07 

- มีการประชุม นิเทศผูป้กครองเกี�ยวกบัการดาํเนินงาน 22 37.29 
- มีการจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 22 37.29 
- มีการจดัทาํแผนการสอนเฉพาะบุคคลประจาํวนั (IIP) 16 27.12 
- มีการดาํเนินการสอนตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 14 23.73 
- มีการประเมินผลนกัเรียนและแผนการสอนที�ใช ้ 21 35.59 
- มีการรายงานผลใหผู้บ้ริหารโรงเรียนและผูป้กครองทราบ 23 38.98 
- มีการปรับปรุงและพฒันาการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื�อใชใ้นปีรายต่อไป 12 20.34 

 

 จากตารางที� 4.17 พบวา่ในดา้นการจดัการศึกษาพิเศษ กิจกรรมที�ผูบ้ริหารและครูผูส้อน
ส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล คน้หา/คดักรอง/คดัแยก คิดเป็น
ร้อยละ 50.85รองลงมา คือ มีการนาํผลจากการตรวจจากแพทยม์าเป็นขอ้มูลในการวางแผนจดั
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 44.07 มีการรายงานผลให้ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูป้กครองทราบ คิดเป็น
ร้อยละ 38.98 มีการประชุม นิเทศผูป้กครองเกี�ยวกบัการดาํเนินงาน และมีการจดัทาํแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) คิดเป็นร้อยละ 37.29 เท่ากัน มีการนาํนักเรียนที�คดักรองแล้วไป
ทดสอบ IQ และวนิิจฉยัความบกพร่อง และมีการประเมินผลนกัเรียนและแผนการสอนที�ใช ้คิดเป็น
ร้อยละ 35.59 เท่ากนั มีการจดัทาํแผนการสอนเฉพาะบุคคลประจาํวนั (IIP) คิดเป็นร้อยละ 27.12  มี
การดาํเนินการสอนตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล คิดเป็นร้อยละ 23.73 และยงัมีการปรับปรุงและ
พฒันาการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื�อใชใ้นปีรายต่อไป คิดเป็นร้อยละ 20.34 

 
ตารางที� 4.18 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในดา้นการส่งเสริมให้บุคลากรใน
โรงเรียนร่วมมือกนัปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบติังานต่าง ๆ 
 

4. การนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกนัปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอนและการปฏิบติังานต่าง ๆ 

  

- มีการสร้างความตระหนกัเกี�ยวกบัการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน
ร่วมมือกนัปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบติังานต่าง ๆ 

51 86.44 
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- มีการแต่งตั0งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 51 86.44 
- มีการติดตามการดาํเนินการนิเทศภายใน 53 89.83 

 

 จากตารางที� 4.18  พบว่าในด้านการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกัน
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน และการปฏิบติังานต่าง ๆ กิจกรรมที�ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วน
ใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการติดตามการดาํเนินการนิเทศภายใน คิดเป็นร้อยละ 89.83 รองลงมา 
คือ มีการสร้างความตระหนักเกี�ยวกบัการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกันปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบติังานต่าง ๆ และมีการแต่งตั0งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ คิด
เป็นร้อยละ 86.44 เท่ากนั 
 

ตารางที� 4.19 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขนุประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในดา้นการจดัทาํระเบียบวา่ดว้ยการวดั
และประเมินผลของโรงเรียน และดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ 
 

5. การวดัผลประเมินผลการเรียน จํานวน ร้อยละ 

ด้านการจดัทาํระเบียบว่าด้วยการวดัและประเมินผลของโรงเรียน และ
ดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ 

  

- มีการแต่งตั0งคณะกรรมการดาํเนินงาน 42 71.19 
- มีการมอบหมายภาระงานของกรรมการแต่ละชุด 48 81.36 
- มีการนดัหมายการประชุมครั0 งต่อไป 47 79.66 
- มีการประชุมคณะทาํงาน 58 98.31 
- ผูบ้ริหารและคณะครู มีการดาํเนินงานตามกรอบแนวทางการวดั และ
ประเมินผลตามที�กาํหนด 

45 76.27 

- มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 36 61.02 
 

 จากตารางที� 4.19  พบวา่ในในดา้นการจดัทาํระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลของ
โรงเรียน และดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ กิจกรรมที�ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียน
ตอบ คือ มีการประชุมคณะทาํงาน คิดเป็นร้อยละ 98.31 รองลงมา คือ มีการมอบหมายภาระงานของ
กรรมการแต่ละชุด คิดเป็นร้อยละ 81.36 มีการนดัหมายการประชุมครั0 งต่อไป คิดเป็นร้อยละ 79.66 
ผูบ้ริหารและคณะครู มีการดาํเนินงานตามกรอบแนวทางการวดั และประเมินผลตามที�กาํหนด คิด
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เป็นร้อยละ 76.27 มีการแต่งตั0งคณะกรรมการดาํเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 71.19 และยงัมีการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 61.02  
 

ตารางที� 4.20 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในด้านการพฒันาสื�อ นวตักรรม 
เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ 
 

6. การพฒันาสื�อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการพฒันาสื�อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้   
- มีการประชุมชี0 แจงให้ครูได้รับทราบแนวทางการสร้างและพฒันาสื�อ 
นวตักรรม เทคโนโลยใีนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

51 86.44 

- ครูทุกกลุ่มสาระมีการร่วมกนัพฒันาสื�อให้สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้
ในแต่ละกลุ่มสาระ 

51 86.44 

- มีการจดัทาํทะเบียนสื�อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ 54 91.53 
- มีการประเมินผลการใชสื้�อใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันา 53 89.83 
- มีการสรุปผลการนาํสื�อไปใชจ้ากแบบประเมินการนิเทศภายใน 47 79.66 
- มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่สื�อ 36 61.02 
- มีการนิเทศการใชสื้�อ นวตักรรมเทคโนโลย ี 31 52.54 

 

 จากตารางที� 4.20  พบวา่ในดา้นการพฒันาสื�อ นวตักรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  
กิจกรรมที�ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการจดัทาํทะเบียนสื�อ นวตักรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 91.53 รองลงมา คือ มีการประเมินผลการใช้สื�อให้
สอดคลอ้งกบัการพฒันา คิดเป็นร้อยละ 89.83 มีการประชุมชี0 แจงให้ครูได้รับทราบแนวทางการ
สร้างและพฒันาสื�อ นวตักรรม เทคโนโลยีในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และครูทุกกลุ่มสาระมีการ
ร่วมกนัพฒันาสื�อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ คิดเป็นร้อยละ 86.44 เท่ากนั 
มีการสรุปผลการนาํสื�อไปใช้จากแบบประเมินการนิเทศภายใน คิดเป็นร้อยละ 79.66 มีการ
ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่สื�อ คิดเป็นร้อยละ 61.02 และยงัมีการนิเทศการใช้สื�อ นวตักรรม
เทคโนโลย ีคิดเป็นร้อยละ 52.54 

 



49 

 

 

ตารางที� 4.21 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในดา้นการบริหารจดัการเพื�อพฒันา
แหล่งเรียนรู้ 
 

6. การพฒันาสื�อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการบริหารจดัการเพื�อพฒันาแหล่งเรียนรู้   
- มีการเตรียมการก่อนพฒันาแหล่งเรียนรู้ 40 67.80 
- มีแนวทางการวางแผนการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 52 88.14 
- มีแนวทางการสร้าง พฒันาและใชแ้หล่งการเรียนรู้ 51 86.44 
- มีการตรวจสอบ ทบทวน กาํกบัติดตาม 46 77.97 
- มีการจดัทาํสรุปและรายงานผลการสร้างและพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 36 61.02 

 

 จากตารางที� 4.21 พบว่าในดา้นการบริหารจดัการเพื�อพฒันาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมที�
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีแนวทางการวางแผนการพฒันาแหล่งการ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 88.14 รองลงมา คือ มีแนวทางการสร้าง พฒันาและใช้แหล่งการเรียนรู้ คิด
เป็นร้อยละ 86.44 มีการตรวจสอบ ทบทวน กาํกบัติดตาม คิดเป็นร้อยละ 77.97 มีการเตรียมการก่อน
พฒันาแหล่งเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 67.80 และยงัมีการจดัทาํสรุปและรายงานผลการสร้างและพฒันา
แหล่งการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 61.02  

 
ตารางที� 4.22 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขนุประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในดา้นการวจิยัในชั0นเรียน 
 

7. การวจัิยเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการวจิยัในชั0นเรียน   
- มีการสร้างความตระหนกัเกี�ยวกบัการวจิยัในชั0นเรียน 48 81.36 
- มีการใหค้วามรู้กบัครูในการวจิยัในชั0นเรียน 52 88.14 
- ผูบ้ริหารโรงเรียนใหค้วามสาํคญักบัครูในการทาํวจิยัในชั0นเรียน 42 71.19 
- ครูดาํเนินการจดัทาํวจิยัในชั0นเรียน 53 89.83 
- มีการรายงานการดาํเนินงานเกี�ยวกบัการวจิยัในชั0นเรียน 53 89.83 
- มีการจดัประชุมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 43 72.88 
- มีการเผยแพร่งานวจิยัในชั0นเรียน 41 69.49 
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 จากตารางที� 4.22  พบวา่ในดา้นการวิจยัในชั0นเรียน กิจกรรมที�ผูบ้ริหารและครูผูส้อน
ส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ ครูดาํเนินการจดัทาํวิจยัในชั0นเรียน และมีการรายงานการดาํเนินงาน
เกี�ยวกบัการวิจยัในชั0นเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.83 เท่ากนั รองมา คือ มีการให้ความรู้กบัครูในการ
วจิยัในชั0นเรียน คิดเป็นร้อยละ 88.14 มีการสร้างความตระหนกัเกี�ยวกบัการวิจยัในชั0นเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 81.36 มีการจดัประชุมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 72.88 ผูบ้ริหารโรงเรียนให้
ความสาํคญักบัครูในการทาํวจิยัในชั0นเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.19 และยงัมีการเผยแพร่งานวิจยัในชั0น
เรียน คิดเป็นร้อยละ 69.49 
  

ตารางที� 4.23 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขนุประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในดา้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ 
 

8. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวชิาการ จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ   
- มีการสร้างความตระหนกัของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 

42 71.19 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ 51 86.44 
- มีการวางแผนสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการกบัชุมชน 49 83.05 
- มีการจดัทาํสรุปและรายงานผล 38 64.41 

 

 จากตารางที� 4.23  พบว่าในด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
เขม้แข็งทางวิชาการ  กิจกรรมที�ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ  คิดเป็นร้อยละ 86.44 รองลงมา คือ มีการวางแผน
สร้างความเขม้แข็งทางวิชาการกบัชุมชน คิดเป็นร้อยละ 83.05 มีการสร้างความตระหนกัของการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 71.19 และยงัมีการ
จดัทาํสรุปและรายงานผล คิดเป็นร้อยละ 64.41 
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ตารางที� 4.24 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขนุประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในดา้นการปรับปรุงการบริหารจดัการ
อยา่งต่อเนื�อง เพื�อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 
 

9. การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวชิาการ จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการปรับปรุงการบริหารจดัการอยา่งต่อเนื�อง เพื�อพฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณภาพ 

  

- มีการเตรียมการด้านการปรับปรุงการบริหารจดัการอย่างต่อเนื�อง เพื�อ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 

43 72.88 

- มีการดาํเนินการด้านการปรับปรุงการบริหารจดัการอย่างต่อเนื�อง เพื�อ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 

50 84.75 

- มีการจดัทาํรายงานประกนัคุณภาพดา้นวชิาการประจาํปีการศึกษา 54 91.53 
 

 จากตารางที� 4.24 พบวา่ในดา้นการปรับปรุงการบริหารจดัการอยา่งต่อเนื�อง เพื�อพฒันา
ผูเ้รียนให้มีคุณภาพ  กิจกรรมที�ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการจดัทาํ
รายงานประกนัคุณภาพดา้นวิชาการประจาํปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 91.53 รองลงมา คือ มีการ
ดาํเนินการดา้นการปรับปรุงการบริหารจดัการอย่างต่อเนื�อง เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 84.75 และยงัมีการเตรียมการดา้นการปรับปรุงการบริหารจดัการอย่างต่อเนื�อง เพื�อพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 72.88 
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ตอนที�  3   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขต

หนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที� 4.25 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในปัญหาด้านการจดัทาํข้อมูล
สารสนเทศงานวชิาการ 
 

1. การวางแผนงานวชิาการ จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศงานวชิาการ   

- ไม่มีปัญหา 

- มีปัญหาไดแ้ก่ 

- ขาดการสาํรวจและจดัทาํทะเบียนขอ้มูลสารสนเทศงานวชิาการ 

- บุคลากรไม่ไดรั้บการพฒันาเกี�ยวกบัการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศงานวชิาการ 

- ขาดการจดัทาํระบบเครือข่ายสารสนเทศงานวชิาการ 
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8 

4 

2 

2 

86.44 

13.56 

6.78 

3.39 

3.39 

 

 จากตารางที� 4.25  ดา้นการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศงานวิชาการ พบว่าผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อน ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 86.44 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 13.56 ตอบว่ามีปัญหา 
ปัญหาไดแ้ก่ ขาดการสํารวจและจดัทาํทะเบียนขอ้มูลสารสนเทศงานวิชาการ  บุคลากรไม่ไดรั้บการ
พฒันาเกี�ยวกบัการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศงานวชิาการ  และขาดการจดัทาํระบบเครือข่ายสารสนเทศ
งานวชิาการ  

 

ตารางที� 4.26 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในปัญหาด้านการจดัทาํแผนงาน
วชิาการ 
 

1. การวางแผนงานวชิาการ จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการจดัทาํแผนงานวชิาการ   
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- ไม่มีปัญหา 

- มีปัญหาไดแ้ก่ 

- บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํแผนงานวชิาการ 

- ขาดการใชข้อ้มูลในการจดัทาํแผนงานวชิาการ 

- ขาดการจดัทาํแผนงานวชิาการ 
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2 

2 

2 

89.83 

10.17 

3.39 

3.39 

3.39 

 

 จากตารางที� 4.26 ดา้นการจดัทาํแผนงานวิชาการ พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน ส่วน
ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 89.83 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 10.17 ตอบว่ามีปัญหา ปัญหาได้แก่ 
บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํแผนงานวิชาการ และขาดการใช้ขอ้มูลในการจดัทาํ
แผนงานวชิาการ และขาดการจดัทาํแผนงานวชิาการ  

 

ตารางที� 4.27 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในปัญหาด้านการจดัทาํหลกัสูตร
สถานศึกษา 
 

2. การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา   

- ไม่มีปัญหา 

- มีปัญหาไดแ้ก่ 

- ขาดการใชข้อ้มูลที�ถูกตอ้งในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 
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4 

93.22 

6.78 

6.78 

 

 จากตารางที� 4.27 ดา้นการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน 

ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 93.22 ตอบวา่ไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 6.78 ตอบวา่มีปัญหา ปัญหาไดแ้ก่ 

ขาดการใชข้อ้มูลที�ถูกตอ้งในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา  
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ตารางที� 4.28 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในปัญหาด้านการนําหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช ้
 

2. การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการนาํหลกัสูตรสถานศึกษาไปใช ้   

- ไม่มีปัญหา 

- มีปัญหาไดแ้ก่ 

- ขาดการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 

- กระบวนการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องหลกัสูตร 
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2 

93.22 

6.78 

3.39 

3.39 

 

 จากตารางที� 4.28 ดา้นการนาํหลกัสูตรสถานศึกษาไปใช ้พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน 
ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 93.22 ตอบวา่ไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 6.78 ตอบวา่มีปัญหา ปัญหาไดแ้ก่ 

ขาดการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
หลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 3.39 เท่ากนั 

 
ตารางที� 4.29 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในปัญหาดา้นการนิเทศ ติดตามการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา 
 

2. การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการนิเทศ ติดตามการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา   

- ไม่มีปัญหา 

- มีปัญหาไดแ้ก่ 

- ขาดการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ก่อนการจดัการเรียนการสอน 
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4 

93.22 

6.78 

6.78 
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 จากตารางที� 4.29 ดา้นการนิเทศ ติดตามการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา พบวา่ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อน ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 93.22 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 6.78 ตอบว่ามีปัญหา 
ปัญหาไดแ้ก่ ขาดการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ก่อนการจดัการเรียนการสอน  

 

ตารางที� 4.30 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในปัญหาดา้นการประเมินผลการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา 
 

2. การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา   

- ไม่มีปัญหา 

- มีปัญหาไดแ้ก่ 

- ขาดการนิเทศ ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเนื�อง 
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8 

86.44 

13.56 

13.56 

 

 จากตารางที� 4.30 ดา้นการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา พบวา่ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อน ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 86.44 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 13.56 ตอบว่ามีปัญหา 
ปัญหาไดแ้ก่ขาดการนิเทศ ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเนื�อง  

 

ตารางที� 4.31 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในปัญหาด้านการรายงานการ
ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
 

2. การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการรายงานการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา   

- ไม่มีปัญหา 

- มีปัญหาไดแ้ก่ 

53 

6 

89.83 

10.17 
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- ขาดการเผยแพร่ขอ้มูลใหผู้เ้กี�ยวขอ้งและสาธารณชนทราบ  10.17 

 

 จากตารางที� 4.31 ดา้นการรายงานการประเมินผลการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา พบว่า
ผูบ้ริหารแลครูผูส้อน ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 89.83 ตอบวา่ไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 10.17 ตอบวา่
มีปัญหา ปัญหาไดแ้ก่ ขาดการเผยแพร่ขอ้มูลใหผู้เ้กี�ยวขอ้งและสาธารณชนทราบ  

 

ตารางที� 4.32  แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในปัญหาดา้นการพฒันาและปรับปรุง
หลกัสูตรสถานศึกษา 

 

 

2. การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา   

- ไม่มีปัญหา 

- มีปัญหาไดแ้ก่ 

- คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร ไม่ไดน้าํขอ้มูลจากผลการประเมินผลการ
ใชห้ลกัสูตรมาวางแผน  พฒันา และปรับปรุงหลกัสูตร 

- ขาดการดาํเนินการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 

- ขาดการจดัทาํสรุปรายงานผลการปรับปรุงหลกัสูตร 
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94.92 

5.08 

1.69 

1.69 

1.69 

 

 จากตารางที� 4.32 ในดา้นการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา พบวา่ผูบ้ริหาร
และครูผูส้อน ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 94.92 ตอบวา่ไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 5.08 ตอบวา่มีปัญหา 
ปัญหาไดแ้ก่ คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร ไม่ไดน้าํขอ้มูลจากผลการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร
มาวางแผน พฒันา และปรับปรุงหลกัสูตร และขาดการดาํเนินการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร และ
ขาดการจดัทาํสรุปรายงานผลการปรับปรุงหลกัสูตร  
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ตารางที� 4.33 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขนุประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในปัญหาดา้นการบริหารจดัการเรียนรู้
ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 

3. การบริหารการจัดการเรียนรู้ จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการบริหารจดัการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั   

- ไม่มีปัญหา 

- มีปัญหาไดแ้ก่ 

- ขาดการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการเพื�อการจดัการเรียนรู้ 

- ขาดการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้าํแนะนาํปรึกษาใหข้วญักาํลงัใจ 

53 

6 

1 

5 

89.83 

10.17 

1.69 

8.47 

 

 จากตารางที� 4.33 ในด้านการบริหารจดัการเรียนรู้ที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั พบว่า
ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 89.83 ตอบวา่ไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 10.17 ตอบ
วา่มีปัญหา ปัญหาไดแ้ก่ ขาดการส่งเสริมสนบัสนุนให้คาํแนะนาํปรึกษาให้ขวญักาํลงัใจ และขาด
การศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการเพื�อการจดัการเรียนรู้  

 

ตารางที� 4.34  แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขนุประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในปัญหาดา้นการบริหารจดัการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 

3. การบริหารการจัดการเรียนรู้ จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการบริหารจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   

- ไม่มีปัญหา 

- มีปัญหาไดแ้ก่ 

- ขาดการติดตามการดาํเนินตามแผน 
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 จากตารางที� 4.34 ดา้นการบริหารจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบวา่ผูบ้ริหาร
และครูผูส้อน ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 96.61 ตอบวา่ไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 3.39 ตอบวา่มีปัญหา 
ปัญหาไดแ้ก่ ขาดการติดตามการดาํเนินตามแผน  

ตารางที� 4.35 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในปัญหาดา้นการส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพผูเ้รียน 

 

3. การบริหารการจัดการเรียนรู้ จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน   

- ไม่มีปัญหา 

- มีปัญหาไดแ้ก่ 

- ขาดการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้าํแนะนาํปรึกษา นิเทศ ใหข้วญั กาํลงัใจ 

- ขาดการจดัทาํสรุปรวบรวม/รายงานผล 
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3 

91.53 
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3.39 

5.08 

 

 จากตารางที� 4.35 ด้านการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน พบว่าผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อน ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 91.53 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 8.47 ตอบวา่มีปัญหา 
ปัญหาไดแ้ก่ ขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้คาํแนะนาํปรึกษา นิเทศ ให้ขวญั กาํลงัใจ และขาดการ
จดัทาํสรุปรวบรวม/รายงานผล   

 

ตารางที� 4.36 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขนุประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในปัญหาดา้นการจดัการศึกษาพิเศษ 
 

3. การบริหารการจัดการเรียนรู้ จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการจดัการศึกษาพิเศษ   

- ไม่มีปัญหา 54 91.53 
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- มีปัญหาไดแ้ก่ 

- ขาดการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล คน้หา/คดักรอง/คดัแยก 

- ไม่มีการนาํนักเรียนที�คดักรองแล้วไปทดสอบ IQ และวินิจฉัยความ
บกพร่อง 

- ไม่มีการประชุม นิเทศผูป้กครองเกี�ยวกบัการดาํเนินงาน 

- ไม่มีการจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

- ไม่มีการจดัทาํแผนการสอนเฉพาะบุคคลประจาํวนั (IIP) 

- ขาดการดาํเนินการสอนตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

- ขาดการปรับปรุงและพฒันาการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื�อใชใ้นปีรายต่อไป 

-ไม่มีการจดัการศึกษาพิเศษ 

5 

1 

2 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

8.47 

1.69 

3.39 

3.39 

8.47 

1.69 

1.69 

1.69 

1.69 

 

 จากตารางที� 4.36 ดา้นการจดัการศึกษาพิเศษ พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน ส่วนใหญ่ 
คิดเป็นร้อยละ 91.53 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 8.47 ตอบว่ามีปัญหา ปัญหาไดแ้ก่ ไม่มีการ
จดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) คิดเป็นร้อยละ 8.47 รองลงมา ไม่มีการนาํนกัเรียนที�
คดักรองแลว้ไปทดสอบ IQ และวนิิจฉยัความบกพร่อง และไม่มีการประชุม นิเทศผูป้กครองเกี�ยวกบั
การดาํเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 3.39 เท่ากนั ขาดการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล คน้หา/คดักรอง/คดั
แยก และไม่มีการจดัทาํแผนการสอนเฉพาะบุคคลประจาํวนั (IIP) และขาดการดาํเนินการสอนตาม
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และขาดการปรับปรุงและพฒันาการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื�อใชใ้นปีราย
ต่อไป และไม่มีการจดัการศึกษาพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 1.69 เท่ากนั 

 
ตารางที� 4.37  แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในปัญหาดา้นการส่งเสริมให้บุคลากร
ในโรงเรียนร่วมมือกนัปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบติังานต่าง ๆ 
 

4. การนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการส่งเสริมใหบุ้คลากรในโรงเรียนร่วมมือกนัปรับปรุงคุณภาพการเรียน   
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การสอนและการปฏิบติังานต่าง ๆ 

- ไม่มีปัญหา 

- มีปัญหาไดแ้ก่ 

- ขาดการติดตามการดาํเนินการนิเทศภายใน 

54 

5 

5 

91.53 

8.47 

8.47 

 

 จากตารางที� 4.37 ดา้นการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกนัปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนและการปฏิบติังานต่าง ๆ พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 
91.53ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 8.47 ตอบว่ามีปัญหา ปัญหาได้แก่ ขาดการติดตามการ
ดาํเนินการนิเทศภายใน  

 
ตารางที� 4.38  แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษาโรงเรียน
บา้นขนุประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในปัญหาดา้นการจดัทาํระเบียบวา่ดว้ยการวดัและ
ประเมินผลของโรงเรียน และดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ 

5. การวดัผลประเมินผลการเรียน จํานวน ร้อยละ 

ด้านการจัดทําระเบียบว่าด้วยการวดัและประเมินผลของโรงเรียน และ
ดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ 

  

- ไม่มีปัญหา 

- มีปัญหาไดแ้ก่ 

- ผูบ้ริหารและคณะครูขาดการดาํเนินงานตามกรอบแนวทางการวดั และ
ประเมินผลตามที�กาํหนด 

- ขาดการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 

54 

5 

2 

3 

91.53 

8.47 

3.39 
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 จากตารางที� 4.38 ดา้นการจดัทาํระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลของโรงเรียน และ
ดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ พบวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 91.53 ตอบวา่ไม่มี
ปัญหา มีเพียงร้อยละ 8.47 ตอบวา่มีปัญหา ปัญหาไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและคณะครูขาดการดาํเนินงานตาม
กรอบแนวทางการวดัและประเมินผลตามที�กาํหนด และขาดการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
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ตารางที� 4.39 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขนุประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในปัญหาดา้นการพฒันาสื�อ นวตักรรม 
เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ 

 

6. การพฒันาสื�อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการพฒันาสื�อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้   

- ไม่มีปัญหา 

- มีปัญหาไดแ้ก่ 

- ครูในกลุ่มสาระขาดการร่วมกนัพฒันาสื�อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ 

- ขาดการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่สื�อ 
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3 

91.53 

8.47 
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 จากตารางที� 4.39 ดา้นการพฒันาสื�อ นวตักรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ พบว่า
ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 91.53 ตอบวา่ไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 8.47 ตอบวา่
มีปัญหา ปัญหาได้แก่ ครูในกลุ่มสาระขาดการร่วมกนัพฒันาสื�อให้สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ 
และขาดการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่สื�อ 

 
ตารางที� 4.40  แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในปัญหาดา้นการบริหารจดัการเพื�อ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ 

 

6. การพฒันาสื�อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการบริหารจดัการเพื�อพฒันาแหล่งเรียนรู้   

- ไม่มีปัญหา 

- มีปัญหาไดแ้ก่ 

- ขาดการจดัทาํแนวทางการสร้าง พฒันาและใชแ้หล่งการเรียนรู้ 
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91.53 
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- ขาดการตรวจสอบ ทบทวน กาํกบัติดตาม 

- ขาดการจดัทาํสรุปและรายงานผลการสร้างและพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 

1 

2 

1.69 

3.39 

 

 จากตารางที� 4.40 ดา้นการบริหารจดัการเพื�อพฒันาแหล่งเรียนรู้ พบว่าผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อน ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 91.53 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 8.47 ตอบว่ามีปัญหา 
ปัญหาได้แก่ ขาดการจดัทาํแนวทางการสร้าง พฒันาและใช้แหล่งการเรียนรู้ ขาดการตรวจสอบ 
ทบทวน กาํกบัติดตาม และขาดการจดัทาํสรุปและรายงานผลการสร้างและพฒันาแหล่งการเรียนรู้  

 

ตารางที� 4.41 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ: กรณีศึกษาโรงเรียน
บา้นขนุประเทศ เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในปัญหาดา้นการวจิยัในชั0นเรียน 

 

7. การวจัิยเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการวจิยัในชั0นเรียน   

- ไม่มีปัญหา 

- มีปัญหาไดแ้ก่ 

- โรงเรียนไม่ใหค้วามสาํคญักบัครูในการทาํวจิยัในชั0นเรียน 

- ครูไม่มีการทาํวจิยัในชั0นเรียน 

- ขาดการรายงานการดาํเนินงานเกี�ยวกบัการวจิยัในชั0นเรียน 

- ขาดการเผยแพร่งานวจิยัในชั0นเรียน 
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88.14 

11.86 

1.69 

3.39 

1.69 

5.08 

 

 จากตารางที� 4.41 ดา้นการวิจยัในชั0นเรียน พบวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ส่วนใหญ่ คิด
เป็นร้อยละ 88.14 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 11.86 ตอบว่ามีปัญหา ปัญหาไดแ้ก่ โรงเรียน
ไม่ใหค้วามสาํคญักบัครูในการทาํวิจยัในชั0นเรียน ครูไม่มีการทาํวิจยัในชั0นเรียน ขาดการรายงานการ
ดาํเนินงานเกี�ยวกบัการวจิยัในชั0นเรียน ขาดการเผยแพร่งานวจิยัในชั0นเรียน  
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ตารางที� 4.42  แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในปัญหาดา้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ 

 

8. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวชิาการ จํานวน ร้อยละ 

ดา้นการใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ   

- ไม่มีปัญหา 

- มีปัญหาไดแ้ก่ 

- ขาดการสร้างความตระหนกัของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 

- ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ 

- ไม่มีการวางแผนสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการกบัชุมชน 
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 จากตารางที� 4.42 ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แข็งทาง
วิชาการ พบวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 88.14 ตอบวา่ไม่มีปัญหา มีเพียงร้อย
ละ 11.86 ตอบว่ามีปัญหา ปัญหาได้แก่ ไม่มีการวางแผนสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการกบัชุมชน 
ขาดการสร้างความตระหนกัของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ 
และขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ  

 

ตารางที� 4.43  แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร ในปัญหาดา้นการปรับปรุงการบริหาร
จดัการอยา่งต่อเนื�อง เพื�อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 
 

9. การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวชิาการ จํานวน ร้อยละ 

ด้านการปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างต่อเนื�อง เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพ 
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- ไม่มีปัญหา 

- มีปัญหาไดแ้ก่ 

- ขาดการดาํเนินการดา้นการปรับปรุงการบริหารจดัการอย่างต่อเนื�อง เพื�อ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 

57 

2 

2 

96.61 

3.39 

3.39 

 

 จากตารางที� 4.43 ดา้นการปรับปรุงการบริหารจดัการอยา่งต่อเนื�องเพื�อพฒันาผูเ้รียนให้
มีคุณภาพ พบวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 96.61 ตอบวา่ไม่มีปัญหา มีเพียงร้อย
ละ 3.39 ตอบว่ามีปัญหา ปัญหาไดแ้ก่ ขาดการดาํเนินการดา้นการปรับปรุงการบริหารจดัการอย่าง
ต่อเนื�อง เพื�อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ  



 

 

บทที� 5 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาการบริหารงานวชิาการ : กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นขุนประเทศ เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื&อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
บ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จํานวน  1  โรงเรียน โดยมีผู ้ให้ข้อมูล
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารและครูที&ปฏิบติังานในปี พ.ศ. 2560  จาํนวน 59 คน  เครื&องมือที&ใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที& 1  เป็นขอ้มูลทั&วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ วฒิุการศึกษา  ตาํแหน่งอาชีพ และประสบการณ์ในการทาํงาน เป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Form) แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที& 2  เป็น
แบบสอบถามขอ้มูลเกี&ยวกบัสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบา้นขุนประเทศ เขตหนอง
แขม กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนที& 3  เป็นแบบสอบถาม
ข้อมูลเกี& ยวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร  มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) สถิติที&ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ
ค่าความถี& (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

 
สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวิจยัเรื& อง  การศึกษาการบริหารงานวิชาการ : กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นขุน
ประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัโดยแบ่งประเด็นในการสรุป
ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันีX  

 1.  ขอ้มูลทั&วไปเกี&ยวกบัผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 36 – 45 ปี รองลงมาคือ มีอายุระหวา่ง   
26 – 35 ปี และอายุระหว่าง 46 – 50 ปี ส่วนวุฒิการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี และที&เหลื&อวฒิุการศึกษาปริญญาตรี ตาํแหน่งผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อน รองลงมา คือรองผูอ้าํนวยการ และผูอ้าํนวยการ ประสบการณ์ของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ 6 – 10 ปี รองลงมาคือ ไม่เกิน 5 ปี  

 
 2. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร พบว่า  
 2.1 การวางแผนงานวชิาการ 
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 2.1.1 ดา้นการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศงานวิชาการ ปรากฏว่า กิจกรรมที&ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการจดัระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศงานวิชาการ รองลงมา 
คือ มีการสาํรวจและจดัทาํทะเบียนขอ้มูลสารสนเทศงานวิชาการ และมีการพฒันาบุคลากรเกี&ยวกบั
การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศงานวชิาการ  

 2.1.2 ดา้นการจดัทาํแผนงานวิชาการ ปรากฏวา่ กิจกรรมที&ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วน
ใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการจดัทาํแผนงานวิชาการ รองลงมาคือ มีการแต่งตัXงคณะกรรมการ
จดัทาํแผนงานวชิาการ และมีการจดัทาํรายงานผลการวางแผนพฒันางานวชิาการ  

 2.2 การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 
 2.2.1 ดา้นการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา ปรากฏวา่ กิจกรรมที&ผูบ้ริหารและครูผูส้อน

ส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการแต่งตัXงคณะกรรมการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา รองลงมา
คือ มีการสร้างความตระหนกัแก่บุคลากรในดา้นการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา มีการสรุปเรียบ
เรียงการจดัทาํหลกัสูตร  

 2.2.2 ด้านการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ ปรากฏว่า กิจกรรมที&ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการจดัทาํแผนการ และกระบวนการเรียนรู้ที&หลากหลาย 
ทนัสมยั มุ่งสู่คุณภาพผูเ้รียนเป็นสําคญั รองลงมา คือ จดัให้ครูแต่ละกลุ่มสาระร่วมกนัวิเคราะห์
หลกัสูตรสู่แผนการจดัการเรียนรู้ มีการประชุมชีX แจงให้ครูไดรั้บทราบแนวทางการนาํหลกัสูตรไป
ใช ้ 

 2.2.3 ด้านการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานการศึกษา ปรากฏว่า กิจกรรมที&
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการตรวจเยี&ยม และการสังเกตการณ์ในชัXน
เรียน รองลงมา คือ มีการจัดทาํบันทึกหลังการสอน มีการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ มีการ
ประเมินผลสัมฤทธ̂ิทางการเรียน  

 2.2.4 ดา้นการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร ปรากฏวา่ กิจกรรมที&ผูบ้ริหารและครูผูส้อน
ส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีคณะกรรมการจดัทาํหลักสูตรสถานศึกษา ร่วมกันตรวจสอบ 
ทบทวนผลการใช้หลกัสูตรทุกปีการศึกษา รองลงมา คือ มีการจดัทาํสรุปขอ้มูลเพื&อเตรียมจดัทาํ
รายงานการประเมินหลกัสูตร มีการประชุมชีXแจงใหค้รูไดรั้บรู้แนวทางการตรวจสอบหลกัสูตร  

 2.2.5 ดา้นการรายงานการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ปรากฏวา่ กิจกรรมที&
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการจดัทาํรายงานการตรวจสอบทบทวน
หลักสูตร รองลงมา คือ มีการนําผลการรวบรวมข้อมูลจากข้อ 1 ไปจัดกระทําตามขัXนตอน
กระบวนการประเมินผลทางสถิติ  



67 

 

 

 2.2.6 ด้านการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรสถานการศึกษา   ปรากฏว่า กิจกรรมที&
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประชุมชีXแจงให้ครูเห็น
ความสาํคญัและแนวทางการพฒันาการปรับปรุงหลกัสูตร รองลงมา คือ มีการดาํเนินการพฒันาและ
ปรับปรุงหลกัสูตร มีคณะกรรมการมีการปรับปรุงหลกัสูตร นาํขอ้มูลจากผลการประเมินผลการใช้
หลกัสูตรมาวางแผนพฒันา และปรับปรุงหลกัสูตร 

 2.3 การบริหารการจดัการเรียนรู้ 
 2.3.1 ด้านการบริหารจดัการเรียนรู้ที&เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ปรากฏว่า กิจกรรมที&

ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการประชุมชีX แจงสร้างความตระหนัก
เกี&ยวกบัการบริหารจดัการเรียนรู้ที&เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั และมีการจดัทาํคาํสั&งแต่งตัXงผูรั้บผิดชอบ 
รองลงมา คือ มีการจดัทาํกาํหนดขอบข่ายของงานใหผู้เ้กี&ยวขอ้งรับทราบ  

 2.3.2 ด้านการบริหารจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรากฏว่า กิจกรรมที&
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการจดัทาํกาํหนดโครงการ/กิจกรรม ดา้นการ
บริหารจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ รองลงมา คือ มีการติดตามการดาํเนินงานตามแผน มี
การจดัทาํคาํสั&งแต่งตัXงกาํหนดบทบาทหนา้ที& มีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ  

 2.3.3 ดา้นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน ปรากฏวา่ กิจกรรมที&ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการจดัทาํกําหนดกรอบงานให้ผูเ้กี&ยวข้องรับทราบ 
รองลงมา คือ มีการจดัทาํคาํสั&งแต่งตัXงผูรั้บผดิชอบ  

 2.3.4 ดา้นการจดัการศึกษาพิเศษ ปรากฏวา่ กิจกรรมที&ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่
ในโรงเรียนตอบ คือ มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล คน้หา/คดักรอง/คดัแยก รองลงมา คือ มี
การนาํผลจากการตรวจจากแพทยม์าเป็นขอ้มูลในการวางแผนจดัการศึกษา มีการรายงานผลให้
ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูป้กครองทราบ มีการประชุม นิเทศผูป้กครองเกี&ยวกบัการดาํเนินงาน และมี
การจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีการนาํนกัเรียนที&คดักรองแลว้ไปทดสอบ IQ 
และวินิจฉัยความบกพร่อง และมีการประเมินผลนกัเรียนและแผนการสอนที& มีการจดัทาํแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลประจาํวนั (IIP) มีการดาํเนินการสอนตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  

 2.4 การนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน 
 2.4.1 ดา้นการส่งเสริมใหบุ้คลากรในโรงเรียนร่วมมือกนัปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ

สอนและการปฏิบติังานต่าง ๆ ปรากฏว่า กิจกรรมที&ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียน
ตอบ คือ มีการติดตามการดาํเนินการนิเทศภายใน รองลงมา คือ มีการสร้างความตระหนกัเกี&ยวกบั
การส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกันปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและการ
ปฏิบติังานต่าง ๆ และมีการแต่งตัXงคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
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 2.5 การวดัผลประเมินผลการเรียน 
 2.5.1 ดา้นการจดัทาํระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลของโรงเรียน และดาํเนินงาน

อย่างเป็นระบบ ปรากฏว่า กิจกรรมที&ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการ
ประชุมคณะทาํงาน รองลงมา คือ มีการมอบหมายภาระงานของกรรมการแต่ละชุด  

 2.6 การพฒันาสื&อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและ แหล่งเรียนรู้  
 2.6.1 ดา้นการพฒันาสื&อ นวตักรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ปรากฏวา่ กิจกรรมที&

ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการจดัทาํทะเบียนสื&อ นวตักรรม เทคโนโลย ี
และแหล่งเรียนรู้ รองลงมา คือ มีการประเมินผลการใชสื้&อให้สอดคลอ้งกบัการพฒันา มีการประชุม
ชีXแจงให้ครูไดรั้บทราบแนวทางการสร้างและพฒันาสื&อ นวตักรรม เทคโนโลยีในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ และครูทุกกลุ่มสาระมีการร่วมกนัพฒันาสื&อให้สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มสาระ  

 2.6.2 ดา้นการบริหารจดัการเพื&อพฒันาแหล่งการเรียนรู้ ปรากฏวา่ กิจกรรมที&ผูบ้ริหาร
และครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีแนวทางการวางแผนการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 
รองลงมา คือ มีแนวทางการสร้าง พฒันาและใชแ้หล่งการเรียนรู้  

 2.7 การวจิยัเพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 2.7.1 ดา้นการวจิยัในชัXนเรียน ปรากฏวา่ กิจกรรมที&ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ใน

โรงเรียนตอบ คือ ครูดาํเนินการจดัทาํวิจยัในชัXนเรียน และมีการรายงานการดาํเนินงานเกี&ยวกบัการ
วิจยัในชัXนเรียน รองมา คือ มีการให้ความรู้กบัครูในการวิจยัในชัXนเรียน มีการสร้างความตระหนกั
เกี&ยวกบัการวจิยัในชัXนเรียน  

 2.8 การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ 
 2.8.1 ดา้นการใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวิชาการ กิจกรรม

ที&ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ทางวชิาการ  รองลงมา คือ มีการวางแผนสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการกบัชุมชน  

 2.9 การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวชิาการ 
 2.9.1 ดา้นการปรับปรุงการบริหารจดัการอยา่งต่อเนื&อง เพื&อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ 

ปรากฏว่า กิจกรรมที&ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนตอบ คือ มีการจดัทาํรายงาน
ประกนัคุณภาพดา้นวชิาการประจาํปีการศึกษา รองลงมา คือ มีการดาํเนินการดา้นการปรับปรุงการ
บริหารจดัการอยา่งต่อเนื&อง เพื&อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ  
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3.  ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเ รียนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร พบว่า 

 3.1 การวางแผนงานวชิาการ 
 3.1.1 ดา้นการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศงานวิชาการของโรงเรียน พบว่าผูบ้ริหารและ

ครูผูส้อน ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่วนปัญหาไดแ้ก่ ขาดการ
สํารวจและจดัทาํทะเบียนขอ้มูลสารสนเทศงานวิชาการ  บุคลากรไม่ไดรั้บการพฒันาเกี&ยวกบัการ
จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศงานวชิาการ  และขาดการจดัทาํระบบเครือข่ายสารสนเทศงานวชิาการ  

 3.1.2 ดา้นการจดัทาํแผนงานวิชาการของโรงเรียน พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน ส่วน
ใหญ่ตอบวา่ ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนนอ้ยตอบวา่ มีปัญหา ส่วนปัญหาไดแ้ก่ บุคลากรขาดความรู้ความ
เขา้ใจในการจดัทาํแผนงานวิชาการ ขาดการใชข้อ้มูลในการจดัทาํแผนงานวิชาการ ขาดการจดัทาํ
แผนงานวชิาการ  

 3.2 การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 
 3.2.1 ดา้นการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน 

ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนนอ้ยตอบวา่ มีปัญหา ส่วนปัญหาไดแ้ก่ ขาดการใช้ขอ้มูลที&
ถูกตอ้งในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา  

 3.2.2 ดา้นการนาํหลกัสูตรสถานศึกษาไปใชข้องโรงเรียน พบวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อน 
ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่วนปัญหาได้แก่ ขาดการจัดทาํ
แผนการจดัการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องหลกัสูตร  

 3.2.3 ดา้นการนิเทศ ติดตามการใช้หลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน พบว่าผูบ้ริหาร
และครูผูส้อน ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่วนปัญหาไดแ้ก่ ขาด
การตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ก่อนการจดัการเรียนการสอน  

 3.2.4 ดา้นการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน พบวา่ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อน ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่วนปัญหาไดแ้ก่ ขาดการ
นิเทศ ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเนื&อง  

 3.2.5 ดา้นการรายงานการประเมินผลการใช้หลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน พบว่า
ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่วนปัญหา
ไดแ้ก่ ขาดการเผยแพร่ขอ้มูลใหผู้เ้กี&ยวขอ้งและสาธารณชนทราบ  

 3.2.6 ดา้นการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน พบว่าผูบ้ริหาร
และครูผูส้อน ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่วนปัญหาได้แก่ 
คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร ไม่ไดน้าํขอ้มูลจากผลการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรมาวางแผน 
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พฒันา และปรับปรุงหลกัสูตร และขาดการดาํเนินการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร และขาดการ
จดัทาํสรุปรายงานผลการปรับปรุงหลกัสูตร  

 3.3 การบริหารการจดัการเรียนรู้ 
 3.3.1 ดา้นการบริหารจดัการเรียนรู้ที&เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัของโรงเรียน พบวา่ผูบ้ริหาร

และครูผูส้อน ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่วนปัญหาไดแ้ก่ ขาด
การส่งเสริมสนบัสนุนให้คาํแนะนาํปรึกษา ให้ขวญักาํลงัใจ ขาดการศึกษาสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการเพื&อการจดัการเรียนรู้  

 3.3.2 ดา้นการบริหารการจดัการเรียนรู้   การบริหารจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของโรงเรียน พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน ส่วนใหญ่ตอบวา่ ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนนอ้ยตอบ
วา่ มีปัญหา ส่วนปัญหาไดแ้ก่ ขาดการติดตามการดาํเนินตามแผน  

 3.3.3 ด้านการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนของโรงเรียน พบว่าผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อน ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่วนปัญหาไดแ้ก่ ขาดการ
จดัทาํสรุปรวบรวม/รายงานผล ขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้คาํแนะนาํปรึกษา นิเทศ ให้ขวญั 
กาํลงัใจ  

 3.3.4 ดา้นการจดัการศึกษาพิเศษของโรงเรียน พบวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ส่วนใหญ่
ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่วนปัญหาได้แก่ ไม่มีการจดัทาํแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ไม่มีการนาํนกัเรียนที&คดักรองแลว้ไปทดสอบ IQ และวินิจฉยัความ
บกพร่อง และไม่มีการประชุม นิเทศผูป้กครองเกี&ยวกบัการดาํเนินงาน ขาดการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล คน้หา/คดักรอง/คดัแยก และไม่มีการจดัทาํแผนการสอนเฉพาะบุคคลประจาํวนั (IIP) 
และขาดการดาํเนินการสอนตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และขาดการปรับปรุงและพฒันา
การศึกษาเฉพาะบุคคลเพื&อใชใ้นปีรายต่อไป และไม่มีการจดัการศึกษาพิเศษ  

  3.4 การนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน 
 3.4.1 ดา้นการส่งเสริมใหบุ้คลากรในโรงเรียนร่วมมือกนัปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ

สอนและการปฏิบติังานต่าง ๆ ของโรงเรียน พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มี
ปัญหา แต่มีส่วนนอ้ยตอบวา่ มีปัญหา ส่วนปัญหาไดแ้ก่ ขาดการติดตามการดาํเนินการนิเทศภายใน  

 3.5 การวดัผลประเมินผลการเรียน 
 3.5.1 ดา้นการจดัทาํระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลของโรงเรียน และดาํเนินงาน

อยา่งเป็นระบบ พบวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ส่วนใหญ่ตอบวา่ ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนนอ้ยตอบวา่ มี
ปัญหา ส่วนปัญหาไดแ้ก่ ขาดการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ผูบ้ริหารและคณะครูขาดการดาํเนินงาน
ตามกรอบแนวทางการวดั และประเมินผลตามที&กาํหนด  
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 3.6 การพฒันาสื&อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและ แหล่งเรียนรู้  
 3.6.1 ดา้นการพฒันาสื&อ นวตักรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ พบว่าผูบ้ริหารและ

ครูผูส้อน ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่วนปัญหาไดแ้ก่ ขาดการ
ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่สื&อ ครูในกลุ่มสาระขาดการร่วมกนัพฒันาสื&อให้สอดคลอ้งกบัการ
จดัการเรียนรู้  

 3.6.2 ด้านการด้านการบริหารจัดการเพื&อพฒันาแหล่งเรียนรู้ พบว่าผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อน ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่วนปัญหาไดแ้ก่ ขาดการ
จดัทาํแนวทางการสร้าง พฒันาและใชแ้หล่งการเรียนรู้ และขาดการจดัทาํสรุปและรายงานผลการ
สร้างและพฒันาแหล่งการเรียนรู้ ขาดการตรวจสอบ ทบทวน กาํกบัติดตาม  

  3.7 การวจิยัเพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 3.7.1 ด้านการวิจยัในชัXนเรียน พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มี

ปัญหา แต่มีส่วนนอ้ยตอบวา่ มีปัญหา ส่วนปัญหาไดแ้ก่ ขาดการเผยแพร่งานวิจยัในชัXนเรียน ครูไม่มี
การทาํวิจยัในชัXนเรียน โรงเรียนไม่ให้ความสําคญักบัครูในการทาํวิจยัในชัXนเรียน และขาดการ
รายงานการดาํเนินงานเกี&ยวกบัการวจิยัในชัXนเรียน  

 3.8 การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ 
 3.8.1 ดา้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ พบว่า

ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่วนปัญหา
ไดแ้ก่ ไม่มีการวางแผนสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการกบัชุมชน ขาดการสร้างความตระหนกัของ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ และขาดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ  

 3.9 การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวชิาการ 
 3.9.1 ดา้นการปรับปรุงการบริหารจดัการอยา่งต่อเนื&อง เพื&อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ 

พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่วน
ปัญหาไดแ้ก่ ขาดการดาํเนินการดา้นการปรับปรุงการบริหารจดัการอยา่งต่อเนื&อง เพื&อพฒันาผูเ้รียน
ใหมี้คุณภาพ  

 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษาขอ้มูลเกี&ยวกบัสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบา้น
ขนุประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนนอ้ยที&ระบุวา่มีปัญหา 
และส่วนใหญ่ที&ระบุวา่ไม่มีปัญหา ดงันัXนผูว้จิยัจะขอนเสนอการอภิปรายผลการวจิยั ดงันีX  
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 1. ดา้นการวางแผนงานวชิาการ  
 จากผลการวิจยัพบว่า  มีการจดัระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศงานวิชาการ โดยมีการ
สํารวจและจดัทาํทะเบียนขอ้มูลสารสนเทศงานวิชาการ เพื&อการพฒันาบุคลากรเกี&ยวกบัการจดัทาํ
ข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ เป็นประโยชน์สําหรับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน โดยเฉพาะ 
ผูบ้ริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าสายชัXน มีความจาํเป็นตอ้งใช้ขอ้มูล
สารสนเทศประกอบการวางแผนตดัสินใจกาํหนดนโยบายและทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน ดงันัXนโรงเรียนจึงมีการสาํรวจและจดัทาํทะเบียนขอ้มูลสารสนเทศงานวิชาการ เพราะ
ขอ้มูลสารสนเทศมีความเกี&ยวขอ้งในการพฒันาและประสบความสาํเร็จในงานต่าง ๆ  สอดคลอ้งกบั  
ประภาวดี สืบสนธ์ (2543: 8) อา้งใน ฉัตรรัตน์ เชาวลิต (2547: 6) กล่าวว่า สารสนเทศมีความ
เกี&ยวขอ้งกบัทุก ๆ เรื&องในชีวิตประจาํวนัไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การประกอบอาชีพ การดาํรงชีพ 
สารสนเทศมีบทบาทต่อมนุษย์มากเกินกว่าที&มนุษย์ตระหนักถึง  การสําเร็จทางด้านการแพทย ์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา อุตสาหกรรม เกิดไดเ้พราะการนาํสาระสนเทศมาใชป้ระโยชน์
ทัXงสิXน สารสนเทศที&ถูกตอ้ง ทนัสมยัเชื&อถือได ้เหมาะแก่ความสามารถของผูใ้ชใ้นการนาํไปใชง้าน
จึงเป็นสิ&งจาํเป็นสําหรับผูอ้ยู่ในสังคมปัจจุบนั    ดงันัXน จึงมีกระบวนการดาํเนินงานที&ถูกตอ้งตาม
หลกัการบริหารงานวิชาการ โดยมีการแต่งตัXงคณะกรรมการ จดัทาํแผนงานวิชาการผูว้ิจยัเห็นว่า 
การแต่งตัXงคณะกรรมการจดัทาํแผนงานวิชาการทาํให้บุคลากรมีอาํนาจหน้าที&ในการพิจารณาผล
การดาํเนินงานดา้นวิชาการให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิ&งขึXน  ซึ& ง รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ (2550: 
61-62) ได้กล่าวว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงาน
วิชาการสถานศึกษาขัXนพืXนฐาน พ.ศ. 2544  ข้อ 5 ระบุว่า  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ& งเรียกว่า 
“คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา” อยูภ่ายใตค้ณะกรรมการสถานศึกษา
ขัXนพืXนฐาน  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขัXนพืXนฐาน 
พ.ศ. 2543 ซึ& งได้มาโดยการแต่งตัX งของผูบ้งัคับบัญชาเหนือระดับสถานศึกษาขึX นไปอีกระดับ 
ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นประธาน ผูช่้วยผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นรองประธาน 
หัวหน้าหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา เป็นกรรมการ หัวหน้างานแนะแนว เป็นกรรมการ หัวหน้าด้าน
วดัผลและประเมินผล เป็นกรรมการเลขานุการ  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านขุน
ประเทศ  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  จึงไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการ อนัจะส่งผลสําคญัต่อการ
บริหารงานวชิาการ 
 2.การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  
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 ผลการวจิยัพบวา่  มีการแต่งตัXงคณะกรรมการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา โดยมีการ
สร้างความตระหนักแก่บุคลากรในด้านการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา มีการสรุปเรียบเรียงการ
จดัทาํหลกัสูตร เพื&อให้ประสบความสําเร็จในการนาํหลกัสูตรไปใช้  ซึ& งธาํรง บวัศรี (2514: 165-
195) ไดส้รุปชีX ให้เห็นปัจจยัที&จะนาํไปสู่ความสําเร็จของการนาํหลกัสูตรไปใชไ้วว้า่ควรคาํนึงถึงสิ&ง
ต่อไปนีX   1) โครงการสอน เช่น การวางโครงการสอนแบบหน่วย (Unit Organization of Instruction, 
Teaching Unit)  ประเภทของหน่วยการสอนมี 2 ประเภท คือ หน่วยรายวิชา (Subject Matter Unit)  
และหน่วยงานประสบการณ์ (Experience Unit)   2) หน่วยวิทยาการ (Resource Unit) เป็นแหล่งให้
ความรู้แก่ครู เช่นเอกสาร คู่มือ และแนวการปฏิบติัต่าง ๆ   3) องคป์ระกอบอื&น ๆ ที&ช่วยในการสอน 
เช่น สถานที&และเครื&องมือเครื&องใช ้อุปกรณ์การเรียนการสอน วธีิสอนและวดัผลการศึกษา กิจกรรม
ร่วมหลกัสูตร การแนะนาํการจดัและบริหารโรงเรียน  เป็นตน้  เมื&อไดน้าํหลกัสูตรไปใช้แลว้ยงัมี
การนิเทศติดตามการใชห้ลกัสูตรสถานการศึกษา โดยมีการตรวจเยี&ยมและสังเกตการณ์ในชัXนเรียน 
แลว้นาํมาประเมินผลและรายงานการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาเพื&อช่วยเหลือแนะนาํ
ครูใหเ้ขา้ใจและนาํไปใชไ้ดถู้กตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรในทุกกิจกรรมสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ บุญมี เณรยอด (2529) ที&กล่าววา่ ควรจดัแนะนาํและควบคุมดูแลการสอนของครูให้
เป็นไปตามหลกัสูตร  มีการประชุมพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ผูบ้ริหารตอ้งศึกษาหลกัสูตรให้เขา้ใจอยา่ง
ละเอียด เพื&อการนิเทศ ติดตามผล ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรในโรงเรียน   ดงันัXน ผูว้ิจยัเห็นวา่ การ
นิเทศ ติดตามผล ประเมินผลและรายงานการประเมินผลการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา  ทาํให้ทราบ
จุดเด่นที&ตอ้งพฒันาหรือปัญหาที&ตอ้งแกไ้ข เพื&อให้สาธารณชนทราบ และเป็นขอ้มูลในการพฒันา
หรือปรับปรุงหลกัสูตร  ผลจากการประเมินหลกัสูตรนัXนยอ่มมีคุณประโยชน์ต่อผูบ้ริหารและผูใ้ช้
หลกัสูตรตลอดจนประสิทธิภาพของการเรียนการสอน  สอดคลอ้งกบั นิตยา เปลืXองนุช (2555: 105) 
กล่าวว่า การพฒันาการศึกษาในโรงเรียน จากภาพของระบบโรงเรียนที&เกี&ยวพนัไปยงัผลสัมฤทธ̂ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนดงักล่าวสอดคลอ้งกบัพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่
ผูส้าํเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในวนัที& 25 มิถุนายน 2524 วา่ ลกัษณะของการศึกษา
นัXนมีอยู ่3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ เรียนรู้ตามความคิดของผูอื้&นอยา่งหนึ&ง เรียนรู้ดว้ยการขบคิดพิจารณาของ
ตนเองให้เห็นเหตุผลอย่างหนึ& ง กับเรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกฝนประจักษ์ผล และเกิดความ
คล่องแคล่วชํานาญอีกอย่างหนึ& ง  การเรียนรู้ทัX งสามลกัษณะนีX จาํเป็นต้องกระทาํไปด้วยกนั ให้
สอดคลอ้งและอุดหนุนส่งเสริมกนัจึงจะช่วยให้เกิดความรู้จริงพร้อมทัXงความสามารถที&จะนาํใชท้าํ
การต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพได ้

 นอกจากนีX  ยงัการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรสถานการศึกษา   โดยผูบ้ริหารโรงเรียน
มีการประชุมชีX แจงให้ครูเห็นความสําคญัและแนวทางการพฒันาและการปรับปรุงหลกัสูตร ผูว้ิจยั
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เห็นว่า การบริหารหลกัสูตรถือเป็นหัวใจของการบริหารงานวิชาการที&โรงเรียนไดใ้ห้ความสําคญั  
และความจาํเป็นที&จะตอ้งร่วมมือกนัพฒันา บุคลากรที&สําคญั เช่น คณะครูในโรงเรียน กรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครอง ผูน้าํชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ&น ตลอดจนนักเรียน เป็นตน้ซึ& งบทบาทของ
ผูบ้ริหารจึงควรเอาใจใส่และตระหนกัว่าสิ&งที&จะเป็นผลทาํให้เกิดการพฒันาการศึกษา คืองานดา้น
หลกัสูตร  ซึ& งใจทิพย ์เชืXอรัตนพงษ ์(2539 : 11) อา้งในบุญเลีXยง ทุมทอง (2553 : 13) ไดก้ล่าวในเรื&อง
นีX ไวว้่า การที&จะทราบว่าการศึกษาในระดบัต่าง ๆ จะดีหรือไม่ดีสามารถศึกษาได้จากหลกัสูตร
การศึกษาในระดบันัXน ๆ ของประเทศ เพราะหลกัสูตรเป็นเครื&องมือในการปรับปรุงจุดมุ่งหมายและ
นโยบายทางการศึกษาของชาติเขา้สู่การปฏิบติัในสถาบนัการศึกษาระดบัต่าง ๆ หลกัสูตรจะเป็น
เสมือนกับหางเสือที&จะคอยกาํหนดทิศทางให้การเรียนการสอนเป็นไปตามความมุ่งหมายของ
การศึกษา หรือกล่าวอีกนยัหนึ&งคือ  หลกัสูตรเป็นเครื&องชีXนาํทางในการจดัความรู้และประสบการณ์
แก่ผูเ้รียน ซึ& งครูจะตอ้งปฏิบติัตามเพื&อใหผู้เ้รียนไดรั้บการศึกษาที&มุ่งสู่จุดหมายเดียวกนั  หลกัสูตรจึง
เป็นหวัใจสาํคญัของการศึกษา  และเป็นเครื&องชีX ถึงความเจริญของชาติ ถา้ประเทศชาติใดมีหลกัสูตร
ที&เหมาะสม  ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพคนในประเทศนัXนก็ยอ่มมีความรู้ มีคุณภาพและศกัยภาพใน
การพฒันาประเทศได้อย่างเต็มที&  อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัเห็นว่า หลกัสูตรสถานศึกษาแมว้่าจะเป็น
หวัใจของการบริหารงานวิชาการ แต่ถา้วิธีการและกระบวนการ ในการนาํหลกัสูตรไปใชอ้ยา่งไม่
ถูกตอ้งแลว้ หลกัสูตรนัXนก็ไม่มีประโยชน์อะไร สอดคลอ้งกบัดงัที& นิตยา เปลืXองนุช (2555: 101-
102) กล่าวว่า มีคาํกล่าวหนึ& งที&มกัได้ยินอยู่เสมอคือ แมเ้ราจะมีหลกัสูตรดีเพียงใดก็ตาม แต่ถ้านาํ
หลกัสูตรไปใชอ้ยา่งไม่ถูกตอ้งแลว้ หลกัสูตรนัXนก็ไม่มีประโยชน์อะไร ซึ& งคาํกล่าวนีX เป็นหลกัยีนยนั
ได้ชัดเจนว่า “วิธีการหรือกระบวนการนาํหลักสูตรไปใช้น่าจะเป็นหัวใจสําคญัของการพฒันา
การศึกษาในโรงเรียน” สิ&งที&ตอ้งพิจารณาในการนาํหลกัสูตรไปใชคื้อ ใครมีส่วนเกี&ยวขอ้งในเรื&องนีX
บา้ง บุคคลที&มีหนา้ที&เกี&ยวขอ้งโดยตรงที&สุดคือ ครูในฐานะผูน้าํหลกัสูตรไปใชใ้นห้องเรียน ซึ& งเป็น
การเรียนการสอนโดยตรงแลว้ ความสามารถที&มีในตวันกัเรียน เพื&อนนกัเรียน อาจารยใ์หญ่ และการ
สอนของครู จะมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ̂ิทางการเรียนของนกัเรียนเป็นอย่างมาก และถา้พิจารณาให้
ลึกลงไปอีก ประสิทธิภาพการสอนของครูจะดีหรือไม่นัXน ขึXนอยูก่บัตวัอาจารยใ์หญ่ การส่งเสริมให้
กาํลงัใจแก่ครู ทศันคติในอาชีพครู ทศันะคติในการประกอบอาชีพของครูขึXนอยูก่บัความสามารถ
ของตวัครู ฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ และสังคมของครู และการฝึกหดัอบรมจากสถาบนัการ
ฝึกหัดครู และทา้ยที&สุด การส่งเสริมให้กาํลงัใจให้แก่ครูนัXนขึXนอยู่กบัเพื&อน ๆ ครู บรรยากาศของ
โรงเรียน ซึ& งครูใหญ่ก็เป็นผูที้&มีบทบาทที&สุดในการสร้างบรรยากาศที&ดีให้กบัโรงเรียน โดยสรุปแลว้
สิ&งที&เกี&ยวขอ้งกบัผลสัมฤทธ̂ิทางการเรียนของนกัเรียนที&สําคญั ๆ นัXน มี 3 ประการคือ การฝึกหดัครู
หรือการเตรียมครูประการหนึ& ง อาจารยใ์หญ่ประการหนึ& ง และประการที&สําคญัที&สุดคือตวัครูหรือ
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การสอนของครู หรืออีกนยัหนึ&ง การนาํหลกัสูตรไปใชจ้ะมีประสิทธิภาพมากนอ้ยแค่ไหนขึXนอยูก่บั
องค์ประกอบทัXง 3 ประการคือ การเตรียมครู บทบาทของผูบ้ริหารหรืออาจารยใ์หญ่และการสอน
ของครู 

 3. การบริหารการจดัการเรียนรู้   
 จากผลการวิจยัพบว่า  มีการประชุมชีX แจงสร้างความตระหนักเกี&ยวกับการบริหาร
จดัการเรียนรู้ที&เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยมีการประชุมชีXแจงนโยบาย/วตัถุประสงค์ดา้นการบริหาร
จดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และดา้นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนการเรียนการ
สอนที&ยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ทาํให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการเรียนรู้มากขึXน ซึ& งทิศนา 
แขมมณี (2542 : 24-25) ไดก้ล่าวถึง บทบาทของครูในการสอนที&ยึดนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางไวว้า่  ครู
ตอ้งเตรียมการสอน  โดยการศึกษาวิเคราะห์เนืXอหาที&จะสอนให้เขา้ใจ  ศึกษาหาแหล่งความรู้ที&
หลากหลาย  มีการวางแผนการสอน  จดัเตรียมสื&อการเรียนการสอนที&หลากหลายและเพียงพอให้กบั
ผูเ้รียน ตลอดจนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที&ดีกระตุน้ให้ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเต็มที&   สังเกต
บนัทึกพฤติกรรม และปัญหาต่าง ๆ ที& เกิดขึX น  ให้ความคิดเห็น ความรู้เพิ&มเติมแก่ผูเ้รียน เพื&อ
ปรับปรุงกิจกรรมให้ดีขึXน และให้ขอ้เสนอแนะตามความเหมาะสม ตลอดจนเก็บรวบรวมผลงาน
ของผูเ้รียน และประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามที&กาํหนดไวใ้นแผนการสอนอย่างไรก็ตาม 
ผูว้ิจ ัยเห็นว่า การเรียนการสอนจะประสบความสําเร็จนัX นผู ้สอนต้องคาํนึงถึงผูเ้รียน ในด้าน
ความสามารถและความสนใจเป็นสําคญั และจดัการเรียนการสอนที&เหมาะสมกบัผูเ้รียน เพื&อให้
ผูเ้รียนมีโอกาสในการเรียนรู้มากที&สุด  สอดคลอ้งกบัสุมิตรา องัวฒันกุล (2539: 19) ที&ไดก้ล่าวว่า 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ครูจะตอ้งคาํนึงถึงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยสามารถเชื&อมโยง
เนืXอหาหลกัสูตรกบัการนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั เพื&อเป็นการเพิ&มทกัษะประสบการณ์ และเจตคติที&
ดีให้แก่นักเรียนดังนัX น เพื&อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกคน ดงัที& รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ (2550: 195) กล่าววา่ การมี
ส่วนร่วม คือ การที&องค์ประกอบต่าง ๆ ทัXงครู ผูเ้รียน ผูบ้ริหารการศึกษา ผูน้าํชุมชน หรือสมาชิก
ชุมชน มาร่วมกนัดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ&ง โดยในการดาํเนินการนัXนมีลกัษณะของกระบวนการ 
(Process) มีขัXนตอนที&มุ่งหมายจะให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) อยา่งต่อเนื&อง มีพลวตั (Dynamic) คือ 
มีการเคลื&อนไหวเปลี&ยนแปลงอยา่งต่อเนื&องสมํ&าเสมอ มีการแกปั้ญหา การร่วมกนักาํหนดแผนงาน
ใหม่ ๆ เพื&อสร้างความย ัXงยืนในความสัมพนัธ์ของทุกฝ่ายที&เขา้ร่วม ซึ& งมีความหลากหลายตามความ
เกี&ยวขอ้งของกิจกรรมที&จะทาํ หัวใจสําคญัของการมีส่วนร่วม คือ การระดมความคิด อนัเป็นการ
กระจายอาํนาจและความสัมพนัธ์ที&เป็นแนวราบเสมอภาคกนั แลกเปลี&ยนเรียนรู้ซึ& งกนัและกนั 
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 นอกจากนีX  ยงัมีการจดัการศึกษาพิเศษ โดยมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล คน้หา/
คดักรอง/คดัแยก สํานกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2554: 97) กล่าววา่ การศึกษาพิเศษเป็นการ
จดัการเรียนการสอนและบริการที&ให้แก่เด็กที&มีความตอ้งการพิเศษ ไดแ้ก่ เด็กปัญญาอ่อน เด็กพิการ
ทางกายและสุขภาพ เด็กพิการทางตา ทางหู เด็กที&มีปัญหาทางการพูด เด็กที&มีปัญหาทางอารมณ์และ
สังคม  รวมทัXงเด็กปัญญาเลิศ เพื&อให้ได้รับการพฒันา ส่งเสริมอย่างเหมาะสม เต็มตามศกัยภาพ  
ผูว้จิยัเห็นวา่ การจดัการศึกษาเพื&อผูเ้รียนที&มีลกัษณะพิเศษ ใหมี้โอกาสเรียนไดเ้ท่าเทียมผูอื้&นโรงเรียน
จึงตอ้งมีกระบวนการดูแลส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้รวมทัXงมีการจดัการศึกษาพิเศษและเรียนร่วม ซึ& ง 
กนกพร เจริญฤทธ̂ิ (2546 : 2) กล่าวว่า การจดัการเรียนร่วมทุกรูปแบบมีขอ้ดีต่างกนัและจะ
จดัรูปแบบใดขึX นอยู่กับการพิจารณาอย่างรอบคอบของหลายฝ่ายได้แก่ ผูป้กครอง ตัวเด็ก ครู 
ผูบ้ริหาร แพทยห์รือผูเ้ชี&ยวชาญเฉพาะดา้นที&เกี&ยวขอ้งและทุกฝ่ายตอ้งมีเจตคติที&ดีต่อการจดัการเรียน
ร่วม ตอ้งมีความเชื&ออยูบ่นพืXนฐานที&วา่ เด็กทุกคนมีสิทธิที&จะไดรั้บโอกาสทางการศึกษาที&เท่าเทียม
และเสมอภาคกนั     

 4. การนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน  
 ผลการวิจยัพบว่า  มีการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกนัปรับปรุงคุณภาพ

การเรียนการสอนและการปฏิบติังานต่างๆ มีการติดตามการดาํเนินการนิเทศภายใน โดยแต่งตัXง
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ซึ& งเป็นวิธีหรือกระบวนการที&ผูบ้ริหารตอ้งรับผิดชอบในการส่งเสริมและ
พฒันาอยา่งต่อเนื&อง  ดงัที& ไพฑูรย ์เจริญพนัธุวงศ ์(2529: 177) กล่าววา่ผูบ้ริหารการศึกษาซึ& งเป็นผูที้&
มีความสาํคญัในการนิเทศการศึกษามากผูห้นึ&ง แมบ้างครัX งผูบ้ริหารอาจไม่ไดนิ้เทศการศึกษาเลย แต่
การที&ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบงานดา้นวิชาการอยูด่ว้ย จึงตอ้งให้การสนบัสนุน ส่งเสริมให้มีการ
นิเทศการศึกษาในโรงเรียนของตน เพื&อให้งานดา้นวิชาการประสบความกา้วหนา้ตามจุดมุ่งหมาย 
ผูบ้ริหารจะตอ้งทราบถึงเทคนิคและวิธีการนิเทศการศึกษา โครงการนิเทศการศึกษา หลกัการนิเทศ
การศึกษาเพื&อนาํไปใช้นิเทศการศึกษาหรือนาํไปดาํเนินการจดั ติดตาม และประเมินผลการนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียนของตนต่อไป ผูว้ิจยัเห็นว่า ตามหลกัการนิเทศเป็นการร่วมมือกนัระหว่างผู ้
นิเทศกบัครูผูส้อน  เพราะการจดัการนิเทศการศึกษาจากภายในโรงเรียนมีความสําคญั และจาํเป็น 
ซึ& งผูท้าํหน้าที&นิเทศเป็นผูที้&อยู่ในโรงเรียนมีความใกล้ชิดครูย่อมจะมองเห็นปัญหาและแนวทาง
การศึกษาใหไ้ดรั้บผลดีที&สุด สอดคลอ้งกบั ชโลมใจ ภิงคารวฒัน์ และอุทยั บุญประเสริฐ (2528: 22) 
กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการทาํงานร่วมกนัของบุคลากรทุกอย่างใน
โรงเรียนซึ& งมีการดาํเนินงานเป็นขัXนตอนและมีกระบวนการเฉพาะ เพื&อการสนองจุดมุ่งหมายของ
การนิเทศ คือ ได้ผลงานที&มีคุณภาพ มีการพฒันางาน พฒันาคน มีการเสริมสร้างบาํรุงขวญัและ
กาํลงัใจใหเ้กิดความภาคภูมิใจ และมั&นใจในการทาํงาน 
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 5. การวดัผลประเมินผลการเรียน  
 จากผลการวิจยัพบว่า โรงเรียนมีการจดัทาํระเบียบว่าดว้ยการวดัและประเมินผลของ

โรงเรียน และดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการประชุมคณะทาํงาน และมีการมอบหมายภาระ
งานของกรรมการแต่ละชุด  เพื&อแต่งตัXงคณะกรรมการดาํเนินงาน ผูว้ิจยัเห็นว่า การเรียนการสอน
และการวดัผลประเมินผลเป็นกระบวนการเดียวกนั จึงตอ้งดาํเนินงาน และวางแผนไปพร้อม ๆ กนั
อยา่งเป็นระบบการประเมินผลเป็นเพียงการติดตามผลการปฏิบติั ซึ& งมุ่งวดัการบรรลุถึงความสําเร็จ
ของวตัถุประสงค์ เพื&อที&จะทราบว่ากิจกรรมการเรียนการสอนทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่
เพียงใด สอดคล้องกบั ระวีวรรณ โพธ̂ิวงั  นงเยาว ์ภู่แก้ว  อาํพร จิตรใจ และบูรชัย ศิริมหาสาคร 
(2548: 103) กล่าว่า การจดัการศึกษาที&มีคุณภาพ คือการจดัการศึกษาที&บรรลุผลการสร้าง หรือ
พฒันาพฤติกรรมความเป็นคนที&สมบูรณ์ทุกด้าน โดยทัXงนีX มีความเชื&อว่าการศึกษาคือการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์(สํานกังานการศึกษาเอกชน, 2542: 1) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คือการพฒันา
ประเทศ เพราะวตัถุประสงค์ที&สําคญัของการจดัการศึกษา คือการทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และ
เปลี&ยนแปลงพฤติกรรมตามหลกัสูตร สามารถนาํความรู้ไปใช้ในการดาํรงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม 
เป็นพลเมืองที&มีคุณภาพและเป็นกาํลังสําคญัในการพฒันาประเทศ จากความสําคญัของการจดั
การศึกษาดังกล่าว ประเทศต่าง ๆ ทั&วโลกโดยเฉพาะประเทศที&พฒันาแล้วจึงตระหนักและให้
ความสําคญัต่อภารกิจดา้นการัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหลกัใน
การรับผิดชอบภารกิจสําคญันีX  โดยเฉพาะผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน เพราะเป็นผูป้ฏิบติั
หน้าที&โดยตรงในการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน ดังนัXนเมื&อสิXนสุดการเรียนการสอนแล้ว ครูจึ& งตอ้ง
วดัผลและประเมินผลการศึกษา ว่าผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ที&กาํหนดไว้
หรือไม่ เพียงใด เพื&อจะไดแ้นวทางในการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้สําหรับครู และขอ้มูลสําหรับ
ผูบ้ริหารในการใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบ และมีคุณภาพ ส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพการพฒันาหลกัสูตรสู่มาตรฐานคุณภาพของการศึกษา 

 6. การพฒันาสื&อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและ แหล่งเรียนรู้ 
 ผลการวิจยัพบวา่  มีการจดัทาํทะเบียนสื&อ นวตักรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  มี

การประเมินผลการใช้สื&อให้สอดคลอ้งกบัการพฒันา โดยมีแนวทางการวางแผนการพฒันาแหล่ง
การเรียนรู้สอดคลอ้งกบั รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ (2550: 135) กล่าววา่  เนื&องจากการจดัการเรียนรู้ที&
เน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญต้องตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงจาํเป็นต้องมีกิจกรรมที&
หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนรู้ตามความสนใจ แหล่งการเรียนรู้เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
เรือนเพาะชาํ สวนหยอ่ม หอ้งจริยศึกษา หอ้งวทิยาศาสตร์ หอ้งพลศึกษา ห้องพยาบาล ห้องครัว เป็น
ตน้ แหล่งการเรียนรู้ที&กล่าวมานีX  มีอยูต่ามปกติอยูแ่ลว้ หากผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารจดัการแหล่ง
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เรียนรู้เหล่านีX ให้เป็นระบบ วางแผนการใช้แหล่งการเรียนรู้ จดัตัXงบุคลากรรับผิดชอบดูแล มีการ
ควบคุมกาํกบั และติดตามประเมินผลการใชแ้หล่งการเรียนรู้ รวมทัXงแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ใหม่ที&
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและความตอ้งการของครูในฐานะผูอ้าํนวยความสะดวกให้
เกิดการเรียนรู้ที&เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัมีประสิทธิภาพยิ&งขึXน   ดงันัXนโรงเรียนจึงตอ้งพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนใหมี้ความพร้อมสาํหรับจดัการเรียนรู้ผูว้จิยัเห็นวา่ การพฒันาสื&อให้สอดคลอ้ง
กบัการจดัการเรียนรู้เป็นงานที&สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมสนบัสนุน สอดคลอ้งกบัรุ่งชชัดาพร เวหะ
ชาติ (2550: 127)  กล่าววา่ สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนให้การจดัการเรียนรู้ของครูอาจารย์
บรรลุผล โดยการพฒันาสื&อและเทคโนโลยทีี&มีความหลายหลายเหมาะสมและเพียงพอให้ครูอาจารย์
ไดเ้ลือกพฒันาและใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งไดผ้ล และสื&อเทคโนโลยีนัXน ควรเนน้ตัXงแต่
การจดัทาํจดัหาจากท้องถิ&นไปจนถึงสื&อที&ทนัสมยัสากลนอกจากนีX สื& อเทคโนโลยียงัก่อให้เกิด
นวตักรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ทาํให้ผูเ้รียนมีความสนใจในการเรียนรู้ ทาํให้การเรียนรู้มีพฒันาการ
รวดเร็วและเข้าใจได้ง่ายขึX นดังนัX นการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันจึงมีความจาํเป็นที&ต้องให้
ความสาํคญัในการพฒันาสื&อ เทคโนโลยใีหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 

 7. การวจิยัเพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 ผลการวิจยัพบวา่ มีการวิจยัในชัXนเรียน โดย ครูดาํเนินการจดัทาํวิจยัในชัXนเรียน ผูว้ิจยั

เห็นวา่ การวจิยัในชัXนเรียนจะเกิดขึXนหลงัจากครูสรุปไดว้า่ปัญหาคืออะไร เกิดที&ไหนและมีแนวทาง
จะแกปั้ญหานัXนไดอ้ยา่งไร กล่าวคือ ครูคิดหาวิธีการแกปั้ญหาแลว้ไดน้าํไปทดลองใชจ้นไดผ้ลแลว้
พฒันาเป็นนวตักรรม สามารถนาํไปเผยแพร่ไดต่้อไป ซึ& งสอดคลอ้งกบั  สุวิมล ว่องวาณิช (2553: 
21) กล่าวว่า  การวิจยั ปฏิบติัการในชัXนเรียน คือ การวิจยัที&ทาํโดยครูผูส้อนในชัXนเรียน เพื&อแกไ้ข
ปัญหาที& เกิดขึX นในชัX นเรียน และนําผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริม
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหดี้ยิ&งขึXน ทัXงนีX เพื&อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน เป็นการวิจยัที&ตอ้ง
ทาํอยา่งรวดเร็ว นาํผลไปใชท้นัที และสะทอ้นขอ้มูลเกี&ยวกบัการปฏิบติังานต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั
ของตนเองและกลุ่มเพื&อนร่วมงานในโรงเรียนไดมี้โอกาสวิพากษ์ อภิปราย แลกเปลี&ยนเรียนรู้ใน
แนวทางที&ไดป้ฏิบติัและผลที&เกิดขึXน เพื&อพฒันาการเรียนรู้ของครูและนกัเรียน 

 8. การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ 
 ผลการวจิยัพบวา่ มีการใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ 

โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ และมีการวางแผนสร้างความ
เขม้แข็งทางวิชาการกบัชุมชน  ผูว้ิจยัเห็นว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนนัXน เป็นการปลุกพลงัชุมชน
ขึXนมาบนฐานภูมิปัญญา และการทาํงานร่วมกนัของคนในชุมชน ควบคู่ไปกบัแนวทางการบริหาร
การศึกษา เพื&อให้ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน และการบริหาร
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ทรัพยากรของโรงเรียนตามสภาพ ความตอ้งการ ความเชื&อ ตลอดจนรากเหงา้ทางวฒันธรรม อนัเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนในท้องถิ& นนัX นๆ ดังนัX น โรงเ รียนบ้านขุนประเทศ  เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร จึงมีการสร้างความตระหนัก เพื&อทาํงานร่วมกันของคนในชุมชนได้ดียิ&งขึX น
สอดคลอ้งกบั รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ (2550: 198) กล่าววา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชน ทอ้งถิ&นนัXน 
แมจ้ะถูกกาํหนดให้เป็นส่วนหนึ&งในการบริหารสถานศึกษา แต่ชุมชนและทอ้งถิ&นไม่ไดมี้ส่วนร่วม
ในการกาํหนดทิศทางการจดัการศึกษาในทอ้งถิ&นของตน การศึกษาจึงไม่เป็นหนึ& งเดียวกบัชุมชน  
ดงันัXน ผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนกัวา่การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนและทอ้งถิ&น ในการศึกษา
จาํเป็นที&ตอ้งสร้างใหเ้กิดการมีส่วนร่วม สถานศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งปรับปรุงโครงสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่าง ชุมชน ทอ้งถิ&น และสถานศึกษา หากพบว่าระเบียบบางด้านเป็นอุปสรรค์ต่อการเขา้ถึง
สถานศึกษา การปรับโครงสร้างเป็นการปรับระบบภายในการทาํงานให้เกิดบรรยากาศเป็นกนัเอง 
อบอุ่น เชืXอเชิญให้ชุมชนทอ้งถิ&นให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึXนและเป็นการลดขัXนตอนที&ไม่จาํเป็น
ออกไป การเปลี&ยนแปลงความสัมพนัธ์ให้อยู่ในจุดที&สมดุล สร้างสรรค์ และมีความเสมอภาคกนั 
และตอ้งตระหนกัว่าใช้เวลานาน และมีความยากลาํบาก ดงันัXนจึงไม่ควรใจร้อนหรือคาดหวงัเกิน
ความเป็นจริง 

 9. การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวชิาการ 
 จากผลการวิจัยพบว่า  มีการจัดทํารายงานประกันคุณภาพด้านวิชาการประจําปี

การศึกษา โดยมีการดาํเนินการดา้นการปรับปรุงการบริหารจดัการอย่างต่อเนื&อง เพื&อพฒันาผูเ้รียน
ให้มีคุณภาพ ดงัที& พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ&มเติม (ฉบบัที& 2 ) พ.ศ. 
2545 กาํหนดใหมี้การประกนัคุณภาพการศึกษา เพื&อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยให้
มีการประกนัทัXงการประกนัคุณภาพภายใน และการประกนัคุณภาพภายนอก  ผูว้ิจยัเห็นว่า การ
ประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นการยกระดบัการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
การศึกษาตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนื&อง เพื&อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพกระบวนการบริหารการศึกษา  
สอดคล้องกบั ประเสริฐ สุทธิสิทธ์ (2545: 108) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา เป็นไปตามเงื&อนไขแห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตาม
แนวทางและประกาศที&เกี&ยวขอ้งของสาํนกังานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาของ
ไทย สถาบันอุดมศึกษาจาํเป็นต้องมีกระบวนการพฒันาระบบกลไกของการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนัขึXนโดยเน้นประสิทธิผลของกระบวนการดาํเนินงานเป็นสําคญั มีการพฒันา
ระบบเอกสารควบคู่ไปดว้ย เพื&อเป็นคู่มือการดาํเนินงานและเป็นหลกัฐานแสดงประสิทธิผลของการ
ดาํเนินงาน 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 1. ขอ้เสนอแนะจากการนาํผลการวจิยัไปใช ้

 จากผลการวิจยั เกี&ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร  พบวา่ มีการจดัทาํการบริหารงานวิชาการตามกรอบการบริหารงาน
วิชาการของกรุงเทพมหานครทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ&งคือ กิจกรรมการปรับปรุงชีX แจงกบัครู
เกี&ยวกับการจัดการเรียนรู้ที& เน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ และด้านการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา กิจกรรมที&โรงเรียนปฏิบติัมากที&สุด คือ มีการตรวจเยี&ยมและสังเกตการณ์ในชัXนเรียน  
จึงเป็นความสมควรอยา่งยิ&งที&ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งให้ความสําคญั และดาํเนินการอยา่งต่อเนื&อง
จริงจงั เพื&อยกระดบัคุณภาพงานวชิาการของโรงเรียน 

 จากผลการวิจยั เกี&ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร ในด้านการจดัการศึกษาพิเศษมีปัญหาสําคัญ คือ ไม่มีการจดัทาํ
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ไม่มีการจดัทาํแผนการสอนเฉพาะบุคคลประจาํวนั (IIP)  
และไม่มีการนาํนกัเรียนที&คดักรองแลว้ไปทดสอบ IQ และวินิจฉยัความบกพร่อง  จึงควรไดรั้บการ
แกไ้ขปรับปรุง โดยผูบ้ริหารควรเป็นผูน้าํและครูอาจารยค์วรให้ความสําคญั อีกทัXงการร่วมมือของ
ผูป้กครอง ร่วมกนัพิจารณาแกไ้ข  เพื&อเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงการศึกษาเฉพาะบุคคล
เพื&อใหดี้ยิ&งขึXน 

 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครัX งต่อไป 
 2.1. ควรศึกษาวิจยัเกี&ยวกบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบา้นขุนประเทศ เขต

หนองแขม เพิ&มเติม และเขตอื&น ๆ ของกรุงเทพมหานคร  
 2.2. ควรศึกษาวจิยัเกี&ยวกบัการพฒันาบุคลากรของโรงเรียนบา้นขุนประเทศ เขตหนอง

แขมเพิ&มเติม และเขตอื&น ๆ ของกรุงเทพมหานคร  
  2.3. ควรศึกษากระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนบา้นขุนประเทศ เขตหนองแขม

เพิ&มเติม และเขตอื&น ๆ ของกรุงเทพมหานคร  
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แบบสอบถามเพือการวจัิย 

เรือง การศึกษาการบริหารงานวชิาการ : 

กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
--------------------------------------- 

คําชี.แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1.  แบบสอบถามฉบบันี4 มีวตัถุประสงคเ์พื5อศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนบา้นขนุประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

2.  แบบสอบถามฉบบันี4แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที5 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนที5 2 สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบา้นขุนประเทศ เขตหนอง
แขม กรุงเทพมหานคร 
  ตอนที5 3 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบา้นขุนประเทศ เขตหนอง
แขม กรุงเทพมหานคร 

3. การวิจัยในครั4 งนี4 ใช้กรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการของสํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554  ใชเ้ป็นขอบข่ายในการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนบา้นขุนประเทศ  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ซึ5 งมีทั4งหมด 9 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การ
วางแผนงานวิชาการ 2) การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 3) การบริหารการจดัการเรียนรู้ 4) 
การนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน 5) การวดัผลประเมินผลการเรียน 6) การพฒันาสื5อ นวตักรรม 
เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ 7) การวิจยัเพื5อพฒันาคุณภาพการศึกษา 8) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ 9) การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวชิาการ 

4.  แบบสอบถามฉบบันี4สําหรับผูบ้ริหาร และครูผูส้อนของโรงเรียนบา้นขุนประเทศ เขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร 

5.  แบบสอบถามฉบบันี4 ใชร้วบรวมขอ้มูลเพื5อการวิจยัเท่านั4น ขอ้มูลที5ไดรั้บจากการตอบ
แบบสอบถาม ผูว้ิจยัจะเสนอผลการวิเคราะห์ และอภิปรายผลในภาพรวม ไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบ
เป็นรายบุคคลแต่อยา่งใด จึงใคร่ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้ตามความเป็นจริง
โดยผูว้จิยัจะมาขอรับคืนดว้ยตนเอง 

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงที5ใหค้วามร่วมมือ มา ณ โอกาสนี4  
ขอเจริญพร 

 
พระสุวรรณา  เหือน 
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ตอนที 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

คําชี.แจง โปรดทาํเครื5องหมาย � ลงใน � หนา้ขอ้ความที5ตรงกบัสถานภาพของท่าน 
 

ข้อที สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

เพศ   

� ชาย                                         � หญิง 

อาย ุ  

� ต ํ5ากวา่ 26 ปี                            � 26 – 35 ปี 

� 36 – 45 ปี                                � 46 –50 ปี 

� มากกวา่ 50 ปี 

วฒิุการศึกษา   

� ต ํ5ากวา่ปริญญาตรี                      � ปริญญาตรี 

� สูงกวา่ปริญญาตรี 

ตาํแหน่งในปัจจุบนั 

� ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

� รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

� ครูผูส้อน 

ประสบการณ์ในการทาํงาน 

� ไม่เกิน 5 ปี                              �  6 – 10 ปี 

� 11 – 15 ปี                                � 16 – 20 ปี 

� 21– 25 ปี                                 �  26 –30 ปี 

� มากกวา่ 30  ปี 
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ตอนที 2 สภาพการบริหารงานวชิาการในโรงเรียน 

คําชี.แจง  โปรดเขียนเครื5องหมาย � ลงใน � หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างตามความ

เป็นจริง เกี5ยวกบัสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนของท่าน  ในแต่ละคาํถามท่านสามารถ

ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 

1. การวางแผนงานวชิาการ 

1.1. ด้านการจัดทาํข้อมูลสารสนเทศงานวชิาการ 

� มีการสาํรวจและจดัทาํทะเบียนขอ้มูลสารสนเทศงานวชิาการ 
� มีการจดัระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศงานวชิาการ 
� มีการพฒันาบุคลากรเกี5ยวกบัการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศงานวชิาการ 
� มีการจดัระบบเครือข่ายสารสนเทศงานวชิาการ 
� มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลขอ้มูลสารสนเทศงานวชิาการ 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................... 

1.2. ด้านการจัดทาํแผนงานวชิาการ 
� มีการแต่งตั4งคณะกรรมการจดัทาํแผนงานวชิาการ 
� มีการใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํแผนงานวชิาการแก่บุคลากร 
� มีการประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํแผนงานวชิาการ 
� มีการจดัทาํรายงานผลการวางแผนพฒันางานวชิาการ 
� มีการจดัทาํแผนงานวชิาการ 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................. 

2. การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษา 

2.1. ด้านการจัดทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 
� มีการสร้างความตระหนกัแก่บุคลากรในดา้นการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 
� มีการแต่งตั4งคณะกรรมการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา 
� มีการจดัทาํยกร่างหลกัสูตรสถานศึกษา 
� มีการสรุปเรียบเรียงการจดัทาํหลกัสูตร 
� มีการประกาศใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................... 

2.2. ด้านการนําหลกัสูตรสถานศึกษาไปใช้ 

� มีการประชุมชี4แจงใหค้รูไดรั้บทราบแนวทางการนาํหลกัสูตรไปใช ้
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� จดัใหค้รูแต่ละกลุ่มสาระร่วมกนัวเิคราะห์หลกัสูตรสู่แผนการจดัการเรียนรู้ 
� มีการจดัทาํแผนการ และกระบวนการเรียนรู้ที5หลากหลาย ทนัสมยั มุ่งสู่คุณภาพ

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
� มีการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการจดัทาํหลกัสูตร 
� มีการสรุปผลการนาํหลกัสูตรไปใช ้
� อื5น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................... 

2.3. ด้านการนิเทศ ติดตามการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา 
� มีการตรวจเยี5ยม และการสังเกตการณ์ในชั4นเรียน 
� มีการสอนแนะ (Coaching)จากผูบ้ริหารและผูเ้กี5ยวขอ้ง 
� มีการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ 
� มีการจดัทาํบนัทึกหลงัการสอน 
� มีการประเมินผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................... 

2.4. ด้านการประเมินผลการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา 

� มีการประชุมชี4แจงใหค้รูไดรั้บรู้แนวทางการตรวจสอบหลกัสูตร 
� คณะกรรมการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาร่วมกนัตรวจสอบ ทบทวนผลการใช้

หลกัสูตรทุกปี 
การศึกษา 

� มีการจดัทาํสรุปขอ้มูลเพื5อเตรียมจดัทาํรายงานการประเมินหลกัสูตร 
� มีการนิเทศ ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเนื5อง 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................... 

2.5. ด้านการรายงานการประเมินผลการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา 

� มีการรวบรวมขอ้มูลจากแบบบนัทึกผลการประเมินการใชห้ลกัสูตร 
� มีการนาํผลการรวบรวมขอ้มูลจากขอ้ 1 ไปจดักระทาํตามขั4นตอนกระบวนการ

ประเมินผลทางสถิติ 
� มีการจดัทาํรายงานการตรวจสอบทบทวนหลกัสูตร 
� มีการเผยแพร่ขอ้มูลใหผู้เ้กี5ยวขอ้งและสาธารณชนทราบ 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................... 
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2.6.ด้านการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 

� ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประชุมชี4แจงให้ครูเห็นความสําคญัและแนวทางการพฒันา
และการปรับปรุง 
หลกัสูตร 

� คณะกรรมการมีการปรับปรุงหลักสูตรนําข้อมูลจากผลการประเมินผลการใช้
หลกัสูตรมาวางแผน  
พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 

� มีการดาํเนินการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 
� มีการจดัทาํสรุปรายงานผลการปรับปรุงหลกัสูตรให้ฝ่ายวิชาการ และผูบ้ริหาร

โรงเรียนทราบ 
� มีการนิเทศติดตามการใชห้ลกัสูตรในปีการศึกษาต่อไป 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................... 

3. การบริหารการจัดการเรียนรู้ 

3.1. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
� มีการประชุมชี4 แจงสร้างความตระหนักเกี5ยวกับการบริหารจดัการเรียนรู้ที5เน้น

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
� มีการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการ 
� มีการจดัทาํคาํสั5งแต่งตั4งผูรั้บผดิชอบ 
� มีการจดัทาํกาํหนดขอบข่ายของงานใหผู้เ้กี5ยวขอ้งรับทราบ 
� มีการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้าํแนะนาํปรึกษา ตรวจสอบ/ นิเทศ ใหข้วญักาํลงัใจ 
� มีการตรวจสอบ/ วดัผลเป็นระยะ ๆ 
� มีการจดัทาํสรุปรวบรวมผลและรายงานผูเ้กี5ยวขอ้ง 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................... 

3.2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

� มีการประชุมชี4แจงนโยบาย/ วตัถุประสงค์ ดา้นการบริหารจดัการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

� มีการจดัทาํคาํสั5งแต่งตั4งกาํหนดบทบาทหนา้ที5 
� มีการจดัทาํกาํหนดโครงการ/กิจกรรม ดา้นการบริหารจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
� มีการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้าํแนะนาํปรึกษา  ตรวจสอบนิเทศ ใหข้วญักาํลงัใจ 
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� มีการติดตามการดาํเนินงานตามแผน 
� มีการประเมินผลเป็นระยะๆ 
� มีการจดัทาํสรุปรวบรวมผล รายงานผูเ้กี5ยวขอ้ง 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................... 

3.3. ด้านการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพผู้เรียน 

� มีการชี4แจงนโยบาย/วตัถุประสงค ์ดา้นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 
� มีการจดัทาํคาํสั5งแต่งตั4งผูรั้บผดิชอบ 
� มีการจดัทาํกาํหนดกรอบงานใหผู้เ้กี5ยวขอ้งรับทราบ 
� มีการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้าํแนะนาํปรึกษา ตรวจสอบ นิเทศ ใหข้วญั กาํลงัใจ 
� มีการตรวจสอบ/วดัผลเป็นระยะ 
� มีการจดัทาํสรุปรวบรวม/รายงานผล 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................... 

3.4. ด้านการจัดการศึกษาพเิศษ 

� มีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล คน้หา/คดักรอง/คดัแยก 
� มีการนาํนกัเรียนที5คดักรองแลว้ไปทดสอบ IQ และวนิิจฉยัความบกพร่อง 
� มีการนาํผลจากการตรวจจากแพทยม์าเป็นขอ้มูลในการวางแผนจดัการศึกษา 
� มีการประชุม นิเทศผูป้กครองเกี5ยวกบัการดาํเนินงาน 
� มีการจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
� มีการจดัทาํแผนการสอนเฉพาะบุคคลประจาํวนั (IIP) 
� มีการดาํเนินการสอนตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
� มีการประเมินผลนกัเรียนและแผนการสอนที5ใช ้
� มีการรายงานผลใหผู้บ้ริหารโรงเรียนและผูป้กครองทราบ 
� มีการปรับปรุงและพฒันาการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื5อใชใ้นปีรายต่อไป 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................... 

4. การนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน 

4.1. ด้านการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกันปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและ

การปฏิบัตงิานต่างๆ 

� มีการสร้างความตระหนกัเกี5ยวกบัการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกนั
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบติังานต่าง ๆ 

� มีการแต่งตั4งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
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� มีการติดตามการดาํเนินการนิเทศภายใน 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................... 

5. การวดัผลประเมินผลการเรียน 

5.1. ด้านการจัดทาํระเบียบว่าด้วยการวดัและประเมินผลของโรงเรียน และดําเนินงานอย่างเป็น

ระบบ 
� มีการแต่งตั4งคณะกรรมการดาํเนินงาน 
� มีการมอบหมายภาระงานของกรรมการแต่ละชุด 
� มีการนดัหมายการประชุมครั4 งต่อไป 
� มีการประชุมคณะทาํงาน 
� ผูบ้ริหารและคณะครูมีการดาํเนินงานตามกรอบแนวทางการวดั และประเมินผล

ตามที5กาํหนด 
� มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................... 

6. การพฒันาสือ นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ 

6.1. ด้านการพฒันาสือ นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ 
� มีการประชุมชี4 แจงให้ครูไดรั้บทราบแนวทางการสร้างและพฒันาสื5อ นวตักรรม 

เทคโนโลยใีนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
� ครูทุกกลุ่มสาระมีการร่วมกนัพฒันาสื5อให้สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในแต่ละ

กลุ่มสาระ 
� มีการจดัทาํทะเบียนสื5อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ 
� มีการประเมินผลการใชสื้5อใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันา 
� มีการสรุปผลการนาํสื5อไปใชจ้ากแบบประเมินการนิเทศภายใน  
� มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่สื5อ 
� มีการนิเทศการใชสื้5อ นวตักรรมเทคโนโลย ี
� อื5น ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................... 

6.2. ด้านการบริหารจัดการเพือพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
� มีการเตรียมการก่อนพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
� มีแนวทางการวางแผนการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 
� มีแนวทางการสร้าง พฒันาและใชแ้หล่งการเรียนรู้ 
� มีการตรวจสอบ ทบทวน กาํกบัติดตาม 
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� มีการจดัทาํสรุปและรายงานผลการสร้างและพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................... 

7. การวจัิยเพือพฒันาคุณภาพการศึกษา 

7.1. ด้านการวจัิยในชั.นเรียน 

� มีการสร้างความตระหนกัเกี5ยวกบัการวจิยัในชั4นเรียน 
� มีการใหค้วามรู้กบัครูในการวจิยัในชั4นเรียน 
� ผูบ้ริหารโรงเรียนใหค้วามสาํคญักบัครูในการทาํวจิยัในชั4นเรียน 
� ครูดาํเนินการจดัทาํวจิยัในชั4นเรียน 
� มีการรายงานการดาํเนินงานเกี5ยวกบัการวจิยัในชั4นเรียน 
� มีการจดัประชุมแลกเปลี5ยนเรียนรู้ 
� มีการเผยแพร่งานวจิยัในชั4นเรียน 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................... 

8. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวชิาการ 

8.1. ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวชิาการ 

� มีการสร้างความตระหนักของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ทางวชิาการ 

� ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ 
� มีการวางแผนสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการกบัชุมชน 
� มีการจดัทาํสรุปและรายงานผล 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................... 

9. การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวชิาการ 

9.1. ด้านการปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างต่อเนือง เพือพฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

� มีการเตรียมการดา้นการปรับปรุงการบริหารจดัการอยา่งต่อเนื5อง เพื5อพฒันาผูเ้รียน
ใหมี้คุณภาพ 

� มีการดาํเนินการด้านการปรับปรุงการบริหารจดัการอย่างต่อเนื5อง เพื5อพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 

� มีการจดัทาํรายงานประกนัคุณภาพดา้นวชิาการประจาํปีการศึกษา 
� อื5น ๆ (โปรด

ระบุ)...................................................................................................... 
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ตอนที 3 ปัญหาการบริหารงานวชิาการในโรงเรียน 

คําชี.แจง       โปรดเขียนเครื5องหมาย � ลงใน � หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตามความ

เป็นจริง เกี5ยวกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนของท่าน  ในแต่ละคาํถามท่านสามารถ

ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 

1. การวางแผนงานวชิาการ 

1.1. ด้านการจัดทาํข้อมูลสารสนเทศงานวชิาการ 
� ไม่มีปัญหา 
� มีปัญหา 

ถ้ามี ปัญหาได้แก่ 
� ขาดการสาํรวจและจดัทาํทะเบียนขอ้มูลสารสนเทศงานวชิาการ 
� บุคลากรไม่ไดรั้บการพฒันาเกี5ยวกบัการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศงานวชิาการ 
� ขาดการจดัทาํระบบเครือข่ายสารสนเทศงานวชิาการ 
� ขาดการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใชข้อ้มูลสารสนเทศงานวชิาการ 
� อื5น ๆ (โปรด

ระบุ)...................................................................................................... 
1.2. ด้านการจัดทาํแผนงานวชิาการ 

� ไม่มีปัญหา 
� มีปัญหา 

ถ้ามี ปัญหาได้แก่ 
� ไม่มีการแต่งตั4งคณะกรรมการจดัทาํแผนงานวชิาการ 
� บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํแผนงานวชิาการ 
� ขาดการใชข้อ้มูลในการจดัทาํแผนงานวชิาการ 
� ขาดการจดัทาํแผนงานวชิาการ 
� ขาดการประชาสัมพนัธ์เกี5ยวกบัแผนงานวชิาการ 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................... 

2. การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษา 

2.1. ด้านการจัดทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 
� ไม่มีปัญหา 
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� มีปัญหา 
 

ถ้ามี ปัญหาได้แก่ 
� บุคลากรขาดความตระหนกัในดา้นการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 
� ไม่มีการแต่งตั4งคณะกรรมการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 
� ขาดการใชข้อ้มูลที5ถูกตอ้งในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 
� หลกัสูตรสถานศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถิ5น 
� อื5น ๆ (โปรด

ระบุ)...................................................................................................... 
2.2. ด้านการนําหลกัสูตรสถานศึกษาไปใช้ 

� ไม่มีปัญหา 
� มีปัญหา 

ถ้ามี ปัญหาได้แก่ 

� ไม่มีการประชุมชี4แจงใหค้รูไดรั้บทราบแนวทางการนาํหลกัสูตรไปใช ้
� ครูแต่ละกลุ่มสาระขาดการร่วมกนัวเิคราะห์หลกัสูตรสู่แผนการจดัการเรียนรู้ 
� ขาดการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 
� กระบวนการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องหลกัสูตร 
� ขาดงบประมาณในการจดัทาํสื5อการเรียนรู้ 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ).............................................................................................. ...... 

2.3. ด้านการนิเทศ ติดตามการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา 

� ไม่มีปัญหา 
� มีปัญหา 

ถ้ามี ปัญหาได้แก่ 

� ขาดการจดัทาํระบบการนิเทศ ติดตาม การใชห้ลกัสูตร 
� ไม่มีการจดักิจกรรมการนิเทศ 
� ขาดการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ก่อนการจดัการเรียนการสอน 
� ขาดการจดัทาํบนัทึกหลงัการสอน 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................... 

2.4. ด้านการประเมินผลการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา 

� ไม่มีปัญหา 
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� มีปัญหา 
ถ้ามี ปัญหาได้แก่ 

� ขาดการประชุมชี4แจงใหค้รูไดรั้บรู้แนวทางการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
� คณะกรรมการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาขาดการร่วมกนัตรวจสอบ ทบทวนผล

การใชห้ลกัสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
� ขาดการสรุปขอ้มูลเพื5อการจดัทาํรายงานการประเมินหลกัสูตร 
� ขาดการนิเทศ ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเนื5อง 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................... 

2.5. ด้านการรายงานการประเมินผลการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา 

� ไม่มีปัญหา 
� มีปัญหา 

ถ้ามี ปัญหาได้แก่ 

� ขาดการรวบรวมขอ้มูลจากแบบบนัทึกผลการประเมินการใชห้ลกัสูตร 
� ขาดการจดัทาํรายงานการตรวจสอบทบทวนการใชห้ลกัสูตร 
� ขาดการเผยแพร่ขอ้มูลใหผู้เ้กี5ยวขอ้งและสาธารณชนทราบ 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................... 

2.6.ด้านการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 

� ไม่มีปัญหา 
� มีปัญหา 

ถ้ามี ปัญหาได้แก่ 

� โรงเรียนไม่มีการประชุมชี4แจงให้ครูเห็นความสําคญั และแนวทางการพฒันาและ     
การปรับปรุงหลกัสูตร 

� คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ไม่ได้นาํขอ้มูลจากผลการประเมินผลการใช ้ 
หลกัสูตรมาวางแผน พฒันา และปรับปรุงหลกัสูตร 

� ขาดการดาํเนินการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 
� ขาดการจดัทาํสรุปรายงานผลการปรับปรุงหลกัสูตร 
� ขาดการนิเทศติดตามการใชห้ลกัสูตร 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ).............................................................................................. 

3. การบริหารการจัดการเรียนรู้ 

3.1. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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� ไม่มีปัญหา 
� มีปัญหา 

 

ถ้ามี ปัญหาได้แก่ 

� ขาดการประชุมชี4 แจงสร้างความตระหนกัเกี5ยวกบัการบริหารจดัการเรียนรู้ที5เน้น
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

� ขาดการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการเพื5อการจดัการเรียนรู้ 
� ขาดการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้าํแนะนาํปรึกษา ใหข้วญักาํลงัใจ 
� ขาดการนิเทศ ติดตาม ผลการจดัการเรียนรู้ 
� ขาดการจดัทาํสรุปรวบรวมผลและรายงานผูเ้กี5ยวขอ้ง 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................... 

3.2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

� ไม่มีปัญหา 
� มีปัญหา 

ถ้ามี ปัญหาได้แก่ 

� ขาดการประชุมชี4แจงนโยบาย/ วตัถุประสงค ์ดา้นการบริหารจดัการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

� ขาดการจดัทาํคาํสั5งแต่งตั4งกาํหนดบทบาทหนา้ที5 
� ขาดการจดัทาํกาํหนดโครงการ/กิจกรรม ดา้นการบริหารจดัการเรียนรู้ตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
� ขาดการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้าํแนะนาํปรึกษา นิเทศ ใหข้วญักาํลงัใจ 
� ขาดการติดตามการดาํเนินงานตามแผน 
� ขาดการประเมินผลเป็นระยะๆ 
� ขาดการจดัทาํสรุปรวบรวมผล รายงานผูเ้กี5ยวขอ้ง 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................ 

3.3. ด้านการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพผู้เรียน 

� ไม่มีปัญหา 
� มีปัญหา 

ถ้ามี ปัญหาได้แก่ 

� ขาดการชี4แจงนโยบาย/วตัถุประสงค ์ดา้นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 
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� ขาดการจดัทาํคาํสั5งแต่งตั4งผูรั้บผดิชอบ 
� ขาดการจดัทาํกาํหนดกรอบงานใหผู้เ้กี5ยวขอ้งรับทราบ 
� ขาดการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้าํแนะนาํปรึกษา นิเทศ ใหข้วญั กาํลงัใจ 
� ขาดการนิเทศ ติดตาม การดาํเนินงาน 
� ขาดการจดัทาํสรุปรวบรวม/รายงานผล 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................... 

3.4. ด้านการจัดการศึกษาพเิศษ 
� ไม่มีปัญหา 
� มีปัญหา 

ถ้ามี ปัญหาได้แก่ 
� ขาดการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล คน้หา/คดักรอง/คดัแยก 
� ไม่มีการนาํนกัเรียนที5คดักรองแลว้ไปทดสอบ IQ และวนิิจฉยัความบกพร่อง 
� ไม่ไดน้าํผลจากการตรวจจากแพทยม์าเป็นขอ้มูลในการวางแผนจดัการศึกษา 
� ไม่มีการประชุม นิเทศผูป้กครองเกี5ยวกบัการดาํเนินงาน 
� ไม่มีการจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
� ไม่มีการจดัทาํแผนการสอนเฉพาะบุคคลประจาํวนั (IIP) 
� ขาดการดาํเนินการสอนตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
� ขาดการประเมินผลนกัเรียนและแผนการสอนที5ใช ้
� ขาดการรายงานผลใหผู้บ้ริหารโรงเรียนและผูป้กครองทราบ 
� ขาดการปรับปรุงและพฒันาการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื5อใชใ้นปีรายต่อไป 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................ 

4. การนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน 

4.1. ด้านการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกันปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและ

การปฏิบัตงิานต่างๆ 

� ไม่มีปัญหา 
� มีปัญหา 

ถ้ามี ปัญหาได้แก่ 

� ไม่มีการสร้างความตระหนกัเกี5ยวกบัการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือ
กนัปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบติังานต่าง ๆ 

� ขาดการจดัทาํระบบการนิเทศงานวชิาการ 
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� ขาดการติดตามการดาํเนินการนิเทศภายใน 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ).............................................................................................. 

 

 

5. การวดัผลประเมินผลการเรียน 

5.1. ด้านการจัดทาํระเบียบว่าด้วยการวดัและประเมินผลของโรงเรียน และดําเนินงานอย่างเป็น

ระบบ 

� ไม่มีปัญหา 
� มีปัญหา 

ถ้ามี ปัญหาได้แก่ 
� ไม่มีการแต่งตั4งคณะกรรมการดาํเนินงาน 
� ขาดการจดัทาํระบบการวดัผล ประเมินผลของโรงเรียน 
� ผูบ้ริหารและคณะครูขาดการดาํเนินงานตามกรอบแนวทางการวดั และประเมินผล

ตามที5กาํหนด 
� ขาดการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ)......................................................................................... 

6. การพฒันาสือ นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ 

6.1. ด้านการพฒันาสือ นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ 
� ไม่มีปัญหา 
� มีปัญหา 

ถ้ามี ปัญหาได้แก่ 
� ไม่มีการประชุมชี4แจงใหค้รูไดรั้บทราบแนวทางการสร้างและพฒันาสื5อ นวตักรรม 

เทคโนโลยใีนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
� ครูในกลุ่มสาระขาดการร่วมกนัพฒันาสื5อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ 
� ขาดการจดัทาํทะเบียนสื5อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ 
� ขาดการประเมินผลการใชสื้5อ 
� ขาดการสรุปผลการนาํสื5อไปใช ้
� ขาดการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่สื5อ 
� ขาดการนิเทศการใชสื้5อ นวตักรรมเทคโนโลย ี
� อื5น ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................. 
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6.2. ด้านการบริหารจัดการเพือพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

� ไม่มีปัญหา 
� มีปัญหา 

ถ้ามี ปัญหาได้แก่ 

� ขาดการจดัทาํแนวทางการวางแผนการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 
� ขาดการจดัทาํแนวทางการสร้าง พฒันาและใชแ้หล่งการเรียนรู้ 
� ขาดการตรวจสอบ ทบทวน กาํกบัติดตาม 
� ขาดการจดัทาํสรุปและรายงานผลการสร้างและพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ)......................................................................................... 

7. การวจัิยเพือพฒันาคุณภาพการศึกษา 

7.1. ด้านการวจัิยในชั.นเรียน 
� ไม่มีปัญหา 
� มีปัญหา 

ถ้ามี ปัญหาได้แก่ 
� ไม่มีการสร้างความตระหนกัเกี5ยวกบัการวจิยัในชั4นเรียน 
� ครูขาดความรู้ความเขา้ใจในการวจิยัในชั4นเรียน 
� โรงเรียนไม่ใหค้วามสาํคญักบัครูในการทาํวจิยัในชั4นเรียน 
� ครูไม่มีการทาํวจิยัในชั4นเรียน 
� ขาดการรายงานการดาํเนินงานเกี5ยวกบัการวจิยัในชั4นเรียน 
� ไม่มีการจดัประชุมแลกเปลี5ยนเรียนรู้ 
� ขาดการเผยแพร่งานวจิยัในชั4นเรียน 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................... 

8. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวชิาการ 

8.1. ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวชิาการ 

� ไม่มีปัญหา 
� มีปัญหา 

ถ้ามี ปัญหาได้แก่ 
� ขาดการสร้างความตระหนกัของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ทางวชิาการ 
� ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ 
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� ไม่มีการวางแผนสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการกบัชุมชน 
� ขาดการจดัทาํสรุปและรายงานผล 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................... 

 
9. การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวชิาการ 

9.1. ด้านการปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างต่อเนือง เพือพฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

� ไม่มีปัญหา 
� มีปัญหา 

ถ้ามี ปัญหาได้แก่ 

� ขาดการเตรียมการด้านการปรับปรุงการบริหารจดัการอย่างต่อเนื5อง เพื5อพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 

� ขาดการดาํเนินการดา้นการปรับปรุงการบริหารจดัการอย่างต่อเนื5อง เพื5อพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 

� ขาดการจดัทาํรายงานประกนัคุณภาพดา้นวชิาการประจาํปีการศึกษา 
� อื5น ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชียวชาญ ตรวจสอบเครืองมือวจิยั 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็ข้อมูลเพือการวจิยั 
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