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งานวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษา เปรี ยบเทียบระดับปั ญหาและข้ อเสนอแนะการ
บริหารงานงานวิชาการของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในด้ านหลักสูตร ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน และด้ านการวัดและ
ประเมินผล จาแนกตามตาแหน่งและประสบการณ์ของรองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการและ
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 จานวน 18 โรงเรี ยน ที่จดั การศึกษาในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
รวมทังสิ
้ ้น 162 คน ประกอบไปด้ วย รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ จานวน 18 คน และหัวหน้ า
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ จานวน 144 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ที่มีคา่ ความเชื่อมัน่ .89 และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง ข้ อมูลมูลเชิงปริ มาณวิเคราะห์
โดย ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้ อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดย วิธีการวิเคราะห์
เนื ้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
1. ระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้ าน
ระดับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการอันดับสูงสุด ได้ แก่ ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน รองลงมาคือ
ด้ านการวัดและประเมินผล และด้ านหลักสูตร ตามลาดับ
2. เมื่อเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริ หารที่
ตาแหน่งต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายด้ านใกล้ เคียงกัน และเมื่อเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาการ
บริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริ หารที่มีประสบการณ์ตา่ งกัน พบว่า โดยรวมและรายด้ าน
ใกล้ เคียงกัน
3. ข้ อเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาการบริหารงานวิชาการ จากแบบสอบถาม
ปลายเปิ ดและจากการสัมภาษณ์ ดังนี ้
3.1 ด้ านหลักสูตร พบว่า ควรอบรมการจัดทาหลักสูตรแก่ครู ควรจัดทาเอกสารคูม่ ือครูใน
การจัดทาหลักสูตร ควรดาเนินการส่งเสริมการทาวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรี ยน และควรจัดทาแผน
บริหารหลักสูตร
3.2 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า ควรใช้ ห้องเรี ยนหรื อสถานที่ภายในบริเวณ

โรงเรี ยนแทนห้ องพิเศษ ควรจัดประกวดสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน ควรจัดส่งครู
อบรมความรู้เพื่อสอนแทน หรื อการบรรจุแต่งตังครู
้ กรณีพิเศษและขออัตรากาลังนักศึกษาฝึ กสอนใน
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ที่ขาดแคลน ควรส่งเสริมนักเรี ยนให้ ศกึ ษาแหล่งเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนมากยิ่งขึ ้น
และควรจัดสรรงบประมาณและกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ภายในโรงเรี ยน
3.3 ด้ านการวัดและประเมินผล พบว่า ควรประสานให้ ครู ผู้ปกครองและนักเรี ยนเข้ า
มาร่วมจัดกิจกรรมในโรงเรี ยน ควรจัดทาคูม่ ือการวัดและประเมินผลแก่ครู ควรออกแบบแบบฟอร์ มและ
จัดซื ้อแบบฟอร์ มการวัดและประเมินผลให้ สะดวกต่อครูผ้ สู อน ควรจัดทาแผนพัฒนาครู ควรจัดสรร
งบประมาณและพัฒนาเครื่ องมือการวัดและประเมินผล
3.4 ข้ อเสนอแนะและแนวทางแก้ ไขปั ญหาอื่น ๆ พบว่า ควรปรับลดนโยบายและโครงการ
จากต้ นสังกัด หน่วยงาน และองค์กรภายนอกอื่นๆ ลง เพื่อให้ ผ้ บู ริ หาร ครูและนักเรี ยนมีเวลาในการ
บริหารงานและจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอ
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The purposes of this study were 1) to study the level of the academic administration
problems, 2) to compare the level of academic administration problems according to the
position and experience, and 3) to find the suggestions in academic administration of the
schools under Bangkok Metropolitan Administration using the Basic Education Core
Curriculum B.E. 2551(A.D.2008) in 3 aspects which were curriculum, teaching and learning,
and measurement and evaluation. The population consisted of 162 administrators which
were 18 deputies in academic administration department and 144 heads of subject groups
from elementary schools under Bangkok Metropolitan Administration using the Basic
Education Core Curriculum B.E. 2551(A.D.2008). The instrument were the 5 rating scale
questionnaire with the Cronbach’s alpha reliability coefficient of .89 and the semi –
structured Interview form. The quantitative data was analyzed by percentage, mu and
sigma. The qualitative data was analyzed by content analysis.
The findings of this study were as follows:
1. Problems in academic administration in overall was at the medium level. As
considering by each aspect, teaching and learning was the highest aspect following by
measurement and evaluation, and curriculum respectively.
2. As comparing by position, the opinions of administrators that had different
position about the level of academic administration problems were similar in both overall
and each aspect. As comparing by experience, the opinions of administrators that had
different experience about the level of academic administration problems were also similar
in both overall and each aspect.
3. The suggestions to solve the problems in academic administration from openended questions and interview were as follows:

3.1 Curriculum aspect: should provide a curriculum training for teachers, should
make a manual about curriculum design for teachers, should promote teachers to do the
research in school curriculum, and should set the curriculum management plan.
.
3.2 Teaching and learning aspect: should take place in the classroom or in the
school instead of special classrooms, should provide instructional media and instructional
innovation contest, should provide a training for substituted teachers or appoint teachers as
a special case including request for student teachers in deficient subjects, and should
allocate budget and formulate policy to develop learning sources in school.
3.3 Measurement and evaluation aspect, should coordinate teachers, parents
and students to participate in school activities, should make a manual about measurement
and evaluation for teachers, should design a measurement and evaluation form and
purchase a measurement and evaluation form to facilitate teachers, should make a teacher
development plan, should allocate budget and develop measurement and evaluation tools.
3.4 Other recommendations: the policies and projects from original affiliation,
agencies and other organizations should be contracted to allow administrators, teachers
and students to have enough time for teaching and learning management.
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ประกาศคุณูปการ
สารนิพนธ์ฉบับนี ้สาเร็จได้ ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ ดร.สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์
ที่ให้ คาปรึกษาพร้ อมทังข้
้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับงานวิจยั ซึ่งท่านได้ ให้ กาลังใจแก่ผ้ วู ิจยั
ตลอดมา จึงขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูง ขอขอบพระคุณ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. วีระ สุภากิจ
ประธานกรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ และอาจารย์ ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน์ คณะกรรมการ
สอบสารนิพนธ์ที่ได้ ให้ คาแนะนาที่มีประโยชน์ทาให้ งานวิจยั ฉบับนี ้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น ผู้วิจยั ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้
ขอขอบพระคุณ ผู้ชว่ ยศาสตร์ จารย์ ดร.วีระ สุภากิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์
ดร.สมชาย เทพแสง หัวหน้ าภาควิชาการบริ หารการศึกษา ประจาภาควิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ อาจารย์ ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน์ อาจารย์ประจาภาควิชาการวัดและ
ประเมินผล มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ นายรัตพล ศรี วโรบล ผู้อานวยการโรงเรี ยนวัดชัยมงคล
สานักงานเขตปทุมวัน และนางสาวชนิศา หรั่งบุรี ผู้อานวยการโรงเรี ยนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์
อนุสรณ์) สานักงานเขตดอนเมือง ที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือ
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทกุ ท่านที่ให้ ความรู้แก่ผ้ วู ิจยั ในการศึกษาตาม
หลักสูตรการบริหารการศึกษา ซึง่ ทาให้ ผ้ วู ิจยั รู้วา่ การศึกษาในระดับมหาบัณฑิตของผู้วิจยั มิได้ สิ ้นสุดลง
เพียงการทาสารนิพนธ์ฉบับนี ้ให้ สาเร็จเท่านัน้ หากแต่ผ้ วู ิจยั ได้ ซมึ ซับกระบวนการวิจยั ที่เรี ยนรู้ให้ เป็ น
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1

บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ใช้ ในการพัฒนาคน ดังนันการปฏิ
้
รูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ.2552-2561) โดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้ อง ได้ กาหนดวิสยั ทัศน์สาหรับการปฏิรูปการศึกษาครัง้ นี ้คือ คนไทยได้ เรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักสาคัญคือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรี ยนรู้ของคน
ไทย สร้ างโอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู้ และส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมใน
การบริ หารจัดการศึกษา (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 9)
ปั จจุบนั โรงเรี ยนได้ จดั การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช
2551 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ ตามคาสัง่ ที่ สพฐ. 293/2551 เรื่ อง ให้ ใช้ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยโรงเรี ยนต้ นแบบการใช้ หลักสูตรและโรงเรี ยน
ที่มีความพร้ อมใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เริ่มใช้ ในปี การศึกษา
2552 ส่วนโรงเรี ยนทัว่ ไปให้ เริ่มใช้ ใน ปี การศึกษา 2553 และในปี การศึกษา 2555 เป็ นต้ นไป ทุก
ชันเรี
้ ยนในทุกโรงเรี ยนต้ องใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป้าหมายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักเรี ยน โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ กาหนด
วิสยั ทัศน์ จุดมุง่ หมาย สมรรถนะสาคัญของนักเรี ยน คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ มาตรฐานการเรี ยนรู้
และตัวชี ้วัด โครงสร้ างเวลาเรี ยนของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ในแต่ละชันปี
้ ตลอดจนเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลให้ มีความสอดคล้ องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ และมีความชัดเจนต่อการนาไปปฏิบตั ิ เพื่อใช้
เป็ นทิศทางในการจัดทาหลักสูตรภายในโรงเรี ยน และการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละระดับชัน้ โดย
เปิ ดโอกาสให้ โรงเรี ยนเพิ่มเติมได้ ตามความพร้ อมและจุดเน้ น โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 12
และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ตาม
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่ได้ มีมติเห็นชอบให้ ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: คานา) สาหรับโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่ต้องเริ่มต้ นใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคาสัง่ ข้ างต้ น ในปี
การศึกษา 2552 มีจานวน 20 โรงเรี ยน แบ่งเป็ นโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
จานวน 2 โรงเรี ยน โรงเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 6 โรงเรี ยน และโรงเรี ยนระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 12 โรงเรี ยน
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หลังจากมีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2552 ถึงปี การศึกษา 2554 เป็ นระยะเวลา 3 ปี ทังในโรงเรี
้
ยนต้ นแบบการใช้
หลักสูตรและโรงเรี ยนที่มีความพร้ อมใช้ ได้ จดั การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และในโรงเรี ยนทัว่ ไปทุกสังกัด ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ระดับชาติในปี การศึกษา 2554 พบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 และชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที 3 มี
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศต่ากว่าร้ อยละ 50 ทุกกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ยกเว้ นกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ได้ คะแนนเฉลี่ย ร้ อยละ 54.61 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
คะแนนเฉลี่ย ร้ อยละ 50.87 ส่วนในชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 แม้ จะมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศสูงขึ ้นกว่า
ปี การศึกษา 2553 และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ร้ อยละ 50 แต่ยงั พบว่ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษา
ต่างประเทศมีคะแนนเฉลี่ย ร้ อยละ 38.37 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ร้ อยละ
40.82 และสาระการเรี ยนรู้ศิลปะคะแนนเฉลี่ย ร้ อยละ 46.75 ในส่วนโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปี การศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรี ยนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 แม้ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ร้ อยละ 50 เกือบทุกกลุม่
สาระการเรี ยนรู้แต่กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย ร้ อยละ 33.33 กลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ร้ อยละ 39.27 และกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศลิ ปะคะแนนเฉลี่ย ร้ อยละ
47.54 ส่วนในชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานครต่ากว่าร้ อยละ
50 เกือบทุกกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ยกเว้ นกลุม่ สาระการเรี ยนรู้สขุ ศึกษาและพละศึกษา คะแนนเฉลี่ย
ร้ อยละ 51.19 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). 2554: ออนไลน์)
หากศึกษาเฉพาะข้ อมูลโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้ จดั การศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศข้ างต้ น ใน
ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 จานวน 18 โรงเรี ยน ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2552 ถึงปี การศึกษา 2554 เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปี การศึกษา 2554 แม้ วา่ คะแนนจะ
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของสังกัดกรุงเทพมหานคร ร้ อยละ 50 เกือบทุกกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ แต่ยงั คงพบว่า
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศมีคะแนนเฉลี่ย ร้ อยละ 32.81 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย ร้ อยละ 39.65 และกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศลิ ปะคะแนนเฉลี่ย ร้ อยละ 49.11 และประการ
สาคัญในปี การศึกษา 2551 ซึง่ จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544 แต่
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ กลับมีคะแนนเฉลี่ย ร้ อยละ 54.59 ซึง่ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในปี
การศึกษา 2554 ที่มีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช 2551
(สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร. 2554: ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ)

3

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ข้ างต้ น ของโรงเรี ยนทุกสังกัดชี ้ให้ เห็น
ถึงปั ญหาผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน ซึง่ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ได้ กล่าวในการประชุมวิชาการในประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การแก้ ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ถึงกรณีที่ผลสรุปคะแนนเฉลี่ยทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน เพราะการเรี ยน
การสอนของกระทรวงศึกษาธิการยังไม่ได้ รับการแก้ ไข ขณะเดียวกันมีชอ่ งว่างระหว่างฝ่ ายจัดทา
หลักสูตร ฝ่ ายจัดการเรี ยนการสอนและฝ่ ายวัดผลประเมินผลที่ไม่สอดคล้ องกัน (สานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. 2552: ออนไลน์) ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาการบริหารงานวิชาการ
เนื่องจากการบริหารงานวิชาการมีความจาเป็ นอย่างยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน เพราะการบริหาร
งานวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรในโรงเรี ยน การจัดการเรี ยนการสอน การประเมินผลการเรี ยนรู้ตลอดจน
งานอื่น ๆ ทางวิชาการ (กมล ภู่ประเสริฐ. 2544 :1) ดังนันผู
้ ้ บริหารโรงเรี ยนในยุคปั จจุบนั จะต้ องเป็ น
ผู้นาทางวิชาการ
นอกจากนี ้จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 (พ.ศ. 2548- พ.ศ.2553) โดย
ประเมินจากคุณภาพภายนอกในโรงเรี ยน 17,562 แห่งทัว่ ประเทศ พบข้ อมูลว่าโรงเรี ยนที่มีมาตรฐาน
ด้ านนักเรี ยนด้ านความสามารถของนักเรี ยนในด้ านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิด
สร้ างสรรค์ยงั มีจานวนน้ อย คิดเป็ นร้ อยละ 11.1 และด้ านการมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก็มีจานวนน้ อยคิดเป็ น ร้ อยละ 26.5 ของโรงเรี ยน
ทังหมดที
้
่เข้ ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ในส่วนโรงเรี ยนที่มีมาตรฐานด้ านครูผ้ สู อน ด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอนของครูยึดนักเรี ยนเป็ นสาคัญที่ มีจานวนน้ อยคิดเป็ นร้ อยละ 39.2 ด้ านการจัด
กิจกรรมที่กระตุ้นนักเรี ยนให้ ร้ ูจกั คิด วิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์ คิดแก้ ปัญหาและตัดสินใจก็มีจานวน
น้ อย คิดเป็ นร้ อยละ 13.5 และด้ านครูสามารถนาผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนมี
จานวนน้ อยเช่นกัน คิดเป็ นร้ อยละ 21.6 ของโรงเรี ยนทังหมดที
้
่เข้ ารับการประเมินคุณภาพภายนอก
และจากการประเมินคุณภาพทางด้ านนักเรี ยนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับต่ามากในทุกกลุม่
(สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องค์การมหาชน). 2554: ออนไลน์)
เมื่อศึกษาข้ อมูลจากการประเมินคุณภาพทางการศึกษาโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องค์การมหาชน) ของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ใช้ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 จานวน 18 โรงเรี ยน
ได้ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 และได้ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโรงเรี ยนในส่วน
บทสรุปสาหรับผู้บริหารเกี่ยวกับปั ญหาการบริหารงานวิชาการ ดังนี ้ 1) ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ
ด้ านหลักสูตร การบริหารหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรี ยนยังขาดการต่อเนื่อง การบริหาร
หลักสูตรและการจัดทาหลักสูตรในโรงเรี ยน ขาดความสอดคล้ องกับความต้ องการของท้ องถิ่นและ
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ภูมิปัญญาท้ องถิ่น 2) ปั ญหาการบริหารวิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ขาดแผนพัฒนา
บุคลากร ในการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเข้ ารับการอบรมให้ มีประสิทธิภาพในการจัดการเรี ยน
การสอน การพัฒนาห้ องเรี ยนและโรงเรี ยนให้ เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ ยังไม่ครอบคลุมในชุมชน การส่งเสริม
และสนับสนุนบุคลากรด้ านการใช้ สื่อ นวัตกรรมด้ าน CAI และ ICT มาใช้ เพิ่มประสิทธิภาพด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอนยังน้ อยอยู่ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรยังคงมีน้อย และบุคลากรครู ยังขาดความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อ ที่เอื ้อต่อการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดทา
แผนการเรี ยนรู้ และ 3) ปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านการวัดและประเมินผล ผู้บริหารควรมีการ
พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เครื่ องมือและแนวทางการวัดและ
ประเมินผลที่ได้ มาตรฐาน (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา(องค์การ
มหาชน). 2554: ออนไลน์)
นอกจากนี ้ยังมีงานวิจยั ที่สะท้ อนเกี่ยวกับปั ญหาการบริหารงานวิชาการ ได้ แก่ งานวิจยั เรื่ อง
ปั ญหาและแนวทางแก้ ไขการบริหารงานวิชาการในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (ชัญญา พงษ์ชยั และคณะ. 2553: บทคัดย่อ) ที่พบปั ญหาการ
บริหารงานวิชาการ ได้ แก่ 1) มีปัญหาการบริหารงานวิชาการด้ านสื่อการเรี ยนการสอน เพื่อจัดการ
การศึกษาขาดประสิทธิภาพ 2) ปั ญหาครูวิเคราะห์หลักสูตรไม่เป็ น และไม่สามารถนาไปจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนได้ ตรงหลักสูตร 3) จัดครูเข้ าสอนไม่ตรงกับความรู้ความสามารถมีปัญหามากที่สดุ
และ 4) เครื่ องมือวัดและประเมินผลที่ใช้ ในโรงเรี ยนยังไม่ได้ มาตรฐาน ขาดความเข้ าใจระเบียบการวัด
และรวมทังการขาดงบประมาณที
้
่เพียงพอส่งผลให้ การสร้ างเครื่ องมือวัดและประเมินผลที่ไม่ได้
มาตรฐาน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่ อง ศึกษาปั ญหาและการนาเสนอแนวทางการบริ หารงานวิชาการ
โรงเรี ยนขนาดเล็กในอาเภอไพศาลี สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
(ปรี ยาภัสสร์ เส็งเสและธานี เกสทอง. 2553: 6 ออนไลน์) ที่ผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาด้ านการ
บริหารงานวิชาการสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด้ านการบริหารหลักสูตร ด้ านบริหารการจัดกระบวนการ
เรี ยนการสอน และด้ านบริหารการวัดผลและประเมินผล และงานวิจยั เรื่ อง ศึกษาปั ญหาในการบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษาในโรงเรี ยนพร้ อมใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โรงเรี ยนท่าหลวงวิทยาคม สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
(จักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์. 2554: บทคัดย่อ) ผลการศึกษา พบว่า ครูยงั ขาดความรู้ ความเข้ าใจ ใน
การจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยน ความสามารถการบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรี ยน ชุมชนขาดการมีสว่ น
ร่วมในการจัดทาหลักสูตรท้ องถิ่น ขาดการนิเทศติดตามการใช้ หลักสูตรโรงเรี ยน โรงเรี ยนขาดการ
วางแผนประเมินการใช้ หลักสูตรโรงเรี ยนตามสภาพจริงทังก่
้ อนใช้ ระหว่างใช้ และหลังใช้ การวิจยั เพื่อ
ติดตามและประเมินผลการใช้ หลักสูตรโรงเรี ยน โรงเรี ยนยังไม่มีการทาวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตรของ
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โรงเรี ยนอย่างจริงจัง
จากข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นว่าหากการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารที่ประสบปั ญหาย่อม
ส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรี ยนและนักเรี ยนด้ วย แต่หากการบริหารงานวิชาการมีความเข้ มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพของโรงเรี ยนและนักเรี ยนก็จะได้ รับการพัฒนาตามไปด้ วย ดังเช่นงานวิจยั เรื่ อง
การศึกษากรณีตวั อย่างโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ที่ได้ รับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา
ระดับดี จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องค์การมหาชน) หรื อ
โรงเรี ยนที่ได้ รับรางวัลพระราชทาน จานวน 4 โรงเรี ยน (สุดาวรรณ เครื อพานิช. 2549: ออนไลน์) พบว่า
ปั จจัยสาคัญนาไปสู่โรงเรี ยนดีที่ทาให้ นกั เรี ยนมีคณ
ุ ภาพ ประกอบด้ วยผู้นาและบุคลากรมีความเข้ มแข็ง
ในการบริหารงานวิชาการ ได้ แก่ ด้ านการบริ หารหลักสูตรโรงเรี ยน การจัดการเรี ยนรู้ที่ดีมีกระบวนการ
การเรี ยนการสอนที่หลากหลาย มีการบูรณาการเรี ยนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ตามที่นกั เรี ยนสนใจ มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งจะเห็นได้ วา่ การบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพนักเรี ยน
หากการบริหารวิชาการมีประสิทธิภาพโรงเรี ยนและนักเรี ยนย่อมมีคณ
ุ ภาพสูงยิ่งขึ ้น
จากความสาคัญของการบริ หารงานวิชาการและปั ญหาการบริหารงานวิชาการข้ างต้ น
โรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้ ดาเนินการเริ่มใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ก่อนโรงเรี ยนอื่นในสังกัดเดียวกัน ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 จานวน 18
โรงเรี ยน เป็ นระยะเวลา 3 ปี แต่ยงั พบข้ อมูลเกี่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(O-NET) และผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาภายนอกรอบ 2 ที่ยงั คงประสบปั ญหาการ
บริ หารงานวิชาการ และแสดงให้ เห็นถึงการจัดการศึกษาหลังจากที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังมีผลที่ไม่นา่ พึงพอใจ และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั พบว่า
ยังไม่มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับปั ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่เป็ นโรงเรี ยนพร้ อมใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกโรงเรี ยน มีเพียง
กรณีศกึ ษาเป็ นบางโรงเรี ยนเท่านัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาปั ญหาและข้ อเสนอแนะการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ว่าประสบกับปั ญหาการบริหารงานวิชาการมากน้ อยเพียงใดใน 3 ด้ าน ได้ แก่ 1)ด้ าน
หลักสูตร 2)ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน และ 3)ด้ านการวัดและประเมินผล เมื่อมีการนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ เป็ นระยะเวลา 3 ปี และมีข้อเสนอแนะใดที่
สามารถนามาเป็ นแนวทางปรับปรุงแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวได้ ซึง่ จะเป็ นข้ อมูลให้ แก่ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนมา
ใช้ วางแผนเพื่อพัฒนาการบริ หารงานวิชาการได้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 ใน 3 ด้ าน ต่อไปนี ้
1.1 ด้ านหลักสูตร
1.2 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
1.3 ด้ านการวัดและประเมินผล
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยน ในสังกัดกรุงเทพ
มหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 จาแนกตามตาแหน่งและ
ประสบการณ์ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยน
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551

ควำมสำคัญของกำรวิจัย
1. ผู้บริหารโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สามารถทราบระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการ 3 ด้ าน ได้ แก่ 1)ด้ านหลักสูตร
2)ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน และ 3)ด้ านการวัดและประเมินผล
้ ้นฐาน
2. ผู้บริหารโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
พุทธศักราช 2551 สามารถนาข้ อเสนอแนะมาใช้ เป็ นแนวทางในการใช้ แก้ ไขปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการ ใน 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านหลักสูตร 2)ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน และ 3)ด้ านการวัดและ
ประเมินผล ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นเพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการ

ขอบเขตของกำรวิจัย
ประชำกรที่ใช้ ในกำรวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารงานวิชาการ
ได้ แก่ รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการและหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยนในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่เริ่มใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปี การศึกษา
2552 จานวน 18 โรงเรี ยน ที่จดั การศึกษาในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ประกอบไปด้ วย รอง
ผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ จานวน 18 คน หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ทงั ้ 8 กลุม่ จานวน
144 คน รวมทังสิ
้ ้น 162 คน
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ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรที่ศกึ ษาคือ ระดับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพ
มหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 ใน 3 ด้ าน ต่อไปนี ้
1. ด้ านหลักสูตร
2. ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
3. ด้ านการวัดและประเมินผล
นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1. ปั ญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำร หมายถึง ข้ อบกพร่อง ข้ อขัดขวาง อุปสรรคในการ
บริหารงานวิชาการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพของครูผ้ สู อนในการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนของนักเรี ยน
ให้ มีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้น แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านหลักสูตร ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านการ
วัดและประเมินผล
1.1 ปั ญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำรด้ ำนหลักสูตร หมายถึง ข้ อบกพร่อง ข้ อขัดขวาง
อุปสรรคของผู้บริหารโรงเรี ยนในการประชุมสร้ างความรู้ ความเข้ าใจแก่บคุ ลากรในโรงเรี ยนเกี่ยวกับ
โครงสร้ างของหลักสูตรแกนกลาง การประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเพื่อจัดทา ปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรของโรงเรี ยนให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรแกนกลางและการบูรณาการเนื ้อหาของหลักสูตร
ได้ เหมาะสมตรงกับความต้ องการของนักเรี ยนและท้ องถิ่น การจัดสรรงบประมาณ จัดทาเอกสาร คูม่ ือ
การใช้ หลักสูตรและการพัฒนาครูสาหรับปฏิบตั งิ านตามโครงสร้ างหลักสูตรแกนกลางการดาเนินการ
ประเมินและวิจยั หลักสูตรโรงเรี ยนที่นาไปใช้ แล้ วนาผลการประเมินและวิจยั มาใช้ ปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรโรงเรี ยน
1.2 ปั ญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำรด้ ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หมายถึง
ข้ อบกพร่อง ข้ อขัดขวาง อุปสรรคของผู้บริหารโรงเรี ยนในการส่งเสริมให้ ครูจดั ทาหน่วยการเรี ยนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ได้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง การประสานความ
ร่วมมือกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเพื่อจัดการเรี ยนการสอน โดยจัดเนื ้อหาและกิจกรรมอย่างหลากหลายได้
สอดคล้ องกับความสนใจ ความถนัดของนักเรี ยน การจัดสรรงบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์
ห้ องเรี ยน แหล่งเรี ยนรู้และตาราเรี ยนได้ ตรงกับความต้ องการของนักเรี ยนและครู การนิเทศ กากับ
ติดตามและส่งเสริมพัฒนาครูเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน การจัดสรรอัตรากาลังครูเข้ าสอนได้
เหมาะสมและครบชัว่ โมง การจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน
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1.3 ปั ญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำรด้ ำนกำรวัดและประเมินผล หมายถึง
ข้ อบกพร่อง ข้ อขัดขวาง อุปสรรคของผู้บริหารโรงเรี ยนในการกาหนดระเบียบ เกณฑ์และตัวชี ้วัดในการ
วัดและประเมินผลที่สะท้ อนมาตรฐานการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรี ยน
และผู้ปกครองในการวัดและประเมินผล ด้ วยวิธีการที่หลากหลายตรงตามสภาพจริง การส่งเสริม
พัฒนาการวัดและประเมินแก่ครู การจัดสรรงบประมาณ เครื่ องมือ แบบฟอร์ ม วัสดุอปุ กรณ์ในการวัด
และประเมินผลที่ทนั สมัย มีมาตรฐานและคุณภาพอย่างเพียงพอ การนิเทศ กากับ และติดตามการวัด
และประเมินผลของครู เพื่อพัฒนาการวัดและประเมินผลให้ มีมาตรฐาน กาหนดระเบียบการสอบ
ตารางสอบ ระยะเวลาในการสอบและการรายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน
2. ข้ อเสนอแนะ หมายถึง แนวทางแก้ ไข ปั ญหา ข้ อบกพร่อง ข้ อขัดขวาง และอุปสรรคใน
การบริ หารงานวิชาการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทัง้ 3 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านหลักสูตร ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน และด้ านการวัดและประเมินผล ในการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพของครูผ้ สู อนในการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนของนักเรี ยน
3. โรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร หมายถึง โรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มี
การจัดการศึกษาระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 จานวน 18 โรงเรี ยน ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ตาม
คาสัง่ ที่ สพฐ 293/2551 เรื่ อง ให้ ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรี ยน
ต้ นแบบการใช้ หลักสูตรและโรงเรี ยนที่มีความพร้ อมใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551
4. หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551 หมายถึง กรอบแนวคิด
และทิศทางที่ให้ โรงเรี ยนทุกสังกัดที่จดั การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรี ยนโดยคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐานสามารถยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
ให้ เหมาะกับผู้เรี ยน เป้าหมายและวิธีการจัดการศึกษาได้ ตามประกาศของรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการ
5. ตำแหน่ งผู้บริหำรโรงเรี ยน หมายถึง ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการบริหารงานวิชาการ
ได้ แก่ ตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการและตาแหน่งหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ซงึ่
ประกอบด้ วยหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ทงั ้ 8 กลุม่ ได้ แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศ ของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551
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6. ประสบกำรณ์ ผ้ ูบริ หำรโรงเรียน หมายถึง จานวนปี ในการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรี ยนที่ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการและตาแหน่งหัวหน้ ากลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยแบ่งแบบสอบถามประสบการณ์การบริหารงาน ออกเป็ น 3 ระดับ คือ ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี
ประสบการณ์ 5 – 10 ปี และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การบริหารงานโรงเรี ยนที่สง่ ผลต่อคุณภาพโรงเรี ยนและนักเรี ยนนัน้ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานได้ ระบุในคูม่ ือการปฏิบตั งิ านข้ าราชการครู วา่ งานวิชาการถือเป็ นงานที่มีความ
สาคัญที่สดุ เพราะเป็ นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึง่ ทังผู
้ ้ บริหารโรงเรี ยนคณะครูและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
ทุกฝ่ ายต้ องมีความรู้ความเข้ าใจ ให้ ความสาคัญและมีสว่ นร่วมในการวางแผน กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ ไขอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน. 2552:9) ซึง่ ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการนันมี
้ หลายด้ าน ผู้วิจยั ได้ ใช้ แนวคิดของ กมล
ภู่ประเสริฐ กล่าวว่า ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการประกอบด้ วย การบริ หารหลักสูตร การบริหาร
การเรี ยนการสอน การบริหารการประเมินผลการเรี ยน และการบริ หารงานทางวิชาการอื่นๆ (กมล
ภู่ประเสริฐ. 2544: 9-16) ซึง่ ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการด้ านพัฒนา
หลักสูตร การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และการวัดและประเมินผล ถือเป็ นงานหลักของการ
บริหารโรงเรี ยนมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรี ยนพิจารณาได้ จากผลงานด้ านวิชาการใน (ปรี ยาพร
วงศ์อนุตรโรจน์. 2546:3-4) และจากการศึกษางานวิจยั ของปรี ยาภัสสร์ เส็งเสและธานี เกสทอง เรื่ อง
ศึกษาปั ญหาและการนาเสนอแนวทางการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็ก ในอาเภอไพศาลี
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พบว่า ปั ญหาด้ านการบริ หารงานวิชาการ
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด้ านการบริหารหลักสูตร ด้ านบริ หารการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน และด้ าน
บริหารการวัดผลและประเมินผล (ปรี ยาภัสสร์ เส็งเส; และธานี เกสทอง. 2553: 6 ออนไลน์)
ผู้วิจยั ได้ ประมวลความคิดจากนักวิชาการดังกล่าว มากาหนดเป็ นตัวแปรในการศึกษาปั ญหา
และข้ อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครัง้ นี ้ ได้ แก่ระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการ ใน 3 ด้ าน
ได้ แก่ 1)ด้ านหลักสูตร หมายถึง การดาเนินงานหรื อการบริหารงานของผู้บริ หารโรงเรี ยนในการประชุม
สร้ างความรู้ ความเข้ าใจแก่บคุ ลากรในโรงเรี ยนเกี่ยวกับโครงสร้ างของหลักสูตรแกนกลาง การประสาน
ความร่วมมือกับทุกฝ่ ายเพื่อจัดทาหลักสูตรสถานโรงเรี ยนให้ ตรงกับความต้ องการของนักเรี ยนและ
ท้ องถิ่น การจัดสรรงบประมาณ จัดทาเอกสาร คูม่ ือการใช้ หลักสูตรและการพัฒนาครูสาหรับปฏิบตั งิ าน
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ตามโครงสร้ างหลักสูตรแกนกลาง ดาเนินการประเมินและวิจยั หลักสูตรโรงเรี ยนที่นาไปใช้ แล้ วนาผล
การประเมินและวิจยั มาใช้ ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของโรงเรี ยน 2)ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
หมายถึง การดาเนินงานหรื อการบริ หารงานของผู้บริหารโรงเรี ยนในการส่งเสริมให้ ครูจดั ทาหน่วยการ
เรี ยนรู้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ได้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง การประสาน
ความร่วมมือกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเพื่อจัดการเรี ยนการสอน โดยจัดเนื ้อหาและกิจกรรมอย่าง
หลากหลายได้ สอดคล้ องกับความสนใจ ความถนัดของนักเรี ยน การจัดสรรงบประมาณ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ ห้ องเรี ยน แหล่งเรี ยนรู้และตาราเรี ยนได้ ตรงกับความต้ องการของนักเรี ยนและครู การนิเทศ
กากับ ติดตามและส่งเสริมพัฒนาครูเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน การจัดสรรอัตรากาลังครูเข้ าสอนได้
เหมาะสมและครบชัว่ โมง การจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน และ 3)ด้ านการวัด
และประเมินผล หมายถึง การดาเนินงานหรื อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรี ยนในการกาหนด
ระเบียบ เกณฑ์และตัวชี ้วัดในการวัดและประเมินผลที่สะท้ อนมาตรฐานการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมระหว่างครู นักเรี ยนและผู้ปกครองในการวัดและประเมินผล ด้ วยวิธีการที่หลากหลาย
ตรงตามสภาพจริง การส่งเสริมพัฒนาการวัดและประเมินแก่ครู การจัดสรรงบประมาณ เครื่ องมือ
แบบฟอร์ ม วัสดุอปุ กรณ์ในการวัดและประเมินผลที่ทนั สมัย มีมาตรฐานและคุณภาพอย่างเพียงพอ
การนิเทศ กากับ และติดตามการวัดและประเมินผลของครู เพื่อพัฒนาการวัดและประเมินผลให้ มี
มาตรฐาน กาหนดระเบียบการสอบ ตารางสอบ ระยะเวลาในการสอบและการรายงานผลการเรี ยน
ของนักเรี ยน
จากเอกสารและงานวิจยั ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาปั ญหาและข้ อเสนอแนะ
การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรที่ศึกษำ
ระดับปั ญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำรตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
พุทธศักรำช 2551 ใน 3 ด้ ำน ได้ แก่
1. ด้ านหลักสูตร
2. ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
3. ด้ านการวัดและประเมินผล
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และได้ นาเสนอสาระสาคัญตามหัวข้ อต่อไปนี ้
1. บริ บทโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. การบริหารงานวิชาการ
3.1 ความหมายของการบริ หารงานวิชาการ
3.2 ความสาคัญของการบริ หารงานวิชาการ
3.3 หลักการบริหารงานวิชาการ
3.4 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
4. การบริหารงานวิชาการด้ านหลักสูตร
4.1 ความหมายของหลักสูตร
4.2 ความสาคัญของการบริ หารหลักสูตร
4.3 การบริหารหลักสูตร
4.4 แนวทางในการจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยน
4.5 ปั ญหาการบริหารหลักสูตร
5. การบริหารงานวิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
5.1 ความหมายของการจัดการเรี ยนการสอน
5.2 ความสาคัญของการจัดการเรี ยนการสอน
5.3 การบริหารการจัดการเรี ยนการสอน
5.4 แนวทางในจัดการจัดการเรี ยนการสอน
5.5 ปั ญหาการบริหารการจัดการเรี ยนการสอน
6. การบริหารงานวิชาการด้ านการวัดและประเมินผล
6.1 ความหมายของการวัดและประเมินผล
6.2 ความสาคัญของการวัดและประเมินผล
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6.3 การบริหารการวัดและประเมินผล
6.4 แนวทางในจัดการวัดและประเมินผล
6.5 ปั ญหาการบริหารการวัดและประเมินผล
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
7.1 งานวิจยั ในประเทศ
7.2 งานวิจยั ต่างประเทศ

1. บริบทโรงเรี ยนที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ในสังกัดกรุ งเทพมหานคร
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็ นหน่วยงานต้ นสังกัดของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพ
มหานคร มีโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาขันพื
้ ้นฐานทังหมด
้
จานวน 436 โรงเรี ยน และในปั จจุบนั นี ้การ
จัดการศึกษากรุงเทพมหานครเป็ นอานาจหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 89 (21) แห่งพระราช
บัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยปั จจุบนั ได้ ดาเนินการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานครในรูปแบบ เรี ยนฟรี อย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยบูรณาการ
การดาเนินงานของทุกส่วนราชการในสานักการศึกษา ตามวิสยั ทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษา
ของสานักการศึกษา (สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร. 2554) ดังนี ้
วิสัยทัศน์
สานักการศึกษาเป็ นองค์กรหลักด้ านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ โรงเรี ยนในสังกัดก้ าวไกล
ก้ าวทันโลก มีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับของสังคม
เป้าหมายการจัดการศึกษาของสานักการศึกษา
1. จัดบริ หารการศึกษาอย่างทัว่ ถึง
2. นักเรี ยนมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
3. โรงเรี ยนมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานและผดุงคุณภาพได้ อย่างยัง่ ยืน
4. จัดบริ หารการศึกษาให้ ก้าวไกล ก้ าวทันโลก โดยใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ และทักษะการปฏิบตั งิ านที่เพิ่ม
โดยมีการจัดการศึกษาหลายระดับและหลากหลายรูปแบบ ซึง่ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร. 2554: 15-16) ดังนี ้
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1. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1 จัดอยูใ่ นรูปของอนุบาลศึกษา อยูใ่ นความรับผิดชอบของสานักการศึกษาและ
สานักงานเขต โดยเปิ ดสอนชันอนุ
้ บาลศึกษาปี ที่ 1-2 จานวน 429 โรงเรี ยน ในโรงเรี ยนสังกัด
กรุงเทพมหานครทังหมด
้
จานวน 436 โรงเรี ยน
1.2 จัดอยูใ่ นรูปศูนย์พฒ
ั นาเด็กอ่อนก่อนวัยเรี ยน อยูใ่ นความรับผิดชอบของสานัก
พัฒนาสังคม ซึง่ ดาเนินงานในลักษณะของการให้ ความสนับสนุนชุมชนที่เปิ ดดาเนินการ และสานัก
อนามัย ซึง่ เปิ ดสถานเลี ้ยงเด็กกลางวันและให้ การสนับสนุนบ้ านเลี ้ยงเด็ก
2. การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา อยูใ่ นความรับผิดชอบของสานักการศึกษาและ
สานักงานเขต มีโรงเรี ยนประถมศึกษา จานวน 431 โรงเรี ยน จากโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ทังหมด
้
436 โรงเรี ยน ซึง่ กระจายทัว่ พื ้นที่ 50 สานักงานเขต
3. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นและตอนปลาย เปิ ดสอนในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาของกรุงเทพมหานคร จานวน 105 โรงเรี ยน ซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของสานักการศึกษา
และสานักงานเขต และได้ จดั ตังโรงเรี
้
ยนมัธยมศึกษา โดยแยกออกจากโรงเรี ยนประถมศึกษา จานวน 5
โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนมัธยมบ้ านบางกะปิ สานักงานเขตบางกะปิ โรงเรี ยนมัธยมประชานิเวศน์
สานักงานเขตจตุจกั ร โรงเรี ยนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สานักงานเขตสวนหลวง โรงเรี ยนมัธยมสุวิทย์
เสรี อนุสรณ์ สานักงานเขตประเวศ และโรงเรี ยนปุระณาวาส สานักงานเขตทวีวฒ
ั นา
4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยกรุงเทพมหานคร โดยรวมวิทยาลัย
แพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาลและวิทยาลัยพยาบาลเกื ้อการุณย์ ก่อตังเมื
้ ่อวันที 13
พฤศจิกายน พ.ศ.2553 อยูใ่ นความรับผิดชอบของสานักการแพทย์
5. การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน ได้ แก่ การฝึ กอบรมอาชีพระยะสันในโรงเรี
้
ยนฝึ ก
อาชีพ กรุงเทพมหานครร่วมกับสานักงานบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน กระทรวงศึกษาธิการ
ดาเนินการ การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนในโรงเรี ยนของกรุงเทพมหานคร และการให้ ความร่วมมือใน
การดาเนินงานโรงเรี ยนผู้ใหญ่ จัดให้ แก่กลุม่ สนใจตามความเหมาะสม ซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
สานักพัฒนาสังคม
6. การจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้ องการพิเศษ
6.1 การศึกษาพิเศษ (เรี ยนร่วม) เปิ ดรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่องด้ านใดด้ านหนึง่ เข้ า
เรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2554 มีโรงเรี ยนที่เปิ ดการจัด
การศึกษาพิเศษ (เรี ยนร่วม) จานวน 101 โรงเรี ยน อยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบของสานักการศึกษาและ
สานักงานเขต
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6.2 การจัดการศึกษาเฉพาะทางด้ านกีฬาและดนตรี
6.2.1 กีฬา เปิ ดสอนนักเรี ยนกีฬาตังแต่
้ ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ถึงชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ใน 3 โรงเรี ยน ได้ แก่ โรงเรี ยนวิชทู ิศ สานักงานเขตดินแดง โรงเรี ยนนาหลวง
สานักงานเขตทุง่ ครุ และโรงเรี ยนวัดทองสัมฤทธิ์ สานักงานเขตมีนบุรี ซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
สานักสวัสดิการสังคม
6.2.2 ดนตรี เปิ ดสอนหลักสูตรเฉพาะทางดนตรี สากลสาหรับนักเรี ยนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ในโรงเรี ยนมัธยมประชานิเวศน์ สานักงานเขตจตุจกั ร
ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร คือ การจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ส่วนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอาศัยแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2531 ซึง่ เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาสาหรับเด็กก่อน
ประถมศึกษาของสานักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น กรุงเทพ
มหานคร ได้ จดั ขึ ้นในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรับมติคณะรัฐมนตรี ให้ ความเห็นชอบ
ดาเนินการได้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 ซึง่ กรุงเทพมหานครจัดเป็ นการเสริมจากที่กระทรวงศึกษาธิการ
ดาเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานให้ แก่เด็กและ
เยาวชนของไทย และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541 คณะรัฐมนตรี ได้ ลงความเห็นอนุมตั ิเปิ ดสอนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรี ยน สังกัดกรุงเทพมหานคร
โครงสร้ างการบริหารงานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
การบริ หารงานการศึกษาของกรุงเทพมหานครในส่วนของการประถมศึกษาจัดในลักษณะ
ของสายบังคับบัญชา ซึง่ ผู้มีอานาจ คือ ผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร สานักงาน
เขตและโรงเรี ยนตามลาดับ โดยมีสานักการศึกษาเป็ นฝ่ ายอานวยการหรื อหน่วยงานที่ปรึกษาส่งเสริม
สนับสนุนในระดับกรุงเทพมหานคร และฝ่ ายการศึกษาเป็ นส่วนราชการที่ทาหน้ าที่เช่นเดียวกับระดับ
สานักงานเขต ซึง่ สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จะดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ควบคุมดูแลโรงเรี ยนมายังฝ่ ายการศึกษาในแต่ละสานักงานเขต โดยฝ่ ายการศึกษามีหน้ าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานธุรการ การเงิน บัญชี และพัสดุ จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ การควบคุมจัดทา
ทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เก็บรักษารวบรวมกฎหมายระเบียบข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อ
หนังสือสัง่ การที่เกี่ยวข้ อง การปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา การกาหนดชื่อโรงเรี ยน งาน
กิจกรรมนักเรี ยนในโรงเรี ยน ตรวจเยี่ยมโรงเรี ยน ร่วมพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
ดาเนินการเกี่ยวกับการเจ้ าหน้ าที่ของข้ าราชการ และลูกจ้ างในโรงเรี ยนและในฝ่ ายการศึกษาการนิเทศ
การศึกษา ดาเนินงานศูนย์วิชาการเขต และปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นที่เกี่ยวข้ อง และสานักการศึกษาได้ แบ่งการ
บริหารงานออกเป็ น 7 ด้ านได้ แก่ 1)สานักงานเลขานุการ 2)กองการเจ้ าหน้ าที่ 3)กองคลัง 4)หน่วย
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ศึกษานิเทศก์ 5)สานักยุทธศาสตร์ การศึกษา 6)กองเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน และ 7)กองพัฒนา
ข้ าราชการครูกรุงเทพมหานคร (สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร. 2554: 18-21)
คณะทีป่ รึกษา
ผูว้ ่าฯ กทม.

ผูว้ ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร

สภา
กรุงเทพมหานคร

ปลัด
กรุงเทพมหานคร
สานักอื่นๆ

กลุ่มเขต (โซน)

สานักการศึกษา

สานักงานเขต

ฝา่ ยการศึกษา

ศูนย์วชิ าการเขต

เครือข่ายโรงเรียน

สภาเขต

โรงเรียน

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้
หน่วยงานหรืพือน้ ส่ฐาน
วนราชการ

องค์การทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพื่อส่งเสริม
ภาพประกอบ 2 โครงสร้ างการบริหารการศึกระบบ
ษาของกรุงเทพมหานคร
ที่มา: รายงานประจาปี สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2554: 19)
จะเห็นได้ วา่ โครงสร้ างการบริ หารการศึกษาของสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็ นองค์กร
การศึกษา ภายใต้ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นโดยการบริหารงานของผู้วา่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร สูป่ ลัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตและโรงเรี ยนตามลาดับ ซึง่ ปั จจุบนั การบริหาร
การศึกษาในโรงเรี ยนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 41 กาหนดให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นมีสิทธิจดั การศึกษาในระดับใดระดับหนึง่ หรื อทุกระดับตามความพร้ อม ความ
เหมาะสมและความต้ องการภายในท้ องถิ่นโดยมีเขตพื ้นที่การศึกษาทาหน้ าที่ประสานและส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสามารถจัดการศึกษาสอดคล้ องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
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โรงเรี ยน เพื่อจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่
ต้ องการให้ สามารถบริ หารงานต่างๆ ได้ อย่างคล่องตัว และเสร็จสิ ้นในองค์กรของตนเองได้ มากที่สดุ
และในมาตรา 39 กาหนดให้ กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังโรงเรี ยนใน
เขตพื ้นที่การศึกษามีลกั ษณะเป็ นการบริหารที่ให้ สถานศึกษา/โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Based
Management) ใน 4 ด้ าน คือ ด้ านวิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริหารทัว่ ไป
ปั จจุบนั การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2559) เป้าหมายเพื่อการศึกษาไทยมี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล คนไทยใฝ่ รู้ สามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ใฝ่ รู้ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มีศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม พร้ อมทังสามารถคิ
้
ดเป็ น ทาเป็ น แก้ ปัญหาเป็ น มีความสามารถในการ
สื่อสารและสามารถคิดวิเคราะห์แก้ ปัญหา ริเริ่มสร้ างสรรค์ (เฉลิมพล รุจินิรันดร์ ; และ สิรพัฒน์
ประโทนเทพ. 2554: คานา) หลักสูตรการศึกษาจึงเป็ นยุทธศาสตร์ หนึง่ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน
ซึง่ โรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการบริหารงานด้ านการวิชาการจัดการศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามกระทรวงศึกษาธิการ คาสัง่ ที่ สพฐ 293/2551
เรื่ อง ให้ ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 โดย
โรงเรี ยนต้ นแบบการใช้ หลักสูตรและโรงเรี ยนที่มีความพร้ อมใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เริ่มใช้ หลักสูตรแกนกลางขันพื
้ ้นฐานนี ้ ตังแต่
้ ปีการศึกษา
2552 ถึง ปี การศึกษา 2555 ระยะเวลา 3 ปี มีจานวน 20 โรงเรี ยน ดังนี ้
ตาราง 1 แสดงบริบทโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551
โรงเรี ยน

1.โรงเรี ยนวัดธาตุทอง
2.ราชบพิธ
3.วัดดิสหงสาราม
4.สวนลุมพินี

เขต

ระดับชัน้

ขนาด
โรงเรี ยน

จานวน จานวน
บุคลากร นักเรี ยน
(คน)
(คน)
61
1,424

วัฒนา

อ. – ป.6

กลาง

พระนคร

อ. – ป.6

กลาง

27

658

ราชเทวี

อ. – ป.6

กลาง

34

811

ปทุมวัน

อ. – ป.6

กลาง

40

907
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ตาราง 1 (ต่อ)
โรงเรี ยน

เขต

ระดับชัน้

ขนาด
โรงเรี ยน

5.ซอยแอนเนกซ์

สายไหม

อ. – ป.6

กลาง

6.วัดสังฆราชา

ลาดกระบัง

อ. – ม.3

กลาง

38

930

7.สังฆประชานุสรณ์

หนองจอก

อ. – ม.3

กลาง

31

1,093

8.วัดปากบ่อ

สวนหลวง

อ. – ม.3

กลาง

104

1,449

9.บ้ านบางกะปิ

บางกะปิ

อ. – ป.6

ใหญ่พิเศษ

162

3,524

คลองสามวา

อ. – ป.6

ใหญ่

60

1,562

11.วัดดอนเมือง

ดอนเมือง

อ. – ป.6

ใหญ่พิเศษ

80

1,903

12.มัธยมบ้ านบางกะปิ

บางกะปิ

ม.1 – ม.6

กลาง

27

628

13.มัธยมสุวิทย์เสรี อนุสรณ์

ประเวศ

ม.1 – ม.6

กลาง

19

479

14.ประชาราษฎร์ บาเพ็ญ

ห้ วยขวาง

อ. – ม.3

ใหญ่

63

1,658

15.วัดศรี นวลธรรมวิมล

หนองแขม

อ. – ป.6

กลาง

32

800

ทุง่ ครุ

อ. – ป.6

กลาง

38

777

17.วัดสุวรรณ

คลองสาน

อ – ป.6

กลาง

38

992

18.พระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์

บางบอน

อ. – ม.3

ใหญ่พิเศษ

112

2,720

19.วัดบุณยประดิษฐ์

บางแค

อ. – ม.3

กลาง

44

1,135

คลองสาน

อ. – ม.3

กลาง

38

1,158

10.ประชาราษฎร์ อปุ ถัมภ์วิทยา

16.บางมด

20.วัดเศวตฉัตร

จานวน จานวน
บุคลากร นักเรี ยน
(คน)
(คน)
47
1,203

ที่มา: สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องค์การมหาชน).
บทสรุปสาหรับผู้บริหารการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 (พ.ศ. 2548- พ.ศ.2553).2554: ออนไลน์)
ซึง่ โรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่มีการจัดการศึกษาในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีจานวน18 โรงเรี ยน
(สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องค์การมหาชน). 2554: ออนไลน์)
ประกอบไปด้ วย
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1. โรงเรี ยนวัดธาตุทอง ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 1325 แขวงพระโขนง สานักงานเขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิ ดสอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาลปี ที่ 1 ถึงชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6 มีบคุ ลากรสายบริหาร 4 คน โดยมีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย มีบคุ ลากรครู 4 คน นักเรี ยน จานวน 84 คน และระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ประถมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 57 คน นักเรี ยน จานวน 1,340 คน รวมทังโรงเรี
้
ยนมีบคุ ลากรครู
จานวน 61คน นักเรี ยน จานวน 1,424 คน
2. โรงเรี ยนราชบพิธ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 29 5ถนนราชบพิธ แขวงราชบพิธ สานักงานเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิ ดสอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาลปี ที่ 1 ถึงชันประถม
้
ศึกษาปี ที่ 6 มีบคุ ลากรสายบริหาร 2 คน โดยมีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาขัน้
พื ้นฐานการศึกษาปฐมวัย มีบคุ ลากรครู 4 คน นักเรี ยน จานวน 145 คน และระดับการศึกษาขัน้
พื ้นฐานประถมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 23 คน นักเรี ยน จานวน 513 คน รวมทังโรงเรี
้
ยนมีบคุ ลากร
ครู จานวน 27คน นักเรี ยน จานวน 658 คน
3. โรงเรี ยนวัดดิสหงสาราม ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 9 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน สานักงาน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิ ดสอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาลปี ที่ 1 ถึงชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีบคุ ลากรสายบริหาร 3 คน โดยมีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานการศึกษาปฐมวัย มีบคุ ลากรครู 4 คน นักเรี ยน จานวน 118 คน และระดับการศึกษาขัน้
พื ้นฐานประถมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 30 คน นักเรี ยน จานวน 693 คน รวมทังโรงเรี
้
ยนมีบคุ ลากร
ครู จานวน 34 คน นักเรี ยน จานวน 811 คน
4. โรงเรี ยนสวนลุมพินี ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 196 แขวงลุมพินี สานักงานเขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิ ดสอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาลปี ที่ 1 ถึงชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6 มีบคุ ลากรสายบริหาร 3 คน โดยมีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย มีบคุ ลากรครู 6 คน นักเรี ยน จานวน 177 คน และระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ประถมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 34 คน นักเรี ยน จานวน 730 คน รวมทังโรงเรี
้
ยนมีบคุ ลากรครู
จานวน 40 คน นักเรี ยน จานวน 907 คน
5. โรงเรี ยนซอยแอนเนกซ์ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 745 หมูท่ ี่ 6 ถนนพหลโยธิน 58 แขวงสายไหม
สานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิ ดสอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาลปี
ที่ 1 ถึงชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีบคุ ลากรสายบริหาร 4 คน โดยมีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานการศึกษาปฐมวัย มีบคุ ลากรครู 7 คน นักเรี ยน จานวน 232 คน และระดับ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานประถมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 40 คน นักเรี ยน จานวน 971 คน รวมทัง้
โรงเรี ยนมีบคุ ลากรครู จานวน 47 คน นักเรี ยน จานวน 1,203 คน
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6. โรงเรี ยนวัดสังฆราชา ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 336 หมูท่ ี่ 5 ถนนลาดกระบัง 3 แขวงลาดกระบัง
สานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิ ดสอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาล
ปี ที่ 1 ถึงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 มีบคุ ลากรสายบริหาร 3 คน โดยมีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานการศึกษาปฐมวัย มีบคุ ลากรครู 4 คน นักเรี ยน จานวน 124 คน และระดับ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานแบ่งออกเป็ นประถมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 19 คน นักเรี ยน จานวน 489
คน มัธยมศึกษา บุคลากรครู 15 คน นักเรี ยน จานวน 317 คน รวมทังโรงเรี
้
ยนมีบคุ ลากรครู จานวน
38 คน นักเรี ยน จานวน 930 คน
7. โรงเรี ยนสังฆประชานุสสรณ์ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 3/3-4 ถนนสังฆประชา แขวงลาผักชี
สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิ ดสอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาล
ปี ที่ 1 ถึงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 มีบคุ ลากรสายบริหาร 4 คน โดยมีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานการศึกษาปฐมวัย มีบคุ ลากรครู 5 คน นักเรี ยน จานวน 187 คน และระดับ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานแบ่งออกเป็ นประถมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 19 คน นักเรี ยน จานวน 364
คน มัธยมศึกษา บุคลากรครู 7 คน นักเรี ยน จานวน 225 คน รวมทังโรงเรี
้
ยนมีบคุ ลากรครู จานวน 31
คน นักเรี ยน จานวน 1,093 คน
8. โรงเรี ยนวัดปากบ่ อ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 292 ถนนสุขมุ วิท 77 แขวงสวนหลวง สานักงานเขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิ ดสอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาลปี ที่ 1 ถึงชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีบคุ ลากรสายบริ หาร 4 คน โดยมีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาขัน้
พื ้นฐานการศึกษาปฐมวัย มีบคุ ลากรครู 4 คน นักเรี ยน จานวน 106 คน และระดับการศึกษาขัน้
พื ้นฐานแบ่งออกเป็ นประถมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 41 คน นักเรี ยน จานวน 1,214 คน
มัธยมศึกษา บุคลากรครู 59 คน นักเรี ยน จานวน 129 คน รวมทังโรงเรี
้
ยนมีบคุ ลากรครู จานวน 104
คน นักเรี ยน จานวน 1,449 คน
9. โรงเรี ยนบ้ านบางกะปิ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 93 แขวงคลองจัน่ สานักงานเขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิ ดสอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาลปี ที่ 1 ถึงชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6 มีบคุ ลากรสายบริหาร 5 คน โดยมีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย มีบคุ ลากรครู 12 คน นักเรี ยน จานวน 463 คน และระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ประถมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 150 คน นักเรี ยน จานวน 3,016 คน รวมทังโรงเรี
้
ยนมีบคุ ลากรครู
จานวน 162 คน นักเรี ยน จานวน 3,524 คน
10. โรงเรียนประชาราษฎร์ อุปถัมภ์ วิทยา ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 1051 แขวงบางชัน สานักงานเขต
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิ ดสอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาลปี ที่ 1 ถึงชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีบคุ ลากรสายบริหาร 4 คน โดยมีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษา
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ขันพื
้ ้นฐานการศึกษาปฐมวัย มีบคุ ลากรครู 9 คน นักเรี ยน จานวน 339 คน และระดับการศึกษาขัน้
พื ้นฐานประถมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 51 คน นักเรี ยน จานวน 1,223 คน รวมทังโรงเรี
้
ยนมี
บุคลากรครู จานวน 60 คน นักเรี ยน จานวน 1,562 คน
11. โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทศิ ) ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 1/4 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวง
สีกนั สานักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิ ดสอนตังแต่
้ ชนั ้
อนุบาลปี ที่ 1 ถึงชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีบคุ ลากรสายบริ หาร 5 คน โดยมีการจัดการศึกษา 2 ระดับ
คือ ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานการศึกษาปฐมวัย มีบคุ ลากรครู 4 คน นักเรี ยน จานวน 148 คน และ
ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานประถมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 76 คน นักเรี ยน จานวน 1,755 คน
รวมทังโรงเรี
้
ยนมีบคุ ลากรครู จานวน 80 คน นักเรี ยน จานวน 1,903 คน
12. โรงเรียนประชาราษฎร์ บาเพ็ญ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 500 แขวงสามเสนนอก สานักงานเขตห้ วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิ ดสอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาลปี ที่ 1 ถึงชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีบคุ ลากรสายบริ หาร 4 คน โดยมีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาขัน้
พื ้นฐานการศึกษาปฐมวัย มีบคุ ลากรครู 9 คน นักเรี ยน จานวน 277 คน และระดับการศึกษาขัน้
พื ้นฐานแบ่งออกเป็ น ประถมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 45 คน นักเรี ยน จานวน 1,131 คน
มัธยมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 9 คน นักเรี ยน จานวน 250 คน รวมทังโรงเรี
้
ยนมีบคุ ลากรครู
จานวน 63 คน นักเรี ยน จานวน 1,658 คน
13. โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 4 แขวงหนองแขม สานักงานเขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิ ดสอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาลปี ที่ 1 ถึงชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6 มีบคุ ลากรสายบริหาร 2 คน โดยมีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย มีบคุ ลากรครู 5 คน นักเรี ยน จานวน 194 คน และระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ประถมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 27 คน นักเรี ยน จานวน 606 คน มัธยมศึกษา รวมทังโรงเรี
้
ยนมี
บุคลากรครู จานวน 32 คน นักเรี ยน จานวน 800 คน
14. โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์ วิทยาคาร) ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 177 แขวงทุง่ ครุ สานักงานเขตทุง่ ครุ
กรุงเทพมหานคร สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิ ดสอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาลปี ที่ 1 ถึงชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6 มีบคุ ลากรสายบริหาร 3 คน โดยมีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย มีบคุ ลากรครู 5 คน นักเรี ยน จานวน 216 คน และระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ประถมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 33 คน นักเรี ยน จานวน 561 คน มัธยมศึกษา รวมทังโรงเรี
้
ยนมี
บุคลากรครู จานวน 38 คน นักเรี ยน จานวน 777 คน
15. โรงเรียนวัดสุวรรณ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 9 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้ นไทร
สานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิ ดสอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาล
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ปี ที่ 1 ถึงชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีบคุ ลากรสายบริ หาร 3 คน โดยมีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานการศึกษาปฐมวัย มีบคุ ลากรครู 10 คน นักเรี ยน จานวน 259 คน และระดับ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานประถมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 28 คน นักเรี ยน จานวน 733 คน มัธยมศึกษา
รวมทังโรงเรี
้
ยนมีบคุ ลากรครู จานวน 38 คน นักเรี ยน จานวน 992 คน
16. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิ ิตร์ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 7 แขวงบางบอน สานักงานเขต
บางบอน กรุงเทพมหานคร สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิ ดสอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาลปี ที่ 1 ถึงชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีบคุ ลากรสายบริ หาร 4 คน โดยมีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาขัน้
พื ้นฐานการศึกษาปฐมวัย มีบคุ ลากรครู 10 คน นักเรี ยน จานวน 351 คน และระดับการศึกษาขัน้
พื ้นฐานแบ่งออกเป็ นประถมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 88 คน นักเรี ยน จานวน 2,099 คน
มัธยมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 14 คน นักเรี ยน จานวน 270 คน รวมทังโรงเรี
้
ยนมีบคุ ลากรครู
จานวน 112 คน นักเรี ยน จานวน 2,720 คน
17. โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 115 หมู่ 2 ซอยพัฒนรัตน์ แขวงบางไผ่
สานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิ ดสอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาลปี ที่
1 ถึงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 มีบคุ ลากรสายบริหาร 3 คน โดยมีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานการศึกษาปฐมวัย มีบคุ ลากรครู 6 คน นักเรี ยน จานวน 208 คน และระดับ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานแบ่งออกเป็ นประถมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 35 คน นักเรี ยน จานวน 855 คน
มัธยมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 3 คน นักเรี ยน จานวน 72 คน รวมทังโรงเรี
้
ยนมีบคุ ลากรครู จานวน
44 คน นักเรี ยน จานวน 1,135 คน
18. โรงเรียนวัดเศวตฉัตร ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 8 หมู่ 2 ซอยเจริ ญนคร 25 ถนนเจริญกรุง แขวงบาง
บางลาพูลา่ ง สานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิ ดสอน
ตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาลปี ที่ 1 ถึงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 มีบคุ ลากรสายบริ หาร 4 คน โดยมีการจัดการศึกษา 2
ระดับ คือ ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานการศึกษาปฐมวัย มีบคุ ลากรครู 4 คน นักเรี ยน จานวน 174 คน
และระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานแบ่งออกเป็ นประถมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 25 คน นักเรี ยน
จานวน 367 คน มัธยมศึกษา มีบคุ ลากรครู จานวน 9 คน นักเรี ยน จานวน 317 คน รวมทังโรงเรี
้
ยนมี
บุคลากรครู จานวน 38 คน นักเรี ยน จานวน 1,158 คน
แนวทางการใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้ มีคาสัง่ ให้ ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ในโรงเรี ยนต้ นแบบและโรงเรี ยนที่มีความพร้ อมการใช้ หลักสูตร ในปี การศึกษา 2552
และใช้ ในโรงเรี ยนทัว่ ประเทศในปี การศึกษา 2553 หลักสูตรนี ้เป็ นหลักสูตรที่ใช้ แนวคิดหลักสูตร
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อิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) กล่าวคือ เป็ นหลักสูตรที่กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้
เป็ นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน โดยในมาตรฐานการเรี ยนรู้ได้ ระบุสิ่งที่นกั เรี ยนพึงรู้และ
ปฏิบตั ไิ ด้ เมื่อสาเร็จการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เพื่อให้ ทกุ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องในการจัดการศึกษาได้ ยดึ เป็ น
แนวทางในการดาเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ นกั เรี ยนได้ บรรลุคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู้
ดังกล่าว ด้ วยการดาเนินการบริหารจัดการอิงมาตรฐาน (Standard-based Administration) การ
จัดการเรี ยนรู้ที่มีมาตรฐานเป็ นเป้าหมาย (Standard-based Instruction) การวัดและประเมินผลที่
สะท้ อนมาตรฐาน (Standard-based Assessment) เพื่อให้ กระบวนการนาหลักสูตรไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานจึงได้ จดั ทาเอกสารประกอบ
หลักสูตรเพื่ออธิบายขยายความให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกฝ่ ายทังระดั
้ บชาติ ท้ องถิ่น และโรงเรี ยน มีความเข้ าใจ
ที่ชดั เจน ตรงกัน รวมทังร่้ วมกันรับผิดชอบและทางานร่วมกันอย่างเป็ นระบบเอกสารประกอบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่จดั ทาขึ ้นประกอบด้ วยเอกสารจานวน 3 เล่ม คือ
เล่มที่ 1 แนวทางการบริ หารจัดการหลักสูตร ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและใช้ หลักสูตร
ตลอดแนว ทังหลั
้ กสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้ องถิ่น และหลักสูตร
โรงเรี ยน ตลอดจนแนวคิดสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผลในชันเรี
้ ยน นอกจากนัน้
ยังสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ เข้ าใจถึงบทบาทหน้ าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน และกากับดูแล
การจัดการศึกษา เล่มที่ 2 แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่มี
มาตรฐานเป็ นเป้าหมาย สื่อการจัดการเรี ยนรู้ การจัดทาคาอธิบายรายวิชา การจัดทาหน่วยการเรี ยนรู้
ตลอดจนแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ที่สง่ เสริมให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ เล่มที่ 3 แนว
ปฏิบตั ิการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับข้ อแนะนาในการจัดทาระเบียบว่าด้ วยการวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู้ของโรงเรี ยน แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ที่ถกู ต้ องตาม
หลักวิชา แนวทางการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ในระดับชันเรี
้ ยนที่นาไปสูก่ ารพัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็ม
ศักยภาพบนพื ้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน.
2551: คานา)
ส่วนโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 นอกจากได้ รับเอกสารประกอบการบริ หารจัดการหลักสูตร เกี่ยวกับกระบวนการ
พัฒนาและใช้ หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ ว หน่วยศึกษานิเทศก์สานักการศึกษากรุงเทพ
มหานคร ได้ จดั ทาเอกสารแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการไปยังโรงเรี ยนในสังกัด โดยหนังสือแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ
โรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ ปรับปรุงจากหนังสือแนวทางการบริหารจัดการในโรงเรี ยนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ปี พุทธศักราช 2551 จานวน 4 เล่ม ได้ แก่ การบริหารงานด้ านวิชาการ ด้ านงบประมาณ
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ด้ านการบริ หารงานบุคคล และด้ านการบริหารทัว่ ไป เพื่อต้ องการให้ ผ้ บู ริหารโรงเรี ยนในสังกัด
กรุงเทพมหานครได้ ใช้ ศกึ ษาสร้ างความรู้ความเข้ าใจและสามารถปฏิบตั งิ านในโรงเรี ยนได้ อย่าง
ประสิทธิภาพ (สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร. 2554: คานา)
การเตรี ยมการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ ใน
โรงเรี ยนที่สงั กัดกรุงเทพมหานคร สิ่งสาคัญในการนาหลักสูตรแกนกลางมาใช้ (สานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร. 2554: 57) ควรดาเนินการ ดังนี ้
1. สร้ างความรู้ ความเข้ าใจ บุคลากรผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องควรศึกษาวิเคราะห์ ทาความเข้ าใจ
หลักสูตรที่จะนาไปใช้ ให้ มีความเข้ าใจตรงกันเพื่อให้ การปฏิบตั เิ ป็ นไปในทานองเดียวกันและสอดคล้ อง
ต่อเนื่องกัน
2. ประสานองค์คณะบุคคลทังส่
้ วนกลางและส่วนท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ การสนับสนุนใน
การนาหลักสูตรโรงเรี ยนไปใช้ นับตังแต่
้ การเตรี ยมหลักสูตรโรงเรี ยน เตรี ยมวิธีการ สื่อ การประเมินผล
การจัดการอบรมผู้จะไปพัฒนาครู การอบรมผู้ใช้ หลักสูตรในท้ องถิ่น การนาหลักสูตรโรงเรี ยนไปใช้ และ
การติดตามประเมินผลการใช้ หลักสูตร
3. การนาหลักสูตรโรงเรี ยนไปใช้ จะต้ องดาเนินการอย่างเป็ นระบบตามขันตอนที
้
่วางแผน
และเตรี ยมการไว้ โดยคานึงถึงปั จจัยสาคัญที่จะช่วยให้ การนาหลักสูตรโรงเรี ยนไปใช้ ประสบสาเร็จได้
คือ งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ เอกสารหลักสูตรตลอดจนโรงเรี ยนที่จะเป็ นแหล่งให้ ความรู้และ
ประสบการณ์ สิ่งเหล่านี ้จะต้ องได้ รับการจัดเตรี ยมไว้ เป็ นอย่างดี พร้ อมที่จะให้ การสนับสนุนเมื่อได้ รับ
การร้ องขอ
4. พัฒนาครูอย่างเต็มที่และจริงจัง ตังแต่
้ การอบรมให้ ความรู้ ความเข้ าใจทักษะและเจตคติ
เกี่ยวกับการใช้ หลักสูตรอย่างเข้ มข้ น การให้ การสนับสนุนด้ านปั จจัยต่าง ๆ การสนับสนุนการจัดทา
แผนการจัดการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรโรงเรี ยน การติดตามประเมินผล การปฏิบตั กิ ารสอน
ของครูอย่างเป็ นระบบ และการพัฒนาประสิทธิภาพในการสอนของครูอย่างหลากหลาย เช่น การจัด
อบรมสัมมนาเป็ นระยะ ๆ การเผยแพร่เอกสารที่เป็ นประโยชน์การพาไปทัศนศึกษา การเชิญวิทยากรมา
ให้ ความรู้และการสร้ างขวัญกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน ฯลฯ

2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 นี ้ จัดทาขึ ้นสาหรับท้ องถิ่นและ
โรงเรี ยนได้ นาไปใช้ เป็ นกรอบและทิศทางในการจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยน และจัดการเรี ยนการสอนเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานให้ มีคณ
ุ ภาพด้ านความรู้ และทักษะที่
จาเป็ นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
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ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยกาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี ้วัดที่กาหนดไว้ ช่วยทาให้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่ชดั เจนตลอดแนว
ซึง่ จะสามารถช่วยให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในระดับท้ องถิ่นและโรงเรี ยนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้ อย่าง
มัน่ ใจ ทาให้ การจัดทาหลักสูตรในระดับโรงเรี ยนมีคณ
ุ ภาพและมีความเป็ นเอกภาพยิ่งขึ ้น อีกทังยั
้ งช่วย
ให้ เกิดความชัดเจนเรื่ องการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ และช่วยแก้ ปัญหาการเทียบโอนระหว่าง
โรงเรี ยน เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ที่กาหนดไว้ (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2551: คานา) โดยการกาหนดวิสยั ทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสาคัญของนักเรี ยน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กระทรวงศึกษาธิการได้ กาหนด ดังนี ้
2.1 วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีวิสยั ทัศน์ที่สาคัญ (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2551: 4) ดังนี ้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มุง่ พัฒนาผู้เรี ยนทุกคน ซึง่ เป็ นกาลังของชาติให้ เป็ น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทังด้
้ านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ น
พลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพื ้นฐาน รวมทัง้ เจตคติ ที่จาเป็ นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมุง่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญบนพื ้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ เต็มตาม
ศักยภาพ
2.2 หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการที่สาคัญ (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2551: 4) ดังนี ้
1. เป็ นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็ นเอกภาพของชาติ มีจดุ หมายและมาตรฐานการ
เรี ยนรู้ เป็ นเป้าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื ้นฐาน
ของความเป็ นไทยควบคูก่ บั ความเป็ นสากล
2. เป็ นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้ รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและมีคณ
ุ ภาพ
3. เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจ ให้ สงั คมมีสว่ นร่วมในการจัดการ
ศึกษาให้ สอดคล้ องกับสภาพและความต้ องการของท้ องถิ่น
4. เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้ างยืดหยุ่นทังด้
้ านสาระการเรี ยนรู้ เวลาและการจัด
การเรี ยนรู้
5. เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
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6. เป็ นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู้ และประสบการณ์
2.3 จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุง่ พัฒนาผู้เรี ยนให้ เป็ นคนดี มี
ปั ญญา มีความสุข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็ นจุดหมายเพื่อให้ เกิด
กับผู้เรี ยนเมื่อจบการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 5) ดังนี ้
1. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั และ
ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ ปัญหา การใช้ เทคโนโลยีและมี
ทักษะชีวิต
3. มีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสขุ นิสยั และรักการออกกาลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ง
แวดล้ อม มีจิตสาธารณะที่ม่งุ ทาประโยชน์และสร้ างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูร่ ่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข
2.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการพัฒนาผู้เรี ยนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มุง่ เน้ นพัฒนาผู้เรี ยนให้ มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 6) ดังนี ้
สมรรถนะของผู้เรี ยน มี 5 ประการ
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒ
ั นธรรมในการ
ใช้ ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้ าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาตนเองและสังคม รวมทังการเจรจาต่
้
อรอง
เพื่อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้ งต่าง ๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้ อมูลข่าวสารด้ วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้ อง ตลอดจนการเลือกใช้ วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีตอ่ ตนเอง
และสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิดอย่างสร้ างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็ นระบบเพื่อนาไปสู่การสร้ างองค์
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ความรู้หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้ อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ ปัญหาและอุปสรรค ต่าง ๆ
ที่เผชิญได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมบนพื ้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้ อมูลสารสนเทศ เข้ าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ ในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้น
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้ อม
4. ความสามารถในการใช้ ทกั ษะชีวิต เป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางานและการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้ วยการสร้ างเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหาและความขัดแย้ ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้ อม และการ
รู้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ที่สง่ ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม ในด้ านการเรี ยนรู้ การสื่อสาร การทางาน การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ถูกต้ อง
เหมาะสม และมีคณ
ุ ธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มุง่ พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้ สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างมีความสุข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 7) ดังนี ้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
3. มีวินยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุง่ มัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
นอกจากนี ้ โรงเรี ยนสามารถกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้ สอดคล้ องตาม
บริบทและจุดเน้ นของตนเอง
2.5 สาระการเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย องค์ความรู้ ทักษะหรื อกระบวนการเรี ยนรู้ และคุณลักษณะ
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อันพึงประสงค์ ซึง่ กาหนดให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนในระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ โดยแบ่ง เป็ น
8 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ((กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 10) ดังนี ้
1. ภาษาไทย ความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ ภาษา เพื่อการสื่อสาร ความชื่นชมการ
เห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย และภูมใิ จในภาษาประจาชาติ
2. คณิตศาสตร์ การนาความรู้ทกั ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ ในการแก้ ปัญหา
การดาเนินชีวิตและศึกษาต่อ การมีเหตุมีผลมีเจตคติที่ดีตอ่ คณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็ นระบบ
และสร้ างสรรค์
3. วิทยาศาสตร์ การนาความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ ในการศึกษา ค้ นคว้ า
หาความรู้ และแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การอยูร่ ่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสขุ
การเป็ นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
ความรักชาติ และภูมิใจในความเป็ นไทย
5. สุขศึกษาและพลศึกษา ความรู้ ทักษะและเจตคติในการสร้ างเสริ มสุขภาพพลานามัย
ของตนเองและผู้อื่น การป้องกันและปฏิบตั ิตอ่ สิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะในการ
ดาเนินชีวิต
6. ศิลปะ ความรู้และทักษะในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สร้ างสรรค์งานศิลปะ สุนทรี ยภาพ
และการเห็นคุณค่าทางศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ความรู้ ทักษะ และเจตคติในการทางาน การจัดการ
การดารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการใช้ เทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ ความรู้ทกั ษะ เจตคติ และวัฒนธรรม การใช้ ภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสาร การแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ
2.6 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
การพัฒนาผู้เรี ยนให้ เกิดความสมดุล ต้ องคานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จึงกาหนดให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ 8 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ที่สานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ กาหนดไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 12-20) ดังนี ้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
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6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
ในแต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ได้ กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้เป็ นเป้าหมายสาคัญของการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน มาตรฐานการเรี ยนรู้ระบุสิ่งที่ผ้ เู รี ยนพึงรู้ ปฏิบตั ไิ ด้ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมที่พงึ ประสงค์เมื่อจบการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน นอกจากนันมาตรฐานการเรี
้
ยนรู้ยงั เป็ นกลไกสาคัญ
ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทังระบบ
้
เพราะมาตรฐานการเรี ยนรู้จะสะท้ อนให้ ทราบว่าต้ องการ
อะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทังเป็
้ นเครื่ องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยใช้ ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึง่
รวมถึงการทดสอบระดับเขตพื ้นที่การ ศึกษาและการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกัน
คุณภาพดังกล่าวเป็ นสิ่งสาคัญที่ชว่ ยสะท้ อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรี ยนให้ มี
คุณภาพตามที่มาตรฐานการเรี ยนรู้กาหนดเพียงใด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานกาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้ใน 8 กลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้ จานวน 67 มาตรฐาน ดังนี ้
1. ภาษาไทย
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้ กระบวนการอ่านสร้ างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ ตดั สินใจ
แก้ ปัญหาในการดาเนินชีวิตและมีนิสยั รักการอ่าน
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้ กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ และ
เขียนเรื่ องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้ อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้ นคว้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
สาระที่ 3 การฟั ง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟั งและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้
ความคิดความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้ างสรรค์
สาระที่ 4 หลักการใช้ ภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข้ าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้ เป็ นสมบัตขิ องชาติ
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เข้ าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย
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อย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง
2. คณิตศาสตร์
สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้ าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้ จานวนใน
ชีวิตจริง
มาตรฐาน ค 1.2 เข้ าใจถึงผลที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินการของจานวนและความ สัมพันธ์
ระหว่าง การดาเนินการต่าง ๆ และใช้ การดาเนินการในการแก้ ปัญหา
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้ การประมาณค่าในการคานวณและแก้ ปัญหา
มาตรฐาน ค 1.4 เข้ าใจระบบจานวนและนาสมบัตเิ กี่ยวกับจานวนไปใช้
สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เข้ าใจพื ้นฐานเกี่ยวกับการวัด และคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
สาระที่ 3 เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิตแิ ละสามมิติ
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้ การนึกภาพ (visualization) ใช้ เหตุผลเกี่ยวกับปริภมู ิ (spatial
reasoning) และใช้ แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ ปัญหา
สาระที่ 4 พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.1 เข้ าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟั งก์ชนั
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้ นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ตา่ ง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้
แก้ ปัญหา
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็ น
มาตรฐาน ค 5.1 เข้ าใจและใช้ วิธีการทางสถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูล
มาตรฐาน ค 5.2 ใช้ วิธีการทางสถิตแิ ละความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ นในการ
คาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ ความรู้เกี่ยวกับสถิตแิ ละความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสินใจและ
แก้ ปัญหา
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ ปัญหา การให้ เหตุผล การสื่อสาร การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ตา่ ง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
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เชื่อมโยงคณิตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
3. วิทยาศาสตร์
สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 เข้ าใจหน่วยพื ้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้ าง
และหน้ าที่ ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสาร
สิ่งที่เรี ยนรู้และนาความรู้ไปใช้ ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐาน ว 1.2 เข้ าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ เทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้ อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่
เรี ยนรู้ และนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้ อม
มาตรฐาน ว 2.1 เข้ าใจสิ่งแวดล้ อมในท้ องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้ อมกับ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้และนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.2 เข้ าใจความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับท้ องถิ่น ประเทศ และโลกนาความรู้ไปใช้ ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ในท้ องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
สาระที่ 3 สารและสมบัตขิ องสาร
มาตรฐาน ว 3.1 เข้ าใจสมบัตขิ องสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัตขิ องสารกับ
โครงสร้ างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้ นาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
มาตรฐาน ว 3.2 เข้ าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้ และ
นาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 เข้ าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้ มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้และนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์อย่างถูกต้ องและมี
คุณธรรม
มาตรฐาน ว 4.2 เข้ าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติมี
กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้และนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
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สาระที่ 5 พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดารงชีวิต การเปลี่ยนรูป
พลังงาน ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้ พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้และนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เข้ าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นบนผิวโลกและภายในโลก
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์ และอวกาศ
มาตรฐาน ว 7.1 เข้ าใจวิวฒ
ั นาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสมั พันธ์
ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
การสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้และนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
มาตรฐาน ว 7.2 เข้ าใจความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นามาใช้ ในการสารวจอวกาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ ด้ านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และ
วิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้และนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์อย่างมีคณ
ุ ธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ ปัญหา รู้วา่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ ข้อมูลและเครื่ องมือที่มีอยูใ่ นช่วงเวลานันๆ
้ เข้ าใจว่า วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้ อมมีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้ าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมขอ
พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถกู ต้ อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตาม
หลักธรรม เพื่ออยูร่ ่วมกันอย่างสันติสขุ
มาตรฐาน ส 1.2 เข้ าใจ ตระหนักและปฏิบตั ติ นเป็ นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตนนับถือ
สาระที่ 2 หน้ าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้ าใจและปฏิบตั ิตนตามหน้ าที่ของการเป็ นพลเมืองดี มีคา่ นิยมที่ดี
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งามและธารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่าง
สันติสขุ
มาตรฐาน ส 2.2 เข้ าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธา
และธารงรักษาไว้ ซงึ่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้ าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค
การใช้ ทรัพยากรที่มีอยูจ่ ากัดได้ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทังเข้
้ าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดลุ ยภาพ
มาตรฐาน ส 3.2 เข้ าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ และความจาเป็ นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที่ 4 ประวัตศิ าสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ สามารถใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตา่ งๆ อย่างเป็ นระบบ
มาตรฐาน ส 4.3 เข้ าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ในด้ าน
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ ้น
มาตรฐาน ส 4.4 เข้ าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความ
รักความภูมิใจและธารงความเป็ นไทย
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้ าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึง่
มีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้ แผนที่และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้ นหา วิเคราะห์
สรุป และใช้ ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส 5.2 เข้ าใจปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้ อมทางกายภาพที่
ก่อให้ เกิดการสร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรม มีจิตสานึก และมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ 1.1 เข้ าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เข้ าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกั ษะใน
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การดาเนินชีวิต
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 เข้ าใจ มีทกั ษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม
และกีฬา
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบตั เิ ป็ น
ประจาอย่างสม่าเสมอ มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน ้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน
และชื่นชมในสุนทรี ยภาพของการกีฬา
สาระที่ 4 การสร้ างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทกั ษะในการสร้ างเสริ มสุขภาพ การดารงสุขภาพ
การป้องกันโรคและการสร้ างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบตั เิ หตุ
การใช้ ยาสารเสพติด และความรุนแรง
6. ศิลปะ
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้ างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คณ
ุ ค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สกึ ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ
ชื่นชม และประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ 1.2 เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม
เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
สาระที่ 2 ดนตรี
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้ าใจและแสดงออกทางดนตรี อย่างสร้ างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์คณ
ุ ค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรี อย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของดนตรี ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
สาระที่ 3 นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้ าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้ างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์คณ
ุ ค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน
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มาตรฐาน ศ 3.2 เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่า ของนาฏศิลป์ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เข้ าใจการทางาน มีความคิดสร้ างสรรค์ มีทกั ษะกระบวนการทางาน
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคณ
ุ ธรรม และลักษณะนิสยั ในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้ พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 2.1 เข้ าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้ างสิ่งของ
เครื่ องใช้ หรื อวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้ างสรรค์ เลือกใช้ เทคโนโลยีในทาง
สร้ างสรรค์ตอ่ ชีวิต สังคม สิ่งแวดล้ อมและมีสว่ นร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยงั่ ยืน
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้ าใจ เห็นคุณค่า และใช้ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ น
ข้ อมูลการเรี ยนรู้ การสื่อสาร การแก้ ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
มีคณ
ุ ธรรม
สาระที่ 4 การอาชีพ
มาตรฐาน ง 4.1เข้ าใจ มีทกั ษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ
ใช้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคณ
ุ ธรรม และมีเจตคติที่ดีตอ่ อาชีพ
8. ภาษาต่ างประเทศ
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้ าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.2 มีทกั ษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สกึ และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้ อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่ อง
ต่างๆ โดยการพูดและการเขียน
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา และ
นาไปใช้ ได้ อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
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มาตรฐาน ต 2.2 เข้ าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้ าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กบั กลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กบั กลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่น
และเป็ นพื ้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กบั ชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ตา่ งๆ ทังในสถานศึ
้
กษา ชุมชน
และสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ ภาษาต่างประเทศเป็ นเครื่ องมือพื ้นฐานในการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั สังคมโลก
2.6 ตัวชีว้ ัด
ตัวชี ้วัดระบุสิ่งที่นกั เรี ยนพึงรู้และปฏิบตั ไิ ด้ รวมทังคุ
้ ณลักษณะของผู้เรี ยนในแต่ละระดับชัน้
ซึง่ สะท้ อนถึงมาตรฐานการเรี ยนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็ นรูปธรรม นาไปใช้ ในการกาหนด
เนื ้อหา จัดทาหน่วยการเรี ยนรู้ จัดการเรี ยนการสอน และเป็ นเกณฑ์สาคัญสาหรับการวัดประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพผู้เรี ยน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 9) มีดงั นี ้
1. ตัวชี ้วัดชันปี
้ เป็ นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรี ยนแต่ละชันปี
้ ในระดับการศึกษาภาค
บังคับ (ประถมศึกษาปี ที่ 1 – มัธยมศึกษาปี ที่ 3)
2. ตัวชี ้วัดช่วงชัน้ เป็ นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปี ที่ 4- 6)
2.7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 20-21) ประกอบด้ วย
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรี ยน
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน มุง่ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้ านเพื่อ
ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทังร่้ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้ างให้ เป็ นผู้มีศีลธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินยั ปลูกฝั งและสร้ างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการ
ตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี ้
1. กิจกรรมแนะแนว
เป็ นกิจกรรมที่สง่ เสริมและพัฒนาผู้เรี ยนให้ ร้ ูจกั ตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้ อม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแก้ ปัญหา กาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทังด้
้ านการเรี ยน และอาชีพ สามารถปรับตนได้
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อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยังช่วยให้ ครูร้ ูจกั และเข้ าใจผู้เรี ยน ทังยั
้ งเป็ นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้
คาปรึกษาแก่ผ้ ปู กครองในการมีสว่ นร่วมพัฒนาผู้เรี ยน
2. กิจกรรมนักเรี ยน
เป็ นกิจกรรมที่มงุ่ พัฒนาความมีระเบียบวินยั ความเป็ นผู้นาผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ
การทางานร่วมกัน การรู้จกั แก้ ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปั นกัน
เอื ้ออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้ สอดคล้ องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรี ยน
ให้ ได้ ปฏิบตั ดิ ้ วยตนเองในทุกขันตอน
้
ได้ แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบตั ติ ามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการทางาน เน้ นการทางานร่วมกันเป็ นกลุม่ ตามความเหมาะสมและสอดคล้ องกับวุฒิภาวะ
ของผู้เรี ยน บริบทของสถานศึกษาและท้ องถิ่น กิจกรรมนักเรี ยนประกอบด้ วย
(1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
(2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เป็ นกิจกรรมที่สง่ เสริมให้ ผ้ เู รี ยนบาเพ็ญตนให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม ชุมชน และท้ องถิ่น
ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อ
สังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้ างสรรค์สงั คม
2.8 ระดับการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 21) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน การจัด
ระดับการศึกษาเป็ น 3 ระดับ ดังนี ้ 1)ระดับประถมศึกษา 2)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ 3)ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยชันประถม
้
ศึกษาปี ที่1-6 การศึกษาระดับนี ้เป็ นช่วงแรกของการศึกษาภาค
บังคับ มุง่ เน้ นทักษะพื ้นฐานด้ านการอ่าน การเขียน การคิดคานวณ ทักษะการคิดพื ้นฐาน การ
ติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรี ยนรู้ทางสังคม และพื ้นฐานความเป็ นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
สมบูรณ์และสมดุลทังในด้
้ านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้ นจัดการเรี ยนรู้
แบบบูรณาการ
2.9 การจัดเวลาเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 22) ได้ จดั เวลาเรี ยนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน ได้ กาหนดกรอบโครงสร้ างเวลาเรี ยนขันต
้ ่าสาหรับกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ 8 กลุม่ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรี ยน ซึง่ สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้ ตามความพร้ อมและจุดเน้ น โดยสามารถปรับให้
เหมาะสมตามบริ บทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรี ยน ระดับชันประถมศึ
้
กษา ให้ จดั เวลาเรี ยนเป็ น
รายปี รวมไม่เกิน 1,000 ชัว่ โมงต่อปี การกาหนดโครงสร้ างเวลาเรี ยนพื ้นฐานและเพิ่มเติม สถานศึกษา
สามารถดาเนินการ ดังนี ้ ระดับประถมศึกษาสามารถปรับเวลาเรี ยนพื ้นฐานของแต่ละกลุม่ สาระการ
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เรี ยนรู้ได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ต้ องมีเวลาเรี ยนรวมตามที่กาหนดไว้ ในโครงสร้ างเวลาเรี ยนพื ้นฐาน
และผู้เรี ยนต้ องมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี ้วัดที่กาหนด กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนที่
กาหนดไว้ ในชันประถมศึ
้
กษา ปี ละ 120 ชัว่ โมง ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้
สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ ผ้ เู รี ยนได้ ปฏิบตั กิ ิจกรรม ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-6 รวม 6 ปี จานวน 60
ชัว่ โมง
2.10 การจัดการเรี ยนรู้
การจัดการเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการสาคัญในการนาหลักสูตรสูก่ ารปฏิบตั ิ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เป็ นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรี ยนรู้ สมรรถนะสาคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรี ยน เป็ นเป้าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 25-28) มีดงั นี ้
1. หลักการจัดการเรี ยนรู้
การจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรี ยนรู้
สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน โดยยึดหลักว่าผู้เรี ยนมีความสาคัญที่สดุ เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรี ยน กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ต้องส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยน สามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สมองเน้ นให้ ความสาคัญทังความรู
้
้ และคุณธรรม
2. กระบวนการเรี ยนรู้
การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ผู้เรี ยนจะต้ องอาศัยกระบวนการเรี ยนรู้ที่
หลากหลาย เป็ นเครื่ องมือที่จะนาพาตนเองไปสูเ่ ป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรี ยนรู้ที่จาเป็ น
สาหรับผู้เรี ยน อาทิ กระบวนการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้ างความรู้ กระบวนการคิด
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ ปัญหา กระบวนการเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบตั ิ ลงมือทาจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจยั กระบวนการ
เรี ยนรู้การเรี ยนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสยั
กระบวนการเหล่านี ้เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนควรได้ รับการฝึ กฝน พัฒนา
เพราะจะสามารถช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนัน้ ผู้สอน จึง
จาเป็ นต้ องศึกษาทาความเข้ าใจในกระบวนการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ เพื่อให้ สามารถเลือกใช้ ในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
ผู้สอนต้ องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้ เข้ าใจถึงมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี ้วัด
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สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรี ยน
แล้ วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยเลือกใช้ วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรี ยนรู้
การวัดและประเมินผล เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรี ยน
การจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทังผู
้ ้ สอนและผู้เรี ยน
ควรมีบทบาท ดังนี ้
4.1 บทบาทของผู้สอน
4.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ผ้ เู รี ยนเป็ นรายบุคคล แล้ วนาข้ อมูลมาใช้ ในการวางแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรี ยน
4.1.2 กาหนดเป้าหมายที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยน ด้ านความรู้และทักษะ
กระบวนการ ที่เป็ นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทังคุ
้ ณลักษณะอันพึงประสงค์
4.1.3 ออกแบบการเรี ยนรู้และจัดการเรี ยนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อนาผู้เรี ยนไปสูเ่ ป้าหมาย
4.1.4 จัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยนให้ เกิดการเรี ยนรู้
4.1.5 จัดเตรี ยมและเลือกใช้ สื่อให้ เหมาะสมกับกิจกรรม นาภูมิปัญญาท้ องถิ่น
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน
4.1.6 ประเมินความก้ าวหน้ าของผู้เรี ยนด้ วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรี ยน
4.1.7 วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรี ยน รวมทัง้
ปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอนของตนเอง
4.2. บทบาทของผู้เรี ยน
4.2.1 กาหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรี ยนรู้ของตนเอง
4.2.2 เสาะแสวงหาความรู้ เข้ าถึงแหล่งการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ตงั ้
คาถาม คิดหาคาตอบหรื อหาแนวทางแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการต่าง ๆ
4.2.3 ลงมือปฏิบตั จิ ริง สรุปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ด้วยตนเอง และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ใน
สถานการณ์ตา่ ง ๆ
4.2.4 มีปฏิสมั พันธ์ ทางาน ทากิจกรรมร่วมกับกลุม่ และครู
4.2.5 ประเมินและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.11 สื่อการเรี ยนรู้
สื่อการเรี ยนรู้เป็ นเครื่ องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู รี ยน
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เข้ าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สื่อการเรี ยนรู้มีหลากหลายประเภท ทังสื
้ ่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ตา่ งๆ ที่มีในท้ องถิ่น การเลือกใช้ สื่อควรเลือกให้ มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลา
การเรี ยนรู้ที่หลากหลายของผู้เรี ยน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 28) มีดงั นี ้
การจัดหาสื่อการเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนและผู้สอนสามารถจัดทาและพัฒนาขึ ้นเอง หรื อปรับปรุง
เลือกใช้ อย่างมีคณ
ุ ภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยูร่ อบตัวเพื่อนามาใช้ ประกอบในการจัดการเรี ยนรู้ที่สามารถ
ส่งเสริมและสื่อสารให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้ มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้
ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างแท้ จริง สถานศึกษา เขตพื ้นที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและผู้มีหน้ าที่
จัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ควรดาเนินการดังนี ้
1. จัดให้ มีแหล่งการเรี ยนรู้ ศูนย์สื่อการเรี ยนรู้ ระบบสารสนเทศการเรี ยนรู้ และเครื อข่าย
การเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพทังในสถานศึ
้
กษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้ นคว้ าและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้ องถิ่น ชุมชน สังคมโลก
2. จัดทาและจัดหาสื่อการเรี ยนรู้สาหรับการศึกษาค้ นคว้ าของผู้เรี ยน เสริมความรู้ให้ ผ้ สู อน
รวมทังจั
้ ดหาสิ่งที่มีอยูใ่ นท้ องถิ่นมาประยุกต์ใช้ เป็ นสื่อการเรี ยนรู้
3. เลือกและใช้ สื่อการเรี ยนรู้ที่มีคณ
ุ ภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้ อง
กับวิธีการเรี ยนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรี ยนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรี ยน
4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรี ยนรู้ที่เลือกใช้ อย่างเป็ นระบบ
5. ศึกษาค้ นคว้ า วิจยั เพื่อพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับกระบวนการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
6. จัดให้ มีการกากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้ สื่อ
การเรี ยนรู้เป็ นระยะๆ และสม่าเสมอ
ในการจัดทา การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรี ยนรู้ที่ใช้ ในสถานศึกษา
ควรคานึงถึงหลักการสาคัญของสื่อการเรี ยนรู้ เช่น ความสอดคล้ องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การ
เรี ยนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ ผ้ เู รี ยน เนื ้อหามีความถูกต้ องและ
ทันสมัย ไม่กระทบความมัน่ คงของชาติ ไม่ขดั ต่อศีลธรรม มีการใช้ ภาษาที่ถกู ต้ อง รูปแบบการนาเสนอ
ที่เข้ าใจง่าย และน่าสนใจ
2.12 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนต้ องอยูบ่ นหลักการพื ้นฐานสองประการคือ
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนและเพื่อตัดสินผลการเรี ยน ในการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
ให้ ประสบผลสาเร็จนัน้ ผู้เรี ยนจะต้ องได้ รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี ้วัดเพื่อให้ บรรลุตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู้ สะท้ อนสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรี ยนซึ่งเป็ น
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เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ในทุกระดับไม่วา่ จะเป็ นระดับชันเรี
้ ยน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื ้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ เป็ น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนโดยใช้ ผลการประเมินเป็ นข้ อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ
ความก้ าวหน้ า และความสาเร็จทางการเรี ยนของผู้เรี ยน ตลอดจนข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การส่งเสริม
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการพัฒนาและเรี ยนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 28-31) มีดงั นี ้
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่ ระดับชันเรี
้ ยน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื ้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี ้
1. การประเมินระดับชันเรี
้ ยน เป็ นการวัดและประเมินผลที่อยูใ่ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
ผู้สอนดาเนินการเป็ นปกติและสม่าเสมอ ในการจัดการเรี ยนการสอน ใช้ เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้ าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ ้นงาน/
ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้ แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็ นผู้ประเมินเองหรื อเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ เู รี ยนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผา่ นตัวชี ้วัดให้
มีการสอนซ่อมเสริม
การประเมินระดับชันเรี
้ ยนเป็ นการตรวจสอบว่า ผู้เรี ยนมีพฒ
ั นาการความก้ าวหน้ าใน
การเรี ยนรู้ อันเป็ นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนหรื อไม่ และมากน้ อยเพียงใด มีสิ่งที่
จะต้ องได้ รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้ านใด นอกจากนี ้ยังเป็ นข้ อมูลให้ ผ้ สู อนใช้ ปรับปรุง
การเรี ยนการสอนของตนด้ วย ทังนี
้ ้โดยสอดคล้ องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี ้วัด
2. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็ นการประเมินที่สถานศึกษาดาเนินการเพื่อตัดสินผล
การเรี ยนของผู้เรี ยนเป็ นรายปี /รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน นอกจากนี ้เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนตามเป้าหมายหรื อไม่ ผู้เรี ยนมีจดุ พัฒนาในด้ านใด
รวมทังสามารถน
้
าผลการเรี ยนของผู้เรี ยนในสถานศึกษาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็ นข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ
หรื อวิธีการจัดการเรี ยนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน
3. การประเมินระดับเขตพื ้นที่การศึกษา เป็ นการประเมินคุณภาพผู้เรี ยนในระดับเขตพื ้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูล
พื ้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื ้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
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ดาเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนด้ วยข้ อสอบมาตรฐานที่จดั ทาและดาเนินการโดย
เขตพื ้นที่การศึกษา หรื อด้ วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้ นสังกัด ในการดาเนินการจัดสอบ นอกจากนี ้
ยังได้ จากการตรวจสอบทบทวนข้ อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื ้นที่การศึกษา
4. การประเมินระดับชาติ เป็ นการประเมินคุณภาพผู้เรี ยนในระดับชาติตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สถานศึกษาต้ องจัดให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนที่เรี ยน
ในชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
เข้ ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้ เป็ นข้ อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับ ต่าง
ๆ เพื่อนาไปใช้ ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็ นข้ อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ
ข้ อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้ างต้ น เป็ นประโยชน์ตอ่ สถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน ถือเป็ นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้ องจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาเต็มตามศักยภาพบนพื ้นฐานความ
แตกต่างระหว่างบุคคลที่จาแนกตามสภาพปั ญหาและความต้ องการ ได้ แก่ กลุม่ ผู้เรี ยนทัว่ ไป กลุม่
ผู้เรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ กลุม่ ผู้เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า กลุม่ ผู้เรี ยนที่มีปัญหาด้ าน
วินยั และพฤติกรรม กลุม่ ผู้เรี ยนที่ปฏิเสธโรงเรี ยน กลุม่ ผู้เรี ยนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุม่
พิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็ นต้ น ข้ อมูลจากการประเมินจึงเป็ นหัวใจของสถานศึกษาในการ
ดาเนินการช่วยเหลือผู้เรี ยนได้ ทนั ท่วงที ปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับการพัฒนาและประสบความสาเร็จใน
การเรี ยน
สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้ องจัดทาระเบียบว่าด้ วยการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนของสถานศึกษาให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ทิ ี่เป็ น
ข้ อกาหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เพื่อให้ บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายถือ ปฏิบตั ิ
ร่วมกัน
2.13 เกณฑ์ การวัดและประเมินผลการเรียน(กระทรวงศึกษาธิการ. 255:30-31) มีดงั นี ้
1. การตัดสินผลการเรี ยน
การตัดสิน การให้ ระดับและการรายงานผลการเรี ยนระดับประถมศึกษา การตัดสินผล
การเรี ยน ในการตัดสินผลการเรี ยนของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนนัน้ ผู้สอนต้ องคานึงถึงการพัฒนาผู้เรี ยนแต่ละ
คนเป็ นหลัก และต้ องเก็บข้ อมูลของผู้เรี ยนทุกด้ านอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรี ยน รวมทัง้
สอนซ่อมเสริมผู้เรี ยนให้ พฒ
ั นาจนเต็มตามศักยภาพ ดังนี ้
1. ผู้เรี ยนต้ องมีเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทังหมด
้
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2. ผู้เรี ยนต้ องได้ รับการประเมินทุกตัวชี ้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
3. ผู้เรี ยนต้ องได้ รับการตัดสินผลการเรี ยนทุกรายวิชา
4. ผู้เรี ยนต้ องได้ รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
การพิจารณาเลื่อนชันทั
้ งระดั
้ บประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้ าผู้เรี ยนมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้ อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้ อยูใ่ นดุลพินิจของ
สถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้ เลื่อนชันได้
้ แต่หากผู้เรี ยนไม่ผา่ นรายวิชาจานวนมาก และมีแนวโน้ มว่าจะ
เป็ นปั ญหาต่อการเรี ยนในระดับชันที
้ ่สงู ขึ ้น สถานศึกษาอาจตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาให้ เรี ยนซ ้าชันได้
้
ทังนี
้ ้ให้ คานึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
2. การให้ ระดับผลการเรี ยน
ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพื่อให้ ระดับผลการเรี ยนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้
ระดับผลการเรี ยนหรื อระดับคุณภาพการปฏิบตั ขิ องผู้เรี ยน เป็ นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบ
ร้ อยละ และระบบที่ใช้ คาสาคัญสะท้ อนมาตรฐาน การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์นนั ้ ให้ ระดับผลการประเมินเป็ น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน การประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรี ยน จะต้ องพิจารณาทังเวลาการเข้
้
าร่วมกิจกรรม การปฏิบตั ิกิจกรรม
และผลงานของผู้เรี ยน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด และให้ ผลการเข้ าร่วมกิจกรรมเป็ นผ่าน
และไม่ผา่ น
3. การรายงานผลการเรี ยน
การรายงานผลการเรี ยนเป็ นการสื่อสารให้ ผ้ ปู กครองและผู้เรี ยนทราบความก้ าวหน้ า
ในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ซึง่ สถานศึกษาต้ องสรุปผลการประเมินและจัดทาเอกสารรายงานให้ ผ้ ปู กครอง
ทราบเป็ นระยะ ๆ หรื ออย่างน้ อยภาคเรี ยนละ 1 ครัง้
การรายงานผลการเรี ยนสามารถรายงานเป็ นระดับคุณภาพการปฏิบตั ขิ องผู้เรี ยนที่
สะท้ อนมาตรฐานการเรี ยนรู้กลุม่ สาระการเรี ยนรู้

3. การบริหารงานวิชาการ
การบริ หารงานวิชาการเป็ นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่มเติม ( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุง่ ให้ กระจายอานาจในการบริหารจัดการไปให้
สถานศึกษาให้ มากที่สดุ ด้ วยเจตนารมณ์ที่จะให้ สถานศึกษาดาเนินการได้ โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน สถานศึกษา ชุมชน ท้ องถิ่น และการมีสว่ นร่วมจากผู้ที่มีสว่ น
ได้ เสียทุกฝ่ าย ซึง่ จะเป็ นปั จจัยสาคัญทาให้ สถานศึกษามีความเข้ มแข็งในการบริหารงานวิชาการ
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รวมทังวั
้ ดปั จจัยเกื ้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน ชุมชน ท้ องถิ่นได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและมี
ประสิทธิภาพ
3.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ
การบริ หารงานวิชาการเป็ นงานที่สาคัญสาหรับผู้บริหารโรงเรี ยน เนื่องจากการบริหารงาน
วิชาการ เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทุกอย่างในโรงเรี ยน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรี ยน
การสอน ซึง่ เป็ นจุดมุง่ หมายหลักของโรงเรี ยน และเป็ นเครื่ องชี ้ความสาเร็จและความสามารถของ
ผู้บริหาร ในส่วนของการบริหารงานวิชาการนันได้
้ มีนกั การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาได้ ให้
ความหมายเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการไว้ ดังนี ้
อุทยั บุญประเสริฐ (2540: 14) ได้ ให้ ทศั นะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการว่า งานวิชาการ
ของโรงเรี ยนที่แท้ จริงนัน้ มีความหมายและขอบเขตกว้ างขวางมากกว่าตัวหลักสูตรและการสอน จะมี
หลักสูตรเป็ นแกนกลาง โดยเฉพาะในกิจกรรมการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนนันหลั
้ กสูตรจะเป็ นตัว
กากับในเนื ้อหาความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์และภาวะ
วิชิต บุญเลิศ (2543: 13) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็ นกระบวนการดาเนินงานของ
บุคคลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆในการเรี ยนการสอนที่มงุ่ ผล
สูงสุดให้ นกั เรี ยนมีสมั ฤทธิผลตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
จันทรานี สงวนนาม (2545:142) ได้ ให้ ความหมายของการบริหารวิชาการไว้ วา่ การบริหาร
วิชาการหมายถึง การบริหารงานกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการปรับปรุงพัฒนาการ
สอนให้ เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเทือง สังข์นาค (2545: 11) การบริ หารงานวิชาการ หมายถึง การปฏิบตั งิ านของผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรี ยนการสอน พัฒนา
บุคคลให้ ได้ ผลดีและมีประสิทธิภาพที่สดุ นัน่ คือ การปรับปรุงการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนเพื่อให้ เป็ น
คนดีมีคณ
ุ ภาพต่อไป
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 2) กล่าวว่า การบริ หารงานวิชาการ ถ้ ามองในด้ าน
กระบวนการการดาเนินงานแล้ ว หมายถึง กระบวนการบริ หารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปรับปรุงการเรี ยนการสอนให้ ดีขึ ้น ตังแต่
้ การกาหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรี ยน
การสอนตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื่อให้ เป็ นไปตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตรและจุดมุง่ หมาย
ของการศึกษา เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับผู้เรี ยน และหากมองการบริหารงานวิชาการในด้ านงาน
ของสถานศึกษา งานบริหารงานวิชาการ ได้ แก่ งานการควบคุมดูแลหลักสูตรการสอน อุปกรณ์การสอน
การจัดแบบเรี ยน คูม่ ือครู การจัดชันเรี
้ ยน การจัดครูเข้ าสอนการปรับปรุงการเรี ยนการสอน การ
ฝึ กอบรมครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพร่งานวิชาการการวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจยั การ
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ประเมินมาตรฐานสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา
เชาวลิต จงมี (2548: 21) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดาเนินงานการจัด
กิจกรรมทุกอย่างเพื่อเป็ นการส่งเสริมหรื อเพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรี ยนการสอนตลอดจนด้ านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการศึกษาของโรงเรี ยนให้ เป็ นไปด้ วยดีและได้ ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ งานเหล่านี ้จะ
รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องทังหลาย
้
อาทิเช่น ผู้บริหาร ครู นักเรี ยน และบุคลากรอื่นๆ เป็ นต้ น
สรุปได้ วา่ การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดาเนินงานกิจกรรมทุกอย่างในโรงเรี ยนที่
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้เรี ยน
3.2 ความสาคัญของการบริหารงานวิชาการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีความมุง่ หมายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ ทังร่้ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข ดังนันการบริ
้
หารงานวิชาการจึงมีความ สาคัญ
อย่างยิ่งที่ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน โดยมีผ้ ใู ห้ ความสาคัญของการบริ หารงาน
วิชาการ กล่าวไว้ ดงั นี ้
พิชยั เสงี่ยมจิตต์ (2542: 3) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็ นการใช้ ศาสตร์ และศิลป์ที่จะ
นาทรัพยากรในการบริหารมาประกอบกันตามกระบวนการบริหารในการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ปรับปรุงการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สงู สุดกับผู้เรี ยน
อัญชลี โพธิ์ทอง และสมศักดิ์ คงเที่ยง (2542: 243) กล่าวว่า งานที่ผ้ บู ริหารโรงเรี ยน
ประถมศึกษา ต้ องดาเนินการในโรงเรี ยนมีอยู่ 6 งาน งานวิชาการเป็ นงานที่สาคัญที่สดุ ส่วนงานอื่นๆ
เป็ นงานที่สนับสนุนให้ การดาเนินงานวิชาการสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น กล่าวคือ โรงเรี ยนสามารถพัฒนานักเรี ยน
ให้ มีความรู้ ความสามารถมีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ ตามจุดหมายของหลักสูตรได้
ประเทือง สังข์นาค (2545: 18) กล่าวว่า การบริ หารงานวิชาการเป็ นงานที่สาคัญสาหรับ
สถานศึกษาเพราะเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทุกชนิดในการจัดการเรี ยนการสอนและคุณภาพของการศึกษา
กระบวนการบริหารงานวิชาการจะเกี่ยวข้ องกับการปรับปรุงการเรี ยนการสอนตังแต่
้ การวางนโยบาย
การวางแผน การปรับปรุงพัฒนา การจัดดาเนินการสอน การบริหารหลักสูตรการจัดการเรี ยนการสอน
การนิเทศการศึกษา และการวัดผลและประเมินผล รวมทังการติ
้
ดตามผลการศึกษาโดยมีบคุ คลที่
เกี่ยวข้ องโดยตรง ได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษา ผู้ชว่ ยผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ หัวหน้ าคณะวิชา หัวหน้ า
แผนกวิชา ครูอาจารย์ผ้ สู อน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้ อง
สรุปการบริหารงานวิชาการมีความสาคัญ ดังต่อไปนี ้
1. ทาให้ ผ้ บู ริหารตระหนักเห็นความสาคัญของงานวิชาการซึง่ เป็ นงานหลักของสถานศึกษา
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เพราะความสาเร็จของสถานศึกษาส่วนหนึง่ ขึ ้นอยู่กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน
2. ทาให้ ผ้ บู ริหารและครูวางแผนพัฒนางานวิชาการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องเพื่อ
เสริมสร้ างผู้เรี ยนให้ มีความรู้ความสามารถ มีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์
3. ทาให้ สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนางานที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้เรี ยน
4. ทาให้ เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนในการพัฒนาการเรี ยนการ
สอนตามความต้ องการของผู้เรี ยนและชุมชน
3.3 หลักการการบริหารงานวิชาการ
ผู้ที่อยูใ่ นตาแหน่งผู้บริหารในสถานศึกษา ไม่วา่ ตาแหน่งใดก็ตามย่อมเป็ นผู้ที่มีบทบาทใน
การกาหนดแบบแผน วิธีการ และขันตอนต่
้
างๆ ในการปฏิบตั งิ านบริหารวิชาการ การรู้จกั เลือกวิธีการ
บริหารที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา มีความสามารถในการทางานตามบทบาทหน้ าที่ที่กาหนด
ไว้ ย่อมประสบความสาเร็ จในภาระที่ตนเองรับผิดชอบ หลักบริหารงานวิชาการมีหลายประการ
ดังต่อไปนี ้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 กาหนดให้ มีการกระจายอานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาในเขตพื ้นที่
การศึกษาโดยตรงสถานศึกษา จึงเป็ นรูปแบบของการบริหารจัดการโดยใช้ สถานศึกษาเป็ นฐาน
(School-Based Management-SBM) ให้ สถานศึกษามีอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทัง้
ด้ านวิชาการงบประมาณ บริ หารงานบุคคล และการบริหารทัว่ ไป หลักการการบริหารจัดการโดยใช้
สถานศึกษาเป็ นฐาน ต้ องมีคณะกรรมการสถานศึกษาทาหน้ าที่กากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ประกอบด้ วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และให้ ผ้ บู ริหารสถานศึกษาเป็ นเลขานุการของ
คณะกรรมการ ให้ สถานศึกษาเอกชนมีความอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษา โดยมีการกากับ
ติดตาม ประเมินคุณภาพมาตรฐานจากรัฐ มีสถานะเป็ นนิตบิ คุ คลและมีคณะกรรมการการบริ หาร
ประกอบด้ วย ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครองและจัดการศึกษาได้ ทกุ
ระดับ/ทุกประเภท ตามที่กฎหมายกาหนด โดยรัฐต้ องกาหนดนโยบายและมาตรการที่ชดั เจนเกี่ยวกับ
การมีสว่ นร่วม
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 9) ได้ กล่าวถึงหลักการบริหารศึกษาไว้ ว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรจะได้ คานึงถึงหลักการบริหาร ดังนี ้
1. มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่ชดั เจน ผู้บริหารต้ องเข้ าใจถึงเป้าหมายของ
สถานศึกษาว่าเป็ นไปในทิศทางใด จึงจะจัดงาน จัดคน จัดเงิน จัดวัสดุอปุ กรณ์ได้ เหมาะสม
2. ต้ องมีเทคนิควิธีการในการบริหารงาน การบริหารทุกประเภทย่อมต้ องมีเทคนิควิธีการ
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ขันตอน
้
และกระบวนการ งานที่ทาควรมีระบบ มีความรอบคอบ จึงจะทาให้ งานดาเนินไปด้ วยดี
3. มีการประเมินผล เมื่อได้ ดาเนินกิจการใด ควรจะได้ มีการประเมินผลและติดตามผล เพื่อ
จะได้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงงานได้ ดีขึ ้น การทางานที่ขาดการประเมินผลจะไม่ชว่ ยในการพัฒนา
สถานศึกษา
ทัสนี วงศ์ยืน (2553: 11-12) กล่าวถึงการบริหารงานวิชาการเป็ นงานหลักที่สาคัญของ
สถานศึกษา ควรมีหลักการบริหารงานวิชาการ ดังนี ้
1. สถานศึกษาต้ องคานึงถึงองค์ประกอบหลักที่สาคัญของงานวิชาการได้ แก่ การพัฒนา
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรี ยนการสอน และการจัด
ประเมินผลการเรี ยนการสอน
2. สถานศึกษาต้ องมีกลไกควบคุมมาตรฐานทางวิชาการของสถานศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ เพื่อ
การพัฒนาทางวิชาการจะได้ มีทิศทางพัฒนางานวิชาการอย่างชัดเจน และไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคล้ องกับการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก
3. สถานศึกษาต้ องมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มีความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การวัดประเมินผล การวิจยั
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยคานึงถึงผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
4. สถานศึกษาต้ องมีโครงสร้ างการบริ หารงานวิชาการที่ชดั เจนมีการกระจายอานาจและ
ความรับผิดชอบให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน โดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ
ผู้ปฏิบตั งิ าน
5. สถานศึกษาต้ องมีการประเมินติดตามผลการปฏิบตั งิ านทางวิชาการเพื่อให้ ได้ มาตรฐาน
ของงานวิชาการ และนาผลที่ได้ มาปรับปรุงวางแผนงานวิชาการให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
6. สถานศึกษาต้ องมีเครื อข่ายการประสานงานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรี ยน
7. สถานศึกษาต้ องสามารถบริหารงานวิชาการได้ อย่างมีอิสระคล่องตัวและสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้เรี ยนและชุมน
กล่าวโดยสรุป การบริ หารงานวิชาการถือเป็ นงานหลักที่มีความสาคัญของโรงเรี ยนซึง่ มี
ขอบเขตงานอย่างกว้ างขวาง จาเป็ นที่ผ้ บู ริหารโรงเรี ยนต้ องกระจายอานาจในการบริ หารงานวิชาการ
อย่างชัดเจน มีการวางแผนในการทางานอย่างเป็ นระบบ ผู้บริหารต้ องทางานให้ เป็ นตัวอย่างที่ดีตอ่ ครู
อาจารย์และเป็ นผู้นาทางวิชาการ ปฏิบตั งิ านร่วมกันในการปรับปรุงพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ ได้ ผลดี
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
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3.4 ขอบข่ ายการบริหารงานวิชาการ
ในการบริหารสถานศึกษาการบริหารงานวิชาการ เป็ นงานหลักที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทุก
อย่างในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรี ยนการสอนให้ ได้ ผลดีและมี
ประสิทธิภาพ มีความสาคัญต่อการพัฒนาผู้เรี ยนด้ านความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อให้ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการเรี ยนการสอน การบริหารงานวิชาการจึงมีขอบข่ายงานหลายด้ าน ดังนี ้
กมล ภู่ประเสริฐ (2544: 9-16) กล่าวว่า ขอบข่ายการบริ หารงานวิชาการประกอบด้ วย
1. การบริหารหลักสูตร ได้ แก่ การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางระดับประเทศ การกาหนด
มาตรฐานการเรี ยนรู้ การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทาหน่วยการเรี ยนรู้
2. การบริหารการเรี ยนการสอน ได้ แก่ การรวบรวม วิเคราะห์ และกาหนดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่เหมาะสมกับหน่วยการเรี ยนรู้ ที่กาหนดไว้ โดยคานึงถึงกิจกรรมที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ การ
กาหนด การเตรี ยมการ และการจัดหาสื่อการเรี ยนการสอน อุปกรณ์ เครื่ องใช้ ที่สอดคล้ องกับกิจกรรม
การเรี ยนการสอน การกาหนดวิธีการประเมินผลการเรี ยนในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้หรื อรายวิชา การ
จัดทาแผนการสอนหรื อแผนการจัดการเรี ยนรู้ของผู้สอนแต่ละคน การควบคุมดูแล และส่งเสริมให้ มี
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ตามแผนการสอนหรื อแผนการจัดการเรี ยนรู้ การร่วมกันแก้ ปัญหาที่
เกิดขึ ้นระหว่างการเรี ยนการสอน
3. การบริหารการประเมินผลการเรี ยน ได้ แก่ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้ของหน่วยการ
เรี ยนรู้รายวิชาและกิจกรรมการเรี ยนการสอน การกาหนดวิธีการและเครื่ องมือที่จะต้ องใช้ ในการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ การควบคุมดูแล และส่งเสริมให้ มีการประเมินผลการเรี ยนตามวิธีการ และ
เครื่ องมือที่ได้ กาหนดไว้ การจัดทาหลักฐานการศึกษาตามที่หน่วยงานต้ นสังกัดกาหนดไว้ การนาผล
การประเมินไปใช้ ในการแก้ ไขข้ อบกพร่องของผู้เรี ยนแต่ละคนอย่างสม่าเสมอ การกาหนดรูปแบบ
ระยะเวลาการรายงานผลการเรี ยนรู้ การรายงานผู้ปกครองระหว่างปี และการรายงานผลของ
สถานศึกษาต่อสาธารณะและหน่วยงานต้ นสังกัด
4. การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา ได้ แก่ การทาความเข้ าใจเกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในที่มีหลักการให้ บคุ ลากรทุกคนร่วมกันรับผิดชอบเพื่อการนาสถานศึกษาไปสูม่ าตรฐานการศึกษา
ร่วมกัน การกาหนดวิธีการและระยะเวลาการนิเทศภายใน การควบคุมและส่งเสริมให้ มีการดาเนิน การ
นิเทศภายในอย่างสม่าเสมอ การร่วมกันแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น ฯลฯ
5. การบริหารพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ ได้ แก่ การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา การกาหนดช่วงเวลาของการพัฒนาบุคลากรเป็ นระยะๆ
การควบคุมดูแลให้ การดาเนินงานพัฒนาบุคลากรเป็ นไปตามที่กาหนดไว้
6. การบริหารวิจยั และพัฒนา ได้ แก่ การทาความเข้ าใจและส่งเสริมให้ มีการวิจยั ในชันเรี
้ ยน

48

เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน การร่วมกันกาหนดประเด็นปั ญหาที่เป็ นข้ อขัดข้ องหรื อข้ อควรพัฒนา
ร่วมกันในสถานศึกษา การควบคุมดูแลและส่งเสริมการดาเนินการวิจยั ที่ได้ กาหนดไว้
7. การบริหารโครงการทางวิชาการอื่น ๆ ได้ แก่ การกาหนดหัวข้ อเรื่ องทางวิชาการที่เป็ นการ
สนับสนุนงานหลักทางวิชาการ การกาหนดวิธีดาเนินการและระยะเวลาที่จะดาเนินการ การ
ควบคุมดูแลและส่งเสริมให้ มีการดาเนินงานตามที่กาหนดไว้
8. การบริหารระบบข้ อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ ได้ แก่ การกาหนดข้ อมูลและ
สารสนเทศทางวิชาการของงานบริหารทังหมด
้
การกาหนดเวลาในการรวบรวมข้ อมูลและสารสนเทศ
การควบคุมดูแลและส่งเสริมการจัดเก็บข้ อมูลและสารสนเทศ การนาข้ อมูลและสารสนเทศไปใช้
ประกอบการดาเนินงานอื่นๆ
9. การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา ได้ แก่ การกาหนดหัวข้ อ
ประเมินผลงาน การกาหนดวิธีการและเครื่ องมือในการประเมิน การควบคุมดูแลและส่งเสริมให้ มีการ
ดาเนินการประเมิน การสรุปผลและการเขียนรายงานประจาปี
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 3-4) กล่าวว่า ขอบข่ายของงานวิชาการ ประกอบด้ วย
1. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ เป็ นการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
และการนาหลักสูตรไปใช้ การจัดการล่วงหน้ าเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน มีรายละเอียดของงาน ดังนี ้
1.1 แผนปฏิบตั งิ านวิชาการ ได้ แก่ การประชุมเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดปฏิทิน
การศึกษา ความรับผิดชอบงานตามภาระหน้ าที่ การจัดขันตอนและเวลาในการท
้
างาน
1.2 โครงการสอน เป็ นการจัดรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่ต้องสอนตามหลักสูตร
1.3 บันทึกการสอน เป็ นการแสดงรายละเอียดของการกาหนดเนื ้อหาที่จะสอน
ในแต่ละคาบเวลาของแต่ละวันหรื อสัปดาห์ โดยการวางแผนไว้ ลว่ งหน้ า และยึดโครงการสอน
เป็ นหลัก
2. การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน เพื่อให้ การสอนในสถานศึกษาดาเนินไป
ด้ วยดี และสามารถปฏิบตั ไิ ด้ จึงต้ องมีการจัดเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน ดังนี ้
2.1 การจัดตารางสอนเป็ นการกาหนดวิชา เวลา ผู้สอน สถานที่ ตลอดจนผู้เรี ยน
ในแต่ละรายวิชา
2.2 การจัดชันเรี
้ ยน เป็ นงานที่ฝ่ายวิชาการต้ องประสานกับฝ่ ายอาคารสถานที่
รวมทังการจั
้
ดสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในห้ องเรี ยน
2.3 การจัดครูเข้ าสอน การจัดครูเข้ าสอนต้ องพิจารณาถึงความพร้ อมของ
สถานศึกษาและความพร้ อมของบุคลากร รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมาช่วยสอน
2.4 การจัดแบบเรี ยน โดยปรกติสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะใช้
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แบบเรี ยนที่กระทรวงกาหนด นอกจากนัน้ ครูอาจใช้ หนังสืออื่นเป็ นหนังสือประกอบ หรื อจากเอกสาร
ที่ครูเตรี ยมเอง
2.5 การปรับปรุงการเรี ยนการสอน เป็ นการพัฒนาครูผ้ สู อนให้ ก้าวทันวิทยาการ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ ความก้ าวหน้ า
ของสังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม
2.6 การฝึ กงาน จุดมุง่ หมายของการฝึ กงาน เป็ นการให้ นกั เรี ยนนักศึกษารู้จกั
นาเอาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ กบั ชีวิตจริง ทังยั
้ งมุง่ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เห็นปั ญหาที่แท้ จริงในสาขาวิชา และ
อาชีพนัน้ เพื่อให้ โอกาสผู้เรี ยนได้ เตรี ยมตัวที่จะออกไปเผชิญกับชีวิตจริงต่อไป
3. การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน เป็ นการจัดสิ่งอานวยความสะดวก และ
การส่งเสริมการจัดหลักสูตร และโปรแกรมการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ได้ แก่
3.1 การจัดสื่อการเรี ยนการสอน เป็ นสิ่งที่เอื ้อต่อการศึกษาของนักเรี ยน นักศึกษา
เน้ นเครื่ องมือและกิจกรรมให้ ครูได้ เลือกใช้ ในการสอน
3.2 การจัดห้ องสมุด เป็ นที่รวมหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ และวัสดุอปุ กรณ์ที่เป็ น
แหล่งวิทยาการ ให้ นกั เรี ยนนักศึกษาได้ ศกึ ษาและค้ นคว้ าเพิ่มเติม
3.3 การนิเทศการสอน เป็ นการช่วยเหลือแนะแนวครูให้ เกิดการปรับปรุงแก้ ไข
ปั ญหาการเรี ยนการสอน
4. การวัดและประเมินผล กระบวนการเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในด้ านการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ผลการเรี ยน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (2547:163) ได้ กาหนดขอบข่ายงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานไว้ ดังนี ้
1. งานหลักสูตรและการบริ หารหลักสูตร
2. งานวิจยั ในชันเรี
้ ยน
3. งานจัดการเรี ยนการสอน
4. งานนิเทศภายใน
5. งานวัดผลและประเมินผล
6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรื อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพิจารณา
ดาเนินการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาอาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 และ
มาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในงานด้ านวิชาการ ด้ านงบประมาณด้ าน

50

การบริ หารงานบุคคล และด้ านการบริหารทัว่ ไปไปยังคณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษา สานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษา หรื อสถานศึกษาในอานาจหน้ าที่ของตนแล้ วแต่กรณี ซึง่ ในด้ านการบริหารงานด้ าน
วิชาการที่กฎกระทรวงศึกษาธิการประกาศ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 กาหนดขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการไว้ 17 ด้ าน ดังต่อไปนี ้
1. การพัฒนาหรื อการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้ องถิ่น
2. การวางแผนงานด้ านวิชาการ
3. การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
6. การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน
7. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้ มีแหล่งเรี ยนรู้
9. การนิเทศการศึกษา
10. การแนะแนว
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
12. การส่งเสริมชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บคุ คล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
15. การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับงานด้ านวิชาการของสถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรี ยนเพื่อใช้ ในสถานศึกษา
17. การพัฒนาและใช้ สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสูเ่ ขตพื ้นที่
การศึกษาและในโรงเรี ยน ทังด้
้ านวิชาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ ไป ซึง่
ทังผู
้ ้ บริหารโรงเรี ยน คณะครู และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ต้ องมีความรู้ความเข้ าใจ ให้ ความสาคัญ
และมีสว่ นร่วมในการวางแผน กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ในส่วนการบริหารวิชาการมีขอบข่ายและภารกิจ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ในคูม่ ือการปฏิบตั งิ านข้ าราชการครู (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. 2552: 6-7) มี 12 ด้ าน ดังต่อไปนี ้
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ได้ แก่ การศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อร่วมกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ
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เป้าหมาย คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ โดยการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ าย รวมทังคณะกรรมการสถานศึ
้
กษา
การบริ หารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการใช้ หลักสูตรสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
การจัดสาระการเรี ยนรู้ บูรณาการระหว่างสาระการเรี ยนรู้ ประเมินผลการใช้ หลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตรให้ มีคณ
ุ ภาพยิ่งขึ ้น
2. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ได้ แก่ จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้และจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ให้ ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม โดยจัดเนื ้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจ
ความถนัดของนักเรี ยน โดยจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้ อม แหล่งเรี ยนรู้ให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ นิเทศการเรี ยน
การสอนในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ ส่งเสริมให้ ใช้ การวิจยั เป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรี ยนรู้ และ
ส่งเสริมให้ ครูได้ รับการพัฒนา วิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู้ตามความเหมาะสม
3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรี ยน ได้ แก่ การกาหนดระเบียบวัดและ
ประเมินผลโดยการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ าย พิจารณายกร่างระเบียบประเมินผลการเรี ยนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ปรับปรุง การพัฒนาเครื่ องมือวัดและประเมินผล อบรมพัฒนาการ
จัดสร้ างเครื่ องมือวัดและประเมินผล เพื่อให้ ครูได้ มีความรู้ความเข้ าใจเหมาะสมสอดคล้ องกับ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนจัดทา และบริการเอกสาร หลักฐานทางการเรี ยนของนักเรี ยน เช่น
รบ. ต่าง ๆ หลักฐานผลการเรี ยน ประกาศนียบัตร รวมทังหนั
้ งสือรับรองผลการเรี ยนทุกประเภท และ
เก็บรักษาและรวบรวมสถิตขิ ้ อมูลผลการเรี ยนของนักเรี ยน รวมทังเผยแพร่
้
และรายงานผู้เกี่ยวข้ องทราบ
4. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ แก่ การศึกษาและสร้ างความตระหนักเกี่ยวกับ
การศึกษาวิเคราะห์ วิจยั และการนาผลวิจยั มาใช้ ในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรี ยนรู้ของโรงเรี ยน และวิจยั ประเมินผลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ของสถานศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาได้ แก่ การสารวจ วิเคราะห์สภาพ
ปั ญหา การจัดหา การเลือก การใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา เพื่อใช้ จดั การเรี ยนการสอนและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในทุกกลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้ จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่างหลากหลาย เพื่อใช้ ในการเรี ยนการสอนและการพัฒนา
งานด้ านวิชาการ ทาการประเมินผลการผลิต จัดหา พัฒนา และใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ได้ แก่ แหล่งการเรี ยนรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาคุณภาพทังใน
้
และนอกสถานศึกษาทังในและนอกเขตพื
้
้นที่การศึกษาที่โรงเรี ยนสังกัด เผยแพร่แหล่งเรี ยนรู้แก่ครู
บุคลากร ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษาอื่น ๆ ที่จดั การศึกษาบริเวณใกล้ เคียงส่งเสริม
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สนับสนุนให้ เพื่อนครูได้ ใช้ แหล่งเรี ยนรู้เชิงอนุรักษ์ทงภายในและภายนอกสถานศึ
ั้
กษา โรงเรี ยนในการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้ องถิ่น
7. การพัฒนางานห้ องสมุด จัดหาหนังสือ เอกสาร วิทยาการวัสดุอปุ กรณ์ สาหรับให้ บริ การ
แก่นกั เรี ยน บุคลากรในโรงเรี ยน และชุมชนอย่างเพียงพอและทันสมัย ส่งเสริม สนับสนุนให้ ครู นักเรี ยน
และบุคคลในชุมชนรักการอ่านและการเรี ยนรู้ เช่น สัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน เป็ นต้ น
8. การนิเทศการศึกษา ได้ แก่ การนิเทศงานวิชาการและการเรี ยนการสอนภายใน
สถานศึกษา จัดทาเครื่ องมือนิเทศงานวิชาการและการเรี ยนการสอน ดาเนินการนิเทศงานวิชาการและ
การเรี ยนการสอนตามที่ได้ รับมอบหมาย สร้ างความตระหนักความรู้ความเข้ าใจกับผู้เกี่ยวข้ อง กาหนด
ปฏิทินการนิเทศ ดาเนินการตามแผนนิเทศ ประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
ตังคณะกรรมการประเมิ
้
นผลการนิเทศ จัดทาเครื่ องมือประเมินผลการนิเทศ ประเมินผลการนิเทศอย่าง
ต่อเนื่อง
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แนวทางการดาเนินงานของ
สถานศึกษา ประกอบด้ วย จัดทาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กฎกระทรวงกาหนด
กาหนดแนวทางและวิธีดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กากับติดตาม ให้ ความเห็นและ
ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจัดทาแผนการกากับ
ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการดาเนินงานตามแผน ดาเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพ/แผนกลยุทธ์ จัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี (รายงานประจาปี ) เสนอ
หน่วยงานต้ นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชมุ ชน
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บคุ คล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
(ในขอบข่ายงานวิชาการข้ อ 10-12 ดาเนินการเป็ นไปตามลักษณะงานของแต่ละกลุม่ สาระ
และแผนยุทธศาสตร์ โรงเรี ยน)
สรุปได้ วา่ ขอบข่ายงานวิชาการ คือ ภาระงานที่ผ้ บู ริหารและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายในการ
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน โดยขอบข่ายงานวิชาการต้ องเป็ นกระบวนการ
มีขนตอน
ั้
และมีแผนงานอย่างชัดเจน และจากขอบข่ายงานวิชาการที่กล่าวมาข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า การ
จาแนกขอบข่ายงานวิชาการมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน โดยมีภารกิจย่อยในรายละเอียดที่แตกต่างกัน
และเพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 24 กาหนดให้ จดั การเรี ยนการสอนผสมผสานระหว่างความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้
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สัดส่วนสมดุลกันและสามารถใช้ การวิจัยเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู้ มาตรา 26 กาหนดให้
ประเมินผู้เ รี ยนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรี ยน มาตรา 27 กาหนดให้ จดั ทาสาระหลักสูตรตาม
วัตถุประสงค์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรา 30 กาหนดให้ พฒ
ั นากระบวนการเรี ยนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาการบริหารงานวิชาการ 3 ด้ าน ได้ แก่ การบริ หารงานวิชาการการ
ด้ านหลักสูตร การบริหารงานวิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน การบริหารงานวิชาการด้ านการวัด
และประเมินผล

4. การบริหารงานวิชาการด้ านหลักสูตร
4.1 ความหมายของหลักสูตร
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 บัญญัติศพั ท์คาว่า หลักสูตร ไว้ ดงั นี ้
หลักสูตร เป็ นนาม หมายถึง ประมวลวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ ในการศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึง่
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 25) กล่าวว่า หลักสูตรเป็ นระบบในการจัดการศึกษาโดยมี
ปั จจัยนาเข้ า (Input) ได้ แก่ ครู นักเรี ยน วัสดุอปุ กรณ์ อาคารสถานที่ กระบวนการ (Process) ได้ แก่
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ผลผลิต (Output) ได้ แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนความสาเร็จทางการ
ศึกษา
รุจิร์ ภู่สาระ (2545: 2) อธิบายว่า หลักสูตร คือประสบการณ์ทงหมดที
ั้
่ผ้ เู รี ยนได้ รับภายใต้ การ
ดาเนินการที่โรงเรี ยนจัดให้
อุทมุ พร จามรมาน (2545: 7-8) กล่าวว่า หลักสูตรคือสิ่งที่ผ้ เู รี ยนพึงได้ รับ และได้ เรี ยนรู้จาก
การจัดมวลประสบการณ์และแผนการเรี ยนการสอนที่จดั ให้ แก่ผ้ เู รี ยน มีจดุ มุง่ หมายเพื่อให้ บรรลุผล
ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้และการพัฒนา ฝึ กอบรมผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ พฒ
ั นา
ความสามารถในการดารงชีวิตเพื่อให้ เป็ นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคณ
ุ ภาพในอนาคต
กรมวิชาการ (2545: 5) ได้ อธิบายหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึงแผน หรื อแนวทางหรื อ
ข้ อกาหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้ แต่ละบุคคล
พัฒนาไปสูศ่ กั ยภาพสูงสุดของตน รวมถึงลาดับขันของมวลประสบการณ์
้
ที่ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้สะสม
ซึง่ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนนาความรู้ไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้ ประสบความสาเร็จในการเรี ยนรู้ด้วยตนเองมีชีวิตอยูใ่ น
โรงเรี ยน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข
โดยสรุป หลักสูตรโรงเรี ยน หมายถึง หลักสูตรที่โรงเรี ยนจัดทาขึ ้นตามสาระสาคัญของ
หลักสูตรแกนกลาง สอดคล้ องกับสภาพท้ องถิ่นและศักยภาพของนักเรี ยนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพ เพื่อให้ เป็ นคนเก่ง คนดีและมีความสุข
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4.2 ความสาคัญของการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรเป็ นหลักและหัวใจของการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อนาไปสูเ่ ป้าหมายของการศึกษา
ความเข้ าใจในเรื่ องของหลักสูตรและการเรี ยนการสอน จะทาให้ การจัดการศึกษาดาเนินไปด้ วยดีทงแก่
ั้
ตัวนักเรี ยนเอง และช่วยให้ ครูได้ มีทิศทางและสิ่งที่กาหนดในการสอน ซึง่ มีนกั วิชาการได้ กล่าวถึง
ความสาคัญของการบริหารงานด้ านการบริหารหลักสูตรไว้ ดงั นี ้
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 42-49) ได้ กล่าวไว้ วา่ การบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา ประกอบด้ วยงานหลายอย่าง สิ่งสาคัญของงานด้ านวิชาการ คือ งานบริหารหลักสูตรเป็ น
ตัวกากับงานของวิชาการ แม้ วา่ หลักสูตรปั จจุบนั จะใช้ หลักสูตรระดับชาติที่เป็ นแบบเดียวกันก็ตาม แต่
ความสามารถในการนาหลักสูตรไปใช้ ในแต่ละสถานศึกษา จะแตกต่างกันไปการจัดโปรแกรม
การศึกษาของแต่ละสถานศึกษา ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่างในสถานศึกษานัน้ เช่น บุคลากร
งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ แม้ กระทัง่ ผู้เรี ยนก็มีสว่ นที่จะทาให้ การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดโปรแกรม
การศึกษากระบวนการการบริหารหลักสูตรได้ นากระบวนการการบริหารงานมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ การ
ทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ กระบวนการการบริ หารงานมีประโยชน์ตอ่ การทางาน
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2550: 426) กล่าวถึง ความสาคัญของการบริหารการจัดทาหลักสูตร ดังนี ้
1. ช่วยให้ การบริ หารหลักสูตรสะดวกรวดเร็ วขึ ้น เพราะมองเห็นงาน ปั ญหาของความซ ้าซ้ อน
และสามารถมอบหมายงานได้ ถกู ต้ อง
2. ช่วยให้ ผ้ บู ริหารสามารถนาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ ในการปรับปรุงการทางาน ให้ ทนั กับความ
เปลี่ยนแปลงและความก้ าวหน้ าของงาน
3. ช่วยให้ โรงเรี ยนได้ ขยายเติบโตและก้ าวหน้ า มองเห็นปั ญหาทาให้ งานบรรลุวตั ถุประสงค์
ได้ ตามที่วางไว้
4. ช่วยส่งเสริมตัวบุคคลในการทางาน การจัดหน่วยงาน การบริ หารงานได้ เหมาะกับบุคคล
เพื่อให้ บคุ คลปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความเต็มใจ
5. ช่วยให้ ผ้ บู ริหารได้ ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ กระตุ้นให้ บคุ คลในองค์การทางานอย่างมีอิสระ
และมีความคิดริเริ่ม
6. ช่วยในการจัดหมวดหมูข่ องงาน ให้ เป็ นไปตามความเหมาะสมและรวดเร็ว
7. ช่วยให้ มีการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ จดั ทาสาระของ
หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง เพื่อใช้ เป็ นแนวทางกากับ ควบคุม และวางแผนการ
จัดการศึกษาของโรงเรี ยนอย่างเป็ นระบบ และต้ องจัดทารายละเอียดเพิ่มเติมให้ สอดคล้ องกับสภาพ
ท้ องถิ่น
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4.3 การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรของการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนัน้ ต้ องประกอบไปด้ วยหลักสูตรแกนกลางที่เป็ น
ทิศทางหรื อแนวทางให้ โรงเรี ยนนามาสร้ างหลักสูตรของโรงเรี ยน เพื่อใช้ จดั การเรี ยนการสอนแก่นกั เรี ยน
ต่อไป โดยผู้ที่บทบาทในการการบริ หารงานวิชาการจาเป็ นต้ องดาเนินการกากับดูแลให้ การบริหาร
หลักสูตรให้ มีประสิทธิภาพ
กมล ภู่ประเสริฐ (2544: 32-36) กล่าวว่า การบริหารหลักสูตรประกอบด้ วย
1. การรวบรวมเอกสารเอกสารและวัสดุตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวกับจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยน ได้ แก่
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง เอกสารเกี่ยวกับท้ องถิ่น เอกสารการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจาก
เอกสารดังกล่าวเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้ างความเข้ าใจให้ แก่บคุ ลากรในโรงเรี ยนใช้ เป็ นแนวทางใน
การจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยน
2. รวบรวมข้ อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน ศึกษาชุมชนอย่างละเอียด โดยการสารวจ
การสัมภาษณ์ หรื อพูดคุยกับคนในชุมชน หรื อการขอข้ อมูลและสารสนเทศจากหน่วยงานของรัฐหรื อ
หน่วยงานของภาคเอกชน
3. สร้ างความเข้ าใจเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับหลักสูตร ให้ แก่บคุ ลากรในโรงเรี ยนและชุมชน
โดยการประชุมชี ้แจงอาจเชิญวิทยากรทังภายในและภายนอกโรงเรี
้
ยนมาให้ ความรู้ หรื อการส่ง
บุคลากรของโรงเรี ยนไปประชุม อบรมเพิ่มเติม และอาจดาเนินการประชาสัมพันธ์ชี ้แจงเพิ่มเติม โดย
อาจจะจัดทาเอกสารเพิ่มเติมในประเด็นสาคัญ การประชุมชี ้แจง การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
4. การเตรี ยมการ ตังแต่
้ การเตรี ยมการด้ านบุคลากรที่รับผิดชอบ อาคาร สถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ รวมทังบุ
้ คคลในชุมชนที่จะเข้ าร่วมดาเนินการจัดทาหลักสูตร
5. การวางแนวทางการติดตามกากับการใช้ หลักสูตร
6. การวางแนวทางการประเมินการใช้ หลักสูตร โดยต้ องมีการประเมินแผนการใช้ หลักสูตร
ประเมินการดาเนินการตามหลักสูตร และผลการใช้ หลักสูตร โดยทังสามส่
้
วนนี ้ย่อมมีความสัมพันธ์กนั
สุภนันท์ แก้ วประไพ (2544: 24) กล่าวถึงบทบาทของผู้บริ หารโรงเรี ยนในส่วนของหลักสูตร
และการนาหลักสูตรไปใช้ ดังต่อไปนี ้
1. จัดหาหลักสูตรและเอกสารไว้ ใช้ ให้ เพียงพอสาหรับการปฏิบตั งิ านของครู
2. แนะนาครูผ้ รู ่วมงานในโครงการด้ านการนิเทศการศึกษาในโรงเรี ยน ให้ เข้ าใจ หลักการ
จุดหมาย โครงสร้ าง และสิ่งสาคัญของหลักสูตรที่กาลังใช้ อยู่
3. ให้ มีการชี ้แจง แนะนา ทบทวนหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรแก่ครูก่อนทาการสอน
4. ให้ มีการสนทนา อภิปราย ประชุมหรื อฟั งการอภิปราย หรื อการสนทนาเรื่ องหลักสูตร
ร่วมกับผู้ร้ ูหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องในท้ องถิ่น
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5. จัดให้ มีการผลิต จัดทาหลักสูตร เอกสารหลักสูตร คูม่ ือการใช้ หลักสูตรให้ ครูอย่างเพียงพอ
ครบถ้ วน และดูแลให้ พร้ อมที่จะใช้ อยูต่ ลอดเวลา
6. ชี ้แจงเรื่ องหลักสูตรการสอน แผนการสอน และนโยบายด้ านการเรี ยนการสอนตลอดจนสิ่ง
ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องหลักสูตร และการสอนตามแนวทางของโรงเรี ยนแก่ครูที่ย้ายมาใหม่หรื อบรรจุใหม่ให้
เข้ าใจและรับผิดชอบด้ วยวิธีที่เป็ นแบบแผนที่แน่นอน
7. จะให้ มีกรรมการตรวจสอบการใช้ หลักสูตรประกอบการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนตังแต่
้ ขนั ้
การเตรี ยมการสอนเป็ นต้ นไป จนถึงการวัดผลและประเมินผลผู้บริหารสถานศึกษาเป็ นผู้มีบทบาท
สาคัญที่สดุ ในการบริหารงานด้ านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ ในสถานศึกษา ซึง่ มีแนวทาง
ปฏิบตั งิ านตามภารกิจของสถานศึกษา
รุจิร์ ภู่สาระ (2545: 198) ได้ กล่าวถึงการบริหารการนาหลักสูตรไปใช้ ซึง่ ได้ แก่
1. การบริการจัดการห้ องสมุด ให้ เป็ นแหล่งศึกษาค้ นคว้ าที่สาคัญที่สดุ ในโรงเรี ยนโดยจัดหา
เอกสารอ้ างอิง การใช้ วิธีการสืบค้ นที่ทนั สมัย ส่งเสริมให้ มีการจัดกิจกรรมการอ่านเพื่อเชิญชวนให้
นักเรี ยนมีนิสยั รักการอ่าน รู้จกั ค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตนเอง
2. จัดหาแหล่งเรี ยนรู้อื่น ๆ ภายนอกสถานศึกษา เช่น จัดหาสื่อธรรมชาติแทนการใช้ สื่อ
อุปกรณ์ราคาแพง รวมทังจั
้ ดหาภูมิปัญญาท้ องถิ่นโดยจัดเป็ นทาเนียบเพื่อช่วยให้ ครูได้ มีโอกาสใช้
บุคลากรเหล่านี ้เสริมสร้ างความรู้ในสภาพจริงของท้ องถิ่น
3. จัดสภาพแวดล้ อมของโรงเรี ยน ทังภายในและภายนอกโรงเรี
้
ยนให้ สวยงาม สะอาดน่าอยู่
ปลอดภัยและปราศจากอบายมุข
4. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานและผู้ปกครองเป็ นประจาเพื่อรับฟั ง
ความคิดเห็นผลการใช้ หลักสูตร คือ พฤติกรรมและการปฏิบตั ขิ องนักเรี ยนที่เปลี่ยนแปลงไปจากการใช้
หลักสูตร
5. จัดอาคารสถานที่ในการดาเนินงาน
6. จัดทาและจัดหาสื่อ/อุปกรณ์การเรี ยนการสอนให้ เหมาะสมตามที่หลักสูตรกาหนด
7. จัดสรรงบประมาณ โดยคานึงถึงการใช้ หลักสูตรเป็ นสิ่งสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
อาคารสถานที่
8. จัดโครงการในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยนตังแต่
้ ครู นักเรี ยน เจ้ าหน้ าที่นกั การ
ภารโรง ให้ เข้ าใจการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา
กรมวิชาการ (2546: 99) ได้ สรุปถึงบทบาทหน้ าที่ของผู้บริหารในการนาหลักสูตรไปใช้ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด คือ
1. ศึกษาทาความเข้ าใจหลักสูตรการศึกษาและวิสยั ทัศน์การจัดการศึกษา
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2. ทาหน้ าที่วางแผนการกาหนดหลักสูตร หน่วยการเรี ยนรู้ การจัดกิจกรรม การเรี ยนรู้การ
ประเมินผลการเรี ยนรู้
3. ประเมินผลการใช้ หลักสูตร เพื่อนาผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ ทนั สมัย
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน ชุมชนและท้ องถิ่น
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานวิชาการในด้ านการพัฒนาหลักสูตร โดย
การศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่กาหนดเป็ นสาระแกนกลางของกระทรวง
ศึกษาธิการ ข้ อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปั ญหา และความต้ องการของสังคม ชุมชน และท้ องถิ่น
วิเคราะห์สภาพแวดล้ อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์โดยมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ ายในโรงเรี ยน และชุมชน จัดทาโครงสร้ างหลักสูตร
และสาระต่าง ๆ ที่กาหนดให้ มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ สารวจความรู้ ความสามารถของครูให้ สอดคล้ องกันกับการจัดทาหลักสูตร
ของสถานศึกษา ประสานกับกลุม่ บริหารงานบุคคลเพื่อจัดสรรอัตรากาลังให้ เหมาะสมโดยพยายาม
บูรณาการเนื ้อหาสาระทังในกลุ
้
ม่ สาระการเรี ยนรู้เดียวกันและระหว่างกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ตามความ
เหมาะสม นาหลักสูตรไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน และบริหารจัดการการใช้ หลักสูตรให้ เหมาะสม
เสนอแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารหลักสูตร จัดทาหลักสูตรและแนวปฏิบตั กิ ารใช้ หลักสูตร ตรวจสอบ
เกี่ยวกับการโอน/ย้ าย หลักสูตรระหว่างโรงเรี ยนและหลักสูตรอื่นสารวจความต้ องการของผู้รับบริการใน
การจัดการเรี ยนการสอนนอกระบบโรงเรี ยน การเรี ยนแบบอัธยาศัย รวมทังก
้ าหนดแนวทางการใช้
หลักสูตร เสนอแนะกลุม่ งาน งาน ที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินงานในการพัฒนาหลักสูตร
การบริ หารงานวิชาการด้ านการพัฒนาหลักสูตรตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และแก้ ไขเพิ่มเติม ( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 ประกอบไปด้ วย
1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สาระแกนกลางของกระทรวง
ศึกษาธิการ ข้ อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปั ญหา และความต้ องการของสังคม ชุมชน และท้ องถิ่น
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้ อม และ ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกาหนดวิสยั ทัศน์
ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์โดยมีสว่ นร่ วมของทุกฝ่ ายในโรงเรี ยน และชุมชน
3. จัดทาโครงสร้ างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่กาหนดให้ มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื ้อหาสาระ
ทังในกลุ
้
ม่ สาระการเรี ยนรู้เดียวกันและระหว่างกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ตามความเหมาะสม
4. นาหลักสูตรไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน และบริหารจัดการการใช้ หลักสูตรให้
เหมาะสม
5. เสนอแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารหลักสูตร

58

6. จัดทาหลักสูตรและแนวปฏิบตั กิ ารใช้ หลักสูตร
7. ตรวจสอบเกี่ยวกับการโอน/ย้ าย หลักสูตรระหว่างโรงเรี ยนและหลักสูตรอื่น
8. สารวจความต้ องการของผู้รับบริ การในการจัดการเรี ยนการสอนนอกระบบโรงเรี ยน การ
เรี ยนแบบอัธยาศัย รวมทังก
้ าหนดแนวทางการใช้ หลักสูตร เสนอแนะกลุม่ งาน งาน ที่เกี่ยวข้ องในการ
ดาเนินงาน
4.4 แนวทางการจัดทาหลักสูตรโรงเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 สูก่ ารจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยน
จัดทาขึ ้นเพื่อให้ เขตพื ้นที่การศึกษา หน่วยงานระดับท้ องถิ่นและโรงเรี ยนทุกสังกัดที่จดั การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน ได้ นาไปใช้ เป็ นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 1) หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 นอกเหนือจากการกาหนดวิสยั ทัศน์ หลักการ
จุดหมาย สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรี ยนรู้แล้ วยังได้ ให้
รายละเอียดในแต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ได้ กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้เป็ นเป้าหมายสาคัญของการ
พัฒนาคุณภาพนักเรี ยน มาตรฐานการเรี ยนรู้ระบุสิ่งที่ผ้ เู รี ยนพึงรู้และปฏิบตั ไิ ด้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พงึ ประสงค์ ที่ต้องการให้ เกิดแก่นกั เรี ยน เมื่อจบการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน นอกจากนัน้
มาตรฐานการเรี ยนรู้ยงั เป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทังระบบ
้
เพราะมาตรฐาน
การเรี ยนรู้จะสะท้ อนให้ ทราบว่าต้ องการอะไร ต้ องสอนอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร
รวมทังเป็
้ นเครื่ องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการกาหนดตัวชี ้วัดระบุ
สิ่งที่ผ้ เู รี ยนพึงรู้และปฏิบตั ไิ ด้ รวมทังคุ
้ ณลักษณะของผู้เรี ยนในแต่ละระดับชัน้ ซึง่ สะท้ อนถึงมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็ นรูปธรรม นาไปใช้ ในการกาหนดเนื ้อหา จัดทาหน่วย
การเรี ยนรู้ จัดการเรี ยนการสอน และเป็ นเกณฑ์สาคัญสาหรับการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพนักเรี ยน ประกอบด้ วย
1. ตัวชี ้วัดชันปี
้ เป็ นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรี ยนแต่ละชันปี
้ ในระดับการศึกษาภาคบังคับ
(ป.1- ม.3)
2. ตัวชี ้วัดช่วงชันเป็
้ นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.4 – ม.6)
จากรายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานดังที่กล่าวมา โรงเรี ยน
สามารถนาเป็ นแนวทางในการจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยนที่สนองตอบต่อหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพิ่มเติมในส่วนที่เป็ นความต้ องการของท้ องถิ่นโดยมีองค์ประกอบ ดังนี ้
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1. ส่วนนา (วิสยั ทัศน์ พันธกิจ จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรี ยน)
2. การจัดทาโครงสร้ างหลักสูตร (รายวิชาพื ้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
เวลาเรี ยนระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) (รายปี ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.1 – ม.3) (รายภาค)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4 – ม.6) (รายภาค) โครงสร้ างหลักสูตรเป็ นการนาเสนอโครงสร้ าง
หลักสูตรของโรงเรี ยนในแต่ละระดับชัน้ สนองตอบต่อหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และความเป็ นท้ องถิ่นทังในระดั
้
บเขตพื ้นที่การศึกษา และระดับโรงเรี ยนที่สะท้ อน
การบริ หารจัดการหลักสูตร เวลาเรี ยนในแต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน สาระการ
เรี ยนรู้ท้องถิ่นเพิ่มเติม หรื อ การจัดรายวิชาเพิ่มเติมตามความต้ องการของโรงเรี ยน
3. การจัดทาคาอธิบายรายวิชา (รหัสวิชา ชื่อรายวิชา กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ระดับชัน้ เวลา
เรี ยน รายละเอียดคาอธิบายรายวิชา
3.1 ศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู้
3.2 ศึกษาตัวชี ้วัดชันปี
้ (ป.1 – ม.3)
3.3 ศึกษาตัวชี ้วัดช่วงชัน้ (ม.4 – ม.6)
3.4 ศึกษาสาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
3.5 ศึกษากรอบสาระการเรี ยนรู้ท้องถิ่นเพิ่มเติม
3.6 ศึกษาการลงรหัสรายวิชาทังพื
้ ้นฐาน และเพิ่มเติมประมวลจัดทาคาอธิบายรายวิชา
แยกตามกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ อันประกอบไปด้ วย ส่วนของสาระการเรี ยนรู้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
และคุณลักษณะที่เกิด (คุณภาพผู้เรี ยนตามหลักสูตร)
4. เกณฑ์การจบหลักสูตร
5. การจัดทาหน่วยการเรี ยนรู้
5.1 โครงสร้ างหลักสูตรโรงเรี ยน
5.2 มาตรฐานการเรี ยนรู้ / ตัวชี ้วัด
5.3 สาระการเรี ยนรู้ ดาเนินการจัดหน่วยการเรี ยนรู้ในแต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ที่
ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางและสาระการเรี ยนรู้ท้องถิ่นเพิ่มเติม
6. การออกแบบการเรี ยนรู้ที่อิงมาตรฐาน
6.1 ตัวชี ้วัด
6.2 สาระการเรี ยนรู้ทงแกนกลางและท้
ั้
องถิ่น
6.3 ชิ ้นงาน / ภาระงาน
6.4 เกณฑ์การประเมิน
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6.5 ชื่อหน่วยการเรี ยนรู้
6.6 เวลาเรี ยนดาเนินการออกแบบการเรี ยนรู้ที่อิงมาตรฐานการเรี ยนรู้ (แผนการจัดการ
เรี ยนรู้) ประกอบไปด้ วย มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี ้วัด สาระสาคัญ สาระการเรี ยนรู้ (ความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์) ชิ ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์การประเมินชิ ้นงาน กิจกรรมการ
เรี ยนรู้ (นาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน ช่วยพัฒนาผู้เรี ยน รวบยอด สื่อการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล บันทึกผล
หลังสอน)
7. คูม่ ือการวัดและประเมินผลระดับโรงเรี ยน
7.1 การประเมินในระดับชันเรี
้ ยน ประเมินความก้ าวหน้ าโดยใช้ วิธีการอย่างหลากหลาย
7.2 การประเมินในระดับโรงเรี ยน ตัดสินผลการเรี ยนรู้รายปี / รายภาค การอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนการดาเนินการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึง่ โรงเรี ยนนา
ร่องและพร้ อมใช้ ใช้ ในปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนทัว่ ไปใช้ ในปี การศึกษา 2553 จะเห็นได้ วา่ เป็ นการ
ทบทวนหลักสูตรโรงเรี ยนเดิม โดยจัดทาโครงสร้ างหลักสูตรโรงเรี ยน จัดทาคาอธิบายรายวิชา โดย
ประมวลจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับท้ องถิ่น
และสถานศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนที่เป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน / ท้ องถิ่นที่ต้องการพัฒนาเป็ น
พิเศษ
4.5 ปั ญหาการบริหารหลักสูตร
การบริ หารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ โรงเรี ยนต้ องมีการเตรี ยมวางแผนเพื่อใช้
หลักสูตร ผู้บริหารโรงเรี ยนและคณะกรรมการโรงเรี ยนจะต้ องศึกษาและทาความเข้ าใจหลักสูตร และ
เตรี ยมความพร้ อมในการใช้ หลักสูตร พิจารณาถึงงบประมาณและอาคารสถานที่ว่าพอเพียงหรื อไม่
การเตรี ยมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้ หลักสูตรจะดาเนินการโดยวิธีใด การวางแผนงานเพื่อใช้ หลักสูตร
อย่างละเอียดรอบคอบและมีขนตอน
ั้
จะทาให้ การใช้ หลักสูตรประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
โรงเรี ยนควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการนาหลักสูตรไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม เนื่องจากโรงเรี ยน
แต่ละแห่งมีบริ บทต่างกัน ความพร้ อมต่างกัน อีกทังมี
้ ความแตกต่างกันในด้ านงบประมาณ ทรัพยากร
สถานที่ และบุคลากร รวมทังนั
้ กเรี ยนในโรงเรี ยนแต่ละโรงเรี ยนก็มาจากพื ้นเพครอบครัว ฐานะทาง
เศรษฐกิจ สังคมที่ตา่ งกัน มีความรู้ความสามารถตลอดจนความต้ องการที่แตกต่างกัน ดังนันการ
้
วางแผนในการบริหารจัดการหลักสูตรจึงควรพิจารณาให้ สอดคล้ องสัมพันธ์กบั ปั จจัยต่างๆ ดังกล่าว
ด้ วย (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2552: 35) แต่ที่ผา่ นมายังพบปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการด้ านหลักสูตร ดังนี ้
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ นาเสนอผลการวิจยั เรื่ อง กรอบทิศทางการวิจยั ทาง
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การศึกษาในอนาคต และประเด็นที่สง่ ผลกระทบต่อภาพรวมการศึกษาของประเทศไทย เกี่ยวกับ
ปั ญหาด้ านหลักสูตร คือ การพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากครูผ้ ใู ช้ หลักสูตรยังขาดความรู้ความเข้ าในอย่าง
ถ่องแท้ ในสาระของหลักสูตร หลักสูตรไปไม่ถึงมือผู้ปฏิบตั ิในระดับสถานศึกษา การขาดแคลน
งบประมาณในการบริหารหลักสูตร (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550: 2)
สันติ บุญภิรมย์ (2552: 19-20) ได้ กล่าวถึงปั ญหาการบริ หารงานวิชาการยังมีจดุ อ่อนและ
ข้ อบกพร่องในด้ านหลักสูตร ดังนี ้
1. ขาดการพัฒนาหลักสูตรหรื อปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรท้ องถิ่น
และหลักสูตรสถานศึกษา
2. การส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรี ยนและระดับสูงไม่เพียงพอและที่สาคัญผู้บริหาร
ให้ ความสนใจกับงานอื่น ๆ ของสถานศึกษามากกว่างานวิชาการ
3. สถานศึกษาให้ ความร่วมมือกับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและองค์กรสังคมอื่น ๆ ในการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการน้ อย
ธีระ รุญเจริญ ได้ กล่าวถึงสภาพและปั ญหาการจัดการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และได้ รับการแก้ ไขเพิ่มเติมบางมาตรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
(2553: 10-15) เกี่ยวกับปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านหลักสูตร ดังนี ้
1. ผู้บริหารและครู ขาดความเข้ าใจและขาดความสามารถในการจัดทาหลักสูตร ส่งผลให้
สถานศึกษาสับสน ไม่มนั่ ใจ และเข้ าใจไม่ตรงกัน
2. การให้ ความรู้ ในการพัฒนาหลักสูตรของแต่หน่วยงานไม่ตรงกัน
3. ปฎิรูปหลักสูตรได้ ตามแนวทางที่กาหนดไว้ แต่ไม่สามารถบริหารให้ บรรลุเป้าหมายได้
4. ส่วนกลางกาหนดมาตรฐานระหว่างช่วงชันค่
้ อนข้ างมากและซ ้าซ้ อน ทาให้ หน่วยการ
เรี ยนรู้และเนื ้อหาสาระมากมาย
สาหรับโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 จานวน 20 โรงเรี ยน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการข้ างต้ น จากการรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ได้ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2
(พ.ศ. 2548- พ.ศ.2553) และได้ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโรงเรี ยนในส่วนบทสรุปสาหรับผู้บริหาร ที่ยงั
พบกับปั ญหาการบริ หารวิชาการด้ านหลักสูตร (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทาง
การศึกษา (องค์การมหาชน). 2554: ออนไลน์) ดังนี ้
1. การบริหารหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรี ยนยังขาดการต่อเนื่อง
2. การบริหารหลักสูตรและการจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยน ขาดความสอดคล้ องกับความ
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ต้ องการของท้ องถิ่นและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานวิชาการด้ านหลักสูตร
และพบกับปั ญหา ดังนี ้
อมลวรรณ วีระธรรมโม และวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน (2551: 163-164) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง
สภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดการบริหารโรงเรี ยน
เป็ นฐานในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสงขลา เขต1 ผลการวิจยั พบว่า
ปั ญหาการบริ หารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี ้
1. ด้ านการเตรี ยมความพร้ อม การจัดทาสาระหลักสูตรสถานศึกษา ยังพบปั ญหาอยูใ่ น
ระดับมาก
2. ด้ านการดาเนินการใช้ หลักสูตร ด้ านการกากับ ติดตาม นิเทศและประเมินการใช้ หลักสูตร
พบปั ญหาระดับกลาง
ที่เป็ นเช่นนี ้เนื่องจากโรงเรี ยนแต่ละแห่งมีความจาเป็ นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการสร้ างหลักสูตร
ตามเวลาที่สานักงานการศึกษาขันพื
้ ้นฐานกาหนด ซึง่ ครูในสถานศึกษายังไม่ได้ รับการเตรี ยมความ
พร้ อม ยังขาดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและที่สาคัญผู้
ปฏิบตั ไิ ม่เคยมีประสบการณ์ในการสร้ างหรื อพัฒนาหลักสูตรโรงเรี ยน
ชัญญา พงษ์ชยั และคณะ (2553: บทคัดย่อ) ได้ วิจยั เรื่ องปั ญหาและแนวทางแก้ ไขการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ผลการวิจยั พบปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ ที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาการบริหารหลักสูตร
คือ ปั ญหาครูวิเคราะห์หลักสูตรไม่เป็ น และไม่สามารถนาไปจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ ตรง
หลักสูตร มีปัญหามากที่สดุ เนื่องจากครูขาดความรู้ความเข้ าใจในการวิเคราะห์หลักสูตรและไม่
สามารถนาไปจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ปรี ยาภัสสร์ เส็งเส และธานี เกสทอง (2553: 6 ออนไลน์) ได้ ศกึ ษาปั ญหาและการนาเสนอ
แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็กในอาเภอไพศาลี สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มาวิเคราะห์ปัญหาและผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาการบริหาร
หลักสูตร คือ ด้ านการบริ หารหลักสูตร โดยภาพรวมมีปัญหาระดับปานกลาง ข้ อที่มีปัญหาอันดับที่ 1
คือ การจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยนโดยให้ ทกุ ฝ่ ายและผู้เกี่ยวข้ องเข้ ามามีสว่ นร่วม ปั ญหาอันดับที่ 2 คือ
การจัดทาคูม่ ือครูเกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรี ยนและการเรี ยนการสอน และปั ญหาอันดับที่3 คือ การ
วิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ของสถานศึกษาก่อนจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยน
จักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์ (2554: บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาปั ญหาในการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับสถานศึกษาในโรงเรี ยนพร้ อมใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
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กรณีศกึ ษา โรงเรี ยนท่าหลวงวิทยาคม สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผลการวิจยั
พบว่า ครูยงั ขาดความรู้ ความเข้ าใจ ในการจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยน ความสามารถการบริหารจัดการ
หลักสูตรโรงเรี ยน ชุมชนขาดการมีสว่ นร่วมในการจัดทาหลักสูตรท้ องถิ่น ขาดการนิเทศติดตามการใช้
หลักสูตรโรงเรี ยน โรงเรี ยนขาดการวางแผนประเมินการใช้ หลักสูตรโรงเรี ยนตามสภาพจริงทังก่
้ อนใช้
ระหว่างใช้ และหลังใช้ การวิจยั เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้ หลักสูตรโรงเรี ยน โรงเรี ยนยังไม่มีการ
ทาวิจยั หลักสูตรโรงเรี ยนอย่างจริงจัง
จากการศึกษาข้ างต้ นจะพบปั ญหาการบริ หารหลักสูตร ได้ แก่ 1) บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้ าใจในการจัดทาหลักสูตร 2) ขาดการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 3) ขาดการมีสว่ นร่วมในการ
จัดทาหลักสูตร 4) ขาดการประเมินการใช้ หลักสูตร 5) ไม่สามารถบริ หารหลักสูตรได้ บรรลุเป้าหมาย
สรุปจะเห็นว่าการบริหารงานวิชาการด้ านหลักสูตร ที่สามารถจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาได้ ผู้มีบทบาทการบริหารงานวิชาการด้ านหลักสูตรต้ องเริ่มต้ นด้ วยการ
วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน การเตรี ยมความพร้ อม ความรู้ความเข้ าใจแก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ศึกษาความต้ องการของชุมชนและท้ องถิ่น จัดสรรงบประมาณในการ
บริหารหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรเข้ ารับการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร จัดเตรี ยม
เอกสาร คูม่ ือการจัดทาหลักสูตรและแนวปฏิบตั กิ ารใช้ หลักสูตร ให้ สามารถบูรณาการเนื ้อหาสาระทัง้
ในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้เดียวกันและระหว่างกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ได้ ส่งผลให้ หลักสูตรที่ใช้ ในการจัดการ
เรี ยนการสอนความความถนัด ความต้ องการของนักเรี ยน ชุมชนและท้ องถิ่น ตลอดจนการดาเนินการ
ติดตาม ประเมินหลักสูตร ทังก่
้ อนใช้ หลักสูตร ระหว่างใช้ และหลังการใช้ หลักสูตร รวมถึงการส่งเสริม
การวิจยั หลักสูตร เพื่อนาผลการประเมินและการวิจยั มาใช้ ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรโรงเรี ยนต่อไป

5. การบริหารงานวิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
การจัดการเรี ยนการสอนให้ เป็ นไปตามหลักสูตรโรงเรี ยน กรมวิชาการ (2545: 34) เป็ น
ภารกิจหลักของผู้บริหาร ดังนันผู
้ ้ บริหารส่วนใหญ่ต้องให้ ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน จัดโปรแกรมการศึกษา โดยมุง่ ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเป็ นหลักให้ นกั เรี ยน
ประสบผลสาเร็จในการเรี ยน ซึง่ ตรงตามจุดมุง่ หมายการศึกษาที่ต้องเน้ นไปที่ผ้ เู รี ยนซึง่ เป็ นผลผลิตของ
โรงเรี ยนให้ มีคณ
ุ ภาพ และจะส่งผลต่อความเชื่อมัน่ และศรัทธาของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ า
มาเรี ยน หากโรงเรี ยนมีงานวิชาการก้ าวหน้ าโรงเรี ยนก็จะมีชื่อเสียงเป็ นที่นิยมและเป็ นที่ยอมรับ ซึง่ มี
นักการศึกษาได้ ให้ ความหมายการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี ้
5.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอน
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 4) ได้ ให้ ความหมายของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยน
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เป็ นสาคัญ คือการจัดการเรี ยนการสอนที่ให้ ความสาคัญกับผู้เรี ยน ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั เรี ยนรู้ด้วย
ตนเอง เรี ยนในเรื่ องที่สอดคล้ องกับความสามารถ และความต้ องการของตนเอง และได้ พฒ
ั นา
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 20-21) ได้ อธิบายถึง การจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้ นผู้เรี ยนสาคัญที่สดุ หมายถึง การกาหนดจุดหมาย สาระ กิจกรรมแหล่งเรี ยนรู้สื่อการเรี ยน
และการวัดประเมินผล ที่มงุ่ พัฒนาคน และชีวิตให้ เกิดประสบการณ์การเรี ยนรู้เต็มตามความสามารถ
สอดคล้ องกับความถนัด ความสนใจ และความต้ องการของนักเรี ยน
5.2 ความสาคัญของการบริหารการจัดการเรี ยนการสอน
มีผ้ ศู กึ ษาความสาคัญของการบริหารงานด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี ้
สมชาย ฐิ ตริ ัตนอัศว์ (2551:4-6) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในแหล่งเรี ยนรู้เป็ นกลไก
ที่สาคัญอย่างหนึง่ ในการกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือ
ปฏิบตั ิ ระหว่างหรื อหลังการเรี ยนรู้ในแหล่งเรี ยนรู้นนั ้ ๆ และสาหรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในแหล่ง
เรี ยนรู้นนั ้ ผู้จดั กิจกรรมหรื อผู้ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ จาเป็ นต้ องมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับแหล่ง
เรี ยนรู้ที่จะนามาออกแบบกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกปฏิบตั ิ ซึ่งต้ องรู้วา่ แหล่งเรี ยนรู้นนถู
ั ้ กจัดอยู่ในประเภท
ใด มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่ องอะไรบ้ าง และมีวตั ถุประสงค์ของการจัดตังอย่
้ างไร ตลอดจนจุดเน้ น หรื อ
กิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู้วา่ มีกิจกรรมอะไรบ้ างและมีเนื ้อหาสาระอะไรที่ต้องการเน้ นให้ ผ้ เู ข้ าใช้ บริการ
ทราบหรื อเรี ยนรู้ ซึง่ ผู้ออกแบบกิจกรรมต้ องเข้ าใจในเรื่ องนี ้ เนื่องจากองค์ความรู้ตา่ ง ๆ ที่อยู่ในแหล่ง
เรี ยนรู้อาจมีเนื ้อหาสาระที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้ในหลักสูตร ซึง่ ก็จะเป็ นประโยชน์และมี
ความหมายต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนมากขึ ้น ดังนันการออกแบบกิ
้
จกรรมการเรี ยนรู้จงึ เป็ นกิจกรรมที่
ช่วยเติมเต็มความรู้ หรื อการขยายความรู้ความเข้ าใจให้ ผ้ เู รี ยนหรื อเสริมทักษะทาให้ เกิดเป็ นองค์ความรู้
ใหม่ในตัวผู้เรี ยนต่อไป ฉะนัน้ การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้จงึ จาเป็ นต้ องเข้ าใจเกี่ยวความหมาย
ความสาคัญ ลักษณะ ประโยชน์ รูปแบบ และขันตอนตลอดจนหลั
้
กในการสร้ างหรื อออกแบบกิจกรรม
การเรี ยนรู้ในแหล่งเรี ยนรู้ความหมายและความ สาคัญของกิจกรรมการเรี ยนรู้ในแหล่งเรี ยนรู้ เป็ น
กิจกรรมที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีการฝึ กเสริมทักษะในการเรี ยนรู้ในแหล่งเรี ยนรู้ ซึง่ ในที่นี ้ หมายถึงการ
ทากิจกรรมการเรี ยนรู้ในแหล่งเรี ยนรู้ที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อเสริมให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจ
และมีทกั ษะเพิ่มขึ ้น ส่วนใหญ่กิจกรรมการเรี ยนรู้ มักจะมีอยูท่ ้ ายบทเรี ยนซึง่ ในบางครัง้ กิจกรรมการ
เรี ยนรู้จะมีลกั ษณะเป็ นแบบฝึ กหัดให้ ผ้ เู รี ยน ได้ ฝึกปฏิบตั ิหรื อเป็ นใบงานให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ริ ะหว่างเรี ยนรู้
หรื อหลังการเรี ยนรู้ในแหล่งเรี ยนรู้ กิจกรรมแบบการเรี ยนรู้ในแหล่งเรี ยนรู้มีความสาคัญต่อผู้เรี ยน
เพราะการทากิจกรรมจะช่วยเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจ ทักษะให้ กบั ผู้เรี ยน ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้ได้ เร็วขึ ้น ชัดเจนขึ ้นกว้ างขวางขึ ้น ทาให้ การจัดการเรี ยนการสอนประสบความสาเร็จอย่างมี
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ประสิทธิภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ (วารสารวิชาการ: 2553)การจัดการเรี ยนการสอนมีความสาคัญ เพราะ
จะทาให้ สามารถออกแบบการเรี ยนรู้ ออกแบบกิจกรรม และรู้ถึงวิธีการพัฒนาผู้เรี ยนไปสูเ่ ป้าหมายได้
อย่างไร และสามารถกาหนดวิธีการวัดและประเมินผล ที่สามารถตรวจสอบคุณภาพของผู้เรี ยนว่าบรรลุ
เป้าหมายของการจัดการเรี ยนการสอนหรื อไม่
5.3 การบริหารจัดการเรียนการสอน
ในด้ านการบริหารการสอน ดุ๊ก (วีระ สุภากิจ. 2540: 95; อ้ างอิงจาก Duke. 1987:81-84) ได้
กล่าวถึงวิสยั ทัศน์ที่บรู ณาการเกี่ยวกับบริ หารการสอนว่า ผู้บริหารการสอนที่ประสบความสาเร็จต้ อง
จัดการใน 7 สถานการณ์ ได้ แก่
1. การนิเทศและการพัฒนาครู
2. การประเมินผลครู
3. การบริหารและการสนับสนุนการสอน
4. การจัดการทรัพยากร
5. การควบคุมคุณภาพ
6. การประสานงาน
7. การแก้ ข้อขัดข้ อง
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2544: 38-39) ได้ ให้ แนวทาง
กระบวนการในการปฏิบตั งิ านวิชาการสาหรับผู้บริหารโรงเรี ยนในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยน
การสอนไว้ ดังนี ้
1. จัดให้ มีแผนการสอนให้ ครบถ้ วนทุกชัน้ และทุกกลุม่ สาระ สาหรับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มุง่ เน้ นให้ ครูผ้ สู อนจัดทาแผนการสอนเอง ผู้บริหารต้ องเป็ นผู้นาและกระตุ้นให้ ครู
จัดทาและติดตามการนาไปใช้ ด้วย
2. จัดห้ องให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับจานวนนักเรี ยน รวมถึงจัดวัสดุครุภณ
ั ฑ์ และสิ่ง
อานวยความสะดวกให้ เพียงพอตามความจาเป็ น
3. จัดสถานที่อปุ กรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ และห้ องพิเศษ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนในกลุม่ สาระต่างๆ ตามสภาพความพร้ อมของโรงเรี ยน
4. ตรวจสอบการจัดตารางสอนให้ เหมาะสมกับเวลาและสอดคล้ องกับอัตราเวลาเรี ยนใน
หลักสูตรทุกกลุม่ สาระ ทุกชันเรี
้ ยน และให้ มีตารางสอนรวมของโรงเรี ยนด้ วย
5. จัดทาหรื อจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตร และแบบพิมพ์ตา่ งๆ ที่สนับสนุนการสอนเช่น
แผนการสอน คูม่ ือครู และเอกสารที่เกี่ยวข้ องสาหรับครูผ้ สู อนให้ เพียงพอทุกระดับชัน้ การนิเทศและ
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การพัฒนาครูการประเมินผลครู การจัดการทรัพยากร การควบคุมคุณภาพการบริหารและการ
สนับสนุนทางการสอนการประสานงาน การแก้ ข้อขัดข้ องและทุกกลุม่ สาระ โดยการสารวจความขาด
แคลน และความต้ องการของครูผ้ สู อน นักเรี ยน
6. จัดครูประจาชัน้ ครูประจาวิชาให้ เหมาะสม โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และความถนัด หากไม่สามารถดาเนินการได้ ก็ให้ จดั ตามความสมัครใจ ทังนี
้ ้ให้ คานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดกับนักเรี ยนด้ วย
7. ติดตามการจัดการเรี ยนการสอนของครู โดยการตรวจแผนการสอนหรื อบันทึกการสอน
ของครูอย่างสม่าเสมอ
8. เยี่ยมชันเรี
้ ยน หรื อสังเกตการสอน โดยกาหนดเป็ นปฏิทินการปฏิบตั งิ านไว้
9. จัดครูเข้ าสอนแทนครูที่ขาด หรื อครูที่ไม่มาปฏิบตั งิ าน โดยมีการบันทึกมอบหมายงาน
และบันทึกรายงานผลการปฏิบตั งิ านเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
10. ติดตามช่วยเหลือพิเศษช่วยแก้ ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนการสอนให้ แก่ครู ให้
ขวัญและกาลังใจในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร
11. เป็ นผู้นาให้ ครูปรับปรุงการสอนให้ ร้ ูจกั ใช้ เทคนิคและวิธีการสอนแบบต่างๆ และเลือก
กิจกรรมการสอนโดยคานึงถึงสภาพความพร้ อมของนักเรี ยน โรงเรี ยน ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมเป็ น
สาคัญเพื่อให้ นกั เรี ยนมีความรู้ทกั ษะและเจตคติที่ดี
กมล ภู่ประเสริฐ (2544: 53) ได้ กล่าวถึงภารกิจในการบริ หารการเรี ยนการสอน ไว้ วา่ ผู้บริหาร
ต้ องจัดให้ มีการดาเนินงานตามภารกิจนัน้ ๆ หากการดาเนินงานมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดี จะช่วย
ให้ การเรี ยนการสอนและการประเมินผลการเรี ยนเป็ นไปอย่างถูกต้ อง มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรี ยนได้ อย่างแท้ จริง ภาระในการบริหารการเรี ยนการสอนมีการดาเนินการ ดังนี ้
1. การรวบรวมรูปแบบการเรี ยนการสอน กระบวนการเรี ยนการสอน เทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนที่มีลกั ษณะเน้ นผู้เรี ยนสาคัญที่สดุ หรื อเน้ นการปฏิบตั จิ ริงของผู้เรี ยนในสภาพชีวิตจริง
และช่วยพัฒนาความสามารถด้ านต่าง ๆ ของนักเรี ยนได้ อย่างแท้ จริง
2. การร่วมกันวิเคราะห์และกาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับหน่วยการเรี ยนรู้
ที่สถานศึกษาจัดทาขึ ้น ในหน่วยการเรี ยนรู้แต่ละหน่วยอาจประกอบด้ วยรูปแบบเทคนิค กิจกรรมที่
หลากหลายได้ แล้ วแต่ความเหมาะสมที่จะทาให้ นกั เรี ยนได้ พฒ
ั นาเต็มศักยภาพ
3. การกาหนดความต้ องการในเรื่ องสื่อการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยน
การสอน ในหน่วยการเรี ยนรู้รายวิชานัน้ เนื่องจากกิจกรรมจะมีลกั ษณะให้ นกั เรี ยนได้ ปฏิบตั จิ ริง สื่อการ
เรี ยนรู้จงึ เป็ นสื่อที่นกั เรี ยนใช้ ปฏิบตั ิ ไม่ใช่สื่อที่ครูใช้ สาธิตหรื อใช้ แสดงให้ ดู
4. การวิเคราะห์และกาหนดวิธีการประเมินผลการเรี ยน ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้รายวิชาที่
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เป็ นการประเมินตามสภาพจริง รวมทังการก
้
าหนดให้ ชดั เจนในการประเมินระหว่างปฏิบตั กิ ารเรี ยนรู้
เพื่อเตรี ยมการในเรื่ องวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือวัดแนวปฏิบตั ิ แบบฟอร์ มที่ต้องใช้ ทงนี
ั ้ ้ให้ คานึงถึง
มาตรฐานการเรี ยนรู้เป็ นสาคัญ
5. การจัดทาแผนการสอนหรื อแผนจัดการเรี ยนรู้ของผู้สอนแต่ละคน
6. การเตรี ยมการในเรื่ องการเรี ยนการสอน ต้ องมีการจัดหา จัดทา จัดห้ องต่าง ๆให้ พร้ อมใน
การใช้ มีรายการที่จะรู้วา่ สื่อหรื อห้ องนัน้ ๆ ใช้ ตามแผนการสอนของใคร ในเวลาใดเพื่อการจัดการที่
เหมาะสม รวมทังการใช้
้
สื่อการเรี ยนการสอนนอกห้ องเรี ยนหากเป็ นการใช้ สื่อการเรี ยนการสอนนอก
โรงเรี ยน
7. การเตรี ยมการเรื่ องประเมินผลการเรี ยน เริ่มจากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้ราย
ภาค/รายปี ของหน่วยการเรี ยนรู้
8. การติดตามกากับ และส่งเสริมให้ มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแผนการสอน
หรื อแผนการจัดการเรี ยนรู้ รวมทังแผนการจั
้
ดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน โดยการเยี่ยมชมสถานที่ที่มีการจัด
กิจกรรม การประชุมปรึกษาหารื อเป็ นระยะ
9. การแก้ ไขข้ อบกพร่องในการเรี ยนการสอนโดยการนาผลการประเมินไปใช้ พฒ
ั นานักเรี ยน
และกระบวนการเรี ยนการสอน ซึง่ อาจต้ องมีการซ่อมเสริม การทาโครงการทางวิชาการเพื่อส่งเสริม
การเรี ยนรู้ การแนะแนว การเพิ่มกิจกรรมพิเศษ
10. การร่วมกันแก้ ปัญหาการเรี ยนการสอนและการประเมินผลที่เกิดขึ ้น ซึง่ อาจทาได้ โดยการ
ประชุมปรึกษาหารื อ
11. การรายงานผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนให้ ผ้ ปู กครอง และการรายงานผลของสถานศึกษา
โดยรวมให้ หน่วยงานต้ นสังกัด และสาธารณะได้ ทราบ
12. การจัดระบบเก็บสิ่งที่รวบรวม และจัดทาขึ ้นเป็ นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกแก่การศึกษาและ
การใช้ ประโยชน์ เช่น รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเมื่อรวบรวมและศึกษา
แล้ วควรจัดเก็บ เพราะจะเป็ นประโยชน์ตอ่ งานวิจยั ของโรงเรี ยน
13. การประเมินจุดเด่น-จุดด้ อย หรื อข้ อจากัดของหลักสูตร การเรี ยนการสอนและการ
ประเมินผลในระหว่างการดาเนินงาน เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลส่วนหนึง่ ในการประเมินต่อไป
14. การสร้ างความภาคภูมิใจให้ แก่บคุ ลากรในโรงเรี ยน ด้ วยการให้ เห็นระบบการดาเนินงาน
ที่เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรแต่ละคน ความก้ าวหน้ าของโรงเรี ยนโดยส่วนรวมที่พฒ
ั นาขึ ้น
กว่าเดิมจุดเด่นที่เกิดขึ ้นภายในโรงเรี ยน เพื่อให้ บคุ ลากรมีกาลังใจและเกิดความมุง่ มัน่ ที่จะปฏิบตั งิ าน
ให้ ได้ ผลดีอย่างต่อเนื่อง
15. การกระตุ้นและส่งเสริมให้ บคุ ลากรพัฒนางานในหน้ าที่อย่างสม่าเสมอโดยฝ่ ายบริ หาร
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ดาเนินการพัฒนางานของฝ่ ายบริหารเป็ นตัวอย่าง และเป็ นแนวทางที่บคุ ลากรจะดาเนินการตามการ
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางจะประสบความสาเร็จได้ ต้องอาศัยบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
ได้ แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรฝ่ ายสนับสนุนและนักเรี ยนที่มีความรู้ความเข้ าใจถึงวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่เหมาะสม
นักการศึกษาได้ ให้ แนวคิดไว้ ดังนี ้ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 151-164) ได้ กล่าวไว้ วา่
จุดมุง่ หมายหลักของสถานศึกษา อยูท่ ี่การจัดการเรี ยนการสอนให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัด
และการดาเนินการด้ านการเรี ยนการสอนจะเป็ นไปด้ วยดี ก็ด้วยการวางแผนการบริ หารงานด้ วยความ
ร่วมมือของบุคลากรในโรงเรี ยน โดยเฉพาะครูอาจารย์ซงึ่ เป็ นตัวจักรสาคัญ ที่จะทาให้ การเรี ยนการสอน
มีคณ
ุ ภาพงานการจัดและการดาเนินการด้ านการเรี ยนการสอน ดังนี ้
1. การจัดประมวลการสอน หลักสูตรได้ กาหนดรายวิชาไว้ จงึ เป็ นหน้ าที่ของโรงเรี ยนที่จะต้ อง
ดาเนินการโดยความร่วมมือจากฝ่ ายวิชาการและครูอาจารย์ในการจัดทาประมวลการสอนเป็ นรายวิชา
ซึง่ บางโรงเรี ยนจะเรี ยกประมวลการสอนว่าโครงการสอนการจัดทาประมวลการสอนหรื อโครงการสอน
นี ้จะวางเป็ นภาคการศึกษา โดยเฉพาะวิชาที่มีหน่วยกิตและสามารถเรี ยนจบในแต่ละภาคการศึกษา
ด้ วยเหตุนี ้ประมวลการสอนจึงเริ่มจากการวางแผนระยะยาวเป็ นภาคการศึกษา แล้ วจึงเป็ นการวางแผน
ระยะสัน้ เช่น รายสัปดาห์ โรงเรี ยนสามารถที่จะจัดตามความเหมาะสม แต่เมื่อรวมแล้ วก็จะได้ ครบ
ตามที่หลักสูตรกาหนด
2. การจัดแผนการเรี ยน สถานศึกษาต้ องจัดแผนการเรี ยนให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรเพื่อให้
ผู้เรี ยนมีโอกาส เลือกเรี ยนได้ ตามความถนัด ตามความสนใจ และความสามารถแผนการเรี ยนเป็ นการ
กาหนดรายวิชาให้ เรี ยน มีวิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาเลือกเสรี อย่างมีจดุ มุง่ หมาย เป็ นหน้ าที่ของ
ฝ่ ายวิชาการที่จะต้ องศึกษาโครงสร้ างของหลักสูตร รายวิชาต่าง ๆในหลักสูตรให้ เข้ าใจโดยละเอียด
3. การจัดตารางสอน ตารางสอนเป็ นการกาหนดวิชา และเวลาเรี ยน โดยละเอียดประจาวัน
ตลอดสัปดาห์
4. การจัดชันเรี
้ ยน การจัดชันเรี
้ ยนในระดับการศึกษาชันต้
้ น จะแบ่งกลุม่ นักเรี ยนได้ ดังนี ้
4.1 การจัดกลุม่ ตามความรู้ความสามารถของนักเรี ยน
4.2 การจัดแบ่งตามรายชื่อ
4.3 จัดตามวิชาที่เป็ นความสามารถพิเศษที่นกั เรี ยนลงทะเบียนเรี ยน
4.4 จัดแบบผสมผสาน
5. การจัดครูอาจารย์เข้ าสอน การจัดครูอาจารย์เข้ าสอนเป็ นงานของฝ่ ายวิชาการการ
พิจารณาความเหมาะสมและถูกต้ องจึงเป็ นสิ่งจาเป็ น
6. การสอนซ่อมเสริม การสอนซ่อมเสริมเป็ นการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอน
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ตามแบบแผนปรกติ เพื่อแก้ ไขบกพร่องของนักเรี ยน
7. การเลือกตาราเรี ยน ตาราเรี ยนหรื อแบบเรี ยนเป็ นอุปกรณ์การสอนที่สาคัญโดยทัว่ ไป
สถานศึกษาจะใช้ ตาราเรี ยนที่กระทรวงศึกษากาหนดให้ ใช้ นอกเหนือจากนัน้ เรี ยกว่าหนังสืออ่าน
ประกอบ ซึง่ สถานศึกษาจะใช้ ก็ได้ ไม่ใช้ ก็ได้ กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ บงั คับการศึกษาในบางระดับ
8. คูม่ ือครูในงานวิชาการ เป็ นเครื่ องมือช่วยครูอาจารย์ ที่จะได้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
งานด้ านวิชาการในสถานศึกษา เป็ นการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ เพื่อจะได้ ทาให้ การจัดการเรี ยน
การสอนในสถานศึกษามีคณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น เป็ นไปตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
9. การจัดทาคูม่ ือนักเรี ยนนักศึกษา คูม่ ือนักเรี ยนนักศึกษา เป็ นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทา
เพื่อแจกนักเรี ยน นักศึกษา โดยเฉพาะนักเรี ยนนักศึกษาใหม่ในวันลงทะเบียนเพื่อเป็ นแนวทางให้
นักเรี ยนนักศึกษาได้ เข้ าใจถึงหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน การปฏิบตั ิตนได้ ถกู ระเบียบของ
โรงเรี ยนในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับนักเรี ยนนักศึกษา โดยทัว่ ไปโรงเรี ยนจะจัดพิมพ์ขึ ้นเป็ นรายปี
10. การจัดห้ องศูนย์ควบคุมการเรี ยนการสอนทางวิชาการ ห้ องที่จดั ขึ ้นไม่ใช่ห้องเรี ยนของ
นักเรี ยนนักศึกษา แต่เป็ นห้ องที่เป็ นศูนย์กลางเกี่ยวกับข่าวสาร และสารสนเทศของงานด้ านวิชาการใน
โรงเรี ยน โดยเฉพาะโรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนนักศึกษาไม่ได้ เข้ าเรี ยนประจาห้ องวันหนึง่ อาจเรี ยนหลายวิชา
และย้ ายห้ องเรี ยน การจัดห้ องศูนย์ควบคุมการเรี ยนการสอนจะเป็ นศูนย์กลางที่อานวยความสะดวกใน
ด้ านการเรี ยนการสอน สามารถติดตามทางด้ านวิชาการได้ สรุปการเรี ยนการสอน จุดมุ่งหมายหลักของ
ผู้บริหารโรงเรี ยน คือ การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นความสาคัญของผู้เรี ยนเป็ นหลัก
ส่งเสริมให้ นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเองได้ เต็มศักยภาพ ประเมินผลการเรี ยนตามสภาพจริง ปรับ
บทบาทครูจากผู้ถ่ายทอดมาเป็ นผู้ชี ้แนวทางการเรี ยน ให้ ชมุ ชนและภูมิปัญญาท้ องถิ่นมีสว่ นร่วมในการ
จัดการเรี ยนการสอนและการถ่ายทอดความรู้ ใช้ นวัตกรรมและแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ เพื่อการเรี ยนการสอน
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานวิชาการในด้ านการพัฒนากระบวนการเรี ยน
การสอน (2551: ออนไลน์) ดังนี ้
1. ส่งเสริมนิเทศ ติดตามและกากับให้ ครูจดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามสาระและหน่วย
การเรี ยนรู้โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ส่งเสริมนิเทศ ติดตามและกากับให้ ครูจดั กระบวนการเรี ยนรู้ โดย
จัดเนื ้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจ ความถนัดของนักเรี ยน จัดให้ มีการนิเทศการ
เรี ยนการสอนแก่ครูในกลุม่ สาระต่าง ๆ ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ตาม
ความเหมาะสม
2. ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาครู โดยการจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานตามสถาบันต่าง ๆ เพื่อ
นามาพัฒนาการเรี ยนการสอน
3. การจัดชันเรี
้ ยน
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4. สารวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้ องของครูกบั หลักสูตรของโรงเรี ยน
ประสานกับกลุม่ บริหารงานบุคคลเพื่อจัดสรรอัตรากาลัง
5. วิเคราะห์โครงสร้ างหลักสูตร สารวจความต้ องการ ความถนัดความสนใจร่วมกับกลุม่ งาน
แนะแนว และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาให้ นกั เรี ยนลงทะเบียน
6. จัดตารางสอนนักเรี ยน ครู ตารางการใช้ ห้อง และติดตาม ควบคุมให้ การดาเนินการตาม
ตารางสอนให้ ถกู ต้ อง ทังการเรี
้
ยนและการสอน
7. กาหนดแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบตั ิ
การบริ หารงานวิชาการด้ านการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่มเติม ( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545
1. ส่งเสริมนิเทศ ติดตามและกากับให้ ครูจดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามสาระและหน่วย
การเรี ยนรู้โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
2. ส่งเสริมนิเทศ ติดตามและกากับให้ ครูจดั กระบวนการเรี ยนรู้ โดยจัดเนื ้อหาสาระและ
กิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจ ความถนัดของนักเรี ยน
3. จัดให้ มีการนิเทศการเรี ยนการสอนแก่ครูในกลุม่ สาระต่าง ๆ ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาครู
เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ตามความเหมาะสม
4. ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาครู โดยการจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานตามสถาบันต่าง ๆ เพื่อ
นามาพัฒนาการเรี ยนการสอน
5.4 แนวทางการจัดการเรี ยนการสอน
กรมวิชาการ (2543: 5) ได้ ให้ กล่าวถึง การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญเป็ นการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เอาชีวิตจริง และเงื่อนไขการรับรู้ของผู้เรี ยนเป็ นตัวตัง้ นักเรี ยนมีอิสรภาพได้ รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพของความเป็ นมนุษย์ ได้ รับการพัฒนาแบบองค์รวม มีวิจารณญาณสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข สามารถเรี ยนรู้ได้ ตลอดชีวิตในลักษณะเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้การ
เรี ยนการสอนเป็ นกิจกรรมที่สาคัญที่สดุ ในกระบวนการใช้ หลักสูตร เพราะเป็ นกิจกรรมที่ใกล้ ชิดกับ
นักเรี ยนและนักเรี ยนได้ ปฏิบตั มิ ากที่สดุ การเรี ยนการสอนเป็ นกิจกรรมที่ครูและนักเรี ยนทาร่วมกัน ถ้ า
จะแยกออกเป็ น 2 ส่วน ก็เป็ นการเรี ยนคือ กิจกรรมที่เด็กทาและการสอนคือ กิจกรรมที่ครูทาแต่ในทาง
ปฏิบตั แิ ล้ วทังสองอย่
้
างนี ้ทาไปพร้ อมๆ กัน จึงเรี ยกรวมกันว่าการเรี ยนการสอนในการบริหารงานด้ าน
การเรี ยนการสอน ผู้บริหารควรยึดหลักการการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวของหลักสูตร กล่าวคือครู
และนักเรี ยนร่วมกันดาเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมีนกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลางของความสนใจ นัน่ คือเป็ น
กิจกรรมของนักเรี ยนเพื่อนักเรี ยน ครูเป็ นผู้ดาเนินการให้ กิจกรรมเป็ นไปในแนวทางตามที่แผนการสอน
และคูม่ ือเสนอแนะไว้ เด็กเป็ นผู้ปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ มากที่สดุ ไม่วา่ จะเป็ นการสอนโดยวิธีใดๆก็ตาม
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ครูเป็ นเพียงผู้ควบคุมดูแลและแนะนาเพื่อให้ กิจกรรมการเรี ยนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้
ของหลักสูตร
ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ (2541: 38) ได้ กล่าวถึงการจัดการเรี ยนการสอนว่า ต้ องให้ นกั เรี ยนมีสว่ น
ร่วมในการวางแผนการเรี ยน ร่วมประเมินผลการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง บทเรี ยนต้ องท้ าทายปั ญญาคาถาม
ต่าง ๆ ต้ องพัฒนาทักษะความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ ให้ โอกาสผู้เรี ยนได้ แสดงออกอย่างอิสระ ใช้ แหล่ง
ความรู้ที่เหมาะสม และใช้ เทคโนโลยีที่หลากหลายเป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู้
บุญเรื อน ศรี เหรัญ (2542: 103) ได้ สรุปแนวคิดของนักการศึกษาต่างประเทศหลายท่าน
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพว่า การเรี ยนการสอนต้ องทาให้ นกั เรี ยนเกิดความ
สนใจเป็ นประการแรก โดยครูผ้ สู อนต้ องนาเสนอข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับการรวบรวมอย่างเป็ นระบบ
จัดทาบันทึกการเปลี่ยนแปลงเรื่ องที่ทนั สมัย ใช้ ภาษาที่เข้ าใจได้ ง่ายและมีความชัดเจนมีการนาเสนอ
ตัวอย่างและภาพที่มีสีสดใสประกอบ มีการทบทวนกฎเกณฑ์ที่สาคัญเสมอ ๆ เนื ้อหาของบทเรี ยน
จะต้ องง่ายต่อการทาความเข้ าใจ มีความสัมพันธ์กบั ความรู้เดิมของนักเรี ยน และสามารถหาสื่อ
ประกอบการสอนที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาของบทเรี ยนได้ ง่าย
สุมาลี จันทร์ ชลอ (2542: 11) ได้ กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนให้ เป็ นไปอย่างได้ ผล มี
หลักการ ดังนี ้
1. การจัดการเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการที่ควรเป็ นไปอย่างมีชีวิตชีวา ผู้เรี ยนจึงควรมีบทบาท
รับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้ของตนเอง และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2. การเรี ยนรู้เกิดขึ ้นได้ จากแหล่งต่าง ๆ กันมิใช่จากแหล่งใดแหล่งหนึง่ เพียงอย่างเดียว
ประสบการณ์ความรู้สกึ นึกคิดของแต่ละบุคคลถือว่าเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ที่สาคัญ
3. การเรี ยนรู้ที่ดีจะต้ องเป็ นการเรี ยนรู้ที่เกิดจากการสร้ างความรู้ความเข้ าใจด้ วยตนเอง จึงจะ
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนจดจาและสามารถใช้ การเรี ยนรู้นนั ้ ให้ เป็ นประโยชน์การเรี ยนรู้ที่เน้ นนักเรี ยนเป็ นการ
ค้ นพบด้ วยตนเอง มีสว่ นช่วยให้ เกิดความเข้ าใจลึกซึ ้งและจดจาได้ ดี
4. การเรี ยนรู้กระบวนการมีความสาคัญหากผู้เรี ยนเข้ าใจ และมีทกั ษะในเรื่ องกระบวนการ
เรี ยนรู้แล้ วจะสามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู้และคาตอบต่าง ๆ ที่ตนต้ องการ
5. การเรี ยนรู้ที่มีความหมายแก่นกั เรี ยนคือ การเรี ยนรู้ที่สามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ (2542: 130) ได้ อธิบายถึง หลักการสาคัญของการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มีดงั นี ้
1. กิจกรรมการเรี ยนการสอนเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้ค้นพบหรื อสร้ างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง
2. กิจกรรมการสอนที่ให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้ลงมือปฏิบตั กิ ิจกรรมและเกิดการเรี ยนรู้ขึ ้น

72

3. เนื ้อหาที่สอน เรื่ องที่สอน กิจกรรมที่จดั เป็ นสิ่งที่อยูใ่ นความสนใจของผู้เรี ยน สอดคล้ องกับ
ความต้ องการเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
4. กิจกรรมที่จดั มีความสาคัญมีประโยชน์ตอ่ นักเรี ยน แล้ วนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้
5. กิจกรรมการเรี ยนการสอนนันเปิ
้ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ พดู คุย แลกเปลี่ยนแบ่งงานกันทา
ผู้สอนควรจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทางต่อไปนี ้ (กรมวิชาการ.2544:17-18)
1) ให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริง มีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
2) ให้ นกั เรี ยนค้ นพบด้ วยตนเอง ค้ นคว้ า แสวงหาความรู้อย่างอิสระ
3) ให้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่วมในการวางแผนการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับความถนัดความ
ต้ องการและความสนใจของนักเรี ยน
4) เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ เลือกใช้ วิธีการเรี ยนรู้หลากหลายและเหมาะสมกับตนเอง
5) ให้ นกั เรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ใิ ห้ ทาได้ คดิ เป็ นทาเป็ น มีทกั ษะกระบวนการคิดการจัดการ
และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
6) ใช้ สื่อที่หลากหลาย รวมทังภู
้ มิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
7) จัดกิจกรรมและเนื ้อหาที่ผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุลในลักษณะของ
บูรณาการ เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้แบบองค์รวมและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้
หลักการในการจัดการเรี ยนรู้เป็ นเรื่ องที่ผ้ สู อนจะต้ องศึกษาวิเคราะห์ให้ เข้ าใจสาระสาคัญเลือกวิธีที่
เหมาะสมและลงมือปฏิบตั ใิ ห้ เกิดผลกับนักเรี ยนอย่างจริ งจัง การจัดการเรี ยนรู้จะต้ องเน้ นความสาคัญ
ทังความรู
้
้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
เกษม วัฒนชัย (2545: 14-15) อธิบายถึงหลักการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นนักเรี ยนเป็ น
สาคัญ มีดงั นี ้
1. บุคคลที่จะเรี ยนรู้สามารถเรี ยนรู้ได้ ดีขึ ้น เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่กบั ความรู้
หรื อประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ ว
2. บุคคลจะเรี ยนรู้ได้ เฉพาะในสิ่งที่เขาสนใจเขาต้ องการ
3. พัฒนาแนวคิดไปพร้ อมๆ กับกระบวนการเรี ยนรู้
4. การเรี ยนรู้ที่สาคัญที่สดุ คือการเรี ยนรู้ในวิธีการ และการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงษ์ และคณะ (2545: 23) กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ ครูต้องคานึงถึงประเด็นต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ดังนี ้
1. ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยน
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2. เน้ นความต้ องการของนักเรี ยนเป็ นหลัก
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรี ยน
4. การจัดกิจกรรมให้ นา่ สนใจ
5. ความเมตตากรุณาต่อนักเรี ยน
6. การท้ าทายให้ นกั เรี ยนอยากรู้
7. การตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสม
8. การสร้ างบรรยากาศที่เหมาะสม
9. สนับสนุนส่งเสริมการเรี ยนรู้
10. มีจดุ มุง่ หมายของการสอน
11. ความเข้ าใจนักเรี ยน
12. ภูมิหลังของนักเรี ยน
13. ใช้ วิธีสอนที่หลากหลาย
14. มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาผ่านกิจกรรม
15. สอนสิ่งที่ใกล้ ตวั มากที่สดุ
16. วางแผนการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545: 122-123) ได้ กล่าวถึงแนวทาง
ในการจัดการเรี ยนการสอน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ด้ านความรู้ ผู้สอนจะต้ องวิเคราะห์ภารกิจในการสอน ว่าจะจัดการเรี ยนรู้อย่างไรนักเรี ยน
จึงจะเข้ าใจความหมายของสิ่งที่จะเรี ยนรู้และโครงสร้ างของความรู้ ประกอบด้ วยข้ อมูลข้ อเท็จจริง
หลักการกฎเกณฑ์ไปจนถึงทฤษฎี อย่างมีลาดับขันตอนซึ
้
่งจะช่วยให้ นกั เรี ยนมีหลักในการเรี ยนรู้
อย่างไรก็ตามนักเรี ยนจะต้ องกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้และผลการเรี ยนรู้ตลอดจนสาระให้
สอดคล้ องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพให้ เป็ นไปตามเป้าหมายด้ วย
2. ด้ านคุณธรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์โดยครูให้ ความรัก
ความเมตตาต่อศิษย์จะทาให้ นกั เรี ยนเพิ่มความเชื่อมัน่ ในตนเอง เกิดพลังในการเรี ยนรู้กล้ าคิด กล้ าทา
ในสิ่งที่ถกู ต้ องเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
3. ด้ านกระบวนการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้ที่จะนาไปสูก่ ารเน้ นผู้เรี ยนสาคัญที่สดุ ควรเป็ นการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นกระบวนการมากกว่าเนื ้อหา กระบวนการเรี ยนรู้ที่นามาใช้ จะประกอบด้ วยกระบวนการ
เรี ยนรู้ทวั่ ไปที่ใช้ ได้ กบั หลายๆ วิชา เช่น กระบวนการกลุม่ กระบวนการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ในการเรี ยนรู้แต่ละวิชา กิจกรรมจะต้ องเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กปฏิบตั ิตามกระบวนการเรี ยนรู้
เฉพาะวิชา เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ จะใช้ ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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4. การบูรณาการตามความเหมาะสม เนื่องจากการเรี ยนรู้สามารถเกิดได้ ในทุกที่และทุก
โอกาส ทังการเรี
้
ยนรู้ในห้ องเรี ยน ในสภาพแวดล้ อมและในธรรมชาตินกั เรี ยนจาเป็ นต้ องใช้ ปัญญาเป็ น
เครื่ องมือในการแสวงหาความรู้และบูรณาการเชื่อมโยงไปสูช่ ีวิตจริง
การเรี ยนการสอนการเรี ยนรู้ในมาตรา 24 ได้ กาหนดให้ นกั เรี ยนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา. 2544: 135-136)
1. จัดเนื ้อหาสาระและกิจกรรม ให้ สอดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของนักเรี ยนโดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มา
ใช้ เพื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
3. จัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึ กการปฏิบตั ใิ ห้ ทาได้ คิดเป็ นทา
เป็ นรักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง
4. จัดการเรี ยนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้ สดั ส่วนสมดุลกัน
รวมทังการปลู
้
กฝั งคุณค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ ในทุกวิชา
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ ครูสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้ อม สื่อการเรี ยน และอานวย
ความสะดวกเพื่อให้ ครูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และมีความรอบรู้รวมทังสามารถใช้
้
การวิจยั เป็ นส่วนหนึง่
ของกระบวนการเรี ยนรู้ ทังนี
้ ้ ครูสอนและครูเรี ยนอาจเรี ยนรู้ไปพร้ อมกันจากสื่อการเรี ยนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
6. จัดการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้นได้ ทกุ เวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรี ยนตามศักยภาพ
กล่าวโดยสรุป การบริ หารวิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอนต้ องผ่านการวิเคราะห์เนื ้อหา
ของหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรโรงเรี ยน มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี ้วัด วิเคราะห์นกั เรี ยน และสภาพ
ของท้ องถิ่นเพื่อกาหนดกระบวนการ จัดสรรบุคลากรและงบประมาณให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหาที่จะจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนแก่นกั เรี ยน สูเ่ ป้าหมายสูงสุด ตลอดจนการส่งเสริมนิเทศ ติดตามและกากับ
ให้ ครูจดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับความสนใจ ความ
ถนัดของนักเรี ยน จัดสรรอัตรากาลังครู ตารางสอนได้ ครบทุกชันเรี
้ ยน ทุกลุม่ สาระการเรี ยน ตรงกับ
ความถนัดของครู รวมถึงส่งเสริมให้ มีการพัฒนาครู โดยการจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อนามา
พัฒนาการเรี ยนการสอน โดยการจัดสรรห้ องเรี ยน เครื่ องมือเครื่ องใช้ สื่อ วัสดุอปุ กรณ์ ให้ สอดคล้ องกับ
จานวนนักเรี ยน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของนักเรี ยนให้ ดีขึ ้น
5.5 ปั ญหาการบริหารการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน จากการศึกษาการสังเคราะห์นโยบาย
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แผนยุทธศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ประเด็นหลักที่สาคัญประการหนึง่ ที่สง่ ผลกระทบต่อภาพรวม
การศึกษาของประเทศอย่างมากในปั จจุบนั คือ สถานศึกษาไม่ให้ ความสาคัญกับการปฏิรูปการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550 : 2) และยังพบปั ญหาการ
บริหารการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี ้
สันติ บุญภิรมย์ ( 2552: 19-20) ได้ กล่าวถึงปั ญหาการบริ หารการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี ้
1. การจัดกระบวนการเรี ยนการสอน ครูผ้ สู อนส่วนใหญ่ในทุกระดับการศึกษาใช้ รูปแบบ
เดิม ๆ มีการปรับปรุงน้ อยมาก เนื่องด้ วยขาดอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องอานวยความสะดวกในการ
จัดการเรี ยนการสอน
2. การส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรี ยนและระดับสูงไม่เพียงพอและที่สาคัญผู้บริหาร
ให้ ความสนใจกับงานอื่น ๆ ของสถานศึกษามากกว่างานวิชาการ ซึง่ เป็ นเครื่ องบอกเหตุได้ วา่ งาน
วิชาการกาลังตกต่าและด้ อยคุณภาพ
3. สถานศึกษาและชุมชนขาดความร่วมมือในการจัดการศึกษา โดยการเข้ ามามีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาการศึกษา
ธีระ รุญเจริญ ได้ กล่าวถึงสภาพและปั ญหาการจัดการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และได้ รับการแก้ ไขเพิ่มเติมบางมาตรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารการจัดการเรี ยนการสอน (2553: 10-15) ดังนี ้
1. โรงเรี ยนไม่สามารถบริ หารจัดการเรี ยนการสอน โดยจัดเนื ้อหาและกิจกรรมที่หลากหลาย
ตามความต้ องการและความถนัดของผู้เรี ยน
2. โรงเรี ยนใช้ แหล่งเรี ยนรู้มากขึ ้นแต่มีแหล่งเรี ยนรู้น้อยไม่ทนั สมัยและไม่ครอบคลุมเนื ้อหา
3. ขาดอัตรากาลังการบรรจุ ครูขอย้ ายจากที่เดิม ส่งผลต่อการจัดชันเรี
้ ยนและการจัดครู
เข้ าสอน
4. โรงเรี ยนขาดคูม่ ือครู สื่อการเรี ยนการสอน
5. โรงเรี ยนต้ องจัดซื ้อสื่อตาราเรี ยนที่จดั ไว้ เป็ นชุดทาให้ ไม่ได้ ตามความต้ องการ
และโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีความพร้ อมใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 จานวน 20 โรงเรี ยน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการข้ างต้ น จากการ
รับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ได้ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 2 (พ.ศ. 2548- พ.ศ.2553) และได้ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในส่วนบทสรุปสาหรับ
ผู้บริหาร ที่ยงั พบปั ญหาการบริหารงานวิชาการ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ สงั เคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั ใน
ประเด็นปั ญหาการบริหารการจัดการเรี ยนการสอน(สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
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ทางการศึกษา (องค์การมหาชน). 2554: ออนไลน์) ดังนี ้
1. ขาดแผนพัฒนาบุคลากร ในการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเข้ ารับการอบรมให้ มี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนให้ สงู ขึ ้น
2. การพัฒนาห้ องเรี ยนและโรงเรี ยนให้ เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ ยังไม่ครอบคลุมในชุมชน
3. การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้ านการใช้ สื่อ นวัตกรรมด้ าน CAI และ ICT มาใช้
เพิ่มประสิทธิภาพด้ านการจัดการเรี ยนการสอนยังน้ อยอยู่
4. ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
5. บุคลาการครู ยังขาดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อ ที่เอื ้อต่อการจัดการเรี ยน
การสอน การวัดและประเมินผล การจัดทาแผนการเรี ยนรู้
และนอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารการจัดการเรี ยนการสอน
และพบกับผลการวิจยั ที่สะท้ อนให้ เห็นปั ญหาการบริหารการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี ้
ชัญญา พงษ์ชยั และคณะ (2553: บทคัดย่อ) ได้ วิจยั เรื่ องปั ญหาและแนวทางแก้ ไขการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ผลการวิจยั พบปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนการสอน
ดังนี ้
1. ปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านสื่อการเรี ยนการสอน เพราะโรงเรี ยนขนาดเล็กขาด
งบประมาณที่จะนามาพัฒนา เพราะงบประมาณได้ จากจานวนรายหัวของนักเรี ยน ทาให้ การบริหาร
จัดการการศึกษาขาดประสิทธิภาพ
2. ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ปั ญหาจัดครูเข้ าสอนไม่ตรงกับความรู้ความสามารถมี
ปั ญหามากที่สดุ อีกทังต้
้ องสอนหลายชัน้ หลายวิชาจึงไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ
ปรี ยาภัสสร์ เส็งเส และธานี เกสทอง (2553:6 ออนไลน์) ได้ ศกึ ษาปั ญหาและการนาเสนอ
แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็กในอาเภอไพศาลี สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มาวิเคราะห์ปัญหาที่พบการบริ หารการจัดการเรี ยนการสอน คือ
กระบวนการเรี ยนการสอน โดยภาพรวมมีปัญหาระดับปานกลาง ข้ อที่มีปัญหาอันดับที่ 1 คือ การ
จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของครู ปั ญหาอันดับที่ 2 คือ แผนการจัดการ
เรี ยนรู้มีความสอดคล้ องกับหลักสูตรสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และปั ญหาอันดับที่ 3 คือ การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนสอดคล้ องกับสภาพของชุมชนและท้ องถิ่น
จากการศึกษาข้ างต้ นจะพบปั ญหาการการบริหารการจัดการเรี ยนการสอน ได้ แก่ 1) กิจกรรม
การจัดการเรี ยนการสอนใช้ รูปแบบเดิมขาดการปรับปรุงให้ ทนั สมัย 2) ขาดอัตรากาลังบุคลากรครู
3) ขาดแหล่งเรี ยนรู้ที่ทนั สมัยเอื ้อต่อการจัดการเรี ยนรู้ 4) บุคลากรขาดความรู้การจัดทาแผนการเรี ยนรู้
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กล่าวโดยสรุป การบริ หารวิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอนต้ องผ่านการวิเคราะห์เนื ้อหา
ของหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรโรงเรี ยน มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี ้วัด วิเคราะห์ผ้ เู รี ยน และสภาพของ
ท้ องถิ่นเพื่อกาหนดกระบวนการ จัดสรรบุคลากรและงบประมาณให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหาที่จะจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนแก่นกั เรี ยน สูเ่ ป้าหมายสูงสุด ตลอดจนการส่งเสริมนิเทศ ติดตามและกากับ
ให้ ครูจดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับความสนใจ ความ
ถนัดของผู้เรี ยน จัดสรรอัตรากาลังครู ตารางสอนได้ ครบทุกชันเรี
้ ยน ทุกลุม่ สาระการเรี ยน ตรงกับความ
ถนัดของครู รวมถึงส่งเสริมให้ มีการพัฒนาครู โดยการจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อนามา
พัฒนาการเรี ยนการสอน โดยการจัดสรรห้ องเรี ยน เครื่ องมือเครื่ องใช้ สื่อ วัสดุอปุ กรณ์ ให้ สอดคล้ องกับ
จานวนนักเรี ยน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของนักเรี ยนให้ ดีขึ ้น

6. การบริหารงานวิชาการด้ านการวัดและประเมินผล
การวัดผลและการประเมินผลการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการที่ให้ ครูใช้ พฒ
ั นาคุณภาพนักเรี ยน
เพราะจะช่วยให้ ได้ ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้ าวหน้ าและความสาเร็จทางการเรี ยน
ของนักเรี ยน รวมทังข้
้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การส่งเสริมให้ นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาและเรี ยนรู้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ (กรมวิชาการ. 2545: 24)พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 ได้ กล่าวถึงการประเมินผลไว้ ในมาตรา 26 ดังนี ้ ให้ สถานศึกษาจัดการ
ประเมินนักเรี ยนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรี ยน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 13)
6.1 ความหมายของการวัดและประเมินผล
แนวคิดของสมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2545: 9)อธิบายว่า การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
สถานศึกษาต้ องจัดทาเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิ มีมาตรฐานเดียวกันต้ องวัดผลนักเรี ยนทังระดั
้ บชัน้ และ
ระดับโรงเรี ยน เป็ นกระบวนการต่อเนื่อง ใช้ ข้อมูลจากการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้พฒ
ั นาคุณภาพ
นักเรี ยนและส่งเสริมให้ นกั เรี ยนได้ พฒ
ั นาเต็มตามศักยภาพ แสดงว่าการวัดและประเมินผลมีความ
หลากหลาย และเป็ นหน้ าที่ของโรงเรี ยนกับเกณฑ์คณ
ุ ภาพการวัดและประเมินผล
อนุศกั ดิ์ สมิตสันต์ (2540: 239-241) ได้ อธิบายว่า การวัดและประเมินผลมีความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้ องกัน และมีลกั ษณะในรายละเอียดที่แตกต่างกัน กล่าวคือการวัดเป็ นการบอกเชิงปริมาณ หรื อ
การตีคา่ เป็ นตัวเลขตามกฎเกณฑ์ ส่วนการประเมินผล หมายถึง กระบวนการพิจารณา ตัดสินคุณค่า
ของวัตถุ คน สิ่งของ หรื อการดาเนินงานว่าบรรลุความสาเร็จมากน้ อยเพียงใดเก่งหรื อไม่เก่ง ดีหรื อไม่ดี
โดยอาศัยข้ อมูลที่ได้ มาจากการวัดเป็ นหลัก
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 166) อธิบายว่า การวัดผลและประเมินผลเป็ นกระบวนการ
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เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในด้ านการตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการเรี ยน กล่าวคือ การวัดเป็ นกระบวนการ
ที่กาหนดจานวนตัวเลข ให้ กบั วัตถุ สิ่งของ หรื อบุคคล ตามความมุง่ หมาย และเปรี ยบเทียบลักษณะ
ความแตกต่างที่ปรากฏอยูใ่ นสิ่งที่จะวัดนัน้ ๆ ส่วนการประเมินผลเป็ นการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับ
คุณภาพ คุณค่า ความจริง และการกระทา ประกอบด้ วย
1. ผลการวัดที่ได้ จากกระบวนการต่าง ๆ เช่นจากการสังเกต การตรวจผลงาน การสัมภาษณ์
หรื อการทดสอบ
2. เกณฑ์การพิจารณา เพื่อจะใช้ เป็ นแนวทางหรื อหลักในการพิจารณาว่า เก่ง-อ่อน พอใจ-ไม่
พอใจผ่าน-ไม่ผา่ น โดยนาผลที่วดั ได้ มาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้
3. การตัดสินใจเป็ นการชี ้ขาดหรื อสรุปผลการเปรี ยบเทียบระหว่างผลของการวัดกับเกณฑ์ที่
กาหนดไว้
สรุปตามแนวคิดข้ างต้ น การวัดผลและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดความ
เปลี่ยนแปลงของนักเรี ยนทังด้
้ านพฤติกรรม และประสบการณ์เรี ยนรู้ภายใต้ เครื่ องมือ และเกณฑ์
เดียวกัน เพื่อนาผลไปพัฒนานักเรี ยน และรายงานความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนรู้
6.2 ความสาคัญของการบริหารการวัดและประเมินผล
วัตถ์ มณีโชติ (การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. 2549)
จากประเภทของการประเมินโดยเฉพาะการแบ่งประเภทโดยใช้ จดุ ประสงค์ของการประเมินเป็ นเกณฑ์
ในการแบ่งประเภท จะเห็นว่าการวัดและประเมินผลการเรี ยนนอกจากจะมีประโยชน์โดยตรงต่อ
นักเรี ยนแล้ ว ยังสะท้ อนถึงประสิทธิภาพการการสอนของครู และเป็ นข้ อมูลสาคัญที่สะท้ อนคุณภาพ
การดาเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนด้ วย ดังนันครู
้ และโรงเรี ยนต้ องมีข้อมูลผลการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยน ทังจากการประเมิ
้
นในระดับชันเรี
้ ยน ระดับโรงเรี ยนและระดับอื่นที่สงู ขึ ้น
โนรี ใจใส่ (2552: ออนไลน์) การวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน ไม่ใช่มีความหมาย
เพียงขันตอนหรื
้
อภารกิจหนึง่ ที่ ครูหรื อผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนการสอน จะต้ องทาให้
เสร็จสิ ้นเพื่อตัดสินผลได้ หรื อตกของผู้เรี ยนเท่านัน้ หากแต่การวัดและประเมินผลการเรี ยน การสอน มี
ความสาคัญอันจะขาดเสียมิได้ เลยเพราะสามารถตอบคาถามว่า การจัดเรี ยนการสอนในวิชานัน้ บรรลุ
วัตถุประสงค์หรื อไม่เพียงใดและควรจะต้ องปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน วิธีสอนสื่อการ
สอน ครู นักเรี ยนตลอดจนวัตถุประสงค์และเนื ้อหาสาระของวิชานันด้
้ วย
6.3 การบริหารการวัดและประเมินผล
กมล ภู่ประเสริฐ (2544: 13) การบริหารการประเมินผลการเรี ยน ผู้บริหารโรงเรี ยนต้ องจัด
ให้ มีการดาเนินงาน ดังต่อไปนี ้
1. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้ของหน่วยการเรี ยนรู้ /รายวิชาและกิจกรรมการเรี ยนการ
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สอน รวมทังการร่
้
วมกิจกรรมพัฒนานักเรี ยน เพื่อการพิจารณาในการเตรี ยมการขันต่
้ อไปทังนี
้ ้ต้ อง
คานึงถึงตัวบ่งชี ้ที่กาหนดในมาตรฐานการเรี ยนรู้ด้วย
2. การกาหนดวิธีการและเครื่ องมือที่จะใช้ ในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ และการ
เตรี ยมการในการสร้ างเครื่ องมือและการกาหนดวิธีการที่เป็ นระบบในขันนี
้ ้ ควรกาหนดช่วงเวลาในการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ระหว่างดาเนินการสอน การประเมินปลายภาคเรี ยนและปลายปี ด้ วยเพื่อความ
สะดวกในการสังเกตการปฏิบตั งิ านของนักเรี ยนและรวบรวมผลงานของนักเรี ยนเป็ นระยะๆเพื่อแสดง
ถึงความก้ าวหน้ าหรื อพัฒนาการของนักเรี ยนแต่ละคน
3. การควบคุมดูแลและส่งเสริมให้ มีการประเมินผลการเรี ยนตามวิธีการและเครื่ องมือที่ได้
กาหนดไว้ รวมทังการดู
้
แลให้ มีการบันทึกผลการเรี ยนการสอน การบันทึกการสังเกตและการรวบรวม
ผลงานของนักเรี ยนตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้ อย่างสม่าเสมอ
4. การจัดทาหลักฐานการศึกษาตามที่กระทรวง/กรม/หน่วยงานต้ นสังกัดกาหนดไว้
5. การนาผลการประเมินไปใช้ ในการแก้ ไขข้ อบกพร่องของนักเรี ยนแต่ละคนอย่างสม่าเสมอ
ซึง่ เป็ นหลักการสาคัญของการประเมินที่ต้องการใช้ ผลการประเมินเพื่อการพัฒนาไม่ใช่การตัดสิน
ได้ -ตกของนักเรี ยนแต่อย่างใด
6. การกาหนดรูปแบบ ระยะเวลาการรายงานผลการเรี ยน ทังการรายงานผู
้
้ ปกครองระหว่าง
ปี และการรายงานผลของโรงเรี ยนช่วงปลายปี ต่อสาธารณและหน่วยงานต้ นสังกัด
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 165-185) กล่าวว่า ในการจัดการเรี ยนการสอนมี
องค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ จุดมุง่ หมายของการเรี ยน การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและ
การวัดและประเมินผล ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่วดั เพื่อจะได้ ทราบผลว่า การเรี ยนการสอนนันบรรลุ
้
จดุ มุง่
หมายที่กาหนดไว้ หรื อไม่ การวัดและประเมินผลจึงเป็ นงานสาคัญของโรงเรี ยน ซึง่ โรงเรี ยนหลายแห่ง
ต่างได้ ตงก
ั ้ าหนด เกณฑ์การวัดและประเมินผลของตน ในโรงเรี ยนที่เด่นทางด้ านวิชาการ มักมีการตัง้
เกณฑ์วดั และประเมินผลที่เข้ มงวดและมีเกณฑ์สงู เมื่อเปรี ยบเทียบกันระหว่างโรงเรี ยน จึงมีความ
แตกต่างกันผู้บริหารมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในด้ านการวัดและการประเมินผล ดังนี ้
1. กาหนดนโยบายทัว่ ไปเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล ในเรื่ อง
ก. ประเภทของข้ อสอบที่ใช้ วดั ผล
ข. ระยะเวลาที่ใช้ สอบจานวนครัง้ ที่สอบและการเก็บคะแนนสอบแต่ละครัง้
ค. มาตรฐานในการสอบวัดผล
ง. การเตรี ยมแบบฟอร์ มสาหรับรายงานผลการสอบแก่ผ้ ปู กครอง
2. จัดหาวัสดุอปุ กรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ ที่จาเป็ นในการสอบ เช่น เครื่ องพิมพ์ เครื่ อง
โรเนียว ตลอดจนเจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวก
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3. พยายามส่งเสริมครูอาจารย์ให้ มีความรู้ทางการวัดและประเมินผล โดยการจัดการ
ฝึ กอบรม การประชุมปฏิบตั ิการ ในด้ านเทคนิคการออกข้ อสอบ การให้ คะแนน การประเมินผลข้ อสอบ
ตลอดจนการรายงานผลการสอบ
4. การจัดตารางสอบ ห้ องสอบ และระเบียบในการสอบและการคุมสอบ
5. ควรมีการประเมินผลการสอน หากมีการบกพร่องจะได้ หาทางแก้ ไขต่อไป หรื อเสนอ
แนวทางในการนาไปปรับใช้ ในครัง้ ต่อไป
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานวิชาการในด้ านการวัดและประเมินผล ดังนี ้
1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คูม่ ือ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ครูในการวัดผล
ประเมินผลการเรี ยน
2. กาหนดระเบียบ แนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลของโรงเรี ยน
3. ส่งเสริมนิเทศ ติดตาม พัฒนาครู และกากับดูแลให้ ครูจดั ทาแผนการวัดผลประเมินผลแต่
ละรายวิชาให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรี ยนรู้ หน่วยการเรี ยนรู้ แผนการเรี ยนรู้ และ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
4. ส่งเสริม นิเทศ ติดตาม ควบคุมและกากับให้ ครูดาเนินการวัดผล และ ประเมินผลการ
เรี ยนการสอนโดยเน้ นการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการปฏิบตั ิ และผลงานดาเนินการสอบ
คัดเลือกนักเรี ยนเข้ าศึกษาต่อ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการเรี ยนการสอนปกติ
5. พัฒนาเครื่ องมือวัดผล ประเมินผลให้ ได้ มาตรฐานดาเนินการจัดทาข้ อมูลการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยน กรอกข้ อมูล ติดตาม ตรวจสอบการกรอกข้ อมูลของครู ในระบบงานวัดผล และส่ง
ต่องานทะเบียนวิเคราะห์และประเมินผลการเรี ยนดาเนินการแก้ ไขปั ญหาการเรี ยนของนักเรี ยน ทัง้
ระหว่างเรี ยนและหลังการประเมินผลร่วมกับผู้สอน กลุม่ สาระ กลุม่ งาน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
การบริ หารงานวิชาการด้ านการพัฒนาการวัดและประเมินผลตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่มเติม ( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 ประกอบไปด้ วย
1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คูม่ ือ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ครูในการวัดผล
ประเมินผลการเรี ยน
2. กาหนดระเบียบ แนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลของโรงเรี ยน
3. ส่งเสริมนิเทศ ติดตาม พัฒนาครู และกากับดูแลให้ ครูจดั ทาแผนการวัดผลประเมินผลแต่
ละรายวิชาให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรี ยนรู้ หน่วยการเรี ยนรู้ แผนการเรี ยนรู้ และ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
4. ส่งเสริม นิเทศ ติดตาม ควบคุมและกากับให้ ครูดาเนินการวัดผล และ ประเมินผลการ
เรี ยนการสอนโดยเน้ นการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการปฏิบตั แิ ละผลงาน
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5. ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรี ยนเข้ าศึกษาต่อ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการเรี ยน
การสอนปกติ
6. พัฒนาเครื่ องมือวัดผล ประเมินผลให้ ได้ มาตรฐาน
7. ดาเนินการจัดทาข้ อมูลการวัดและประเมินผลการเรี ยน กรอกข้ อมูล ติดตาม ตรวจสอบ
การกรอกข้ อมูลของครู ในระบบงานวัดผล และส่งต่องานทะเบียน
8. วิเคราะห์และประเมินผลการเรี ยน
9. ดาเนินการแก้ ไขปั ญหาการเรี ยนของนักเรี ยน ทังระหว่
้
างเรี ยนและหลังการประเมินผล
ร่วมกับผู้สอน กลุม่ สาระ กลุ่มงาน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
6.4 แนวทางการวัดและการประเมินผล
ทิวตั ถ์ มณีโชติ กล่าวว่า การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา ประกอบด้ วย
1. หลักการวัดทางการศึกษา
1.1 มีหลักการวัดเบื ้องต้ น ดังนี ้
1.1.1 นิยามสิ่งที่ต้องการวัดให้ ชดั เจน ดังที่กล่าวไว้ ในลักษณะการวัดว่า การวัดทาง
การศึกษาเป็ นการวัดทางอ้ อม การที่จะวัดให้ มีคณ
ุ ภาพต้ องนิยามคุณลักษณะที่ต้องการวัดให้ ตรงและ
ชัดเจน การนิยามนี ้ มีความสาคัญมาก ถ้ านิยามไม่ตรงหรื อไม่ถกู ต้ อง เครื่ องมือวัดที่สร้ างตามนิ ยาม
ก็ไม่มีคณ
ุ ภาพ ผลการวัดก็ผิดพลาด คือ วัดได้ ไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด
1.1.2 ใช้ เครื่ องมือวัดที่มีคณ
ุ ภาพ หัวใจสาคัญของการวัด คือ สามารถวัด
คุณลักษณะได้ ตรงตามกับที่ต้องการวัดและวัดได้ แม่นยา โดยใช้ เครื่ องมือวัดที่มีคณ
ุ ภาพ คุณภาพ
ของเครื่ องมือมีหลายประการ ที่สาคัญคือ มีความตรง (validity) คือวัดได้ ตรงกับคุณลักษณะที่
ต้ องการวัด และมีความเที่ยง (reliability) คือวัดได้ คงที่ คือวัดได้ กี่ครัง้ ก็ให้ ผลการวัดที่ไม่เปลี่ยนแปลง
1.1.3 กาหนดเงื่อนไขของการวัดให้ ชดั เจน คือกาหนดให้ แน่นอนว่าจะทาการวัด
อะไร วัดอย่างไร กาหนดตัวเลขและสัญลักษณ์อย่างไร
1.2 ขันตอนการวั
้
ดทางการศึกษา
1.2.1 ระบุจดุ ประสงค์และขอบเขตของการวัด ว่าวัดอะไร วัดใคร
1.2.2 นิยามคุณลักษณะที่ต้องการวัดให้ เป็ นพฤติกรรมที่วดั ได้
1.2.3 กาหนดวิธีการวัดและเครื่ องมือวัด
1.2.4 จัดหาหรื อสร้ างเครื่ องมือวัด กรณีสร้ างเครื่ องมือใหม่ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1) สร้ างข้ อคาถาม เงื่อนไข สถานการณ์ หรื อสิ่งเร้ า ที่จะกระตุ้นให้ ผ้ ถู กู วัด
แสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมาเพื่อทาการวัด โดยข้ อคาถามเงื่อนไข สถานการณ์ หรื อสิ่งเร้ า
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ดังกล่าวต้ องตรงและครอบคลุมคุณลักษณะที่นิยามไว้
2) พิจารณาข้ อคาถาม เงื่อนไข สถานการณ์ หรื อสิ่งเร้ า โดยอาจให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ทางด้ านเนื ้อหาและทางด้ านวัดผลช่วยพิจารณา
3) ทดลองใช้ เครื่ องมือ กับกลุม่ ที่เทียบเคียงกับกลุม่ ที่ต้องการวัด
4) หาคุณภาพของเครื่ องมือรายข้ อทังฉบั
้ บ
5) จัดทาคูม่ ือวัดและการแปลความหมาย
6) จัดทาเครื่ องมือฉบับสมบูรณ์
1.2.5 ดาเนินการวัดตามวิธีการที่กาหนด
1.2.6 ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการวัด
1.2.7 แปลความหมายผลการวัดและนาผลการวัดไปใช้
2. การประเมินผลเป็ นการประเมินเป็ นกระบวนการต่อเนื่องจากการวัด คือ นาตัวเลขหรื อ
สัญลักษณ์ที่ได้ จากการวัดมาตีคา่ อย่างมีเหตุผล โดยเทียบกับเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กาหนดไว้ เช่น
โรงเรี ยนกาหนดคะแนนที่นา่ พอใจของวิชาคณิตศาสตร์ ไว้ ที่ร้อยละ 60 นักเรี ยนที่สอบได้ คะแนนตังแต่
้
60 % ขึ ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่นา่ พอใจ หรื ออาจจะกาหนดเกณฑ์ไว้ หลายระดับ เช่น ได้ คะแนนไม่ถึง
ร้ อยละ 40 อยูใ่ นเกณฑ์ควรปรับปรุง ร้ อยละ 40-59 อยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ ร้ อยละ 60-79 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
และร้ อยละ 80 ขึ ้นไป อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก เป็ นต้ น ลักษณะเช่นนี ้เรี ยกว่าเป็ นการประเมิน
2.1 ลักษณะการประเมินทางการศึกษา ดังนี ้
2.1.1 เป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรี ยนการสอนหรื อกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่
ควรทาการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรี ยนการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
2.1.2 เป็ นการประเมินคุณลักษณะหรื อพัฒนาการการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนว่าบรรลุตาม
จุดประสงค์หรื อไม่
2.1.3 เป็ นการประเมินในภาพรวมทังหมดของนั
้
กเรี ยน โดยการรวบรวมข้ อมูลและ
ประมวลจากตัวเลขจากการวัดหลายวิธีและหลายแหล่ง
2.1.4 เป็ นกระบวนการเกี่ยวข้ องกับบุคลหลายกลุม่ ทังครู
้ นักเรี ยน ผู้ปกครอง
นักเรี ยน ผู้บริ หารโรงเรี ยน และอาจรวมถึงคณะกรรมการต่างๆ ของโรงเรี ยน
2.2 หลักการประเมินทางการศึกษาโดยทัว่ ไปมี ดังนี ้
2.2.1 ขอบเขตการประเมินต้ องตรงและครอบคลุมหลักสูตร
2.2.2 ใช้ ข้อมูลจากผลการวัดที่ครอบคลุม จากการวัดหลายแหล่งหลายวิธี
2.2.3. เกณฑ์ที่ใช้ ตดั สินผลการประเมินมีความชัดเจน เป็ นไปได้ มีความยุตธิ รรม
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ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.3 ขันตอนในการประเมิ
้
นทางการศึกษา ดังนี ้
2.3.1 กาหนดจุดประสงค์การประเมิน โดยให้ สอดคล้ องและครอบคลุมจุดประสงค์
ของหลักสูตร
2.3.2 กาหนดเกณฑ์เพื่อตีคา่ ข้ อมูลที่ได้ จาการวัด
2.3.3 รวบรวมข้ อมูลจากการวัดหลายๆ แหล่ง
2.3.4. ประมวลและผสมผสานข้ อมูลต่างๆ ของทุกรายการที่วดั ได้
2.3.5 วินิจฉัยชี ้บ่งและตัดสินโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
ช่วงเวลาในการการวัดและประเมินผล ประกอบด้ วยก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
มีความหมายทังในมิ
้ ตทิ ี่กว้ างและแคบ ดังนี ้
1. ก่อนเรี ยน การวัดและประเมินก่อนเรี ยนมีจดุ ประสงค์เพื่อทราบสภาพของนักเรี ยน ณ
เวลาก่อนที่จะเรี ยน เช่น ความรู้พื ้นฐานในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ก่อนเรี ยนอาจจะหมายถึง
1.1 ก่อนเข้ าเรี ยน ซึง่ อาจจะตังแต่
้ ก่อนเรี ยนระดับปฐมวัย หรื อก่อนจะเริ่มเรี ยนหลักสูตร
โรงเรี ยนนัน้ เช่น โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนในช่วงชันที
้ ่ 1 และ 2 ก่อนเรี ยนในที่นี ้อาจจะหมายถึงก่อนเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นต้ น
1.2 ก่อนเรี ยนช่วงชัน้ หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานให้ ความสาคัญกับช่วงชัน้ ให้ มีการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนเมื่อจบแต่ละช่วงชัน้ ก่อนเรี ยนในที่นี ้จึงหมายถึงก่อนจะเริ่มเรี ยนช่วง
ชันใดช่
้ วงชันหนึ
้ ง่ เช่น ก่อนเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 2 คือ ก่อนเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 เป็ นต้ น
1.3 ก่อนเรี ยนแต่ละชัน้ ถึงแม้ จะมีการกาหนดเป็ นช่วงชัน้ แต่ชนเรี
ั ้ ยนหรื อการเรี ยนแต่
ละปี ก็ยงั มีความสาคัญ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา การเรี ยนแต่ละชัน/ปี
้ อาจจะหมายถึงการ
เรี ยนกับครูคนใดคนหนึง่ (กรณีที่ครูคนเดียวสอนนักเรี ยนทังชั
้ นทุ
้ กวิชาหรื อเกือบทุกวิชา โดยทัว่ ไปจะ
เป็ นครูประจาชัน)
้ หรื อเรี ยนครูกลุม่ หนึง่ (สอนแยกรายวิชา) การวัดและประเมินก่อนเรี ยนแต่ละชันจะ
้
เป็ นประโยชน์ตอ่ ครูผ้ สู อนในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ให้ เหมาะสมกับนักเรี ยนตลอดทังปี
้
1.4 ก่อนเรี ยนแต่ละรายวิชา มีลกั ษณะเช่นเดียวกับก่อนเรี ยนแต่ละชัน้ การวัดและ
ประเมินก่อนเรี ยนแต่ละชันอาจจะวั
้
ดและประเมินในภาพรวมหลายๆ วิชา แต่การวัดและประเมินนี ้
แยกวัดและประเมินแต่ละรายวิชา โดยทัว่ ไปจะสอนโดยครูแต่ละคน สาหรับระดับมัธยมศึกษา
รายวิชาส่วนใหญ่จดั การเรี ยนรู้เป็ นรายภาคเรี ยน
1.5 ก่อนเรี ยนแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้ หน่วยการเรี ยนรู้เป็ นการจัดหมวดหมูเ่ นื ้อหาใน
สาระการเรี ยนรู้เดียวกัน โดยจัดเนื ้อหาเรื่ องเดียวกันหรื อสัมพันธ์กนั ไว้ ในหน่วยเดียวกัน การวัดและ
ประเมินก่อนเรี ยนแต่ละหน่วย เพื่อให้ ได้ ข้อมูลความรู้พื ้นฐานของนักเรี ยนในเรื่ องหรื อหน่วยนัน้ ซึง่ ทัง้
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นักเรี ยนและครูผ้ สู อนสามารถนาไปใช้ ในการวางแผนการเรี ยนรู้และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในหน่วยนัน้
ได้ อย่างเหมาะสม
1.6 ก่อนเรี ยนแต่ละแผนจัดการเรี ยนรู้ คือ การวัดและประเมินก่อนเรี ยนแต่ละครัง้ ใน
หนึง่ หน่วยการเรี ยนรู้มกั จะมีสาระที่จะเรี ยนรู้แยกย่อยสาหรับการสอนมากกว่า 1 ครัง้ แต่ละครัง้ จะมี
แผนการจัดการเรี ยนรู้
2. ระหว่างเรี ยน จุดประสงค์ของการวัดและประเมินระหว่างเรี ยน เพื่อตรวจสอบ
ความก้ าวหน้ าหรื อพัฒนาการของนักเรี ยนด้ านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ จากการเรี ยนรู้และการร่วมกิจกรรมของนักเรี ยน โดยเทียบกับผลการวัดและประเมินก่อน
เรี ยน การวัดและประเมินระหว่างเรี ยนจะทาให้ ได้ ข้อมูลที่บง่ บอกถึงพัฒนาการการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
ในขณะ เดียวกันยังสะท้ อนให้ เห็นถึงคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของครูด้วย ข้ อมูลจากการวัด
และประเมินระหว่างเรี ยนจะเป็ นประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ทังนั
้ กเรี ยน ครูผ้ สู อน โรงเรี ยนและ
ผู้ปกครอง สามารถนาข้ อมูลดังกล่าวไปพัฒนานักเรี ยนให้ บรรลุผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังที่แตกย่อยมา
จากมาตรฐานการเรี ยนรู้ และเป็ นข้ อมูลที่ใช้ ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ เหมาะสมกับ
นักเรี ยน
3. หลังเรี ยน จุดประสงค์ของการวัดและประเมินหลังเรี ยน เพื่อตรวจสอบผลการเรี ยนของ
นักเรี ยนด้ านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ จากการเรี ยนรู้และการร่วม
กิจกรรมของผู้เรี ยน โดยเทียบกับผลการวัดและประเมินก่อนเรี ยนและระหว่างเรี ยน การวัดและประเมิน
หลังเรี ยนจะทาให้ ได้ ข้อมูลที่บง่ บอกถึงพัฒนาการการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ในขณะเดียวกันยังสะท้ อนให้
เห็นถึงคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของครูด้วย ข้ อมูลจากการวัดและประเมินหลังเรี ยนมี
จุดประสงค์หลักคือใช้ ในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน นอกจากนี ้การวัดและ
ประเมินผลหลังเรี ยนอาจจะเป็ นข้ อมูลก่อนการเรี ยนในระดับต่อไป จึงเป็ นประโยชน์ทงนั
ั ้ กเรี ยนและ
ครูผ้ สู อน สามารถนาข้ อมูลดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงการเรี ยนรู้และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนหรื อกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ เหมาะสมกับนักเรี ยนและสถานการณ์
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนมีประโยชน์ตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ หรื อการจัด
การเรี ยนการสอน ดังนี ้
1.เพื่อจัดตาแหน่ง (Placement) ผลจากการวัดบอกได้ วา่ นักเรี ยนมีความรู้ความสามารถอยู่
ในระดับใดของกลุม่ หรื อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์แล้ วอยูใ่ นระดับใด การวัดและประเมินเพื่อจัดตาแหน่ง
นี ้ มักใช้ ในวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ
2. เพื่อคัดเลือก (Selection) เป็ นการใช้ ผลการวัดเพื่อคัดเลือกเพื่อเข้ าเรี ยน เข้ าร่วมกิจกรรมโครงการ หรื อเป็ นตัวแทน (เช่นของชันเรี
้ ยนหรื อสถานศึกษา) เพื่อการทากิจกรรม หรื อการให้ ทนุ ผล
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การวัดและประเมินผลลักษณะนี ้คานึงถึงการจัดอันดับที่เป็ นสาคัญ
3. เพื่อแยกประเภท (Classification) เป็ นการใช้ ผลการวัดและประเมินเพื่อแบ่งกลุม่ ผู้เรี ยน
เช่น แบ่งเป็ นกลุม่ อ่อน ปานกลาง และเก่ง แบ่งกลุม่ ผ่าน-ไม่ผา่ นเกณฑ์ หรื อตัดสินได้ -ตก เป็ นต้ น
เป็ นการวัดและประเมินที่ยึดเกณฑ์ที่ใช้ ในการแบ่งกลุม่ เป็ นสาคัญ
4. เพื่อวินิจฉัย (Diagnostic) เป็ นการใช้ ผลการวัดและประเมินเพื่อค้ นหาจุดเด่น-จุดด้ อยของ
ผู้เรี ยนว่ามีปัญหาในเรื่ องใด จุดใด มากน้ อยแค่ไหน เพื่อนาไปสูก่ ารตัดสินใจการวางแผนการจัดการ
เรี ยนรู้และการปรับปรุงการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น เครื่ องมือที่ใช้ วดั เพื่อการวินิจฉัย
เรี ยกว่า แบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic Test) หรื อแบบทดสอบวินิจฉัยการเรี ยน
5. เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ผลการวัดนักเรี ยนด้ วยแบบทดสอบวินิจฉัยการเรี ยนจะ
ทาให้ ทราบว่าผู้เรี ยนมีจดุ บกพร่องจุดใด มากน้ อยเพียงใด ซึง่ ครูผ้ สู อนสามารถแก้ ไขปรับปรุงโดยการ
สอนซ่อมเสริม (Remedial Teaching) ได้ ตรงจุด เพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามมาตรฐานการ
เรี ยนรู้ที่คาดหวังไว้
6. เพื่อปรับปรุงการจัดการเรี ยนรู้ ผลการวัดด้ วยแบบทดสอบวินิจฉัยการเรี ยน นอกจากจะ
ช่วยให้ เห็นว่านักเรี ยนมีจดุ บกพร่องเรื่ องใดแล้ ว ยังช่วยให้ เห็นจุดบกพร่องของกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้อีกด้ วย เช่น นักเรี ยนส่วนใหญ่มีจดุ บกพร่องจุดเดียวกัน ครูผ้ สู อนต้ องทบทวนว่าอาจจะเป็ น
เพราะวิธีการจัดการเรี ยนรู้ไม่เหมาะสมต้ องปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสม
7. เพื่อตรวจสอบและปรับปรุง การประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Evaluation) เป็ นการ
ประเมินเพื่อตรวจสอบผลการเรี ยนรู้เทียบกับจุดประสงค์หรื อผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง ผลจากการ
ประเมินใช้ พฒ
ั นาการจัดการเรี ยนรู้ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น โดยอาจจะปรับปรุงหรื อปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอน (Teaching Method) ปรับเปลี่ยนสื่อการสอน (Teaching Media) ใช้ นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้
(Teaching Innovation) เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
8. เพื่อการเปรี ยบเทียบ (Assessment) เป็ นการใช้ ผลการวัดและประเมินเปรี ยบเทียบว่า
นักเรี ยนมีพฒ
ั นาการจากเดิมเพียงใด และอยู่ในระดับที่พงึ พอใจหรื อไม่
9. เพื่อการตัดสิน การประเมินเพื่อการตัดสินผลการเรี ยนของผู้เรี ยนเป็ นการประเมินรวม
(Summative Evaluation) คือใช้ ข้อมูลที่ได้ จากการวัดเทียบกับเกณฑ์เพื่อตัดสินผลการเรี ยนว่าผ่านไม่ผา่ น หรื อให้ ระดับคะแนน
กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 24-25) ได้ กาหนดจุดมุง่ หมายการวัดและประเมินผลไว้ 3
ระดับ ได้ แก่
1. การวัดและประเมินผลระดับชันเรี
้ ยน มีจดุ มุง่ หมายเพื่อมุง่ หาคาตอบว่านักเรี ยนมี
ความก้ าวหน้ าด้ านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์หรื อไม่/เพียงใด
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ดังนันการวั
้
ดและประเมินผลจึงต้ องใช้ วิธีการที่หลากหลายเน้ นการปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ องและเหมาะสม
กับสาระการเรี ยนรู้ กระบวนการเรี ยนรู้ และสามารถดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ควบคูไ่ ปในกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยน โดยประเมินความประพฤติ พฤติกรรมการเรี ยน การร่วมกิจกรรม และผลงานจาก
โครงงานหรื อแฟ้มสะสมงาน ผู้ใช้ ผลการประเมินในระดับชันที
้ ่สาคัญ คือ ตัวนักเรี ยน ผู้สอนและพ่อแม่
ผู้ปกครอง จาเป็ นต้ องมีสว่ นร่วมในการกาหนด เป้าหมาย วิธีการและค้ นหาข้ อมูลเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่จะทา
ให้ สะท้ อนให้ เห็นภาพสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ นักเรี ยนจะทราบระดับความ ก้ าวหน้ า
ความสาเร็จของตน ครูผ้ สู อนจะเข้ าใจความต้ องการของนักเรี ยนแต่ละคน แต่ละกลุม่ สามารถให้ ระดับ
คะแนนหรื อจัดกลุม่ นักเรี ยน รวมทังประเมิ
้
นผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของตนเองได้ ขณะที่
พ่อแม่ ผู้ปกครอง จะได้ ทราบระดับความสาคัญของนักเรี ยน
2. การวัดและประเมินผลระดับโรงเรี ยนมีจดุ มุง่ หมายเพื่อตรวจสอบความก้ าวหน้ าด้ านการ
เรี ยนรู้รายชันปี
้ และช่วงชัน้ ซึง่ จะได้ นาข้ อมูลไปปรับปรุงพัฒนาการเรี ยนการสอน และคุณภาพของ
นักเรี ยน
3. การวัดและประเมินผลคุณภาพระดับชาติ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อประเมินคุณภาพในกลุม่
สาระการเรี ยนรู้ที่สาคัญ สาหรับชันเรี
้ ยนปี สุดท้ ายของแต่ละช่วงชัน้ ซึง่ จะได้ นาข้ อมูลไปพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาการวัดและประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดังนี ้
3.1 โรงเรี ยนเป็ นผู้รับผิดชอบประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้ ทกุ ฝ่ าย
ที่เกี่ยวข้ องมีสว่ นร่วม
3.2 การวัดและประเมินผลการเรี ยนต้ องสอดคล้ องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่
กาหนดในหลักสูตร
3.3 การประเมินผลการเรี ยนต้ องประกอบด้ วย การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนานักเรี ยน
การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรี ยน
3.4 การประเมินผลเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้ องดาเนินการ
ด้ วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติของวิชา และระดับช่วงชันของนั
้
กเรี ยน
3.5 เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรี ยนได้
3.6 เปรี ยบเทียบโอนผลการเรี ยนระหว่างโรงเรี ยนและรูปแบบการศึกษาต่างๆ
3.7. ให้ สถานศึกษาจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเป็ นหลักฐานการประเมินผล
การเรี ยน รายงานผลการเรี ยนและเป็ นหลักฐานแสดงวุฒิและรับรองผลการเรี ยนของนักเรี ยนการวัดผล
และประเมินผล ต้ องสอดคล้ องกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน ซึง่ มาตรา 24(3) ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ระบุวา่ ต้ องจัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึ กการ
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ปฏิบตั ใิ ห้ ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 12)
ดังนันการวั
้
ดผลและประเมินผล จึงต้ องประเมินผลทังการทดสอบภาคความรู
้
้ และการ
ประเมินตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย (กรมวิชาการ. 2545: 37)หลักการวัดและประเมินผลการ
ศึกษา ต้ องมีการกาหนดเป้าหมายและจุดประสงค์การเรี ยนให้ ชดั เจน มีกระบวนการเรี ยนการสอน
ที่ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เป็ นการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรี ยนให้ มีศกั ยภาพ มีการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลโดยใช้ เทคนิคหลาย ๆ อย่างเกณฑ์ที่ใช้ ต้องสัมพันธ์กบั สิ่งวัดและจุดมุง่ หมายของการ
ประเมิน ตระหนักถึงข้ อเทคนิคการประเมินแต่ละอย่าง ด้ วยความยุตธิ รรม โดยการกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินให้ ชดั เจน การใช้ เครื่ องมือที่มีคณ
ุ ภาพก็เป็ นสิ่งสาคัญต่อการวัดและประเมินอีกอย่างหนึง่ ถ้ า
เครื่ องมือมีคณ
ุ ภาพ มีความเที่ยงตรงก็จะทาให้ ได้ ผลการวัดที่มีความถูกต้ อง เชื่อถือได้ และสิ่งที่ต้อง
คานึงถึงในการวัดและประเมินผลการศึกษา คือ การกาหนดเป้าหมายและจุดประสงค์การเรี ยนให้
ชัดเจนและสอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายการศึกษาการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ต้องควบคูไ่ ปกับการ
เรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรี ยนเป็ นการประเมินเพื่อพัฒนานักเรี ยน ต้ องกระทาให้
ครอบคลุมทังด้
้ านความรู้ทกั ษะ พัฒนาการของนักเรี ยน ต้ องเป็ นไปตามหลักสูตรของโรงเรี ยนแต่ละ
ช่วงชันโดยการประเมิ
้
นผลการเรี ยนตามกลุม่ สาระและควรคานึงถึงสาระสาคัญของการวัดและการ
ประเมินผล คือการวัดให้ ตรงจุดมุง่ หมายของการเรี ยนการสอน เลือกใช้ เครื่ องมือที่มีคณ
ุ ภาพและมี
ความเหมาะสมประเมินผลด้ วยความยุตธิ รรม ระวังความคลาดเคลื่อนหรื อความผิดพลาดของการ
วัดผล ประเมินผลการวัดให้ ถกู ต้ องสมเหตุสมผล และใช้ ผลการวัดให้ ค้ มุ ค่า ในกระบวนการของการวัด
และการประเมินผลทางการศึกษา กิจกรรมระหว่างการวัดและการประเมินผลต้ องเกิดขึ ้นก่อนเรี ยน
ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน การเลือกวิธีการประเมินต้ องสอดคล้ องกับภาระงานโดยมีเป้าหมายของ
การประเมินอยูท่ ี่เกณฑ์การผ่านช่วงชัน้ การบริหารงานวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลการ
เรี ยนเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่จะช่วยให้ การเรี ยนรู้ของ นักเรี ยนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ น
กระบวนการที่ตรวจสอบว่านักเรี ยนได้ ถึงจุดหมาย ปลายทางตามที่หลักสูตรต้ องการหรื อไม่เพียงใด ผล
จากการวัดและประเมินผลจะเป็ นข้ อมูลที่จะช่วยให้ ครูผ้ สู อนได้ นาไปพิจารณาหาวิธีการแก้ ไข
ข้ อบกพร่องและจุดอ่อนในด้ านต่างๆ ได้ ดังนัน้ ผู้บริหารโรงเรี ยนจะต้ องมีความรู้และความเข้ าใจใน
หลักการวัดผลและประเมินผลรวมทังให้
้ ความสาคัญในเรื่ องนี ้อย่างจริงจัง
6.5 ปั ญหาการบริหารการวัดและประเมินผล
แนวทางการวัดและประเมินผลที่สะท้ อนคุณภาพนักเรี ยน ตามเป้าหมายของการจัด
การศึกษาจาเป็ นต้ องมีเครื่ องมีการวัด เกณฑ์การวัดและการประเมินผลที่มีมาตรฐานและทันสมัย แต่
จากการศึกษายังคงปั ญหาการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา ดังนี ้
ธีระ รุญเจริญ ได้ กล่าวถึงสภาพและปั ญหาการจัดการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และได้ รับการแก้ ไขเพิ่มเติมบางมาตรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
(2553: 10-15) ได้ กล่าวถึงปั ญหาการบริหารการวัดและประเมินผล ดังนี ้
1. ขาดความสามารถในการสร้ างเครื่ องมือ
2. การวัดและประเมินไม่สะท้ อนการเรี ยนรู้
3. ครูขาดความเข้ าใจในวิธีการและสับสนในการจัดทาเอกสารการวัดและประเมินผล
โรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีความพร้ อมใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 จานวน 20 โรงเรี ยน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการข้ างต้ น จากการรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ได้ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2
(พ.ศ. 2548- พ.ศ.2553) และได้ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในส่วนบทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ที่ยงั พบปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านการวัดและประเมินผล (สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องค์การมหาชน). 2554: ออนไลน์) ดังนี ้
1. ผู้บริหารควรมีการพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง
2. การจัดหาเครื่ องมือและแนวทางการวัดและประเมินผลที่ได้ มาตรฐาน
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารการวัดและการประเมินผล และ
ผลการวิจยั พบกับปั ญหาการบริหารการวัดและประเมินผล ดังนี ้
ชัญญา พงษ์ชยั และคณะ (2553: บทคัดย่อ) ได้ วิจยั เรื่ องปั ญหาและแนวทางแก้ ไขการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่าปั ญหาการบริหารการวัดและการประเมินผล คือ เครื่ องมือวัดและ
ประเมินผลที่ใช้ ในโรงเรี ยนยังไม่ได้ มาตรฐาน ขาดความเข้ าใจระเบียบการวัดและประเมินผล รวมทัง้
การขาดงบประมาณที่เพียงพอส่งผลให้ การสร้ างเครื่ องมือวัดและประเมินผลที่ไม่ได้ มาตรฐาน
ปรี ยาภัสสร์ เส็งเส และธานี เกสทอง (2553:6 ออนไลน์) ได้ ศกึ ษาปั ญหาและการนาเสนอ
แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็กในอาเภอไพศาลี สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารการวัดและประเมินผล คือ
ปั ญหาอันดับที่ 1 คือ การมีสว่ นร่วมของนักเรี ยนและผู้ปกครองในการวัดผลและประเมินผลการเรี ยน
ปั ญหา อันดับที่ 2 คือ การพัฒนาเครื่ องมือวัดและประเมินผลให้ ได้ มาตรฐาน และปั ญหาอันดับที่ 3
คือ การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยนขาดความหลากหลาย
จากการศึกษาปั ญหาการบริ หารการวัดและประเมินผลของต้ น ยังคงพบปั ญหา คือ 1)
บุคลากรขาดความรู้ความเข้ าใจในวิธีการวัดและประเมินผล 2) ขาดเครื่ องมือการวัดและประเมินผลที่
มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน 3) ขาดการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 4) การวัดและประเมินผลไม่

89

สะท้ อนการเรี ยนรู้ 5) ขาดงบประมาณในการสร้ างเครื่ องมือวัดและประเมินผลที่ได้ มาตรฐาน
กล่าวโดยสรุป การบริ หารการวิชาการด้ านวัดผลประเมินผลการศึกษา ช่วยให้ ผ้ บู ริหารเห็น
ข้ อบกพร่องต่างๆ ของการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของครู และบ่งบอกถึง
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน การวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้ของหน่วยการเรี ยนรู้ เพื่อ
ผู้บริหารได้ มีแนวทางในการกาหนดระเบียบปฏิบตั เิ กี่ยวกับการวัดและประเมินผล กาหนดวิธีการและ
จัดหาเครื่ องมือการวัดและประเมินผลที่มีคณ
ุ ภาพมีมาตรฐานได้ ส่งเสริมครูให้ มีความรู้การวัด
ประเมินผล โดยการ อบรม สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร จัดแบบฟอร์ ม เอกสารหลักฐานทางการศึกษาของ
ผู้เรี ยน จัดตารางสอบ ห้ องสอบ ระเบียบในการสอบ และนิเทศ ติดตาม กากับดูแลครูในการจัดทา
แผนการวัดและประเมินผล เพื่อการพัฒนาการวัดและประเมินผล สูก่ ารวัดผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนได้
ตรงกับความเป็ นจริง

8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
8.1 งานวิจัยในประเทศ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในศึกษาสภาพปั ญหาการบริหารงานวิชาการในด้ านหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรี ยนการสอน และการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 พบว่ามีผ้ ศู กึ ษาและมีผลงานวิจยั ดังนี ้
ชัญญา พงษ์ชยั และคณะ (2553 : บทคัดย่อ) ปั ญหาและแนวทางแก้ ไขการบริ หารงาน
วิชาการในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผลการวิจยั พบว่าปั ญหาการบริหารงานวิชาการ ดังนี ้
1. มีปัญหาการบริ หารงานวิชาการค่าเฉลี่ยระดับปั ญหาสูงสุด คือด้ านสื่อการเรี ยนการสอน
เพราะโรงเรี ยนขนาดเล็กขาดงบประมาณที่จะนามาพัฒนา เพราะงบประมาณได้ จากจานวนรายหัว
ของนักเรี ยน ทาให้ การบริหารจัดการการศึกษาขาดประสิทธิภาพ
2. ปั ญหาครูวิเคราะห์หลักสูตรไม่เป็ น และไม่สามารถนาไปจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้
ตรงหลักสูตร มีปัญหามากที่สดุ เนื่องจากครูขาดความรู้ความเข้ าใจในการวิเคราะห์หลักสูตรและไม่
สามารถนาไปจัดกิจกรรม
3. ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ปั ญหาจัดครูเข้ าสอนไม่ตรงกับความรู้ความสามารถมี
ปั ญหามากที่สดุ อีกทังต้
้ องสอนหลายชัน้ หลายวิชาจึงไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ
4. ปั ญหาด้ านการวัดผลประเมินผล ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาเครื่ องมือวัดและประเมินผลที่
ใช้ ในโรงเรี ยนยังไม่ได้ มาตรฐาน ขาดความเข้ าใจระเบียบการวัดและประเมินผล รวมทังการขาด
้
งบประมาณที่เพียงพอส่งผลให้ การสร้ างเครื่ องมือวัดและประเมินผลที่ไม่ได้ มาตรฐาน
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ทักษ์สตุ า ปานอุทยั (2553 : บทคัดย่อ) วิจยั เรื่ องการประเมินผลการใช้ หลักสูตรโรงเรี ยน
วัฒนาวิทยาลัย ช่วงชันที
้ ่ 2 ใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านกระบวนการ ด้ านประสิทธิผล ด้ านพฤติกรรมผู้เรี ยน
และเพื่อศึกษาจุดเด่นและจุดด้ อยของการใช้ หลักสูตร สาหรับประเด็นที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน คือ
การบริ หารหลักสูตร ด้ านประสิทธิผลสาหรับประเด็นที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน คือ ผลการประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ จุดด้ อยของการใช้ หลักสูตร พบว่ากลุม่ ตัวอย่างแต่ละกลุม่ มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดด้ อยไม่ตรงกัน เมื่อพิจารณาจากความคิดเห็นของแต่ละกลุม่ พบว่าจุดด้ อย
ตามความคิดเห็นของผู้บริ หาร คือครูมีภาระงานในการจัดทาเอกสารมากจุดด้ อยตามความคิดเห็นของ
ครู คือครูประสบปั ญหาในการนาหลักสูตรลงสูก่ ารปฏิบตั ิจดุ ด้ อยตามความคิดเห็นของนักเรี ยน คือครู
ขาดทักษะในการสอนและวุฒิภาวะทางอารมณ์จดุ ด้ อยตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง คือการจัดการ
เรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ อ่อนเกินไปและการจัดการเรี ยนการสอนด้ านวิชาการโดยรวมอ่อนเกินไป
ภาสกร อยูเ่ ย็น (2553 : บทคัดย่อ) วิจยั เรื่ องสภาพและปั ญหาการใช้ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรี ยนรัตนโกสินทร์ สมโภช บางขุนเทียน สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า สภาพการใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ด้ านการประชาสัมพันธ์การใช้ หลักสูตร มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด และด้ านการจัดครูเข้ าสอน มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด
รุ่งนภา นุตรวงศ์ และคณะ (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา : 2553) สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สรุปผลการวิจยั นาร่องการใช้ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 สรุปผลการวิจยั เป็ นด้ านๆ ดังนี ้
1. การสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักสูตร พบว่าหัวข้ อที่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมระบุวา่ มีความ
เข้ าใจมากจะเป็ นหัวข้ อเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการกว้ างๆ เช่น เรื่ องหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน กระบวนการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทาโครงสร้ างหลักสูตรสถานศึกษา ส่วน
หัวข้ อที่ต้องอาศัยความเข้ าใจจากการฝึ กปฏิบตั ิ ได้ แก่ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ การ
ออกแบบหน่วยการเรี ยนรู้ และกรอบหลักสูตรระดับท้ องถิ่น ผู้เข้ ารับการอบรมส่วนใหญ่ระบุวา่ มีความ
เข้ าใจในเรื่ องดังกล่าวอยูใ่ นระดับปานกลางและน้ อย ตามลาดับ ทังนี
้ ้เพราะขาดโอกาสในการลงมือ
ปฏิบตั ิอย่างเพียงพอ
2. สภาพและปั ญหาในการนาหลักสูตรแกนกลางสูก่ ารปฏิบตั ิ กระบวนการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาไม่ครบตามขันตอน
้
และขันตอนที
้
่สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ ดาเนินการคือการศึกษา
ข้ อมูลพื ้นฐานของโรงเรี ยน และการศึกษากรอบหลักสูตรระดับท้ องถิ่น ปั ญหาอุปสรรคสาคัญในการ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ได้ แก่ การขาดความรู้ความเข้ าใจของบุคลากร ซึง่ พบว่าบุคลากรทังใน
้
ระดับเขตพื ้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษายังขาดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่
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นอกจากนันยั
้ งพบปั ญหาครูมีภาระงานอื่นๆมาก นอกเหนือจากการสอน ทาให้ ไม่สามารถทุม่ เทในการ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาได้ อย่างเต็มที่ โรงเรี ยนต้ นแบบที่นาร่องการใช้ หลักสูตรเพียง ร้ อยละ38.97
จัดทาหน่วยการเรี ยนรู้เพื่อใช้ ในการเรี ยนการสอนเสร็จครบ ทุกหน่วย โรงเรี ยนที่เหลือมากกว่าครึ่งหนึง่
ยังจัดทาหน่วยการเรี ยนรู้ไม่เสร็จ
จักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์ (2554: บทคัดย่อ) หัวหน้ างานวิจยั และพัฒนาการศึกษา
ศึกษาปั ญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษาในโรงเรี ยนพร้ อมใช้ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรณีศกึ ษา โรงเรี ยนท่าหลวงวิทยาคม สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผลการวิจยั พบว่า ครูยงั ขาดความรู้ ความเข้ าใจ ในการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา ความสามารถการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ชุมชนขาดการมีสว่ นร่วมในการ
จัดทาหลักสูตรท้ องถิ่น ขาดการนิเทศติดตามการใช้ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนขาดการวางแผน
ประเมินการใช้ หลักสูตรสถานศึกษาตามสภาพจริงทังก่
้ อนใช้ ระหว่างใช้ และหลังใช้ การวิจยั เพื่อ
ติดตามและประเมินผลการใช้ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนยังไม่มีการทาวิจยั หลักสูตรสถานศึกษา
อย่างจริงจัง
ทิพวรรณ ถนอมจิตพงษ์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาสภาพและปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรี ยนเอกชน กรณีศกึ ษาโรงเรี ยนกรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานครผลการศึกษาค้ นคว้ า
พบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม มีการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย
ระดับมากสูงสุดได้ แก่ ด้ านสื่อการสอน ด้ านการวัดและ ประเมินผล ด้ านแผนการจัดการเรี ยนรู้ด้านการ
วิจยั ในชันเรี
้ ยน ด้ านการนิเทศการสอน ด้ านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ ด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยระดับ
มากต่าสุด คือด้ านห้ องสมุด 2)ปั ญหาการบริหารงานวิชาการ สภาพการบริหารงานด้ านหลักสูตรและ
การนาหลักสูตรไปใช้ ควรมีการติดตามผลการนาหลักสูตรไปใช้ อย่างสม่าเสมอเพื่อประสิทธิผลของการ
วางแผนจัดทาหลักสูตรอย่างเป็ นระบบ สาหรับด้ านห้ องสมุด ต่อเนื่องผู้บริหารควรให้ ความสาคัญ
ติดตามงานและปรับปรุงพัฒนาแก้ ไขให้ มีการปฏิบตั งิ านที่มีประสิทธิภาพดีขึ ้นเพื่อให้ ปัญหาด้ าน
ห้ องสมุดน้ อยลง
8.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
อีเกอร์ (ถาวร ศรี เกตุ. 2551: 74; อ้ างอิงจากEager. 1987: 141) ได้ ศกึ ษาเรื่ องกลยุทธ์ในการ
ปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารโรงเรี ยนเอกชน ระดับมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหาร
และครู ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์ที่สาคัญได้ แก่ 1) การแสดงให้ เห็นว่ามีความสนใจต่อนักเรี ยน 2) การ
ภูมิใจในโรงเรี ยนและความสาเร็จของนักเรี ยน 3) การใช้ โปรแกรมการเรี ยนที่มีคณ
ุ ภาพต่อนักเรี ยน4) มี
ความเชื่อว่าเราเป็ นโรงเรี ยนที่มีประสิทธิผล 5) แสดงความสนใจนักเรี ยนแต่ละคน 6) ฟั งความคิดเห็น
ของนักเรี ยน 7) จัดหลักสูตรที่สนองต่อวัตถุประสงค์ของโรงเรี ยน 8) มีการเอาใจใส่ดแู ลนักเรี ยน 9)
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พัฒนาโปรแกรมการเรี ยนที่นกั เรี ยนพอใจ 10) เป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ นักเรี ยน 11) มีการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ปกครองนักเรี ยนถึงความก้ าวหน้ าของนักเรี ยน 12) แจ้ งให้ นกั เรี ยนถึงพฤติกรรมที่ควรประพฤติ
เอ็มซอลลา (Msolla. 1990: 15-A) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง การประเมินการใช้ ทกั ษะ
การบริ หารงานและความรู้ของครู ผู้บริหารวิทยาลัยในแทนซาเนีย ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาที่ครูและ
ผู้บริหารเผชิญในการปฏิบตั งิ านทังหมดเฉลี
้
่ยแล้ วอยูใ่ นเกณฑ์ขนต
ั ้ ่า ภาระงานที่ปฏิบตั ิมี 7 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านการเงินและโครงการพึง่ พาตนเอง ด้ านจัดวัสดุและทรัพยากร ด้ านสิ่งแวดล้ อมและอาคาร
สถานที่ ด้ านหลักสูตรและการเรี ยนการสอน ด้ านกิจการนักศึกษา ด้ านการบริหารงานบุคลากร และ
การวางแผนพัฒนา ผลการวิจยั พบว่า งานที่ปฏิบตั ไิ ด้ ยากที่สดุ ตามลาดับ มีดงั นี ้ ด้ านการจัดการ
วัสดุและทรัพยากร ด้ านสิ่งแวดล้ อมและอาคารสถานที่ ด้ านการเงินและโครงการพึง่ พาตนเอง
ด้ านบริหารบุคลากร และด้ านหลักสูตรและการเรี ยนการสอน
วิลเลียม (William. 1994: 2425-A) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องกลยุทธ์การนิเทศภายใน
โรงเรี ยน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรี ยนโดยศึกษาจากครู ผู้บริหารและ
ประธานสหภาพครูในเขตโรงเรี ยน K-12 ในเมืองขนาดใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์ เนียใต้ รวบรวมข้ อมูล
เชิงปริมาณโดยใช้ แบบสารวจประมาณค่าจากผู้บริหารโรงเรี ยน 159 คน และครู 195 คน จาก
โรงเรี ยน 11 แห่ง ผลการวิจยั พบว่า 1) ผู้บริหารและครูขาดความสัมพันธ์และความเข้ าใจอันดีตอ่ กัน
ในเรื่ องการนิเทศภายในโรงเรี ยน 2) ครูผ้ สู อนมีความเห็นว่าผู้บริหารไม่คอ่ ยมีการสังเกตการณ์ และ
เยี่ยมชมห้ องเรี ยนอย่างเป็ นทางการ แต่ผ้ บู ริหารโรงเรี ยนมีความเห็นว่าได้ สงั เกตการณ์และเยี่ยมชม
ห้ องเรี ยนอยูเ่ ป็ นประจา 3) ผู้บริหารโรงเรี ยนได้ ให้ ความสาคัญและรับผิดชอบต่อการนิเทศภายใน
โรงเรี ยนมากกว่าการจัดการด้ านอื่น ๆ และผู้วิจยั ได้ เสนอแนะว่า ควรลดนวัตกรรมในการนิเทศ
ภายในที่ซบั ซ้ อนลง ควรมีการยืดหยุน่ และพัฒนากลยุทธ์ในการนิเทศภายใน เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุคลากรในโรงเรี ยน
เบิร์ก (Burke. 1997: 784-A) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การศึกษาแนวโน้ มกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรคณิตศาสตร์ ในเกรด 12 ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรี ยนของรัฐนิวเจอร์ ซี่
พบว่า ท้ องถิ่นต้ องการมีการแก้ ไขหลักสูตรจากแหล่งภายในและต้ องการพัฒนาหลักสูตร 59%
ให้ ท้องถิ่นประเมินความต้ องการก่อนปรับปรุง 83% จัดเตรี ยมเชิงปฏิบตั กิ ารหรื อหลักสูตรนาร่อง
ก่อนนาไปใช้ 40%
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสภาพปั ญหาการบริหารงานวิชาการของ
ผู้ที่มีบทบาทเป็ นผู้บริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน ในด้ านหลักสูตร ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
ด้ านการวัดและประเมินผล จาเป็ นต้ องมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานวิชาการเพื่อปรับปรุง
และพัฒนางานวิชาการให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และส่งผลสูก่ ารพัฒนานักเรี ยนให้ มีคณ
ุ ภาพต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษางานวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาปั ญหาและข้ อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
เพื่อให้ การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. การกาหนดประชากร
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

กำรกำหนดประชำกร
ประชำกร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารงานวิชาการ ได้ แก่
รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการและหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่เริ่มใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปี การศึกษา
2552 จานวน 18 โรงเรี ยน ที่จดั การศึกษาในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ประกอบไปด้ วย รอง
ผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ จานวน 18 คน หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ทงั ้ 8 กลุม่ จานวน
144 คน รวมทังสิ
้ ้น 162 คน

กำรสร้ ำงเครื่ องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้นเองเพื่อสอบถามระดับ
ปั ญหาและข้ อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ตอน และแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ างที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเอง เพื่อเก็บข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการที่มีคา่ เฉลี่ยระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการรวมสูงสุด 3 อันดับแรก ใน 3 ด้ าน จากผลของ
การตอบแบบสอบถาม
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แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้ วย ตาแหน่งงาน กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ที่รับผิดชอบ (สาหรับ
ผู้ที่มีตาแหน่งหัวกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ )
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปั ญหาการการบริหารงานวิชาการ ใน 3 ด้ าน คือ
1) ด้ านหลักสูตร 2) ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน 3) ด้ านการวัดและประเมินผล โดยลักษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคร์ ท (Likert Scale) และ
ข้ อเสนอแนะรายข้ อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามชนิดปลายเปิ ดเพื่อรวบรวมข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ ปัญหาการบริหารงานวิชาการ และข้ อเสนอแนะอื่นๆ
แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยระดับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการรวมสูงสุด 3 อันดับแรก
ของทัง้ 3 ด้ าน ประเด็นการสัมภาษณ์ คือ
ประเด็นที่ 1 ปั จจัยและสาเหตุสาคัญที่สง่ ผลให้ เกิดปั ญหาการบริหารงานวิชาการ
ประเด็นที่ 2 แนวทางแก้ ไขปั ญหาการบริหารงานวิชาการ
ประเด็นที่ 3 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ ในการบริหารงานวิชาการ
ขัน้ ตอนกำรสร้ ำงเครื่องมือและกำรหำคุณภำพของเครื่องมือ
แบบสอบถำม
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงาน ความหมาย
ของการบริหารงานวิชาการ ความสาคัญของการบริหารงานวิชาการ ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
บทบาทผู้บริหารในการบริ หารงานวิชาการ แนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ศึกษาวิธีการสร้ างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบ
ของลิเคิร์ท (Likert Scale)
3. สร้ างแบบสอบถามให้ ครอบคลุมปั ญหาการบริหารงานวิชาการใน 3 ด้ าน คือ 1) การด้ าน
หลักสูตร 2)ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน 3)ด้ านการวัดและประเมินผล
4. นาแบบสอบถามฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่อง
และปรับปรุงสานวนภาษาที่ใช้ ในการเขียนข้ อคาถาม
5. ปรับแก้ ข้อคาถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

95

6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แล้ วส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจหาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยนามาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้ อคาถามกับ
วัตถุประสงค์หรื อนิยามศัพท์
7. วิเคราะห์คา่ ดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of
Item – Objective Congruence: IOC) จากนันคั
้ ดเลือกข้ อคาถามที่มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องตังแต่
้
0.5 ขึ ้นไป ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามการศึกษาปั ญหาและข้ อเสนอแนะในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 พบว่า มีคา่ สัมประสิทธิ์ความสอดคล้ อง 0.96
8. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุม่ ตัวอย่างที่มีลกั ษณะ
ใกล้ เคียงกับประชากรที่ทาการศึกษา ได้ แก่ รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ หัวหน้ ากลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้ 8 กลุม่ โรงเรี ยนระดับประถมศึกษา สานักงานเขตดอนเมือง สังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน
4 โรงเรี ยน จานวน 36 คน จากนัน้ นาแบบสอบถามที่ได้ มาตรวจให้ คะแนนหาคุณภาพของแบบ
สอบถาม นามาหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ผลการหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ได้ คา่
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .89
9. จัดทาแบบสอบถามเป็ นฉบับสมบูรณ์ นาไปเก็บรวบรวมข้ อมูลกับประชากรที่ศกึ ษา
ปั ญหาและข้ อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เริ่มใช้ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปี การศึกษา 2552 จานวน 18 โรงเรี ยน ในระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ประกอบไปด้ วย รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ จานวน 18 คน หัวหน้ า
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ทงั ้ 8 กลุม่ จานวน 144 คน รวมทังสิ
้ ้น 162 คน
แบบสัมภำษณ์
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ รับกลับคืน เพื่อให้ ทราบถึงค่าเฉลี่ยระดับปั ญหา
การบริ หารงานวิชาการสูงสุด 3 อันดับแรก ใน 3 ด้ าน คือ 1)ด้ านหลักสูตร 2)ด้ านการจัดการเรี ยน
การสอน 3)ด้ านการวัดและประเมินผล ของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. สร้ างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ างให้ ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ 1) ปั จจัยและสาเหตุ
สาคัญที่สง่ ผลให้ เกิดปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ 2) แนวทางแก้ ไขปั ญหาการบริหารงานวิชาการ
3) ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ ในการบริหารงานวิชาการ
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3. นาแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อปรับปรุงแก้ ไข
ข้ อบกพร่องและปรับปรุงสานวนภาษาที่ใช้ ในการเขียนประเด็นในการสัมภาษณ์
4. ปรับแก้ แบบสัมภาษณ์ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
5. นาแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้ อมูลเพิ่มเติมกับรองผู้อานวยการ
โรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ 2 คน ของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีคา่ เฉลี่ยระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการรวมสูงสุด 2 โรงเรี ยน

กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2556
เป็ นลาดับ ดังนี ้
1. ผู้วิจยั ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ไปถึงผู้อานวยการโรงเรี ยน เพื่อขออนุเคราะห์และ
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากประชากรที่ศกึ ษา
2. ผู้วิจยั นาหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ ถึงผู้บริหารโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ทัง18
้ โรงเรี ยน
3. ผู้วิจยั นาส่งแบบสอบถามเดินทางด้ วยตนเองไปยังโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่
ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เป็ นประชากรที่ศกึ ษาและขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
4. ผู้วิจยั เดินทางไปรับแบบสอบถามกลับคืนด้ วยตนเอง ได้ รับแบบสอบถามกลับคืนมา
จานวน 162 ฉบับ จากแบบสอบถามที่สง่ ไป 162 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของแบบสอบถามทังหมด
้
5. ผู้วิจยั เดินทางไปสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้ อมูลเพิ่มเติมกับรองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ าย
้ ้นฐาน
วิชาการ 2 คน ของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
พุทธศักราช 2551 ที่มีคา่ เฉลี่ยระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการสูงสุด 2 โรงเรี ยน ใน 3 ประเด็น คือ
1)ปั จจัยและสาเหตุสาคัญที่สง่ ผลให้ เกิดปั ญหาการบริหารงานวิชาการ 2)แนวทางแก้ ไขปั ญหาการ
บริหารงานวิชาการ 3) ข้ อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ จากแบบสอบถามที่มี
ค่าเฉลี่ยระดับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการรวมสูงสุด 3 อันดับแรก ใน 3 ด้ าน คือ 1)ด้ านหลักสูตร
2)ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน 3)ด้ านการวัดและประเมินผล
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กำรจัดกระทำข้ อมูลและกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่างมาทาการวิเคราะห์ข้อมูล (ด้ วยระเบียบ
วิธีการทางสถิต)ิ โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปคอมพิวเตอร์ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ตรวจสอบจานวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้ รับคืนทุกฉบับ
2. บันทึกคะแนนตามเกณฑ์น ้าหนักคะแนน แบบสอบถามตอนที่ 2
3. นาข้ อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งงาน การบริหารงานวิชาการของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้ อยละ
4. วิเคราะห์ระดับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ โดยภาพรวม รายด้ านและรายข้ อโดยการ
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป แล้ วนาค่าเฉลี่ยที่ได้ มาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ (ประคอง กรรณสูต.2542:73) ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีระดับปั ญหา มากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.50 -4.49 หมายถึง มีระดับปั ญหา มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 -3.49 หมายถึง มีระดับปั ญหา ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 -2.49 หมายถึง มีระดับปั ญหา น้ อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 -1.49 หมายถึง มีระดับปั ญหา น้ อยที่สดุ
5. แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม ในการแก้ ไขปั ญหาการ
บริหารงานวิชาการ ใน 3 ด้ าน คือ1) ด้ านหลักสูตร 2) ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน 3) ด้ านวัดและ
ประเมินผล มาวิเคราะห์เนื ้อหาแล้ วเขียนเป็ นเชิงพรรณนา
6. นาผลการสัมภาษณ์ของรองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ 2 คน ของโรงเรี ยนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีคา่ เฉลี่ย
ระดับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการสูงสุด 2 โรงเรี ยน ใน 3 ประเด็น คือ 1)ปั จจัยและสาเหตุสาคัญที่
ส่งผลให้ เกิดปั ญหาการบริหารงานวิชาการ 2)แนวทางแก้ ไขปั ญหาการบริหารงานวิชาการ
3)ข้ อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ จากแบบสอบถามที่มีคา่ เฉลี่ยระดับปั ญหา
การบริ หารงานวิชาการรวมสูงสุด 3 อันดับแรก ใน 3 ด้ าน คือ 1)ด้ านหลักสูตร 2)ด้ านการจัดการเรี ยน
การสอน 3)ด้ านการวัดและประเมินผล มาวิเคราะห์เนื ้อหาแล้ วเขียนเป็ นเชิงพรรณนา
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สถิตทิ ่ ีใช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลเชิงปริมำณ
1.1 สถิตทิ ี่ใช้ ในการตรวจสอบเครื่ องมือ ได้ แก่ วิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
1.2 สถิตพิ ื ้นฐาน ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mu)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sigma)
ข้ อมูลเชิงคุณภำพ
ใช้ วิธีการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษางานวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาปั ญหาและข้ อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
ใน 3 ด้ าน คือ 1) ด้ านหลักสูตร 2) ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน 3) ด้ านการวัดและประเมินผล ผู้วิจยั
ได้ สง่ แบบสอบถามไปยังโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เริ่มใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปี การศึกษา 2552 จานวน 18 โรงเรี ยน ที่จดั การศึกษาในระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ประกอบไปด้ วย รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ จานวน 18 คน หัวหน้ ากลุม่
สาระการเรี ยนรู้ทงั ้ 8 กลุม่ จานวน 144 คน รวมทังสิ
้ ้น 162 คน ซึง่ ได้ รับแบบสอบถามตามจานวนและ
ครบถ้ วน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ผู้วิจยั ได้ นาแบบสอบถามที่ได้ สมบูรณ์ครบถ้ วนมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูปตามลาดับ ดังนี ้

สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลตรงกัน ผู้วิจยั จึงได้
กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี ้
N แทน จานวนประชากร
µ แทน ค่าเฉลี่ย (Mu)

 แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sigma)

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุง่ หมายของการวิจยั ดังนี ้
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามออกเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม ของโรงเรี ยนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการ
แจกแจงความถี่และหาค่าร้ อยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการใน 3 ด้ าน
ได้ แก่ 1) ด้ านหลักสูตร 2) ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน 3) ด้ านการวัดและประเมินผล ของโรงเรี ยนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการ
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วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 การเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 จาแนกตามตาแหน่ง
และประสบการณ์ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยน โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาและข้ อเสนอแนะของการตอบแบบสอบถามและจากการ
สัมภาษณ์รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ 2 โรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ ทราบถึงค่าเฉลี่ยระดับปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการสูงสุด 3 อันดับแรก ใน 3 ด้ าน คือ 1)ด้ านหลักสูตร 2)ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน 3)ด้ าน
การวัดและประเมินผล และปั จจัยและสาเหตุสาคัญที่สง่ ผลให้ เกิดปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ
รวมทังแนวทางแก้
้
ไขปั ญหาการบริ หารงานวิชาการข้ อเสนอแนะอื่น ๆ ในการบริหารงานวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของประชากร ของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการแจกแจงความถี่และหาค่า
ร้ อยละโดยจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งในการบริหารงานและประสบการณ์ในการ
ดารงตาแหน่งผลปรากฏในตาราง ดังนี ้
ตาราง 2 แสดงจานวนและค่าร้ อยละของประชากรจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน

ร้ อยละ

1. ชาย

37

22.8

2. หญิง
รวม

125
162

77.2
100

จากตาราง 2 แสดงให้ เห็นว่ามีผ้ ตู อบแบบสอบถาม เมื่อจาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตาม
เพศ เพศหญิงจานวน 125 คน คิดเป็ นร้ อยละ 77.2 เพศชายจานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.8
ตามลาดับ
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ตาราง 3 แสดงจานวนและค่าร้ อยละของประชากรจาแนกตามอายุ
อายุ

1.
2.
3.
4.

21 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
รวม

จานวน

ร้ อยละ

9
43
41
69
162

5.56
26.54
25.31
42.59
100

จากตาราง 3 แสดงให้ เห็นว่ามีผ้ ตู อบแบบสอบถาม เมื่อจาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตาม
อายุ 51 - 60 ปี มีจานวน 69 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.59 อายุระหว่าง 31– 40 ปี มีจานวน 43 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 26.54 อายุระหว่าง 41 - 50 ปี มีจานวน 41 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.31 อายุระหว่าง
21- 30 ปี มีจานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.56 ตามลาดับ
ตาราง 4 แสดงจานวนและค่าร้ อยละของประชากรจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
1. ปริญญาตรี
2. ปริญญาโท
3. ปริญญาเอก
รวม

จานวน

ร้ อยละ

105
57
0
162

64.81
35.19
0
100

จากตาราง 4 แสดงให้ เห็นว่ามีผ้ ตู อบแบบสอบถาม เมื่อจาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตาม
ระดับการศึกษา มีผ้ ตู อบแบบสอบถามระดับปริญญาตรี จานวน 105 คน คิดเป็ นร้ อยละ 64.81 และ
ระดับปริญญาโทจานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.19 ตามลาดับ
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ตาราง 5 แสดงจานวนและค่าร้ อยละของประชากรจาแนกตามตาแหน่งการบริหารงานด้ านวิชาการ
ระดับการศึกษา
1. รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ
2. หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้
รวม

จานวน

ร้ อยละ

18
144
162

11.11
88.89
100

จากตาราง 5 แสดงให้ เห็นว่ามีผ้ ตู อบแบบสอบถาม เมื่อจาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตาม
ตาแหน่งงาน ผู้ตอบแบบสอบถามตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ จานวน 18 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 11.1 หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ จานวน 144 คน คิดเป็ นร้ อยละ 88.89
ตาราง 6 แสดงจานวนและค่าร้ อยละของประชากรจาแนกตามประสบการณ์ในการดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรี ยน
ประสบการณ์ ในการดารงตาแหน่ ง
1. น้ อยกว่า 5 ปี
2. 5 - 10 ปี
3. มากกว่า 10 ปี
รวม

จานวน

ร้ อยละ

28
41
93
162

17.28
25.31
57.41
100

จากตาราง 6 แสดงให้ เห็นว่ามีผ้ ตู อบแบบสอบถาม เมื่อจาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตาม
ประสบการณ์ในการดารงตาแหน่งผู้บริหารโรงเรี ยน ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการดารง
ตาแหน่ง มากกว่า 10 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 57.41 ระหว่าง 5 – 10 ปี จานวน 41 คน คิดเป็ นร้ อยละ
25.31 และน้ อยกว่า 5 ปี จานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.28 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการใน 3 ด้ าน ได้ แก่
1) ด้ านหลักสูตร 2) ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน 3) ด้ านการวัดและประเมินผล ของโรงเรี ยนที่มีความ
พร้ อมใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานผลปรากฏในตาราง ดังนี ้
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ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริ หารงาน
วิชาการใน 3 ด้ าน

ปั ญหาการการบริหารงานวิชาการ
1
2
3

ด้ านหลักสูตร
ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
ด้ านการวัดและประเมินผล
ค่ าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นต่ อปั ญหา
การบริหารงานวิชาการ

µ



ระดับ

3.02
3.28
3.10
3.13

0.53
0.59
0.55
0.56

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 7 แสดงให้ เห็นว่าระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ ใน 3 ด้ าน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.13 ,  = 0.56 ) เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ทัง้ 3 ด้ าน โดยเรี ยงลาดับระดับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการจากมากไปน้ อย ได้ แก่ ด้ าน
การจัดการเรี ยนการสอน (µ = 3.28 ,  = 0.59 ) ด้ านการวัดและประเมินผล (µ = 3.10 ,  = 0.55 )
และด้ านหลักสูตร (µ = 3.02 ,  = 0.53 ) ตามลาดับ
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริ หารงาน
วิชาการด้ านหลักสูตร

ปั ญหาการการบริหารงานวิชาการด้ านหลักสูตร
1 การประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ สมรรถนะของนักเรี ยนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช
2551 แก่ครูไม่ชดั เจน
2 การประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช
2551 แก่ครูไม่ชดั เจน
3 การประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม บริ บทของโรงเรี ยน
ไม่ครอบคลุม ในการกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย
ของหลักสูตรโรงเรี ยน
4 การศึกษา สารวจความต้ องการของนักเรี ยนไม่ทวั่ ถึงใน
การจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยน
5 การศึกษา สารวจสภาพแวดล้ อม บริ บทของชุมชนและ
ความต้ องการท้ องถิ่น ไม่ครอบคลุมใน
การจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยน
6 การประสานความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรี ยน มี
ส่วนร่วมน้ อยในการจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยน
7 การประสานความร่วมมือจากบุคคลหน่วยงานอื่น
องค์กรต่างๆ ชุมชนและท้ องถิ่น มีสว่ นร่วมน้ อยในการ
จัดทาหลักสูตรโรงเรี ยน
8 การจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยนไม่สอดคล้ องกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
9 การจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยนไม่ครบทุกกลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้

ระดับความคิดเห็นต่ อปั ญหา
การบริหารงานวิชาการ

µ



ระดับ

2.53

0.69

ปานกลาง

2.80

0.42

ปานกลาง

2.99

0.65

ปานกลาง

3.43

0.60

ปานกลาง

3.38

0.62

ปานกลาง

3.04

0.19

ปานกลาง

2.56

0.73

ปานกลาง

3.06

0.24

ปานกลาง

3.44

0.58

ปานกลาง
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ตาราง 8 (ต่อ)

ปั ญหาการการบริหารงานวิชาการด้ านหลักสูตร
10 การจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยนไม่ตรงกับความสนใจ ความ
ถนัดและความต้ องการของนักเรี ยน
11 การจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยนไม่ความสอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อม บริบทของชุมชนและความต้ องการของ
ท้ องถิ่น
12 การจัดทามาตรฐานการเรี ยนรู้ในหลักสูตรโรงเรี ยนที่
ซ ้าซ้ อนกันในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้เดียวกัน
13 การบริ หารหลักสูตรโรงเรี ยน ไม่สามารถบูรณาการ
เนื ้อหาสาระในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้เดียวกัน
14 การบริ หารหลักสูตรโรงเรี ยน ไม่สามารถบูรณาการ
เนื ้อหาสาระระหว่างกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
15 การประชาสัมพันธ์ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับคูม่ ือครู ใน
การจัดทาหลักสูตรและแนวทางการนาหลักสูตรไปใช้ ไม่
ทัว่ ถึงเพียงพอ
16 การจัดทาแผนพัฒนาครู เช่น แผนการประชุม ชี ้แจง
อบรม สัมมนาและการฝึ กปฏิบตั กิ ารเพื่อสร้ างความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยนไม่
ชัดเจน
17 การจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการจัดทาหลักสูตร
โรงเรี ยนไม่เพียงพอ
18 การนิเทศการใช้ หลักสูตร เพื่อช่วยเหลือครูให้ เกิดความรู้
ความเข้ าใจในหลักสูตรไม่ทวั่ ถึงทุกคน

ระดับความคิดเห็นต่ อปั ญหา
การบริหารงานวิชาการ

µ



ระดับ

2.81

0.42

ปานกลาง

2.99

0.65

ปานกลาง

2.36

0.53

น้ อย

2.31

0.58

น้ อย

3.40

0.64

ปานกลาง

3.52

0.54

มาก

3.09

0.29

ปานกลาง

2.35

0.48

น้ อย

3.36

0.66

ปานกลาง
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ตาราง 8 (ต่อ)

ปั ญหาการการบริหารงานวิชาการด้ านหลักสูตร
19 การกากับ ติดตามการใช้ หลักสูตรของครู ไม่ทวั่ ถึงทุกคน
20 ขาดการส่งเสริม สนับสนุนการ
ทาวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรี ยน
21 ขาดการนาผลการวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตรมาใช้ ปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรโรงเรี ยน
22 ขาดการวัดและประเมินผลการใช้ หลักสูตร ทังก่
้ อนใช้
ระหว่างใช้ และหลังการใช้ หลักสูตรโรงเรี ยนอย่าง
ต่อเนื่อง
23 ขาดการนาผลการวัดและประเมินผลการใช้ หลักสูตร ทัง้
ก่อนใช้ ระหว่างใช้ และหลังการใช้ หลักสูตรมาใช้ ปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรโรงเรี ยน
ค่ าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นต่ อปั ญหา
การบริหารงานวิชาการ

µ



ระดับ

2.40
4.10

0.50
0.31

น้ อย
มาก

3.65

0.68

มาก

2.52

0.59

ปานกลาง

3.35

0.65

ปานกลาง

3.02

0.53

ปานกลาง

จากตาราง 8 แสดงให้ เห็นว่าระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ าน
หลักสูตร โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (µ =3.02 ,  =0.53 ) เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า มีปัญหา
อยูใ่ นระดับมาก จานวน 3 ข้ อ อยูใ่ นระดับปานกลาง 16 ข้ อและอยูใ่ นระดับน้ อย จานวน 4 ข้ อ โดย
เรี ยงลาดับระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านหลักสูตร อยูใ่ นระดับมาก ได้ แก่ ขาดการส่งเสริม
สนับสนุนการทาวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรี ยน (µ =4.10 ,  = 0.31 ) ขาดการนาผลการวิจยั เกี่ยวกับ
หลักสูตรมาใช้ ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรโรงเรี ยน (µ = 3.65,  = 0.68 ) และการประชาสัมพันธ์ จัดทา
เอกสารเกี่ยวกับคูม่ ือครู ในการจัดทาหลักสูตรและแนวทางการนาหลักสูตรไปใช้ ไม่ทวั่ ถึงเพียงพอ
(µ = 3.52 ,  = 0.54 ) ตามลาดับ
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการ
บริหารงานวิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน

ปั ญหาการการบริหารงานวิชาการ
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
1 การวางแผนกาหนดหน่วยการเรี ยนรู้ไม่สอดคล้ องกับ
มาตรฐานการเรี ยนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
2 ครูจดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ไม่เป็ นปั จจุบนั ทุกกลุม่
สาระการเรี ยนรู้
3 การจัดเรี ยนการสอนของครูไม่สอดคล้ องกับความสนใจ
ความถนัดและความต้ องการของนักเรี ยน
4 การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างหลากหลายมีน้อย ในทุกกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
5 การประสานความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรี ยน มีสว่ น
ร่วมน้ อย ในการจัดการเรี ยนการสอน
6 การประสานความร่วมมือจากบุคคลหน่วยงานอื่น องค์กร
ต่างๆ ชุมชนและท้ องถิ่น มีส่วนร่วมน้ อย ในการจัดการ
เรี ยนการสอน
7 การประชาสัมพันธ์ การจัดทาเอกสารคูม่ ือครู นักเรี ยน/
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน ไม่ครบถ้ วนเพียงพอ
8 การจัดทาแผนพัฒนาครู เช่น การจัดประชุม ชี ้แจง อบรม
สัมมนา และการฝึ กปฏิบตั จิ ริ งเพื่อสร้ างความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนแก่ครูไม่ชดั เจน
9 การจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ ดาเนินการจัดการเรี ยนการ
สอนไม่เพียงพอ
10 การดาเนินการนิเทศ เพื่อช่วยเหลือครูให้ เกิดความรู้
ความเข้ าใจในการจัดการเรี ยนการสอนไม่ทวั่ ถึงทุกคน
11 การกากับ ติดตาม ให้ ครูดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน
ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ไม่ทวั่ ถึงทุกคน

ระดับความคิดเห็นต่ อปั ญหา
การบริหารงานวิชาการ

µ



ระดับ

3.35

0.64

ปานกลาง

2.36

0.60

น้ อย

3.30

0.67

ปานกลาง

3.34

0.65

ปานกลาง

2.13

0.34

น้ อย

3.36

0.65

ปานกลาง

3.38

0.62

ปานกลาง

3.36

0.63

ปานกลาง

3.33

0.65

ปานกลาง

3.33

0.65

ปานกลาง

3.35

0.64

ปานกลาง
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ตาราง 9 (ต่อ)
ปั ญหาการการบริหารงานวิชาการ
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
12 การจัดเตรี ยมจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ตาราเรี ยนและ
แบบเรี ยนไม่ตรงกับความต้ องการของครูและนักเรี ยน
13 การจัดสรรห้ องเรี ยน ห้ องพิเศษไม่เพียงพอ เช่น ห้ อง
วิทยาศาสตร์ ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ องแนะแนว เป็ นต้ น
14 การจัดแหล่งเรี ยนรู้ภายในโรงเรี ยนให้ ไม่หลากหลาย
15 การจัดสรรอัตรากาลังครูไม่ครบทุกกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
16 การจัดสรรอัตรากาลังครูไม่ครบทุกระดับชันเรี
้ ยน
17 การจัดสรรอัตรากาลังครูไม่ตรงกับความถนัดและวุฒิ
การศึกษาของครู
18 การจัดตารางสอน ตารางเรี ยน ไม่ครบชัว่ โมง
19 การจัดครูเข้ าสอนแทนไม่ครบชัว่ โมงอย่างเพียงพอ
20 การจัดสอนซ่อมเสริม เพื่อปรับปรุง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรี ยนไม่เพียงพอ
ค่ าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นต่ อปั ญหา
การบริหารงานวิชาการ

µ



ระดับ

3.52

0.56

มาก

4.07

0.49

มาก

3.64
3.59
3.59
3.73

0.48
0.55
0.55
0.51

มาก
มาก
มาก
มาก

3.33
3.29
2.31

0.66
0.68
0.51

ปานกลาง
ปานกลาง
น้ อย

3.28

0.59

ปานกลาง

จากตาราง 9 แสดงให้ เห็นว่าระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (µ = 3.28 ,  = 0.59 ) เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า
มีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก จานวน 6 ข้ อ อยูใ่ นระดับปานกลาง 11 ข้ อและอยูใ่ นระดับน้ อย จานวน 3 ข้ อ
โดยเรี ยงลาดับระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับมาก ได้ แก่
การจัดสรรห้ องเรี ยน ห้ องพิเศษไม่เพียงพอ เช่น ห้ องวิทยาศาสตร์ ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ องแนะแนว เป็ นต้ น
(µ = 4.10,  = 0.49) การจัดสรรอัตรากาลังครูไม่ตรงกับความถนัดและวุฒิการศึกษาของครู (µ =3.73 ,

= 0.51 ) การจัดแหล่งเรี ยนรู้ภายในโรงเรี ยนไม่หลากหลาย (µ = 3.64,  = 0.48 ) การจัดสรรอัตรา
กาลังครูไม่ครบทุกกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ (µ = 3.59,  = 0.55 ) การจัดสรรอัตรากาลังครูไม่ครบ ทุก
ระดับชันเรี
้ ยน (µ = 3.59,  = 0.55 ) และการจัดเตรี ยมจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ตาราเรี ยน และ
แบบเรี ยนไม่ตรงกับความต้ องการของครูและนักเรี ยน (µ = 3.52,  = 0.56) ตามลาดับ
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ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการ
บริหารงานวิชาการด้ านการวัดและประเมินผล

ปั ญหาการการบริหารงานวิชาการ
ด้ านการวัดและประเมินผล
1 การกาหนดระเบียบ เกณฑ์และตัวชี ้วัดในการวัดและ
ประเมินผลไม่สะท้ อนมาตรฐานการเรี ยนรู้ของหลักสูตร
แกนกลาง
2 ครูวดั และประเมินผลนักเรี ยนด้ วยวิธีการที่ไม่หลากหลาย
3 การประสานให้ ครู นักเรี ยนและผู้ปกครองมีสว่ นร่วมใน
การดาเนินการวัดและประเมินผลนักเรี ยนมีน้อย
4 การประชาสัมพันธ์ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับ คูม่ ือครู /
นักเรี ยน ในการจัดการวัดและประเมินผล ไม่ทวั่ ถึง
เพียงพอ
5 การจัดทาแผนพัฒนาครู ชี ้แจง เช่น การจัดประชุม อบรม
สัมมนาและการฝึ กปฏิบตั จิ ริ งเพื่อสร้ างความรู้ความ
เข้ าใจเหี่ยวกับการวัดและประเมินผลไม่ชดั เจน
6 การจัดสรรงบประมาณในการเพื่อใช้ ดาเนินการวัดและ
ประเมินผลไม่เพียงพอ
7 การดาเนินการนิเทศ เพื่อช่วยเหลือครูให้ เกิดความรู้
ความเข้ าใจในการวัดและประเมินผลไม่ทวั่ ถึงทุกคน
8 การกากับ ติดตามการวัดและประเมินผลของครูไม่ทวั่ ถึง
ทุกคน
9 การจัดเตรี ยม จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แบบฟอร์ ม เครื่ องมือ
การวัดและประเมินผลที่ทนั สมัย มีมาตรฐานไม่เพียงพอ
10 ขาดการพัฒนาเครื่ องมือการวัดและการประเมินผลให้ มี
มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ
11 การกาหนดระเบียบการสอบ ตารางสอบ กาหนด
ระยะเวลาการสอบไม่ชดั เจน

ระดับความคิดเห็นต่ อปั ญหา
การบริหารงานวิชาการ

µ



ระดับ

2.79

0.41

ปานกลาง

3.75
4.04

0.57
0.62

มาก
มาก

3.38

0.51

ปานกลาง

2.48

0.66

น้ อย

2.80

0.40

ปานกลาง

2.99

0.64

ปานกลาง

2.80

0.75

ปานกลาง

2.38

0.49

น้ อย

3.57

0.52

มาก

2.99

0.64

ปานกลาง
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ตาราง 10 (ต่อ)

ปั ญหาการการบริหารงานวิชาการ
ด้ านการวัดและประเมินผล
12 การรายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยนไม่เป็ นไปตามที่
วางแผน
ค่ าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นต่ อปั ญหา
การบริหารงานวิชาการ

µ



ระดับ

3.20

0.40

ปานกลาง

3.10

0.55

ปานกลาง

จากตาราง 10 แสดงให้ เห็นว่าระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านการ
วัดและประเมินผล โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (µ = 3.10 ,  = 0.55 ) เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า มี
ปั ญหาอยูใ่ นระดับมาก จานวน 3 ข้ อ อยู่ในระดับปานกลาง 6 ข้ อและอยูใ่ นระดับน้ อย จานวน 2 ข้ อ
โดยเรี ยงตามลาดับระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมาก
ได้ แก่ การประสานให้ ครู นักเรี ยนและผู้ปกครองมีสว่ นร่วมในการดาเนินการวัดและประเมินผลนักเรี ยน
มีน้อย (µ = 4.04,  = 0.62 ) ครูวดั และประเมินผลนักเรี ยนด้ วยวิธีการที่ไม่หลากหลาย (µ = 3.75, 
= 0.57 ) และขาดการพัฒนาเครื่ องมือการวัดและการประเมินผลให้ มีมาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ (µ =

3.57, = 0.52 ) ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 การเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 จาแนกตามตาแหน่ง
และประสบการณ์ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยน
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อ
ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ ใน 3 ด้ าน จาแนกตามตาแหน่งผู้บริหารโรงเรี ยน

ตาแหน่ ง
1.
2.

รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้
ค่ าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นต่ อปั ญหา
การบริหารงานวิชาการ
µ
ระดับ

3.01
0.20
ปานกลาง
3.15
0.13
ปานกลาง
3.19
0.13 ปานกลาง

จากตาราง 11 แสดงให้ เห็นว่าเมื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการ ใน 3 ด้ าน โดยจาแนกตามตาแหน่งผู้บริหารโรงเรี ยน พบว่า ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรี ยนที่
ต่างกันมีระดับความคิดเห็นใกล้ เคียงกัน โดยตาแหน่งหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ มีระดับความคิดเห็น
ต่อปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ ใน 3 ด้ าน (µ =3.15, = 0.13 ) สูงกว่า ตาแหน่งรองผู้อานวยการ
โรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ (µ =3.01 ,  = 0.20 )
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อ
ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ ใน 3 ด้ าน จาแนกตามตาแหน่งหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ระดับความคิดเห็นต่ อปั ญหา
การบริหารงานวิชาการ
ตาแหน่ ง
µ
 ระดับ
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
3.22
0.25 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
3.25
0.23 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
3.17
0.20 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.08
0.20 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา
3.11
0.25 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศลิ ปะ
3.07
0.20 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.07
0.18 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศ
3.19
0.19 ปานกลาง
ค่ าเฉลี่ย
3.13
0.16 ปานกลาง

จากตาราง 12 แสดงให้ เห็นว่าเมื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการ ใน 3 ด้ าน ของหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ โดยจาแนกตามกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ พบว่า
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ที่ตา่ งกันมีระดับความคิดเห็นใกล้ เคียงกัน โดยเรี ยงลาดับระดับความ
คิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงานวิชาการ ใน 3 ด้ าน จากมากไปหาน้ อย คือ หัวหน้ ากลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้คณิตศาสตร์ (µ =3.25, = 0.23 ) หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย (µ =3.22,  =
0.25 ) และหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศ (µ =3.19 ,  = 0.19 ) ตามลาดับ
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั ญหา
การบริ หารงานวิชาการด้ านหลักสูตร จาแนกตามตาแหน่งผู้บริหารโรงเรี ยน

ตาแหน่ ง
1.
2.

รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้
ค่ าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นต่ อปั ญหา
การบริหารงานวิชาการ
ด้ านหลักสูตร
µ
ระดับ

2.93
0.22
ปานกลาง
3.03
0.15
ปานกลาง
2.98
0.13 ปานกลาง

จากตาราง 13 แสดงให้ เห็นว่าเมื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการด้ านหลักสูตร โดยจาแนกตามตาแหน่งผู้บริ หารโรงเรี ยน พบว่า ตาแหน่งผู้บริ หารโรงเรี ยนที่
ต่างกันมีระดับความคิดเห็นใกล้ เคียงกัน โดยตาแหน่งหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ มีระดับความคิดเห็น
ต่อปั ญหาการบริ หารงานวิชาการด้ านหลักสูตร (µ =3.03, = 0.15 ) สูงกว่า ตาแหน่งรองผู้อานวยการ
โรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ (µ = 2.93 ,  = 0.22 )
ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั ญหา
การบริ หารงานวิชาการด้ านหลักสูตร จาแนกตามตาแหน่งหัวหน้ ากลุม่ สาระเรี ยนรู้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ระดับความเห็นต่ อปั ญหา
การบริหารงานวิชาการ
ตาแหน่ ง
ด้ านหลักสูตร
µ
 ระดับ
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
3.11
0.25 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
3.11
0.23 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
3.04
0.14 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2.98
0.18 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา
2.98
0.25 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศลิ ปะ
2.92
0.16 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.95
0.17 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศ
3.17
0.13 ปานกลาง
ค่ าเฉลี่ย
3.02
0.21 ปานกลาง
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จากตาราง 14 แสดงให้ เห็นว่าเมื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการด้ านหลักสูตร ของหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ โดยจาแนกตามกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ พบว่า
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ที่ตา่ งกันมีระดับความคิดเห็นใกล้ เคียงกัน โดยเรี ยงลาดับระดับความ
คิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านหลักสูตร จากมากไปหาน้ อย คือ หัวหน้ ากลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ (µ =3.17, = 0.13) หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ (µ =3.11,  =
0.23 ) และหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย (µ =3.11 ,  = 0.25 ) ตามลาดับ

ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั ญหา
การบริ หารงานวิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน จาแนกตามตาแหน่งผู้บริหารโรงเรี ยน

ตาแหน่ ง
1.
2.

รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้
ค่ าเฉลี่ย

ระดับความเห็นต่ อปั ญหา
การบริหารงานวิชาการ
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
µ
ระดับ

2.96
0.18
ปานกลาง
3.31
0.19
ปานกลาง
3.13
0.32
ปานกลาง

จากตาราง 15 แสดงให้ เห็นว่าเมื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน โดยจาแนกตามตาแหน่งผู้บริหารโรงเรี ยน พบว่า ตาแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรี ยนที่ตา่ งกันมีระดับความคิดเห็นใกล้ เคียงกัน โดยตาแหน่งหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ มี
ระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริ หารงานวิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน (µ = 3.31,

 = 0.19 ) สูงกว่า ตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ (µ = 2.96, = 0.18 )
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ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั ญหา
การวิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน จาแนกตามตาแหน่งหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ระดับความเห็นต่ อปั ญหา
การบริหารงานวิชาการ
ตาแหน่ ง
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
µ
ระดับ

หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
3.43
0.34 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
3.51
0.28
มาก
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
3.37
0.31 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.18
0.25 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา
3.29
0.32 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศลิ ปะ
3.18
0.24 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.25
0.28 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศ
3.26
0.31 ปานกลาง
ค่ าเฉลี่ย
3.27
0.31 ปานกลาง

จากตาราง 16 แสดงให้ เห็นว่าเมื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ของหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ โดยจาแนกตามกลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้ พบว่า หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ที่ตา่ งกันมีระดับความคิดเห็นต่างกัน โดยเรี ยงลาดับระดับ
ความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน จากมากไปหาน้ อย คือ
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ (µ =3.51 ,  = 0.28 ) หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
(µ =3.43 ,  = 0.34) และหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ (µ =3.37 ,  = 0.31 ) ตามลาดับ
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ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั ญหา
การบริ หารงานวิชาการด้ านการวัดและประเมินผล จาแนกตามตาแหน่งผู้บริ หารโรงเรี ยน

ตาแหน่ ง
1.
2.

รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้
ค่ าเฉลี่ย

ระดับความเห็นต่ อปั ญหาการ
บริหารงานวิชาการ
ด้ านการวัดและประเมินผล
µ
ระดับ

3.13
0.20
ปานกลาง
3.10
0.16
ปานกลาง
3.12
0.21 ปานกลาง

จากตาราง 17 แสดงให้ เห็นว่าเมื่อเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการ ใน 3
ด้ าน โดยจาแนกตามตาแหน่งผู้บริหารโรงเรี ยน พบว่า ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรี ยนที่ตา่ งกันมีระดับความ
คิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงานวิชาการที่ใกล้ เคียงกัน โดยตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ าย
วิชาการ มีระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงานวิชาการ (µ = 3.13, = 0.20 ) สูงกว่า
ตาแหน่งหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ (µ = 10, = 0.16 )
ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการด้ านการวัดและประเมินผล จาแนกตามตาแหน่งหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความเห็นระดับปั ญหา
การบริหารงานวิชาการ
ตาแหน่ ง
ด้ านการวัดและประเมินผล
µ
 ระดับ
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
3.13 0.15 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
3.13 0.19 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
3.10 0.14 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.09 0.17 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา
3.07 0.16 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศลิ ปะ
3.11 0.20 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.00 0.09 ปานกลาง
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศ
3.13 0.13 ปานกลาง
ค่ าเฉลี่ย
3.10 0.16 ปานกลาง
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จากตาราง 18 แสดงให้ เห็นว่าเมื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริหาร
งานวิชาการด้ านการวัดและประเมินผล ของหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ โดยจาแนกตามกลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้ พบว่า หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ที่ตา่ งกันมีระดับความคิดเห็นใกล้ เคียงกัน โดยเรี ยงลาดับ
ระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริ หารงานวิชาการด้ านการวัดและประเมินผล จากมากไปหาน้ อย คือ
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศ (µ =3.13 ,  = 0.13 ) หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ (µ =3.13,  = 0.14) และหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย (µ =3.13 ,

 = 0.15 ) ตามลาดับ
ตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั ญหา
การบริ หารงานวิชาการ ใน 3 ด้ าน จาแนกตามประสบการณ์ผ้ บู ริหารโรงเรี ยน
ระดับความเห็นต่ อปั ญหา
การบริหารงานวิชาการ

ประสบการณ์

µ
1 น้ อยกว่า 5 ปี
2 5 - 10 ปี
3 มากกว่า 10 ปี
ค่ าเฉลี่ย

3.13
3.08
3.15
3.12


0.53
0.56
0.53
0.54

ระดับ

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 19 แสดงให้ เห็นว่าเมื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการ ใน 3 ด้ าน โดยจาแนกตามประสบการณ์ผ้ บู ริหารโรงเรี ยน พบว่า ประสบการณ์ผ้ บู ริหาร
โรงเรี ยนที่ตา่ งกันมีระดับความคิดเห็นใกล้ เคียงกัน โดยเรี ยงลาดับระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการ
บริหารงานวิชาการใน 3 ด้ าน จากมากไปหาน้ อย คือ ผู้บริหารโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
(µ =3.15 ,  = 0.53 ) รองลงมาคือ ผู้บริหารโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี (µ =3.13,

 = 0.53) และผู้บริ หารโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์ 5-10 ปี (µ =3.08 ,  = 0.56 ) ตามลาดับ
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ตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั ญหา
การบริหารงานวิชาการด้ านหลักสูตร จาแนกตามประสบการณ์ผ้ บู ริหารโรงเรี ยน

ประสบการณ์
1 น้ อยกว่า 5 ปี
2 5 - 10 ปี
3 มากกว่า 10 ปี
ค่ าเฉลี่ย

µ
3.02
2.99
3.03
3.01

ระดับความเห็นต่ อปั ญหา
การบริหารงานวิชาการ
ด้ านหลักสูตร
ระดับ

0.50
ปานกลาง
0.53
ปานกลาง
0.51
ปานกลาง
0.51
ปานกลาง

จากตาราง 20 แสดงให้ เห็นว่าเมื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการด้ านหลักสูตร โดยจาแนกตามประสบการณ์ผ้ บู ริหารโรงเรี ยน พบว่า ประสบการณ์ผ้ บู ริหาร
โรงเรี ยนที่ตา่ งกันมีระดับความคิดเห็นใกล้ เคียงกัน โดยเรี ยงลาดับระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการ
บริหารงานวิชาการด้ านหลักสูตร จากมากไปหาน้ อย คือผู้บริหารโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์มากกว่า
10 ปี (µ =3.03 ,  = 0.51 ) ผู้บริหารโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี (µ =3.02 ,  = 0.50)
และผู้บริหารโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์ 5-10 ปี (µ =2.99 ,  = 0.53 ) ตามลาดับ
ตาราง 21 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั ญหา
การบริหารงานวิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน จาแนกตามประสบการณ์ผ้ บู ริหารโรงเรี ยน

ประสบการณ์
1
2
3

น้ อยกว่า 5 ปี
5 - 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
ค่ าเฉลี่ย

ระดับความเห็นต่ อปั ญหา
การบริหารงานวิชาการ
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
µ
ระดับ

3.29
.58
ปานกลาง
3.17
.62
ปานกลาง
3.33
.56
ปานกลาง
3.26
.59
ปานกลาง
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จากตาราง 21 แสดงให้ เห็นว่าเมื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน โดยจาแนกตามประสบการณ์ผ้ บู ริหารโรงเรี ยน พบว่า
ประสบการณ์ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนที่ตา่ งกันมีระดับความคิดเห็นใกล้ เคียงกัน โดยเรี ยงลาดับระดับความ
คิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน จากมากไปหาน้ อย คือผู้บริหาร
โรงเรี ยนที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี (µ =3.33 ,  = 0.56 ) รองลงมาคือ ผู้บริหารโรงเรี ยนที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี (µ =3.29 ,  = 0.58) และผู้บริหารโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์ 5-10 ปี
(µ =3.17 ,  = 0.62 ) ตามลาดับ
ตาราง 22 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั ญหา
การบริ หารงานวิชาการด้ านการวัดและประเมินผล จาแนกตามประสบการณ์ผ้ บู ริหารโรงเรี ยน

ประสบการณ์
1
2
3

น้ อยกว่า 5 ปี
5 - 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
ค่ าเฉลี่ย

ความเห็นระดับปั ญหา
การบริหารงานวิชาการ
ด้ านการวัดและประเมินผล
µ
ระดับ

3.10
.54
ปานกลาง
3.11
.53
ปานกลาง
3.09
.54
ปานกลาง
3.10
.54
ปานกลาง

จากตาราง 22 แสดงให้ เห็นว่าเมื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการด้ านการวัดและประเมินผล โดยจาแนกตามประสบการณ์ผ้ บู ริหารโรงเรี ยน พบว่า
ประสบการณ์ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนที่ตา่ งกันมีระดับความคิดเห็นใกล้ เคียงกัน โดยเรี ยงลาดับระดับความ
คิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านการวัดและประเมินผล จากมากไปหาน้ อย คือผู้บริหาร
โรงเรี ยนที่มีประสบการณ์ 5-10 ปี (µ =3.11 ,  = 0.53 ) รองลงมาคือ ผู้บริ หารโรงเรี ยนที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี (µ =3.10 ,  = 0.54) และผู้บริหารโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
(µ =3.09 ,  = 0.54 ) ตามลาดับ
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาและข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามในตอนที่ 3 และ
จากการสัมภาษณ์รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ 2 โรงเรี ยน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีคา่ เฉลี่ยระดับปั ญหาการบริ หารงาน
วิชาการรวมสูงสุด 2 อันดับแรก เพื่อให้ ทราบถึงข้ อมูลเกี่ยวกับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการและปั จจัย
และสาเหตุสาคัญที่สง่ ผลให้ เกิดปั ญหาการบริหารงานวิชาการ แนวทางแก้ ไขปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการข้ อเสนอแนะอื่น ๆ ในการบริหารงานวิชาการ
จากการวิเคราะห์เนื ้อหาจากแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับปั ญหาและข้ อเสนอแนะการ
บริหารงานวิชาการใน 3 ด้ าน คือ1) ด้ านหลักสูตร 2) ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน 3) ด้ านวัดและ
ประเมินผล ของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ดังนี ้
1. ด้ านหลักสูตร พบว่า ปั ญหาขาดการประชาสัมพันธ์ การจัดทาคูม่ ือครูในการจัดทา
หลักสูตรยังมีไม่ทวั่ ถึงเพียงพอ ซึง่ อาจส่งผลให้ ครูขาดความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา ข้ อเสนอแนะคือ ควรมีการจัดทาคูม่ ือครูเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตร แนวทางการจัดการ
เรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรแก่ครูโดยเชิญวิทยากร
มาให้ ความรู้โดยตรงที่โรงเรี ยน
2. ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า การจัดสรรปั ญหาครูเขาสอนไม่ตรงกับความถนัด
และวุฒิการศึกษา การนิเทศ กากับ ติดตาม ของผู้บริหารยังไม่ตอ่ เนื่อง ข้ อเสนอแนะคือ สานัก
การศึกษากรุงเทพมหานครควรมีนโยบายการจัดสรรอัตราหรื อบรรจุแต่งตังครู
้ กรณี พิเศษ สาหรับบาง
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ที่ขาดแคลนครู แทนการส่งครูไปอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และควรเพิ่มช่วงเวลาการ
นิเทศ กากับ ติดตาม ของผู้บริหารให้ มากขึ ้น
3. ด้ านการวัดและประเมินผล พบว่า ปั ญหาขาดคูม่ ือการวัดและประเมินผลที่เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ข้ อเสนอแนะคือ ควรจัดอบรมแนวทางการวัดและประเมินผลเพื่อเพิ่มความรู้ความ
เข้ าใจให้ แก่ครูผ้ สู อนมากยิ่งขึ ้น
จากการวิเคราะห์เนื ้อหาข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ ของ 2
โรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีคา่ เฉลี่ยระดับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการรวมสูงสุด ใน 3 ด้ าน 3 อันดับแรก
คือ 1) ด้ านหลักสูตร 2) ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน 3) ด้ านการวิชาการด้ านวัดและประเมินผล และ
ข้ อเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญหาการบริหารงานวิชาการ ตามตารางดังนี ้
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ตาราง 23 แสดงการวิเคราะห์เนื ้อหาข้ อมูลจากการสัมภาษณ์การบริหารงานวิชาการ ที่มีคา่ เฉลี่ย
ระดับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการรวมสูงสุด 3 อันดับแรก ใน 3 ด้ าน
ปั ญหาการบริหารงาน
ปั จจัยและสาเหตุ
แนวทางแก้ ไข
ด้ านหลักสูตร
1. ขาดการส่งเสริ ม สนับสนุนการทา 1. การส่งเสริ ม สนับสนุนการทาวิจยั 1. ส่งเสริ ม สนับสนุนการทา
วิจยั เกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรียน
เกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรี ยนมีน้อย
วิจยั หลักสูตรโรงเรี ยนมาก
เนื่องจากครูผ้ สู อนส่วนใหญ่
ขึ ้น นอกจากการทบทวน
มักทางานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ องกับ
ตรวจสอบหลักสูตรตาม
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ที่ตนเอง
แผนปฏิบตั ิการทบทวนและ
ดาเนินการสอนอยู่
พัฒนาหลักสูตรประจาปี
2. ผู้บริ หารโรงเรี ยนเห็นว่าแผน
2. จัดทาแผนบริ หารหลักสูตร วาง
ปฏิบตั ิการทบทวนและพัฒนา
แผนการจัดทาหลักสูตร แนว
หลักสูตรประจาปี เป็ นการ
ทางการใช้ หลักสูตรและการ
ดาเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง
ประเมินหลักสูตร ที่ชดั เจนเป็ น
พัฒนาหลักสูตรอยูแ่ ล้ ว จึงขาด
รูปธรรม
การสนับสนุนการทาวิจยั เกี่ยวกับ
หลักสูตร
2. ขาดการนาผลการวิจยั เกี่ยวกับ
1. ผลการวิจยั ที่พบเกี่ยวข้ องกับ
1. ส่งเสริ มการทาวิจยั เกี่ยวกับ
หลักสูตรมาใช้ ปรับปรุง พัฒนา
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ที่ครูสอน
หลักสูตรโรงเรี ยนให้ มากยิ่งขึ ้น
หลักสูตรโรงเรี ยน
ปั ญหาผลการเรี ยนและพฤติกรรม
ของนักเรี ยนเป็ นส่วนใหญ่
เนื่องจากยังไม่มีการทาการศึกษา
เกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรี ยน
เท่าที่ควรจึงเป็ นปั ญหาต่อเนือ่ ง
คือขาดการนาผลการวิจยั
เกี่ยวกับหลักสูตรมาใช้
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
2. ผู้บริ หารโรงเรี ยนเห็นว่า ผลจาก
การทบทวนและพัฒนาหลักสูตร
ประจาปี ทาให้ ทราบถึงข้ อมูลที่
จะปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรอยู่
แล้ ว การทาวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตร
อาจเป็ นงานที่ซ ้าซ้ อนกัน
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ตาราง 23 (ต่อ)
ปั ญหาการบริหารงาน
3. การประชาสัมพันธ์ จัดทาเอกสาร
เกี่ยวกับคูม่ ือครู ในการจัดทา
หลักสูตรและแนวทางการนา
หลักสูตรไปใช้ ไม่ทวั่ ถึงเพียงพอ
ทาให้ เกิดการตีความในหลักสูตร
แกนกลางอาจเกิดความเข้ าใจที่
แตกต่างกัน และความรู้ความ
เข้ าใจในเรื่ องการจัดทาหลักสูตร
โรงเรี ยนอย่างถ่องแท้ ยงั มีน้อย

ด้ านการจัดการเรียนการสอน
1. การจัดสรรห้ องเรี ยน ห้ องพิเศษ
ไม่เพียงพอ เช่น ห้ องวิทยาศาสตร์
ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ องแนะแนว

ปั จจัยและสาเหตุ
แนวทางแก้ ไข
การจัดทาคูม่ ือครูและเอกสาร 1. ดาเนินการเชิญวิทยากรผู้
อื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทา
เชี่ยวชาญมาอบรมให้ ครูโดยตรง
หลักสูตรโรงเรี ยนผู้บริ หาร
ที่โรงเรี ยนเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับ
จัดทาเพียงเอกสารโครงสร้ าง
การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดทา
หลักสูตรแกนกลางจากที่
หลักสูตรโรงเรี ยน และแก้ ไข
กระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่
ปั ญหาการตีความที่แตกต่างกัน
เท่านัน้ โดยไม่ได้ จดั ทา
จากการวิเคราะห์หลักสูตร
เอกสารเพิ่มเติมประเด็น
แกนกลาง
สาคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร 2. จัดทาเอกสารคูม่ ือครูในการ
จัดทาหลักสูตรโรงเรี ยนให้
หลากหลายครบทุกกลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้
1. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรร 1. ใช้ ห้องเรี ยนเป็ นห้ องปฏิบตั ิการ
ห้ องต่างๆ ต้ องดาเนินการจัดสรร
หรื อสถานที่ภายในบริ เวณ
ห้ องเรี ยนเป็ นอันดับแรก ห้ อง
โรงเรี ยนในการดาเนินกิจกรรม
พิเศษจะถูกจัดสรรรองลงมา
หรื อการจัดการเรียนการสอนแทน
2. ขันตอนการของงบประมาณใน
้
ห้ องพิเศษ
การจัดสร้ างอาคารเรี ยน
2. ส่งเสริ ม สนับสนุนครูผ้ สู อน
ห้ องเรี ยนมีหลักเกณฑ์และ
ประกวดสือ่ นวัตกรรม
ขันตอนหลายขั
้
นตอน
้
ทาให้ การ
ที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน
รออนุมตั ิต้องใช้ เวลานาน ซึง่ ไม่
ของครูในแต่ละกลุม่ สาระการ
ทันต่อความต้ องการของการใช้
เรี ยนรู้
ห้ องเรี ยนและห้ องพิเศษต่างๆ
3. ขาดสือ่ วัสดุ อุปกรณ์ตา่ งๆ
สาหรับใช้ ในห้ องพิเศษ เนื่องจาก
การจัดส่งสือ่ วัสดุ อุปกรณ์ ตารา
เรี ยนที่จดั ซื ้อและจัดส่งในแต่ละปี
การศึกษามายังโรงเรียนค่อนข้ าง
ล่าช้ า ส่งผลให้ ไม่สามารถ
ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนได้
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ตาราง 23 (ต่อ)
ปั ญหาการบริหารงาน

2. การจัดสรรอัตรากาลังครูไม่ตรง
กับความถนัดและวุฒิการศึกษา
ของครู

3. การจัดแหล่งเรี ยนรู้ภายใน
โรงเรี ยนไม่หลากหลาย

ปั จจัยและสาเหตุ
ในกรณีมีห้องพิเศษแต่ขาดสือ่
วัสดุ อุปกรณ์ตา่ งๆ ที่สาหรับใช้
ในห้ องพิเศษ
1. ครูมีการโอน การย้ าย การลา
และเกษี ยณอายุราชการ ทาให้ ไม่
มีอตั รากาลังที่มคี วามถนัดและ
วุฒิการศึกษาที่ตรงกันมาทดแทน
2. การจัดสรรอัตรากาลังครูในการ
จัดชันเรี
้ ยนและกลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้แทนครูที่มีการโอน การ
ย้ าย การลา และเกษี ยณอายุ
ราชการ แต่ครูผ้ สู อนไม่มีความ
ประสงค์เปลีย่ นชันเรี
้ ยนหรื อ
เปลีย่ นสาระการเรี ยนรู้จากเดิมที่
ตนเองได้ รับมอบหมายในปั จจุบนั
3. ไม่สามารถบรรจุแต่งตังหรื
้ อรับ
โอนย้ ายครูในวุฒกิ ารศึกษาที่
ต้ องการได้ หากโรงเรียนมีครูเกิน
อัตรากาลัง
1. บริ เวณโรงเรี ยนคับแคบไม่
สามารถจัดแหล่งเรี ยนรู้ให้
หลากหลายได้
2. ขาดงบประมาณในการจัดแหล่ง
เรี ยนรู้ พร้ อมทังงบประมาณใน
้
การดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบและ
ดูแลพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ให้ มคี วาม
มีตอ่ เนื่อง
4. แหล่งเรี ยนรู้ขาดความทันสมัย ไม่
ไม่นา่ สนใจ เนื่องจากขาดการ
ดูแล ปรับปรุงให้ เป็ นปั จจุบนั

แนวทางแก้ ไข

1. จัดสรรอัตรากาลังครูเข้ าสอน
แทนครูที่ขาดในแต่ละในกลุม่
สาระการเรี ยนรู้แม้ จะไม่ตรงกับ
ความถนัดและวุฒกิ ารศึกษา
ก็ตาม
2. จัดส่งครูเข้ าอบรมตามความ
สนใจและความเหมาะสม
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของครูในสาระการเรี ยนรู้ที่สอน
และในสาระการเรี ยนรู้ที่เข้ า
สอนแทน
3. ขออัตรานักศึกษาฝึ กสอนใน
สาขาที่โรงเรี ยนขาด
แคลนมาดาเนินการสอน

1. ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนศึกษาแหล่ง
เรี ยนรู้ที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ถาวรใน
โรงเรี ยน เช่น ห้ องสมุด ห้ อง
คอมพิวเตอร์ ห้ องปฏิบตั ิการ
ต่าง ๆ โรงเรี ยน
2. ส่งเสริ มการจัดแหล่ง
เรี ยนรู้ภายในโรงเรี ยน
3. จัดสรรงบประมาณและบุคลากร
ดูแลและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้
ภายในโรงเรี ยนให้ มคี วาม
ต่อเนื่อง
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ตาราง 23 (ต่อ)
ปั ญหาการบริหารงาน

ด้ านการวัดและประเมินผล
1. การประสานให้ ครู นักเรี ยนและ
ผู้ปกครองมีสว่ นร่วมในการ
ดาเนินการวัดและประเมินผล
นักเรี ยนมีน้อย

2. ครูวดั และประเมินผลนักเรี ยน
ด้ วยวิธีการที่ไม่หลากหลาย

ปั จจัยและสาเหตุ
5. ผู้บริ หารให้ ความสาคัญในการ
บริ หารภาระงานอื่นมากกว่าการ
ส่งเสริ มการจัดแหล่งเรี ยนรู้
ภายในโรงเรี ยน

แนวทางแก้ ไข

1. ผู้ปกครองมีภาระงานประจา ไม่
สามารถมาร่วมการวัดและ
ประเมินผลนักเรี ยนได้ ทกุ ครัง้ ที่
โรงเรี ยนประสานไป
2. ผู้ปกครองมีข้อจากัดเกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้ าใจในการวัดและ
ประเมินผล
3. เกณฑ์และมาตรฐานการวัดและ
ประเมินผลของผู้ปกครองกับ
โรงเรี ยนมีความแตกต่างกัน ซึง่
โรงเรี ยนไม่สามารถดาเนินการ
ตามข้ อเสนอแนะของผู้ปกครอง
4. นักเรี ยนได้ มีสว่ นร่วมในการวัด
และประเมินผลตนเองและเพือ่ น
ร่วมชันเป็
้ นบางกิจกรรมเท่านัน้
1. การวัดและประเมินผลของ
ครูผ้ สู อนใช้ วิธีการที่ไม่
หลากหลายตามสภาพจริ งของ
นักเรี ยนเพราะเน้ นกรอกผลการวัด
และประเมินผลตามตัวชี ้วัด
ให้ ได้ ตามที่กาหนดในมาตรฐาน
การเรี ยนรู้
2. แนวทางและวิธีการวัดและ
ประเมินผล ใช้ วิธีการเดิม ๆ
3. ขาดคูม่ ือครูเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
แนวทาง ระเบียบการวัดและ
ประเมินผล

1. จัดประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการ
วัดและประเมินผลแก่นกั เรี ยนและ
ผู้ปกครอง
2. การประสานให้ ครู ผู้ปกครองและ
นักเรี ยนเข้ ามาส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผล โดยได้ ประสาน
ผู้ปกครองเข้ าร่วมตังแต่
้ การจัด
กิจกรรมต่างๆ และชุมนุม
ของโรงเรี ยน จนถึงการวดและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
ชุมนุมที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนัน้ ๆ

1. ปรับปรุงแบบฟอร์ มในการวัดและ
ประเมินผลที่สะดวกต่อครูผ้ สู อน
และดาเนินการปรับปรุงเป็ น
ประจาทุกปี การศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนาครู เกี่ยวกับ
ความรู้ ความเข้ าใจการวัดและ
ประเมินผล
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ปั ญหาการบริหารงาน
ปั จจัยและสาเหตุ
3. ขาดการพัฒนาเครื่ องมือการวัด 1. เอกสารการวัดและประเมินผลมี
และการประเมินผลให้ มีมาตรฐาน
มากเกินไปทาให้ ทางานที่ซ ้าซ้ อน
และมีคณ
ุ ภาพ
เปลืองเวลา
2. ขาดแผนพัฒนาครู เกี่ยวกับการ
พัฒนาเครื่ องมือการวัดและ
ประเมินผลที่ตอ่ เนื่อง
3. ขาดงบประมาณในการพัฒนา
จัดซื ้อเครื่ องมือการวัดและ
ประเมินผล

แนวทางแก้ ไข
1. จัดทาแผนพัฒนาครู เกี่ยวกับ
ความรู้ ความเข้ าใจการสร้ างและ
พัฒนาเครื่ องมือการวัดและ
ประเมินผล
2. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
จัดซื ้อเครื่ องมือการวัดและ
ประเมินผล

ข้ อเสนอแนะและแนวทางแก้ ไขปั ญหาอื่น ๆ ในการบริหารงานวิชาการ พบว่า ควรปรับลด
นโยบายที่สง่ ผลการบริหารงานวิชาการ ใน 3 ด้ าน คือ 1)ด้ านบริหารหลักสูตร 2)ด้ านการจัดการเรี ยน
การสอน 3)ด้ านการวัดและประเมินผลจากต้ นสังกัด หน่วยงาน และองค์กรภายนอกอื่นๆ ลง เพื่อให้
นักเรี ยนและครูมีเวลาจัดการเรี ยนการสอนให้ เพียงพอ
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

ในการศึกษางานวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาปั ญหาและข้ อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
ผู้วิจยั ได้ สง่ แบบสอบถามไปยังรองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการและหัวหน้ ากลุม่ สาระของโรงเรี ยน
ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึง่ ผู้วิจยั ได้
สรุปผล อภิปรายผล พร้ อมทังให้
้ ข้อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั ดังต่อไปนี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายของการวิจยั ไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 ใน 3 ด้ าน ต่อไปนี ้
1.1 ด้ านหลักสูตร
1.2 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
1.3 ด้ านการวัดและประเมินผล
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยน ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 จาแนกตามตาแหน่ง
และประสบการณ์ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยน
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551

วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาประชากร คือ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานวิชาการ
ได้ แก่ รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการและหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยนในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่เริ่มใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปี การศึกษา
้
กษาปี ที่ 6 ประกอบไปด้ วย รอง
2552 จานวน 18 โรงเรี ยน ที่จดั การศึกษาในระดับชันประถมศึ
ผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ จานวน 18 คน หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ทงั ้ 8 กลุม่ ในโรงเรี ยน
18 โรงเรี ยน จานวน 144 คน รวมทังสิ
้ ้น 162 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมาตรส่วน
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ประมาณค่า 5 ระดับ โดยผ่านขันตอนการวิ
้
เคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน
5 ท่าน ด้ วยการหาค่าดัชนี IOC (IOC: Item Objective Congruence Index) ได้ ความเที่ยงตรงเชิง
เนื ้อหามีคา่ .96 และหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ผลการวิเคราะห์มีคา่ ความเชื่อมัน่ .89 สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และแบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้ อมูลเพิ่มเติมกับรองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ 2
โรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 ที่พบว่าโรงเรี ยน
มีระดับปั ญหาในการบริหารงานวิชาการเป็ น 2 อันดับแรก หลังจากตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปั ญหา
การบริ หารงานวิชาการ เพื่อยืนยันปั จจัยและสาเหตุสาคัญที่สง่ ผลให้ เกิดปั ญหาการบริหารงานวิชาการ
แนวทางแก้ ไขปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ รวมทังข้
้ อเสนอแนะอื่น ๆ ในการบริหารงานวิชาการ

สรุ ปผลการวิจัย
ผู้วิจยั สามารถสรุปผลการวิจยั จากแบบสอบถามได้ ดังนี ้
1. ปั ญหาในการบริหารงานวิชาการโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใน 3 ด้ าน พบว่า ระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการโดย
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้ านโดยเรี ยงลาดับระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการ
จากมากไปน้ อย ได้ แก่ ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านการวัดและประเมินผล และด้ านหลักสูตร
ตามลาดับ สามารถสรุปเป็ นรายด้ านได้ ดังนี ้
1.1 ปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านหลักสูตร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
แต่เมื่อพิจารณารายข้ อยังพบปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านหลักสูตรอยูใ่ นระดับมาก 6 ข้ อ โดย
เรี ยงตามลาดับจากปั ญหามากไปหาน้ อยมา 3 อันดับแรก ได้ แก่ ขาดการส่งเสริม สนับสนุนการทาวิจยั
เกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรี ยน รองลงมาคือ ขาดการนาผลการวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตรมาใช้ ปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรโรงเรี ยน และการประชาสัมพันธ์ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับคูม่ ือครู ในการจัดทาหลักสูตรและ
แนวทางการนาหลักสูตรไปใช้ ไม่ทวั่ ถึงอย่างเพียงพอ
1.2 ปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณารายข้ อยังพบปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการ
สอนอยูใ่ นระดับมาก 3 ข้ อ โดยเรี ยงตามลาดับจากปั ญหามากไปหาน้ อยมา 3 อันดับแรก ได้ แก่ การ
จัดสรรห้ องพิเศษ ไม่เพียงพอ เช่น ห้ องวิทยาศาสตร์ ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ องแนะแนว เป็ นต้ น รองลงมา
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คือ การจัดสรรอัตรากาลังครูไม่ตรงกับความถนัดและวุฒิการศึกษาของครู และการจัดแหล่งเรี ยนรู้
ภายในโรงเรี ยนไม่หลากหลาย
1.3 ปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณารายข้ อยังพบปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านการวัดและ
ประเมินผลอยูใ่ นระดับมาก 3 ข้ อ โดยเรี ยงตามลาดับจากปั ญหามากไปหาน้ อยมา 3 อันดับแรก ได้ แก่
การประสานให้ ครู นักเรี ยนและผู้ปกครองมีสว่ นร่วมในการดาเนินการวัดและประเมินผลนักเรี ยนมีน้อย
รองลงมาคือ ครูวดั และประเมินผลนักเรี ยนด้ วยวิธีการที่ไม่หลากหลาย และขาดการพัฒนาเครื่ องมือ
การวัดและการประเมินผลให้ มีมาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ
2. การเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 จาแนกตามตาแหน่งและประสบการณ์
ผู้บริหารโรงเรี ยนสามารถสรุปได้ ดังนี ้
2.1 การเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยน ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 จาแนกตามตาแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรี ยน พบว่า ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรี ยนต่างกันมีระดับความคิดเห็นใกล้ เคียงกัน โดย
ตาแหน่งหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ มีระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงานวิชาการ สูงกว่า
ตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรี ยน เมื่อพิจารณาตามตาแหน่งหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ในแต่ละกลุม่
สาระการเรี ยนรู้ โดยเรี ยงลาดับระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริหารงานวิชาการจากมากไปหาน้ อย
ได้ แก่ หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ รองลงมาคือ หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
และหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศ
2.2 การเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยน ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 จาแนกตาม
ประสบการณ์ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยน พบว่า ประสบการณ์ผ้ บู ริหารโรงเรี ยนต่างกันมีระดับความคิดเห็น
ใกล้ เคียงกัน เมื่อพิจารณาตามประสบการณ์ผ้ บู ริหารโรงเรี ยน โดยเรี ยงลาดับระดับความคิดเห็นต่อ
ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการจากมากไปหาน้ อย ได้ แก่ โดยผู้บริหารโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์มากกว่า
10 ปี รองลงมาคือ ผู้บริหารโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี และผู้บริ หารโรงเรี ยนที่มี
ประสบการณ์ 5-10 ปี
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3. จากการวิเคราะห์เนื ้อหาจากแบบสอบถามปลายเปิ ดและการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้ อมูล
เพิ่มเติมกับรองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ 2 โรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับปั ญหาการบริหารงานวิชาการและปั จจัย
และสาเหตุสาคัญที่สง่ ผลให้ เกิดปั ญหาการบริหารงานวิชาการ แนวทางแก้ ไขปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการ และข้ อเสนอแนะอื่น ๆ ในการบริ หารงานวิชาการเกี่ยวกับปั ญหาและข้ อเสนอแนะการ
บริหารงานวิชาการใน 3 ด้ าน คือ1) ด้ านหลักสูตร 2) ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน 3) ด้ านวัดและ
ประเมินผล ของโรงเรี ยนที่ ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร แล้ วนามาเขียนเป็ นเชิงพรรณนา ดังนี ้
3.1 ปั ญหาการบริหารงานวิชาการ
ผู้วิจยั ได้ ทาการรวบรวมปั ญหาการบริหารงานวิชาการจากข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมใน
แบบสอบถามปลายเปิ ดและจากการสัมภาษณ์รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ 2 โรงเรี ยน
เกี่ยวกับปั ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ
3.1.1 ด้ านหลักสูตร พบว่า การส่งเสริม สนับสนุนการทาวิจยั เกี่ยวกับ
หลักสูตรโรงเรี ยนมีน้อย ครูผ้ สู อนมักทางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสาระการเรี ยนรู้ที่ตนเองดาเนินการสอน
อยู่ และผู้บริหารในโรงเรี ยนเห็นว่าการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทบทวนและพัฒนาหลักสูตรประจาปี เป็ น
การติดตามหลักสูตรโรงเรี ยนอยูแ่ ล้ ว จึงไม่ได้ สง่ เสริมการทาทาวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรี ยน ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ ขาดการทาคูม่ ือครูเพื่อเตรี ยมความพร้ อม และสร้ างความรู้ความเข้ าใจแก่ครูเกี่ยวกับ
การจัดทาหลักสูตร ได้ จดั ทาเอกสารเพียงโครงสร้ างจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เท่านัน้
3.1.2 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า การจัดสรรห้ องเรี ยน ห้ องพิเศษ
เช่น ห้ องวิทยาศาสตร์ ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ องแนะแนวหรื อห้ องปฏิบตั ิการต่างๆ ยังมีน้อย การจัดซื ้อและ
จัดส่ง สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในแต่ละปี การศึกษามายังโรงเรี ยนค่อนข้ างล่าช้ าไม่ทนั ต่อการจัดการเรี ยนการ
สอน รวมถึงปั ญหาการจัดแหล่งเรี ยนรู้ภายในโรงเรี ยนที่ไม่หลากหลายและให้ มีความทันสมัยเหมาะสม
กับเหตุการณ์ และประสบปั ญหาครูสอนไม่ตรงกับวุฒิและความถนัดมีมาก รวมทังการนิ
้
เทศ กากับ
ติดตามของผู้บริหารขาดความต่อเนื่อง
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3.1.3 ด้ านการวัดและประเมินผล พบว่า การประสานให้ ครู นักเรี ยนและ
ผู้ปกครองมีสว่ นร่วมในการดาเนินการวัดและประเมินผลนักเรี ยนมีน้อย และการวัดและประเมินผลของ
ครูผ้ สู อนใช้ วิธีการที่ไม่หลากหลายเพื่อให้ เหมาะสมกับการวัดและประเมินผล ตามสภาพจริงของ
นักเรี ยน เพราะเน้ นกรอกผลการวัดและประเมินผลในตัวชี ้วัด และเอกสารการวัดและประเมินผลมีมาก
เกินไปทาให้ ทางานที่ซ ้าซ้ อนเปลืองเวลา และขาดการพัฒนาเครื่ องมือการวัดและการประเมินผลให้ มี
มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ ง่ายและสะดวกต่อการวัดและประเมินผลของครู และขาดการจัดทาคูม่ ือการ
วัดและการประเมินผลให้ แก่ครู
3.2. ข้ อเสนอแนะ แนวทางแก้ ไขปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ
ผู้วิจยั ได้ ทาการรวบรวมข้ อเสนอแนะและแนวทางแก้ ไขปั ญหาการบริหารงานวิชาการ
จากข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมในแบบสอบถามปลายเปิ ดและจากการสัมภาษณ์รองผู้อานวยการโรงเรี ยน
ฝ่ ายวิชาการ 2 โรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 คือ
3.2.1 ด้ านหลักสูตร พบว่า ควรจัดอบรมโดยการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
มาให้ ความรู้ที่โรงเรี ยนโดยตรงกับบุคลากรในโรงเรี ยนเกี่ยวกับการจัดกับหลักสูตรสถานศึกษา ควร
จัดทาเอกสารคูม่ ือครูในการจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยนให้ หลากหลายครบทุกกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ควร
ดาเนินการส่งเสริมการทาวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรี ยนให้ มากขึ ้น เพื่อให้ มีข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรและควรจัดทาแผนบริหารหลักสูตรอย่างเป็ นรูปธรรม
3.2.2 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า ควรมีการใช้ ห้องเรี ยนเป็ นห้ อง
ปฏิบตั ิการหรื อสถานที่ภายในบริเวณโรงเรี ยนในการดาเนินกิจกรรมหรื อการจัดการเรี ยนการสอนแทน
ห้ องพิเศษ ผู้บริหารโรงเรี ยนควรจัดประกวดสื่อ นวัตกรรม ที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนของครูในแต่
ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สาหรับการจัดสรรอัตรากาลังครูสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ เพียงจัดสรรครูให้ เข้ า
สอนได้ ทกุ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้และทุกระดับชันเรี
้ ยนโดยจัดส่งครูเข้ าอบรมตามความสนใจและความ
เหมาะสมเพื่อสอนแทน หรื อการบรรจุแต่งตังครู
้ กรณีพิเศษในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ที่ขาดแคลนครู และ
ขออัตรากาลังนักศึกษาฝึ กสอนในสาขาที่ขาดแคลนมาดาเนินการสอน ควรส่งเสริมการเรี ยนรู้ให้
นักเรี ยนศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ที่มีในโรงเรี ยนมากยิ่งขึ ้น ควรจัดสรรงบประมาณและกาหนดนโยบายเพื่อ
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ภายในโรงเรี ยนมากยิ่งขึ ้น
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3.2.3 ด้ านการวัดและประเมินผล พบว่า ควรประสานให้ ครู ผู้ปกครองและ
นักเรี ยนเข้ ามาในส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน ควรจัดทาคูม่ ือการวัดและประเมินผล
แก่ครู ควรออกแบบแบบฟอร์ มและจัดซื ้อแบบฟอร์ มการวัดและประเมินผลให้ สะดวกต่อครูผ้ สู อน และ
ผู้บริหารควรจัดส่งครูเข้ าอบรมตามความสนใจและความเหมาะสม ควรจัดสรรงบประมาณและ
กาหนดแผนพัฒนาครูเพื่อพัฒนาเครื่ องมือและความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลมาก
ยิ่งขึ ้น
3.3. ข้ อเสนอแนะและแนวทางแก้ ไขปั ญหาอื่น ๆ ในการบริหารงานวิชาการ พบว่า
ควรปรับลดนโยบายจากต้ นสังกัด หน่วยงาน และองค์กรภายนอกอื่นๆ ลง เนื่องจากต้ องจัดสรรครูเข้ า
ดาเนินการ ตามนโยบายของต้ นสังกัดและหน่วยงานภายนอกมากเกินไป ทาให้ นกั เรี ยนและครูมีเวลา
เรี ยนเวลาสอนไม่เพียงพอ อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้

อภิปรายผล
การบริ หารงานวิชาการมีความจาเป็ นอย่างยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน การศึกษาปั ญหาและ
ข้ อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการ เพื่อให้ ผ้ บู ริหารทราบถึงปั ญหาแล้ วสามารถหาแนวทางแก้ ไข
ต่อไป เพื่อให้ สามารถดาเนินการพัฒนาโรงเรี ยนและนักเรี ยนได้ อย่างมีทิศทาง ซึง่ ปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการในด้ านหลักสูตร ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนและด้ าน การประเมินผลการเรี ยนรู้ นามา
อภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี ้
1. ปั ญหาในการบริหารงานวิชาการโรงเรี ยนที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช
2551 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในด้ านหลักสูตร ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน และด้ านการวัดและ
ประเมินผล โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ที่เป็ นเช่นนี ้เนื่องจากโรงเรี ยนได้ ดาเนินการจัดการเรี ยน
การสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นระยะเวลา 3 ปี ปั ญหา
บางส่วนอาจได้ ดาเนินการแก้ ไขแล้ ว แต่ยงั พบปั ญหาคือ ปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านหลักสูตร
รองลงคือปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอนและปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการด้ านการวัดและประเมินผล ดังนี ้
1.1 ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการด้ านหลักสูตร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ที่ไม่ประสบกับปั ญหาอยูใ่ นระดับมาก เป็ นเพราะผู้บริ หาร ครูผ้ สู อนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ปรับตัวและมีความเข้ าใจในมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
มากขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามยังพบปั ญหาด้ านหลักสูตรรายข้ อที่ปัญหาอยูใ่ นระดับมาก ได้ แก่
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1.1.1 ด้ านขาดการส่งเสริม สนับสนุนการทาวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตร
โรงเรี ยนและขาดการนาผลการวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตรมาใช้ ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของโรงเรี ยน
เนื่องจากครูผ้ สู อนส่วนใหญ่จะทาการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ที่ตนเองสอนอยู่และ
ผู้บริหารเห็นว่าการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรประจาปี เป็ นการ
ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยู่แล้ ว จึงไม่ได้ ดาเนินการส่งเสริมการทาวิจยั เกี่ยวกับ
หลักสูตรอย่างจริงจัง ส่งผลให้ ขาดการนาผลการวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตรมาใช้ เป็ นแนวทางปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์ ได้ ศกึ ษาปั ญหาในการบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษาในโรงเรี ยนพร้ อมใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กรณีศกึ ษา โรงเรี ยนท่าหลวงวิทยาคม สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 (2554: ออนไลน์) ผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนขาดการวางแผนประเมินการใช้ หลักสูตร
สถานศึกษาตามสภาพจริงทังก่
้ อนใช้ ระหว่างใช้ และหลังใช้ การวิจยั เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนยังไม่มีการทาวิจยั หลักสูตรสถานศึกษาอย่างจริงจัง
1.1.2 ขาดการประชาสัมพันธ์ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับคูม่ ือครู ในการจัดทา
หลักสูตรและแนวทางการนาหลักสูตรไปใช้ ไม่ทวั่ ถึงอย่างเพียงพอ เพื่อการเตรี ยมความพร้ อม ความรู้
ความเข้ าใจแก่ครูในการจัดทาหลักสูตร ซึง่ การขาดการประชาสัมพันธ์ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับคูม่ ือครู
ในการจัดทาหลักสูตรสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ปรี ยาภัสสร์ เส็งเส และธานี เกสทอง ได้ ศกึ ษาปั ญหา
และการนาเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็กในอาเภอไพศาลี สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 (2553: 6 ออนไลน์) ได้ วิเคราะห์ปัญหาและผลการวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับปั ญหาการบริ หารหลักสูตร คือ ปั ญหาการจัดทาคูม่ ือครูเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาและ
การเรี ยนการสอนที่ไม่เพียงพอ และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้
นาเสนอผลการวิจยั เรื่ อง กรอบทิศทางการวิจยั ทางการศึกษาในอนาคต และประเด็นที่สง่ ผลกระทบ
ต่อภาพรวมการศึกษาของประเทศไทย เกี่ยวกับปั ญหาด้ านหลักสูตร คือ การพัฒนาหลักสูตร เนื่องจาก
ครูผ้ ใู ช้ หลักสูตรยังขาดความรู้ความเข้ าในอย่างถ่องแท้ ในสาระของหลักสูตร หลักสูตรไปไม่ถึงมือผู้
ปฏิบตั ใิ นระดับสถานศึกษา การขาดแคลนงบประมาณในการบริหารหลักสูตร (สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2550: 2) และธีระ รุญเจริญ ได้ กล่าวถึงสภาพและปั ญหาการจัดการศึกษา ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และได้ รับการแก้ ไขเพิ่มเติมบางมาตรา(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 (2553:10-15) เกี่ยวกับปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านหลักสูตร พบว่าครูขาดความ
เข้ าใจความสามารถในการจัดทาหลักสูตร ส่งผลให้ สบั สนไม่มนั่ ใจและเข้ าใจไม่ตรงกัน เนื่องจากการ
ให้ ความรู้ ในการพัฒนาหลักสูตรของแต่หน่วยงานไม่ตรงกัน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของชัญญา พงษ์ชยั
และคณะ (2553: บทคัดย่อ) ได้ วิจยั เรื่ องปั ญหาและแนวทางแก้ ไขการบริหารงานวิชาการในโรงเรี ยน
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ประถมศึกษาขนาดเล็ก สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า
ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ ที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาการบริหารหลักสูตรคือ ปั ญหาครูวิเคราะห์
หลักสูตรไม่เป็ น และไม่สามารถนาไปจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ ตรงหลักสูตร มีปัญหามากที่สดุ
เนื่องจากครูขาดความรู้ความเข้ าใจในการวิเคราะห์หลักสูตรและไม่สามารถนาไปจัดกิจกรรม สาเหตุครู
ขาดความรู้ ความเข้ าใจในการวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทาหลักสูตร เนื่องจากขาดการเตรี ยมความ
พร้ อม ขาดการประชาสัมพันธ์ เอกสาร คูม่ ือครูเกี่ยวกับการทาหลักสูตร สอดคล้ องกับงานวิจยั ของและ
สอดคล้ องงานวิจยั ของอมลวรรณ วีระธรรมโม และวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง สภาพ
ปั จจุบนั และปั ญหาการบริ หารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดการบริหารโรงเรี ยนเป็ นฐานใน
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสงขลา เขต1 (2551: 163-164) ผลการวิจยั
พบว่า ปั ญหาการบริ หารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาด้ านการเตรี ยมความพร้ อมการจัดทาสาระ
หลักสูตรสถานศึกษา ยังพบปั ญหาอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ ปั ญหาดังกล่าวส่งผลให้ ครูและบุคลากรใน
โรงเรี ยนขาดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยน ซึง่ จะเห็นว่าการเตรี ยมความแก่ครู
ให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรโดยการประชาสัมพันธ์ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับคูม่ ือ
ครู ในการจัดทาหลักสูตรจะช่วยพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้ านหลักสูตร สอดคล้ องกับแนวคิดของ
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 164) กล่าวว่า คูม่ ือครูเป็ นเครื่ องมือและแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
บริหารด้ านวิชาการให้ เป็ นไปตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรี ยนได้ ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นระยะเวลา 3 ปี จึงเกิดความเข้ าในมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้และตัวชี ้วัดในแต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ แต่ยงั คงพบปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอนรายข้ อที่ปัญหาอยูใ่ นระดับมาก ได้ แก่
1.2.1 การจัดสรรห้ องพิเศษไม่เพียงพอ เช่น ห้ องวิทยาศาสตร์ ห้ อง
คอมพิวเตอร์ ห้ องแนะแนว เป็ นต้ น เนื่องจากผู้บริ หารโรงเรี ยนจะพิจารณาจัดสรรห้ องเรี ยนเป็ นอันดับ
แรก ห้ องพิเศษจะถูกพิจารณาจัดสรรรองลงมา การดาเนินการของบประมาณในการจัดสร้ างอาคาร
เรี ยน ห้ องเรี ยน ห้ องพิเศษ จะมีหลักเกณฑ์และขันตอนการของบประมาณหลายขั
้
นตอน
้
ส่งผลให้ ไม่ทนั
ต่อความต้ องการใช้ ห้องพิเศษ รวมถึงขาดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ตาราเรี ยน และการจัดซื ้อจัดส่งใน
แต่ละปี การศึกษามายังโรงเรี ยนสาหรับใช้ ในห้ องพิเศษและห้ องเรี ยนค่อนข้ างล่าช้ า สอดคล้ องกับ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ได้ สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 (พ.ศ. 2548- พ.ศ.2553) และได้ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาในส่วนบทสรุปสาหรับผู้บริหาร ที่ยงั พบปั ญหาการบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
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ห้ องเรี ยนและโรงเรี ยนให้ เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ ยังไม่ครอบคลุม การบริหารการจัดการเรี ยนการสอน การ
จัดกระบวนการเรี ยนการสอน ครูผ้ สู อนส่วนใหญ่ในทุกระดับการศึกษาใช้ รูปแบบเดิม ๆ มีการปรับปรุง
น้ อยมาก เนื่องด้ วยขาดอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องอานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนการสอนของครู
การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้ านการใช้ สื่อ นวัตกรรมด้ าน CAI และ ICT มาใช้ เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนยังน้ อยอยู่ (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา
(องค์การมหาชน). 2554: ออนไลน์) สอดคล้ องกับแนวคิดของสันติ บุญภิรมย์ ได้ กล่าวถึงปั ญหาการ
บริหารการจัดการเรี ยนการสอนคือ ขาดอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องอานวยความสะดวกในการจัดการ
เรี ยนการสอน (สันติ บุญภิรมย์. 2552: 20) และสอดคล้ องกับแนวคิดของ ธีระ รุญเจริ ญ ได้ กล่าวถึง
สภาพและปั ญหาการจัดการศึกษา ที่เกี่ยวข้ องกับจัดซื ้อสื่อตาราเรี ยนที่จดั ไว้ เป็ นชุดทาให้ ไม่ได้ ตาม
ความต้ องการ (ธีระ รุญเจริ ญ. 2553: 15)
1.2.2 การจัดแหล่งเรี ยนรู้ภายในโรงเรี ยนไม่หลากหลายและทันสมัยที่เอื ้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนของครูและการค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรี ยน เนื่องจากบริเวณ
โรงเรี ยนคับแคบไม่สามารถจัดแหล่งเรี ยนให้ หลากหลายได้ พร้ อมทังขาดงบประมาณและบุ
้
คลากรเพื่อ
ดูแลและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ให้ มีความทันสมัยต่อเนื่อง ผู้บริหารให้ ความสาคัญในการบริหารภาระงาน
อื่นมากกว่าการส่งเสริมการจัดแหล่งเรี ยนรู้ ภายในโรงเรี ยน สอดคล้ องกับแนวคิดของธีระ รุญเจริญ
(2553: 15) ได้ กล่าวถึงสภาพและปั ญหาการจัดการศึกษา ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารการจัดการเรี ยน
การสอน โรงเรี ยนใช้ แหล่งเรี ยนรู้มากขึ ้นแต่มีแหล่งเรี ยนรู้น้อยไม่ทนั สมัยและไม่ครอบคลุมเนื ้อหา
1.2.3 การจัดสรรอัตรากาลังครูไม่ตรงกับความถนัดและวุฒิการศึกษา อยูใ่ น
ระดับมาก เนื่องจากการโยกย้ ายของครูผ้ สู อนและการเกษียณอายุราชการของครูและบุคลากรใน
โรงเรี ยนแต่ละปี การศึกษา สอดคล้ องกับชัญญา พงษ์ชยั และคณะ (2553: บทคัดย่อ) ได้ วิจยั เรื่ อง
ปั ญหาและแนวทางแก้ ไขการบริหารงานวิชาการในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวิจยั พบปั ญหาการบริหารงานวิชาการ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดการเรี ยนการสอน ที่พบว่าปั ญหาด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ปั ญหาจัดครูเข้ าสอนไม่ตรงกับ
ความรู้ความสามารถมีปัญหามากที่สดุ อีกทังต้
้ องสอนหลายชัน้ หลายวิชาจึงไม่ตรงกับความรู้
ความสามารถ และแนวคิดของธีระ รุญเจริญ ได้ กล่าวถึงสภาพและปั ญหาการจัดการศึกษา ที่
เกี่ยวข้ องกับการบริ หารการจัดการเรี ยนการสอนคือ ขาดอัตรากาลังการบรรจุ ครูขอย้ ายจากที่เดิม
ส่งผลต่อการจัดชันเรี
้ ยนและการจัดครูเข้ าสอน (ธีระ รุญเจริญ. 2553: 15)
1.3 ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการด้ านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง เนื่องจากในแต่ละปี การศึกษามีการทบทวนหลักสูตรโรงเรี ยน ส่งผลต่อการปรับการวัด
และประเมินผลให้ ตรงกับตัวชี ้วัดในแต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ และให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้
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แกนกลางเพื่อดาเนินการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนได้ ครอบคลุมมาตรฐานการเรี ยนรู้ แต่
เมื่อยังพบปั ญหาการวัดและประเมินผลรายข้ อที่ปัญหาอยูใ่ นระดับมาก ได้ แก่
1.3.1 การประสานให้ ครู นักเรี ยนและผู้ปกครองมีสว่ นร่วมในการดาเนินการ
วัดและประเมินผลนักเรี ยนมีน้อย เพราะภาระงานของผู้ปกครองและความรู้ความเข้ าใจในการวัดและ
ประเมินผลของผู้ปกครองที่มีเกณฑ์และมาตรฐานการวัดและประเมินผลที่แตกต่างกับทางโรงเรี ยน
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสมประสงค์ เสนารัตน์ ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ปั ญหาการประเมินทัว่ ไปและปั ญหา
การประเมินในทางการศึกษาของประเทศไทย (2552: บทคัดย่อ) ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับผู้ประเมิน คือผู้
ประเมินจากภายในหรื อภายนอก มีความเชื่อเรื่ องเป้าหมายและบทบาทของนักประเมินแตกต่างกัน ผู้
ประเมินมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้ เกิดปั ญหาการวัดและการประเมินผล และงานวิจยั
ของปรี ยาภัสสร์ เส็งเส และธานี เกสทอง ได้ ศกึ ษาปั ญหาและการนาเสนอแนวทางการบริหารงาน
วิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็กในอาเภอไพศาลี สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถม ศึกษานครสวรรค์
เขต 3 (2553: 6 ออนไลน์) ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารการวัดและประเมินผล คือ ปั ญหาการ
มีสว่ นร่วมของนักเรี ยนและผู้ปกครองในการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนยังมีน้อย
1.3.2 การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยนขาดความหลากหลาย
เนื่องจากแนวทางและวิธีการวัดและประเมินผลใช้ วิธีการเดิมๆ ขาดคูม่ ือครูเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
แนวทาง ระเบียบการวัดและประเมินผลแก่ครู และเน้ นกรอกผลการวัดและประเมินผลตามตัวชี ้วัดที่ได้
กาหนดในมาตรฐานการเรี ยนรู้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสมประสงค์ เสนารัตน์ ได้ ศกึ ษา ปั ญหาการ
ประเมินทัว่ ไปและปั ญหาการประเมินในทางการศึกษาของประเทศไทย (2552: บทคัดย่อ) ประเด็นที่
เกี่ยวข้ องกับปั ญหาการเลือกรูปแบบและวิธีการการประเมิน คือ การประเมินแต่ละครัง้ นักประเมินและ
ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องจะต้ องเลือกรูปแบบและวิธีการประเมินไม่เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการประเมิน โดย
เลือกใช้ รูปแบบการประเมินจากรูปแบบการประเมินที่ร้ ูจกั กันดี ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการวัดและ
ประเมินผล เน้ นคะแนนจากการสอบเป็ นข้ อมูลที่ใช้ เพื่อการประเมินผลการเรี ยนได้ อย่างดี โดยไม่สนใจ
ในเรื่ องเวลาเข้ าเรี ยน สังเกตความรับผิดชอบ ความมีวินยั ความซื่อสัตย์ ความตังใจเรี
้ ยนความสามารถ
ในการเขียนรายงานทางวิชาการ ความสามารถในการแก้ ปัญหา การอภิปราย การตังค
้ าถาม และไม่
ค่อยจัดกิจกรรมเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงออก ซึง่ ครูผ้ สู อนจะพบปั ญหาการวัดและประเมินผลคือ 1)มี
ความสับสนในคาศัพท์ตา่ งๆ ที่อยูใ่ นหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2) ขาดความมัน่ ใจในวิธีการปฏิบตั ิ
ของการวัดประเมินสภาพจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับเทคนิคการวัดและวิธีประเมิน
และยังสอดคล้ องกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องค์การมหาชน)
ได้ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 (พ.ศ. 2548- พ.ศ.2553) และได้ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาในส่วนบทสรุปสาหรับผู้บริหาร ที่ยงั พบปั ญหาการบริหารงานวิชาการด้ านการ
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วัดและประเมินผล ผู้บริหารควรมีการพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง
และการจัดหาเครื่ องมือและแนวทางการวัดและประเมินผลที่ได้ มาตรฐาน (สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องค์การมหาชน). 2554: ออนไลน์)
1.3.3 ขาดการพัฒนาเครื่ องมือวัดและประเมินผลให้ ได้ มาตรฐาน ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาใช้ แบบฟอร์ ม วิธีการและเครื่ องมือการวัดและประเมินผลรูปแบบเดิมๆ และ
เอกสารการวัดและประเมินผลมีมากเกินไปทาให้ ทางานที่ซ ้าซ้ อน ขาดแผนพัฒนาครูและงบประมาณ
เกี่ยวกับการพัฒนาและการสร้ างเครื่ องมือการวัดและประเมินผลที่มีคณ
ุ ภาพ สอดคล้ องกับงานของ
สมประสงค์ เสนารัตน์ ได้ ศกึ ษา ปั ญหาการประเมินทัว่ ไปและปั ญหาการประเมินในทางการศึกษาของ
ประเทศไทย (2552: บทคัดย่อ) ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาเอกสารการวัดและประเมินนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนต้ องจัดทาเป็ นจานวนมาก แต่ไม่มีแบบฟอร์ มที่สะดวกต่อการกรอกหรื อดาเนินการทาให้ ครูต้อง
มีภาระเพิ่มขึ ้น ซึง่ การพัฒนาเครื่ องมือเพื่อใช้ ในการวัดและประเมินผลยังมีน้อย และสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของชัญญา พงษ์ชยั และคณะ (2553: บทคัดย่อ) ได้ วิจยั เรื่ องปั ญหาและแนวทางแก้ ไขการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่าปั ญหาการบริหารการวัดและการประเมินผล คือ เครื่ องมือวัดและ
ประเมินผลที่ใช้ ในโรงเรี ยนยังไม่ได้ มาตรฐาน ขาดความเข้ าใจระเบียบการวัดและประเมินผล รวมทัง้
การขาดงบประมาณที่เพียงพอส่งผลให้ การสร้ างเครื่ องมือวัดและประเมินผลที่ไม่ได้ มาตรฐานและ
งานวิจยั ของงานวิจยั ของปรี ยาภัสสร์ เส็งเส และธานี เกสทอง ได้ ศกึ ษาปั ญหาและการนาเสนอแนว
ทางการบริหารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็กในอาเภอไพศาลี สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 (2553:6 ออนไลน์) ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารการวัดและ
ประเมินผลอีกประการหนึง่ คือ ปั ญหาการพัฒนาเครื่ องมือวัดและประเมินผลให้ ได้ มาตรฐาน
2. การเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 จาแนกตามตาแหน่งและประสบการณ์ผ้ บู ริหาร
โรงเรี ยน มีระดับความคิดเห็นใกล้ เคียงกัน ทังนี
้ ้เนื่องจากมีการเริ่มใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้ อมกัน ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2552 – 2554 เป็ นระยะเวลา 3 ปี ผู้ที่มีสว่ น
เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานวิชาการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึง
มีความคุ้นเคยและความเข้ าใจมากขึ ้น และสานักการศึกษากรุงเทพมหานครได้ จดั ทาคูม่ ือการบริ หาร
งานวิชาการเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั แิ ละการเข้ ามามีสว่ นร่วมของบุคลากรทุกฝ่ ายในโรงเรี ยน
2.1 การเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยน ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 จาแนกตามตาแหน่ง
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ของผู้บริหารโรงเรี ยน พบว่า ตาแหน่งการบริ หารงานวิชาการที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาตาแหน่งหัวหน้ ากลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้ในแต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการ
อันดับแรกคือ หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ รองลงมาคือ หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทยและหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศตามลาดับ เนื่องจากมาตรฐานการเรี ยนรู้
และสาระการเรี ยนรู้ในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ดงั กล่าว มีเนื ้อหาที่ซบั ซ้ อนและมากกว่ากลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้อื่น ๆ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของถาวร ศรี เกตุ (2551: บทคัดย่อ) ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษา
การบริ หารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
พบว่า การบริ หารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผ้ สู อน จาแนกตามระดับช่วงชัน้
และกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ โดยภาพรวมและรายด้ าน ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้ องกับงานวิจยั
วิเชียร ยอดจักร (2555: 82-83) เรื่ อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ ธานี เขต 1 พบว่า ครูผ้ สู อนที่มีตาแหน่งต่างกันมีการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ครูผ้ สู อนที่มี
ตาแหน่งต่างกัน มีการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาด้ านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้และด้ าน
การวัดผลและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.2 การเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยน ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 จาแนกตามประสบการณ์ของ
ผู้บริหารโรงเรี ยน พบว่า ประสบการณ์การบริหารงานวิชาการที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการโดยรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
เพียรพันธุ์ กิจพาณิชย์เจริญ (2552: บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูที่มีประสบการณ์สอนต่างกัน
มีความเห็นต่อสมรรถนะในการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้ านไม่
แตกต่างกัน ที่ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี ้เนื่องจากโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ เริ่มใช้ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ตามคาสัง่ ที่
สพฐ 293/2551 เรื่ อง โรงเรี ยนต้ นแบบการใช้ หลักสูตรและโรงเรี ยนที่มีความพร้ อมใช้ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีการจัดอบรมและได้ รับเอกสารจากต้ นสังกัด
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คือสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามโครงสร้ างหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้ อมกันทัง้ 18 โรงเรี ยน (สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร.
คูม่ ือการบริ หารงานวิชาการ. 2554: 15 )
3. ข้ อเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
ผู้วิจยั ได้ ทาการรวบรวมข้ อเสนอแนะและแนวทางแก้ ไขปั ญหาการบริหารงานวิชาการจากข้ อ
เสนอแนะเพิ่มเติมในแบบสอบถามปลายเปิ ดและการสัมภาษณ์รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ
2 โรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มี
ความคิดเห็นที่สอดคล้ องกันเกี่ยวกับแนวทางแก้ ไขปั ญหาการบริหารงานวิชาการ ดังนี ้
3.1 ด้ านหลักสูตร พบว่า 1)ควรเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ ความรู้แก่ครู
โดยตรงที่โรงเรี ยนเกี่ยวกับการจัดกับหลักสูตรโรงเรี ยน 2)จัดทาคูม่ ือครูในการจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยน
3)ส่งเสริมการทาวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรี ยนให้ มากขึ ้น 4)จัดทาแผนพัฒนาหลักสูตร
3.2 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า 1)ใช้ ห้องเรี ยนหรื อสถานที่ในโรงเรี ยนแทน
ห้ องพิเศษ 2)ส่งเสริมให้ นกั เรี ยนศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ถาวรในโรงเรี ยน 3)จัดประกวด
สื่อ นวัตกรรมสาหรับใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน 4)จัดครูสอนแทนให้ ครบทุกกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
และทุกระดับชันเรี
้ ยนแม้ ไม่ตรงกับวุฒิการศึกษาหรื อขออัตรานักศึกษาฝึ กสอนมาสอนแทน 5)ควรจัด
อบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน 6)จัดสรรงบประมาณและบุคลากรเพื่อดูแลและพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู้ให้ มีความหลากหลายและทันสมัย
3.3 ด้ านการวัดและประเมินผล พบว่า 1)ควรประสานให้ ผ้ ปู กครองและนักเรี ยนเข้ าร่วม
ตังแต่
้ จดั กิจกรรมและชุมนุมของโรงเรี ยนจนถึงการวัดและประเมินผล 2)ควรจัดประชุมชี ้แจงเกณฑ์
หลักการและมาตรฐานการวัดและประเมินผลแก่ผ้ ปู กครอง 3)ควรออกแบบฟอร์ มการวัดและ
ประเมินผลให้ สะดวกต่อครูผ้ สู อน 4)จัดอบรมครูเกี่ยวกับการแนวทางการวัดและประเมินผลและสร้ าง
เครื่ องวัดและประเมินผล 5)ควรกาหนดแผนพัฒนาครูพฒ
ั นาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 6)จัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาและจัดซื ้อเครื่ องมือการวัดและประเมินผลให้ มีคณ
ุ ภาพ
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3.4 ข้ อเสนอแนะและแนวทางแก้ ไขปั ญหาอื่น ๆ ในการบริ หารงานวิชาการ พบว่า ควร
ปรับลดนโยบาย โครงการจากต้ นสังกัด หน่วยงานและองค์กรภายนอกอื่นๆ ลง เนื่องจากต้ องจัดสรร
ครูเข้ าดาเนินการตามนโยบายของต้ นสังกัดและหน่วยงานภายนอกมากเกินไป ส่งผลให้ ผ้ บู ริหาร ครู
และนักเรี ยนมีเวลาไม่เพียงพอต่อการบริหารงานและจัดการเรี ยนการสอน อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรี ยนไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้

ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั แบ่งเป็ นข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั และข้ อเสนอแนะในการทา
วิจยั ครัง้ ต่อไปดังนี ้
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
1. ควรมีการวางแผนการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ และมีแผนพัฒนาฝ่ ายวิชาการที่
สามารถใช้ ได้ จริง เช่น แผนพัฒนาบุคลากรที่ชดั เจน จะช่วยแก้ ไขและพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับงานวิชาการมากขึ ้น
2. เพิ่มแนวทางการนิเทศ กากับ ติดตาม ของผู้บริ หารให้ มีหลายแนวทางเพื่อช่วยให้ ความรู้
และสร้ างความเข้ าใจแก่ครูในงานด้ านวิชาการ
3. โครงการหรื อกิจกรรมย่อย ๆ ที่มีวตั ถุประสงค์และลักษณะงานคล้ ายกัน ควรจัดบูรณาการ
ไว้ ด้วยกันและจัดสรรครูให้ รับผิดชอบร่วมกันเพื่อลดภาระงานครู
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
จากการผลการวิจยั ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังนี ้
1. ควรมีการศึกษาปั จจัยภายนอกที่สง่ ผลกระทบต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
2. ควรพัฒนารูปแบบการบริ หารงานวิชาการของ ผู้บริ หารและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
การศึกษาปั ญหาและข้ อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ที่ใช้ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
คาชีแ้ จง
1. แบบสอบถามนี ้สาหรับรองผู้อานวยการฝ่ ายโรงเรี ยนวิชาการและหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้
8 กลุม่ ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปั ญหาของการ
บริ หารงานวิชาการใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านหลักสูตร ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนและด้ าน
การวัดและประเมินผล พร้ อมทังข้
้ อเสนอแนะในการแก้ ไขปั ญหารายข้ อ จานวน 55 ข้ อ
ตอนที่ 3 ปั ญหาและข้ อเสนอแนะอื่นๆ
3. แบบสอบถามฉบับนี ้ต้ องการทราบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาและ
ข้ อเสนอแนะการบริหารวิชาการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
เพื่อนาผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานวิชาการให้ มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้น
4. แบบสอบถามนี ้ใช้ สาหรับเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อการศึกษาวิจยั เท่านัน้ จึงขอรับรองว่าจะไม่มีผลต่อ
การปฏิบตั งิ านของท่านแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น โปรดตอบแบบสอบถาม ให้ ครบทุกข้ อตามความเป็ นจริง

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามอย่างดียิ่ง

นางสาวกษิรา วาระรัมย์
นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานทัว่ ไปที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี ้แจง โปรดขีดเครื่ องหมาย () หน้ าข้ อความที่ตรงกับความเป็ นจริงและเติมข้ อมูลของท่านลงใน
ช่องว่าง
1. เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
2. อายุ
[ ] 21 – 30 ปี
[ ] 31 – 40 ปี
[ ] 41 – 50 ปี
[ ] 51 – 60 ปี
3. ระดับการศึกษา
[ ] ปริญญาตรี
[ ] ปริญญาโท
[ ] สูงกว่าปริญญาโท
4. ตาแหน่งการบริหารงานวิชาการ
รองผู้อานวยการโรงเรี ยน
[ ] รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้
[ ] ภาษาไทย
[ ] คณิตศาสตร์
[ ] วิทยาศาสตร์
[ ] สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[ ] สุขศึกษาและพลศึกษา
[ ] ศิลปะ
[ ] การงานอาชีพและเทคโนโลยี
[ ] ภาษาต่างประเทศ
5. ประสบการณ์ในการดารงตาแหน่ง
[ ] น้ อยกว่า 5 ปี
[ ] 5 - 10 ปี
[ ] มากกว่า 10 ปี
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาและข้ อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของผู้บริหารโรงเรี ยน
คาชี ้แจง โปรดอ่านข้ อความเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาของการบริหารงานวิชาการ แล้ วขีดเครื่ องหมาย
() ลงในช่องหลังข้ อความแต่ละข้ อตามระดับความคิดเห็นของท่านและข้ อเสนอแนะในแต่ละข้ อ

ข้ อ ประเด็นปั ญหาของการบริหารงาน
วิชาการ
ด้ านหลักสูตร
1 การประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์
ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค์ สมรรถนะของนักเรี ยนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
แก่ครูไม่ชดั เจน
2 การประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช
2551 แก่ครูไม่ชดั เจน
3 การประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
บริ บทของโรงเรี ยนไม่ครอบคลุม ใน
การกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ
เป้าหมายของหลักสูตรโรงเรี ยน
4 การศึกษา สารวจความต้ องการของ
นักเรี ยนไม่ทวั่ ถึงในการจัดทาหลักสูตร
โรงเรี ยน
5 การศึกษา สารวจสภาพแวดล้ อม
บริ บทของชุมชนและความต้ องการ
ท้ องถิ่น ไม่ครอบคลุมใน
การจัดทาหลักสูตรโรงเรียน

5
มาก
ที่สดุ

ระดับปั ญหา
4
3
2
มาก ปาน น้ อย
กลาง

1
น้ อย
ที่สดุ
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ข้ อ ประเด็นปั ญหาของการบริหารงาน
วิชาการ
6

7

8

9
10

11

12

13

14

การประสานความร่วมมือจาก
บุคลากรในโรงเรี ยน มีสว่ นร่วมน้ อยใน
การจัดทาหลักสูตรโรงเรียน
การประสานความร่วมมือจากบุคคล
หน่วยงานอื่น องค์กรต่างๆ ชุมชนและ
ท้ องถิ่น มีสว่ นร่วมน้ อยในการจัดทา
หลักสูตรโรงเรี ยน
การจัดทาหลักสูตรโรงเรียนไม่
สอดคล้ องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลาง
การจัดทาหลักสูตรโรงเรียนไม่ครบทุก
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
การจัดทาหลักสูตรโรงเรียนไม่ตรงกับ
ความสนใจ ความถนัดและความ
ต้ องการของนักเรี ยน
การจัดทาหลักสูตรโรงเรียนไม่ความ
สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม บริบท
ของชุมชนและความต้ องการของ
ท้ องถิ่น
การจัดทามาตรฐานการเรี ยนรู้ใน
หลักสูตรโรงเรี ยนที่ซ ้าซ้ อนกันในกลุม่
สาระการเรียนรู้เดียวกัน
การบริ หารหลักสูตรโรงเรียน ไม่
สามารถบูรณาการเนื ้อหาสาระใน
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้เดียวกัน
การบริ หารหลักสูตรโรงเรียน ไม่
สามารถบูรณาการเนื ้อหาสาระ
ระหว่างกลุม่ สาระการเรียนรู้

5
มาก
ที่สดุ

ระดับปั ญหา
4
3
2
มาก ปาน น้ อย
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น้ อย
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ข้ อ ประเด็นปั ญหาของการบริหารงาน
5
วิชาการ
มาก
ที่สดุ
15 การประชาสัมพันธ์ จัดทาเอกสาร
เกี่ยวกับคูม่ ือครู ในการจัดทา
หลักสูตรและแนวทางการนาหลักสูตร
ไปใช้ ไม่ทวั่ ถึงอย่างเพียงพอ
16 การจัดทาแผนพัฒนาครู (เช่น
แผนการประชุม ชี ้แจง อบรม สัมมนา
และการฝึ กปฏิบตั ิการ)เพื่อสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดทา
หลักสูตรโรงเรี ยนไม่ชดั เจน
17 การจัดสรรงบประมาณในการ
ดาเนินการจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยนไม่
เพียงพอ
18 การนิเทศการใช้ หลักสูตร เพื่อ
ช่วยเหลือครูให้ เกิดความรู้ ความ
เข้ าใจในหลักสูตรไม่ทวั่ ถึงทุกคน
19 การกากับ ติดตามการใช้ หลักสูตรของ
ครู ไม่ทวั่ ถึงทุกคน
20 ขาดการส่งเสริ ม สนับสนุนการ
ทาวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรี ยน
21 ขาดการนาผลการวิจยั เกี่ยวกับ
หลักสูตรมาใช้ ปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรโรงเรี ยน
22 ขาดการวัดและประเมินผลการใช้
หลักสูตร ทังก่
้ อนใช้ ระหว่างใช้ และ
หลังการใช้ หลักสูตรโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
23 ขาดการนาผลการวัดและประเมินผล
การใช้ หลักสูตร ทังก่
้ อนใช้ ระหว่างใช้
และหลังการใช้ หลักสูตรมาใช้ ปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน

ระดับปั ญหา
4
3
2
มาก ปาน น้ อย
กลาง

1
น้ อย
ที่สดุ
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ข้ อ ประเด็นปั ญหาของการบริหารงาน
วิชาการ
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
24 การวางแผนกาหนดหน่วยการเรียนรู้
ไม่สอดคล้ องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรแกนกลาง
25 ครูจดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ไม่เป็ น
ปั จจุบนั ทุกกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
26 การจัดเรี ยนการสอนของครูไม่
สอดคล้ องกับความสนใจ ความถนัด
และความต้ องการของนักเรี ยน
27 การส่งเสริ ม สนับสนุนกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างหลากหลาย
มีน้อย ในทุกกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
28 การประสานความร่วมมือจาก
บุคลากรในโรงเรี ยน มีสว่ นร่วมน้ อย
ในการจัดการเรี ยนการสอน
29 การประสานความร่วมมือจากบุคคล
หน่วยงานอื่น องค์กรต่างๆ ชุมชนและ
ท้ องถิ่น มีสว่ นร่วมน้ อย ในการจัดการ
เรี ยนการสอน
30 การประชาสัมพันธ์ การจัดทาเอกสาร
คูม่ ือครู/นักเรียน เกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนการสอน ไม่ครบถ้ วนและ
เพียงพอ
31 การจัดทาแผนพัฒนาครู
(เช่น การจัดประชุม ชี ้แจง อบรม
สัมมนา และการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง)เพื่อ
สร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนการสอนแก่ครูไม่ชดั เจน

5
มาก
ที่สดุ

ระดับปั ญหา
4
3
2
มาก ปาน น้ อย
กลาง

1
น้ อย
ที่สดุ
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ข้ อ ประเด็นปั ญหาของการบริหารงาน
วิชาการ
32 การจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้
ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนไม่
เพียงพอ
33 การดาเนินการนิเทศ เพื่อช่วยเหลือครู
ให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในการ
จัดการเรี ยนการสอนไม่ทวั่ ถึงทุกคน
34 การกากับ ติดตาม ให้ ครูดาเนินการ
จัดการเรี ยนการสอน ตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ไม่ทวั่ ถึงทุกคน
35 การจัดเตรียมจัดหาสือ่ วัสดุ อุปกรณ์
ตาราเรี ยนและแบบเรียนไม่ตรงกับ
ความต้ องการของครูและนักเรี ยน
36 การจัดสรรห้ องเรี ยน ห้ องพิเศษ (เช่น
ห้ องแนะแนว,คอมพิวเตอร์ ,
วิทยาศาสตร์ ) ไม่เพียงพอ
37 การจัดแหล่งเรี ยนรู้ภายในโรงเรี ยนให้
ไม่หลากหลาย
38 การจัดสรรอัตรากาลังครูไม่ครบทุก
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
39 การจัดสรรอัตรากาลังครูไม่ครบทุก
ระดับชันเรี
้ ยน
40 การจัดสรรอัตรากาลังครูไม่ตรงกับ
ความถนัดและวุฒกิ ารศึกษาของครู
41 การจัดตารางสอน ตารางเรี ยน ไม่ครบ
ชัว่ โมง
42 การจัดครูเข้ าสอนแทนไม่ครบชัว่ โมง
อย่างเพียงพอ
43 การจัดสอนซ่อมเสริ ม เพื่อปรับปรุง
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนไม่
เพียงพอ

5
มาก
ที่สดุ

ระดับปั ญหา
4
3
2
มาก ปาน น้ อย
กลาง
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น้ อย
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ข้ อ ประเด็นปั ญหาของการบริหารงาน
วิชาการ
ด้ านการวัดและประเมินผล
44 การกาหนดระเบียบ เกณฑ์และ
ตัวชี ้วัดในการวัดและประเมินผลไม่
สะท้ อนมาตรฐานการเรี ยนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลาง
45 ครูวดั และประเมินผลนักเรี ยนด้ วย
วิธีการที่ไม่หลากหลายตรงตามสภาพ
จริ ง
46 การประสานให้ ครู นักเรี ยนและ
ผู้ปกครองมีสว่ นร่วมในการดาเนินการ
วัดและประเมินผลนักเรี ยนมีน้อย
47 การประชาสัมพันธ์ จัดทาเอกสาร
เกี่ยวกับ คูม่ ือครู /นักเรี ยน ในการ
จัดการวัดและประเมินผล ไม่ทวั่ ถึง
เพียงพอ
48 การจัดทาแผนพัฒนาครู (เช่น การจัด
ประชุม ชี ้แจง อบรม สัมมนาและการ
ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง) เพื่อสร้ างความรู้ความ
เข้ าใจเหี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ไม่ชดั เจน
49 การจัดสรรงบประมาณในการเพือ่ ใช้
ดาเนินการวัดและประเมินผลไม่
เพียงพอ
50 การดาเนินการนิเทศ เพื่อช่วยเหลือครู
ให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในการวัด
และประเมินผลไม่ทวั่ ถึงทุกคน
51 การกากับ ติดตามการวัดและ
ประเมินผลของครูไม่ทวั่ ถึงทุกคน

5
มาก
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ข้ อ ประเด็นปั ญหาของการบริหารงาน
วิชาการ

5
มาก
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ระดับปั ญหา
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3
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52 การจัดเตรียม จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
แบบฟอร์ ม เครื่ องมือการวัดและ
ประเมินผลที่ทนั สมัย มีมาตรฐานไม่
เพียงพอ
53 ขาดการพัฒนาเครื่ องมือการวัดและ
การประเมินผลให้ มีมาตรฐานและมี
คุณภาพ
54 การกาหนดระเบียบการสอบ ตาราง
สอบ กาหนดระยะเวลาการสอบไม่
ชัดเจน
55 การรายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน
ไม่เป็ นไปตามทีว่ างแผน

ตอนที่ 3 ปั ญหาและข้ อเสนอแนะอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
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แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปั ญหาและข้ อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการ
งานวิจยั เรื่ อง การศึกษาปั ญหาและข้ อเสนอแนะการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน ที่ใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ สมั ภาษณ์
ตาแหน่ง............................................................. ประสบการณ์ในการดารงตาแหน่ง..................
ตอนที่ 2 ประเด็นในการสัมภาษณ์ระดับปั ญหาการบริหารงานวิชาการ 3 ลาดับแรก ใน 3 ด้ าน คือ
1) ด้ านหลักสูตร 2) ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน 3) ด้ านวัดและประเมินผล ดังต่อไปนี ้
1. การบริหารงานวิชาการด้ านหลักสูตร ปั ญหาที่สาคัญ 3 ลาดับแรก ได้ แก่
1.1 ขาดการส่งเสริม สนับสนุนการทาวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรี ยน
1.1.1 สาเหตุสาคัญของการขาดการส่งเสริม สนับสนุนการทาวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรี ยน
1.1.2 แนวทางแก้ ไขปั ญหาการขาดการส่งเสริม สนับสนุนการทาวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรี ยน
1.1.3 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
1.2 ขาดการนาผลการวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตรมาใช้ ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรโรงเรี ยน
1.2.1 สาเหตุสาคัญของการขาดการนาผลการวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตรมาใช้ ปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรโรงเรี ยน
1.2.2 แนวทางแก้ ไขปั ญหาการขาดการนาผลการวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตรมาใช้ ปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรโรงเรี ยน
1.2.3 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
1.3 การประชาสัมพันธ์ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับคูม่ ือครูในการจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยนและ
แนวทางการนาหลักสูตรไปใช้ ไม่ทวั่ ถึงเพียงพอ
1.3.1 สาเหตุสาคัญของการขาดการประชาสัมพันธ์ การจัดทาเอกสารเกี่ยวกับคูม่ ือครูในการ
จัดทาหลักสูตรโรงเรี ยนและแนวทางการนาหลักสูตรไปใช้
1.3.2 แนวทางแก้ ไขปั ญหาการขาดการประชาสัมพันธ์ การจัดทาเอกสารเกี่ยวกับคูม่ ือครูในการ
จัดทาหลักสูตรโรงเรี ยนและแนวทางการนาหลักสูตรไปใช้
1.3.3 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
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2. การบริหารงานวิชาการด้ านการจัดการเรียนการสอน ปั ญหาที่สาคัญ 3 ลาดับแรก ได้ แก่
2.1 การจัดสรรห้ องพิเศษไม่เพียงพอ เช่นห้ องวิทยาศาสตร์ ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ องแนะแนว
2.1.1 สาเหตุสาคัญของการขาดห้ องพิเศษที่มีไม่เพียงพอ เช่นห้ องวิทยาศาสตร์
ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ องแนะแนว ในโรงเรี ยน
2.1.2 แนวทางแก้ ไขปั ญหาในการจัดสรรห้ องพิเศษ เช่น ห้ องวิทยาศาสตร์ ห้ องคอมพิวเตอร์
ห้ องแนะแนว ฯลฯ ในการใช้ จดั การเรี ยนการสอน
2.1.3 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
2.2 การจัดสรรอัตรากาลังครูไม่ตรงกับความถนัดและวุฒิการศึกษาของครู
2.2.1 สาเหตุสาคัญของการจัดครูเข้ าสอนไม่ตรงกับความถนัดและวุฒิการศึกษา
2.2.2 แนวทางแก้ ไขปั ญหาการจัดครูเข้ าสอนในแต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้หรื อกิจกรรมต่าง ๆ
ในโรงเรี ยน
2.2.3 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
2.3 การจัดแหล่งเรี ยนรู้ภายในโรงเรี ยนไม่หลากหลาย
2.3.1 สาเหตุสาคัญของการจัดแหล่งเรี ยนรู้ไม่หลากหลาย และทันสมัยในโรงเรี ยน
2.3.2 แนวทางแก้ ไขปั ญหาการจัดแหล่งเรี ยนรู้ภายในโรงเรี ยน
2.3.3 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ

3. การบริหารงานวิชาการด้ านการวัดและประเมินผล ปั ญหาที่สาคัญ 3 ลาดับแรก ได้ แก่
3.1 การประสานให้ ครู นักเรี ยนและผู้ปกครองมีสว่ นร่วมในการดาเนินการวัดและประเมินผล
นักเรี ยนมีน้อย
3.1.1 สาเหตุสาคัญของการขาดการประสานและการร่วมมือระหว่างครู นักเรี ยนและ
ผู้ปกครองในการดาเนินการวัดและประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยน
3.1.2 แนวทางแก้ ไขปั ญหาให้ ครู นักเรี ยนและผู้ปกครองเข้ ามามีสว่ นร่วมในการดาเนินการวัด
และประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยน
3.1.3 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
3.2 ครูวดั และประเมินผลนักเรี ยนด้ วยวิธีการที่ไม่หลากหลาย
3.2.1 สาเหตุสาคัญของการไม่สามารถดาเนินการวัดและประเมินผลนักเรี ยนด้ วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง
3.2.2 แนวทางแก้ ไขปั ญหาและส่งเสริมให้ ครูดาเนินการวัดและประเมินผลนักเรี ยนด้ วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง
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3.2.3 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
3.3 ขาดการพัฒนาเครื่ องมือการวัดและการประเมินผลให้ มีมาตรฐานและคุณภาพ
3.3.1 สาเหตุสาคัญที่เครื่ องมือการวัดและการประเมินผลในโรงเรี ยน ยังขาดการพัฒนาให้ มี
มาตรฐานและคุณภาพ
3.3.2 แนวทางแก้ ไขพัฒนาเครื่ องมือการวัดและการประเมินผลให้ มีมาตรฐานและคุณภาพ
3.3.3 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ

ผู้สมั ภาษณ์..........................................................
วันที่....................................................................
เวลา.....................................................................

163

ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะห์ หาค่ าดัชนีความสอดคล้ องของผู้เชี่ยวชาญ
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ผลการวิเคราะห์ หาค่ าดัชนีความสอดคล้ องของผู้เชี่ยวชาญ
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ
ข้ อที่

ผลรวมของ
คะแนน

IOC =

∑R
N

ผลการ
พิจารณา

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

คนที่ 4

คนที่ 5

1

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

2

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

3

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

4

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

5

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

6

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

7

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

8

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

9

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

10

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

11

0

1

1

0

1

3

0.60

ใช้ ได้

12

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

13

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

14

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

15

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

16

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

17

1

1

1

0

0

3

0.60

ใช้ ได้

18

1

0

0

1

1

3

0.60

ใช้ ได้

19

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

20

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

21

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

22

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

23

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

24

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

25

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

∑R

165

ผลรวมของ
คะแนน

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ
ข้ อที่

IOC =

∑R
N

ผลการ
พิจารณา

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

คนที่ 4

คนที่ 5

26

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

27

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

28

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

29

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

30

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

31

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

32

1

0

0

1

1

3

0.60

ใช้ ได้

33

1

0

0

1

1

3

0.60

ใช้ ได้

34

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

35

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

36

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

37

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

38

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

39

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

40

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

41

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

42

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

43

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

44

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

45

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

46

1

1

1

0

0

3

0.60

ใช้ ได้

47

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

48

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

49

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

50

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

51

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

52

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

∑R
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ผลรวมของ
คะแนน

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ
ข้ อที่

IOC =

∑R
N

ผลการ
พิจารณา

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

คนที่ 4

คนที่ 5

53

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

54

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ ได้

55
เฉลี่ย

1
0.98

1
0.95

1
0.95

1
0.95

1
0.96

5
4.78

1.00
0.96

ใช้ ได้
ใช้ ได้

∑R
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ภาคผนวก ง
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั
ผู้ชว่ ยศาสตร์ จารย์ ดร.วีระ สุภากิจ

ข้ าราชการบานาญ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง

หัวหน้ าภาควิชาการบริ หารการศึกษา
ประจาภาควิชาการการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน์

อาจารย์ประจาภาควิชาการวัดและประเมินผล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

นายรัตพล ศรี วโรบล

ผู้อานวยการโรงเรี ยนวัดชัยมงคล
สานักงานเขตปทุมวัน

นางสาวชนิศา หรั่งบุรี

ผู้อานวยการโรงเรี ยนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์)
สานักงานเขตดอนเมือง
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ประวัตยิ ่ อผู้ทำสำรนิพนธ์

170

170

ประวัตยิ ่ อผู้ทำสำรนิพนธ์
ชื่อ

นางสาวกษิรา วาระรัมย์

เกิด

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2523

สถานที่เกิด

อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่อยูป่ ั จจุบนั

เลขที่ 501/18 หมู่ 3 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกนั
เขตดอนเมือง กทม. 10210

ตาแหน่งหน้ าที่การงาน

ตาแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

สถานที่ทางานปั จจุบนั

โรงเรี ยนบารุงรวิวรรณวิทยา สานักงานเขตดอนเมือง
สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2542

สาเร็จการศึกษาระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรี ยนบุรีรัมย์พิทยาคม

พ.ศ.2546

สาเร็จการศึกษาระดับชันปริ
้ ญญาตรี สาขาวิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว
จากคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์

พ.ศ.2556

สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาศรี นครินทรวิโรฒ

