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  งานวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือศกึษา เปรียบเทียบระดบัปัญหาและข้อเสนอแนะการ
บริหารงานงานวิชาการของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ในด้านหลกัสตูร  ด้านการจดัการเรียนการสอน และด้านการวดัและ
ประเมินผล จ าแนกตามต าแหนง่และประสบการณ์ของรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการและ
หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 จ านวน 18 โรงเรียน ท่ีจดัการศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  
รวมทัง้สิน้ 162 คน ประกอบไปด้วย รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ จ านวน 18 คน และหวัหน้า
กลุม่สาระการเรียนรู้ จ านวน 144 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตรสว่นประมาณคา่ 
5 ระดบั ท่ีมีคา่ความเช่ือมัน่ .89 และแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ข้อมลูมลูเชิงปริมาณวิเคราะห์
โดย คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ข้อมลูเชิงคณุภาพวิเคราะห์โดย วิธีการวิเคราะห์
เนือ้หา (Content  Analysis)    
   ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
  1. ระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน 
ระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการอนัดบัสงูสดุ ได้แก่  ด้านการจดัการเรียนการสอน  รองลงมาคือ 
ด้านการวดัและประเมินผล และด้านหลกัสตูร ตามล าดบั  
 2.  เม่ือเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารท่ี
ต าแหนง่ตา่งกนั พบวา่ โดยรวมและรายด้านใกล้เคียงกนั และเม่ือเปรียบเทียบระดบัปัญหาการ
บริหารงานวิชาการตามความคดิเห็นของผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ตา่งกนั พบวา่ โดยรวมและรายด้าน
ใกล้เคียงกนั 
  3.  ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ จากแบบสอบถาม 
ปลายเปิดและจากการสมัภาษณ์ ดงันี ้
    3.1  ด้านหลกัสตูร  พบว่า  ควรอบรมการจดัท าหลกัสตูรแก่ครู ควรจดัท าเอกสารคูมื่อครูใน
การจดัท าหลกัสตูร ควรด าเนินการสง่เสริมการท าวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูรโรงเรียน และควรจดัท าแผน
บริหารหลกัสตูร                                                                                                                                          
     3.2  ด้านการจดัการเรียนการสอน  พบวา่  ควรใช้ห้องเรียนหรือสถานท่ีภายในบริเวณ



โรงเรียนแทนห้องพิเศษ ควรจดัประกวดส่ือ นวตักรรมท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน ควรจดัสง่ครู
อบรมความรู้เพ่ือสอนแทน หรือการบรรจแุตง่ตัง้ครูกรณีพิเศษและขออตัราก าลงันกัศกึษาฝึกสอนใน
กลุม่สาระการเรียนรู้ท่ีขาดแคลน  ควรสง่เสริมนกัเรียนให้ศกึษาแหลง่เรียนรู้ในโรงเรียนมากยิ่งขึน้   
และควรจดัสรรงบประมาณและก าหนดนโยบายเพ่ือพฒันาแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน            
     3.3  ด้านการวดัและประเมินผล พบวา่  ควรประสานให้ครู ผู้ปกครองและนกัเรียนเข้า
มาร่วมจดักิจกรรมในโรงเรียน ควรจดัท าคูมื่อการวดัและประเมินผลแก่ครู ควรออกแบบแบบฟอร์มและ
จดัซือ้แบบฟอร์มการวดัและประเมินผลให้สะดวกตอ่ครูผู้สอน ควรจดัท าแผนพฒันาครู ควรจดัสรร
งบประมาณและพฒันาเคร่ืองมือการวดัและประเมินผล  
       3.4  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ พบว่า ควรปรับลดนโยบายและโครงการ
จากต้นสงักดั หนว่ยงาน และองค์กรภายนอกอ่ืนๆ ลง เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและนกัเรียนมีเวลาในการ
บริหารงานและจดัการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ  
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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 open-
ended 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 
 
 สารนิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ ดร.สรภคัสรณ์  ฉตัรกมลทศัน์  
ท่ีให้ค าปรึกษาพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบังานวิจยั ซึ่งทา่นได้ให้ก าลงัใจแก่ผู้วิจยั
ตลอดมา จงึขอขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงู ขอขอบพระคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. วีระ สภุากิจ 
ประธานกรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ และอาจารย์ ดร.สวุิมล  กฤชคฤหาสน์ คณะกรรมการ
สอบสารนิพนธ์ท่ีได้ให้ค าแนะน าท่ีมีประโยชน์ท าให้งานวิจยัฉบบันีมี้ความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ ผู้วิจยัขอกราบ
ขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้
 ขอขอบพระคณุ ผู้ชว่ยศาสตร์จารย์ ดร.วีระ  สภุากิจ ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก อาจารย์  
ดร.สมชาย  เทพแสง หวัหน้าภาควิชาการบริหารการศกึษา ประจ าภาควิชาการบริหารการศกึษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ ดร.สวุิมล  กฤชคฤหาสน์  อาจารย์ประจ าภาควิชาการวดัและ
ประเมินผล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  นายรัตพล  ศรีวโรบล ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัชยัมงคล 
ส านกังานเขตปทมุวนั และนางสาวชนิศา  หร่ังบรีุ ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัเวฬวุนาราม(สินทรัพย์
อนสุรณ์) ส านกังานเขตดอนเมือง ท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ    
  นอกจากนีผู้้วิจยัขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ทกุทา่นท่ีให้ความรู้แก่ผู้วิจยัในการศกึษาตาม
หลกัสตูรการบริหารการศกึษา ซึง่ท าให้ผู้วิจยัรู้วา่การศึกษาในระดบัมหาบณัฑิตของผู้วิจยัมิได้สิน้สดุลง
เพียงการท าสารนิพนธ์ฉบบันีใ้ห้ส าเร็จเทา่นัน้ หากแตผู่้วิจยัได้ซมึซบักระบวนการวิจยัท่ีเรียนรู้ให้เป็น
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 

ภูมิหลัง 
        การศกึษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีใช้ในการพฒันาคน  ดงันัน้การปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษ 
ท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) โดยส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษาร่วมกบัหน่วยงานทางการศกึษาท่ี
เก่ียวข้อง ได้ก าหนดวิสยัทศัน์ส าหรับการปฏิรูปการศกึษาครัง้นีคื้อ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมี
คณุภาพ โดยมีเป้าหมายหลกัส าคญัคือ พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาและการเรียนรู้ของคน
ไทย สร้างโอกาสทางการศกึษาและการเรียนรู้ และสง่เสริมการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นของสงัคมใน
การบริหารจดัการศกึษา (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2552: 9) 
 ปัจจบุนัโรงเรียนได้จดัการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการออกประกาศ ตามค าสัง่ท่ี สพฐ. 293/2551 เร่ือง ให้ใช้หลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 โดยโรงเรียนต้นแบบการใช้หลกัสตูรและโรงเรียน 
ท่ีมีความพร้อมใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เร่ิมใช้ในปีการศกึษา 
2552  สว่นโรงเรียนทัว่ไปให้เร่ิมใช้ใน ปีการศกึษา 2553 และในปีการศกึษา 2555 เป็นต้นไป ทกุ 
ชัน้เรียนในทกุโรงเรียนต้องใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เป้าหมายเพ่ือ
พฒันาคณุภาพนกัเรียน โดยหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ได้ก าหนด
วิสยัทศัน์  จดุมุง่หมาย สมรรถนะส าคญัของนกัเรียน คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้
และตวัชีว้ดั  โครงสร้างเวลาเรียนของกลุม่สาระการเรียนรู้ในแตล่ะชัน้ปี  ตลอดจนเกณฑ์การวดัและ
ประเมินผลให้มีความสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้  และมีความชดัเจนตอ่การน าไปปฏิบตัิ  เพ่ือใช้
เป็นทิศทางในการจดัท าหลกัสตูรภายในโรงเรียน และการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะระดบัชัน้  โดย
เปิดโอกาสให้โรงเรียนเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและจดุเน้น  โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 12 
และมาตรา 15 แหง่พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ  พ.ศ.2546  ตาม
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีได้มีมตเิห็นชอบให้ใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: ค าน า) ส าหรับโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร  
ท่ีต้องเร่ิมต้นใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ตามค าสัง่ข้างต้น ในปี
การศกึษา 2552 มีจ านวน 20 โรงเรียน แบง่เป็นโรงเรียนท่ีจดัการศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
จ านวน 2 โรงเรียน โรงเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 6 โรงเรียน  และโรงเรียนระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 12 โรงเรียน   
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 หลงัจากมีการจดัการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551
ตัง้แตปี่การศกึษา 2552 ถึงปีการศกึษา 2554 เป็นระยะเวลา 3 ปี ทัง้ในโรงเรียนต้นแบบการใช้
หลกัสตูรและโรงเรียนท่ีมีความพร้อมใช้ได้จดัการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 และในโรงเรียนทัว่ไปทกุสงักดั ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาต ิ(O-NET) 
ระดบัชาตใินปีการศกึษา 2554 พบวา่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 และชัน้มธัยมศกึษาปีที 3 มี
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศต ่ากวา่ร้อยละ 50 ทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ ยกเว้นกลุม่สาระการเรียนรู้ 
สขุศกึษาและพละศกึษา ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ได้คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 54.61 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 50.87 สว่นในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 แม้จะมีคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศสงูขึน้กวา่
ปีการศกึษา 2553 และมีคะแนนเฉล่ียสงูกวา่ ร้อยละ 50 แตย่งัพบว่ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษา 
ตา่งประเทศมีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 38.37  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 
40.82 และสาระการเรียนรู้ศิลปะคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 46.75 ในสว่นโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาต ิ(O-NET) ในปีการศกึษา 2554 คะแนนเฉล่ียของโรงเรียนใน
สงักดักรุงเทพมหานคร ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 แม้พบวา่มีคะแนนเฉล่ียสงูกวา่ ร้อยละ 50 เกือบทกุกลุม่
สาระการเรียนรู้แตก่ลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ มีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 33.33  กลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 39.27  และกลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 
47.54   สว่นในชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 คะแนนเฉล่ียของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครต ่ากวา่ร้อยละ 
50 เกือบทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ ยกเว้นกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพละศกึษา คะแนนเฉล่ีย 
ร้อยละ 51.19 (สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน). 2554: ออนไลน์) 
  หากศกึษาเฉพาะข้อมลูโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีได้จดัการศกึษาตามหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการออกประกาศข้างต้น ใน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  จ านวน 18 โรงเรียน ตัง้แตปี่การศกึษา 2552 ถึงปีการศกึษา 2554 เป็น
ระยะเวลา 3 ปีผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาต ิ(O-NET) ในปีการศกึษา 2554 แม้วา่คะแนนจะ
สงูกวา่คะแนนเฉล่ียของสงักดักรุงเทพมหานคร ร้อยละ 50 เกือบทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ แตย่งัคงพบวา่
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศมีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 32.81 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 39.65 และกลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 49.11 และประการ
ส าคญัในปีการศกึษา 2551 ซึง่จดัการศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 แต่
กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลบัมีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 54.59  ซึง่สงูกวา่คะแนนเฉล่ียในปี
การศกึษา 2554 ท่ีมีการจดัการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 
(ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร. 2554: ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาต)ิ 
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  จากผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาต ิ(O-NET) ข้างต้น ของโรงเรียนทกุสงักดัชีใ้ห้เห็น
ถึงปัญหาผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน ซึง่ดร.ชินภทัร ภมูิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
ได้กลา่วในการประชมุวิชาการในประเด็นเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การแก้ปัญหาและพฒันาคณุภาพ
การศกึษา ถึงกรณีท่ีผลสรุปคะแนนเฉล่ียทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติขัน้พืน้ฐาน เพราะการเรียน 
การสอนของกระทรวงศกึษาธิการยงัไมไ่ด้รับการแก้ไข  ขณะเดียวกนัมีชอ่งวา่งระหว่างฝ่ายจดัท า
หลกัสตูร ฝ่ายจดัการเรียนการสอนและฝ่ายวดัผลประเมินผลท่ีไมส่อดคล้องกนั (ส านกังานคณะ 
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2552: ออนไลน์) ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
เน่ืองจากการบริหารงานวิชาการมีความจ าเป็นอย่างย่ิงตอ่ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน  เพราะการบริหาร 
งานวิชาการเก่ียวกบัหลกัสตูรในโรงเรียน การจดัการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ตลอดจน
งานอ่ืน ๆ ทางวิชาการ (กมล  ภู่ประเสริฐ. 2544 :1) ดงันัน้ผู้บริหารโรงเรียนในยคุปัจจบุนัจะต้องเป็น
ผู้น าทางวิชาการ  
  นอกจากนีจ้ากการสรุปผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบ 2 (พ.ศ. 2548- พ.ศ.2553) โดย
ประเมินจากคณุภาพภายนอกในโรงเรียน 17,562 แหง่ทัว่ประเทศ พบข้อมลูวา่โรงเรียนท่ีมีมาตรฐาน
ด้านนกัเรียนด้านความสามารถของนกัเรียนในด้านการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิด
สร้างสรรค์ยงัมีจ านวนน้อย คดิเป็นร้อยละ 11.1  และด้านการมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ืองก็มีจ านวนน้อยคดิเป็น ร้อยละ 26.5 ของโรงเรียน
ทัง้หมดท่ีเข้ารับการประเมินคณุภาพภายนอก ในสว่นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานด้านครูผู้สอน ด้านการ
จดัการเรียนการสอนของครูยึดนกัเรียนเป็นส าคญัท่ี มีจ านวนน้อยคิดเป็นร้อยละ 39.2  ด้านการจดั
กิจกรรมท่ีกระตุ้นนกัเรียนให้รู้จกัคิด  วิเคราะห์  คดิสร้างสรรค์  คิดแก้ปัญหาและตดัสินใจก็มีจ านวน
น้อย คิดเป็นร้อยละ 13.5  และด้านครูสามารถน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนมี
จ านวนน้อยเชน่กนั คิดเป็นร้อยละ 21.6 ของโรงเรียนทัง้หมดท่ีเข้ารับการประเมินคณุภาพภายนอก  
และจากการประเมินคณุภาพทางด้านนกัเรียนพบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัต ่ามากในทกุกลุม่ 
(ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพทางการศกึษา (องค์การมหาชน). 2554: ออนไลน์) 
 เม่ือศกึษาข้อมลูจากการประเมินคณุภาพทางการศกึษาโดยส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพทางการศกึษา (องค์การมหาชน) ของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครท่ีใช้หลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 18 โรงเรียน 
ได้สรุปผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบ 2 และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพฒันาโรงเรียนในสว่น
บทสรุปส าหรับผู้บริหารเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ  ดงันี ้ 1) ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ด้านหลกัสตูร การบริหารหลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูรในโรงเรียนยงัขาดการตอ่เน่ือง การบริหาร
หลกัสตูรและการจดัท าหลกัสตูรในโรงเรียน ขาดความสอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ินและ 
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ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  2) ปัญหาการบริหารวิชาการด้านการจดัการเรียนการสอน ขาดแผนพฒันา
บคุลากร ในการสง่เสริมและสนบัสนนุบคุลากรเข้ารับการอบรมให้มีประสิทธิภาพในการจดัการเรียน
การสอน การพฒันาห้องเรียนและโรงเรียนให้เป็นศนูย์การเรียนรู้ ยงัไมค่รอบคลมุในชมุชน การสง่เสริม
และสนบัสนนุบคุลากรด้านการใช้ส่ือ นวตักรรมด้าน CAI และ ICT มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
จดัการเรียนการสอนยงัน้อยอยู ่จดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรยงัคงมีน้อย และบคุลากรครู ยงัขาดความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัการผลิตส่ือ ท่ีเอือ้ตอ่การจดัการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผล การจดัท า
แผนการเรียนรู้  และ 3) ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการวดัและประเมินผล ผู้บริหารควรมีการ
พฒันารูปแบบการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย ตามสภาพจริง เคร่ืองมือและแนวทางการวดัและ
ประเมินผลท่ีได้มาตรฐาน (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพทางการศกึษา(องค์การ
มหาชน). 2554: ออนไลน์)  
  นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัท่ีสะท้อนเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ งานวิจยัเร่ือง 
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาสระบรีุ  เขต 2 (ชญัญา พงษ์ชยั และคณะ. 2553: บทคดัย่อ) ท่ีพบปัญหาการ
บริหารงานวิชาการ ได้แก่ 1) มีปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านส่ือการเรียนการสอน เพ่ือจดัการ
การศกึษาขาดประสิทธิภาพ  2) ปัญหาครูวิเคราะห์หลกัสตูรไมเ่ป็น และไมส่ามารถน าไปจดักิจกรรม
การเรียนการสอนได้ตรงหลกัสตูร  3) จดัครูเข้าสอนไมต่รงกบัความรู้ความสามารถมีปัญหามากท่ีสดุ  
และ 4) เคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีใช้ในโรงเรียนยงัไมไ่ด้มาตรฐาน ขาดความเข้าใจระเบียบการวดั
และรวมทัง้การขาดงบประมาณท่ีเพียงพอสง่ผลให้การสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีไมไ่ด้
มาตรฐาน ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัเร่ือง ศกึษาปัญหาและการน าเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอไพศาลี ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์  เขต 3  
(ปรียาภสัสร์  เส็งเสและธานี เกสทอง. 2553: 6 ออนไลน์)  ท่ีผลการศกึษาพบวา่ ปัญหาด้านการ
บริหารงานวิชาการสงูสดุ 3 อนัดบัแรก คือ ด้านการบริหารหลกัสตูร ด้านบริหารการจดักระบวนการ
เรียนการสอน และด้านบริหารการวดัผลและประเมินผล  และงานวิจยัเร่ือง ศกึษาปัญหาในการบริหาร
จดัการหลกัสตูรระดบัสถานศกึษาในโรงเรียนพร้อมใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 
(จกัรกฤษณ์ วงษ์วิทยานนัท์. 2554: บทคดัย่อ) ผลการศกึษา พบว่า ครูยงัขาดความรู้ ความเข้าใจ ใน
การจดัท าหลกัสตูรโรงเรียน ความสามารถการบริหารจดัการหลกัสตูรโรงเรียน ชมุชนขาดการมีสว่น
ร่วมในการจดัท าหลกัสตูรท้องถ่ิน  ขาดการนิเทศติดตามการใช้หลกัสตูรโรงเรียน โรงเรียนขาดการ
วางแผนประเมินการใช้หลกัสตูรโรงเรียนตามสภาพจริงทัง้ก่อนใช้ ระหวา่งใช้และหลงัใช้ การวิจยัเพ่ือ
ตดิตามและประเมินผลการใช้หลกัสตูรโรงเรียน โรงเรียนยงัไมมี่การท าวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูรของ
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โรงเรียนอยา่งจริงจงั 
  จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นว่าหากการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารท่ีประสบปัญหาย่อม
สง่ผลตอ่คณุภาพของโรงเรียนและนกัเรียนด้วย แตห่ากการบริหารงานวิชาการมีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ คณุภาพของโรงเรียนและนกัเรียนก็จะได้รับการพฒันาตามไปด้วย ดงัเชน่งานวิจยั เร่ือง 
การศกึษากรณีตวัอยา่งโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดกลาง ท่ีได้รับการประเมินคณุภาพทางการศกึษา
ระดบัดี จากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพทางการศกึษา (องค์การมหาชน) หรือ
โรงเรียนท่ีได้รับรางวลัพระราชทาน จ านวน 4 โรงเรียน  (สดุาวรรณ เครือพานิช. 2549: ออนไลน์) พบวา่ 
ปัจจยัส าคญัน าไปสู่โรงเรียนดีท่ีท าให้นกัเรียนมีคณุภาพ ประกอบด้วยผู้น าและบคุลากรมีความเข้มแข็ง
ในการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ ด้านการบริหารหลกัสตูรโรงเรียน การจดัการเรียนรู้ท่ีดีมีกระบวนการ 
การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีการบรูณาการเรียนรู้ผ่านส่ือตา่ง ๆ ตามท่ีนกัเรียนสนใจ มีการวดัและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งจะเห็นได้วา่การบริหารงานวิชาการมีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพนกัเรียน 
หากการบริหารวิชาการมีประสิทธิภาพโรงเรียนและนกัเรียนยอ่มมีคณุภาพสงูยิ่งขึน้  
  จากความส าคญัของการบริหารงานวิชาการและปัญหาการบริหารงานวิชาการข้างต้น 
โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีได้ด าเนินการเร่ิมใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ก่อนโรงเรียนอ่ืนในสงักดัเดียวกนั ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 18 
โรงเรียน เป็นระยะเวลา 3 ปี แตย่งัพบข้อมลูเก่ียวกบัผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ 
(O-NET) และผลการประเมินคณุภาพทางการศกึษาภายนอกรอบ 2 ท่ียงัคงประสบปัญหาการ 
บริหารงานวิชาการ และแสดงให้เห็นถึงการจดัการศกึษาหลงัจากท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  ยงัมีผลท่ีไมน่า่พงึพอใจ และจากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัพบวา่
ยงัไมมี่งานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร  
ท่ีเป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ทกุโรงเรียน มีเพียง
กรณีศกึษาเป็นบางโรงเรียนเทา่นัน้ ผู้วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 วา่ประสบกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการมากน้อยเพียงใดใน 3 ด้าน ได้แก่ 1)ด้าน
หลกัสตูร  2)ด้านการจดัการเรียนการสอน  และ 3)ด้านการวดัและประเมินผล เม่ือมีการน าหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มาใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี และมีข้อเสนอแนะใดท่ี
สามารถน ามาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาดงักลา่วได้ ซึง่จะเป็นข้อมลูให้แกผู่้บริหารโรงเรียนมา
ใช้วางแผนเพื่อพฒันาการบริหารงานวิชาการได้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 
 



6 

 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 
  1.  เพ่ือศกึษาระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร   
ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ใน 3 ด้าน  ตอ่ไปนี ้
      1.1 ด้านหลกัสตูร 
       1.2 ด้านการจดัการเรียนการสอน 
       1.3 ด้านการวดัและประเมินผล 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสงักดักรุงเทพ  
มหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 จ าแนกตามต าแหนง่และ
ประสบการณ์ผู้บริหารโรงเรียน 
 3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  
 

ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
  1. ผู้บริหารโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 สามารถทราบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ  3 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านหลกัสตูร  
2)ด้านการจดัการเรียนการสอน และ 3)ด้านการวดัและประเมินผล   
  2. ผู้บริหารโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 สามารถน าข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการใช้แก้ไขปัญหาการบริหารงาน
วิชาการ ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลกัสตูร  2)ด้านการจดัการเรียนการสอน  และ 3)ด้านการวดัและ
ประเมินผล  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้เพ่ือพฒันาการบริหารงานวิชาการ 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
  ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 
   ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิชาการ 
ได้แก่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการและหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสงักดั
กรุงเทพมหานครท่ีเร่ิมใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  ในปีการศกึษา 
2552 จ านวน 18 โรงเรียน ท่ีจดัการศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ประกอบไปด้วย รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ จ านวน 18 คน หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ทัง้ 8 กลุม่ จ านวน  
144 คน รวมทัง้สิน้ 162 คน 
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 ตัวแปรที่ศึกษำ 
        ตวัแปรท่ีศกึษาคือ ระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพ 
มหานคร  ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ใน 3 ด้าน  ตอ่ไปนี ้   
    1.  ด้านหลกัสตูร 
       2.  ด้านการจดัการเรียนการสอน 
                       3.  ด้านการวดัและประเมินผล 
 
     นิยำมศัพท์เฉพำะ   
  1. ปัญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำร หมายถึง ข้อบกพร่อง ข้อขดัขวาง อปุสรรคในการ
บริหารงานวิชาการตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ในการสง่เสริม
พฒันาคณุภาพของครูผู้สอนในการจดัการศกึษาในโรงเรียนเพ่ือพฒันาคณุภาพการเรียนของนกัเรียน
ให้มีคณุภาพสงูขึน้  แบง่ออกเป็น 3 ด้าน  ได้แก่ ด้านหลกัสตูร ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านการ
วดัและประเมินผล 
         1.1 ปัญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำรด้ำนหลักสูตร หมายถึง ข้อบกพร่อง ข้อขดัขวาง 
อปุสรรคของผู้บริหารโรงเรียนในการประชมุสร้างความรู้  ความเข้าใจแก่บคุลากรในโรงเรียนเก่ียวกบั
โครงสร้างของหลกัสตูรแกนกลาง การประสานความร่วมมือกบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจดัท า ปรับปรุง 
พฒันาหลกัสตูรของโรงเรียนให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางและการบรูณาการเนือ้หาของหลกัสตูร
ได้เหมาะสมตรงกบัความต้องการของนกัเรียนและท้องถ่ิน การจดัสรรงบประมาณ จดัท าเอกสาร คูมื่อ
การใช้หลกัสตูรและการพฒันาครูส าหรับปฏิบตังิานตามโครงสร้างหลกัสตูรแกนกลางการด าเนินการ
ประเมินและวิจยัหลกัสตูรโรงเรียนท่ีน าไปใช้ แล้วน าผลการประเมินและวิจยัมาใช้ปรับปรุง พฒันา
หลกัสตูรโรงเรียน 
              1.2 ปัญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หมายถึง 
ข้อบกพร่อง ข้อขดัขวาง อปุสรรคของผู้บริหารโรงเรียนในการสง่เสริมให้ครูจดัท าหนว่ยการเรียนรู้  
แผนการจดัการเรียนรู้ได้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูรแกนกลาง การประสานความ
ร่วมมือกบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจดัการเรียนการสอน โดยจดัเนือ้หาและกิจกรรมอยา่งหลากหลายได้
สอดคล้องกบัความสนใจ  ความถนดัของนกัเรียน การจดัสรรงบประมาณ  ส่ือ  วสัด ุ อปุกรณ์  
ห้องเรียน  แหลง่เรียนรู้และต าราเรียนได้ตรงกบัความต้องการของนกัเรียนและครู การนิเทศ  ก ากบั 
ตดิตามและสง่เสริมพฒันาครูเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  การจดัสรรอตัราก าลงัครูเข้าสอนได้
เหมาะสมและครบชัว่โมง  การจดัสอนซอ่มเสริมเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 
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        1.3 ปัญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำรด้ำนกำรวัดและประเมินผล หมายถึง  
ข้อบกพร่อง ข้อขดัขวาง อปุสรรคของผู้บริหารโรงเรียนในการก าหนดระเบียบ เกณฑ์และตวัชีว้ดัในการ
วดัและประเมินผลท่ีสะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ของนกัเรียน สง่เสริมการมีส่วนร่วมระหวา่งครู นกัเรียน
และผู้ปกครองในการวดัและประเมินผล  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตรงตามสภาพจริง การสง่เสริม
พฒันาการวดัและประเมินแก่ครู การจดัสรรงบประมาณ เคร่ืองมือ แบบฟอร์ม วสัดอุปุกรณ์ในการวดั
และประเมินผลท่ีทนัสมยั มีมาตรฐานและคณุภาพอย่างเพียงพอ การนิเทศ ก ากบั และตดิตามการวดั
และประเมินผลของครู เพ่ือพฒันาการวดัและประเมินผลให้มีมาตรฐาน ก าหนดระเบียบการสอบ 
ตารางสอบ ระยะเวลาในการสอบและการรายงานผลการเรียนของนกัเรียน 
  2. ข้อเสนอแนะ หมายถึง แนวทางแก้ไข ปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อขดัขวาง และอปุสรรคใน
การบริหารงานวิชาการตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ทัง้ 3 ด้าน  
ได้แก่ ด้านหลกัสตูร ด้านการจดัการเรียนการสอน และด้านการวดัและประเมินผล ในการสง่เสริม
พฒันาคณุภาพของครูผู้สอนในการจดัการศกึษาในโรงเรียนเพ่ือพฒันาคณุภาพการเรียนของนกัเรียน 
 3. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร หมายถึง  โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีมี
การจดัการศกึษาระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 18 โรงเรียน ท่ีกระทรวงศกึษาธิการประกาศ ตาม
ค าสัง่ท่ี สพฐ 293/2551 เร่ือง ให้ใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 โรงเรียน
ต้นแบบการใช้หลกัสตูรและโรงเรียนท่ีมีความพร้อมใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551   
  4. หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน พุทธศักรำช 2551 หมายถึง  กรอบแนวคิด
และทิศทางท่ีให้โรงเรียนทกุสงักดัท่ีจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันา
หลกัสตูร  การจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาคณุภาพของผู้ เรียนโดยคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานสามารถยกเลิก เพิ่มเตมิ เปล่ียนแปลงหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  
ให้เหมาะกบัผู้ เรียน  เป้าหมายและวิธีการจดัการศกึษาได้ ตามประกาศของรัฐมนตรีวา่การ 
กระทรวงศกึษาธิการ 
  5. ต ำแหน่งผู้บริหำรโรงเรียน หมายถึง ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิชาการ 
ได้แก่ ต าแหนง่รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการและต าแหนง่หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ซึง่
ประกอบด้วยหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ทัง้ 8 กลุม่ ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม สขุศกึษาและพลศกึษา ศลิปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาตา่งประเทศ ของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 
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 6. ประสบกำรณ์ผู้บริหำรโรงเรียน  หมายถึง  จ านวนปีในการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนท่ีด ารงต าแหนง่รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการและต าแหนง่หวัหน้ากลุม่สาระ
การเรียนรู้ ของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  
โดยแบง่แบบสอบถามประสบการณ์การบริหารงาน ออกเป็น 3 ระดบั  คือ  ประสบการณ์น้อยกวา่ 5 ปี  
ประสบการณ์  5 – 10 ปี  และประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี 
   
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

   การบริหารงานโรงเรียนท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพโรงเรียนและนกัเรียนนัน้ ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานได้ระบใุนคูมื่อการปฏิบตังิานข้าราชการครูวา่ งานวิชาการถือเป็นงานท่ีมีความ 
ส าคญัท่ีสดุเพราะเป็นหวัใจของการจดัการศกึษา ซึง่ทัง้ผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 
ทกุฝ่ายต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความส าคญัและมีสว่นร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ 
การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน. 2552:9) ซึง่ขอบขา่ยการบริหารงานวิชาการนัน้มีหลายด้าน ผู้วิจยัได้ใช้แนวคิดของ กมล  
ภู่ประเสริฐ กลา่วว่า ขอบขา่ยการบริหารงานวิชาการประกอบด้วย การบริหารหลกัสตูร การบริหาร 
การเรียนการสอน  การบริหารการประเมินผลการเรียน  และการบริหารงานทางวิชาการอ่ืนๆ (กมล  
ภู่ประเสริฐ. 2544: 9-16)  ซึง่ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์ กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการด้านพฒันา
หลกัสตูร  การจดับริหารเก่ียวกบัการเรียนการสอน  และการวดัและประเมินผล ถือเป็นงานหลกัของการ
บริหารโรงเรียนมาตรฐานและคณุภาพของโรงเรียนพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการใน (ปรียาพร  
วงศ์อนตุรโรจน์. 2546:3-4) และจากการศกึษางานวิจยัของปรียาภสัสร์  เส็งเสและธานี เกสทอง เร่ือง 
ศกึษาปัญหาและการน าเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ในอ าเภอไพศาลี 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์  เขต 3 พบวา่ ปัญหาด้านการบริหารงานวิชาการ
สงูสดุ 3 อนัดบัแรก คือ ด้านการบริหารหลกัสตูร ด้านบริหารการจดักระบวนการเรียนการสอน และด้าน
บริหารการวดัผลและประเมินผล (ปรียาภสัสร์  เส็งเส; และธานี เกสทอง. 2553: 6 ออนไลน์)  
  ผู้วิจยัได้ประมวลความคิดจากนกัวิชาการดงักลา่ว มาก าหนดเป็นตวัแปรในการศกึษาปัญหา
และข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ครัง้นี ้ได้แก่ระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ ใน  3 ด้าน 
ได้แก่ 1)ด้านหลกัสตูร  หมายถึง การด าเนินงานหรือการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในการประชมุ
สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บคุลากรในโรงเรียนเก่ียวกบัโครงสร้างของหลกัสตูรแกนกลาง การประสาน 
ความร่วมมือกบัทกุฝ่ายเพ่ือจดัท าหลกัสตูรสถานโรงเรียนให้ตรงกบัความต้องการของนกัเรียนและ
ท้องถ่ิน การจดัสรรงบประมาณ จดัท าเอกสาร คูมื่อการใช้หลกัสตูรและการพฒันาครูส าหรับปฏิบตังิาน
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ตามโครงสร้างหลกัสตูรแกนกลาง ด าเนินการประเมินและวิจยัหลกัสตูรโรงเรียนท่ีน าไปใช้ แล้วน าผล
การประเมินและวิจยัมาใช้ปรับปรุง พฒันาหลกัสตูรของโรงเรียน  2)ด้านการจดัการเรียนการสอน 
หมายถึง การด าเนินงานหรือการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในการสง่เสริมให้ครูจดัท าหน่วยการ
เรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้ได้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูรแกนกลาง การประสาน
ความร่วมมือกบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจดัการเรียนการสอน โดยจดัเนือ้หาและกิจกรรมอยา่ง
หลากหลายได้สอดคล้องกบัความสนใจ  ความถนดัของนกัเรียน การจดัสรรงบประมาณ  ส่ือ  วสัด ุ 
อปุกรณ์  ห้องเรียน  แหลง่เรียนรู้และต าราเรียนได้ตรงกบัความต้องการของนกัเรียนและครู การนิเทศ  
ก ากบั ติดตามและสง่เสริมพฒันาครูเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  การจดัสรรอตัราก าลงัครูเข้าสอนได้
เหมาะสมและครบชัว่โมง  การจดัสอนซอ่มเสริมเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน  และ 3)ด้านการวดั
และประเมินผล  หมายถึง  การด าเนินงานหรือการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในการก าหนด
ระเบียบ เกณฑ์และตวัชีว้ดัในการวดัและประเมินผลท่ีสะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ของนกัเรียน สง่เสริม
การมีสว่นร่วมระหวา่งครู นกัเรียนและผู้ปกครองในการวดัและประเมินผล  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย
ตรงตามสภาพจริง การสง่เสริมพฒันาการวดัและประเมินแก่ครู การจดัสรรงบประมาณ เคร่ืองมือ 
แบบฟอร์ม วสัดอุปุกรณ์ในการวดัและประเมินผลท่ีทนัสมยั มีมาตรฐานและคณุภาพอยา่งเพียงพอ 
การนิเทศ ก ากบั และติดตามการวดัและประเมินผลของครู เพ่ือพฒันาการวดัและประเมินผลให้มี
มาตรฐาน ก าหนดระเบียบการสอบ ตารางสอบ ระยะเวลาในการสอบและการรายงานผลการเรียน 
ของนกัเรียน 
   จากเอกสารและงานวิจยัดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาปัญหาและข้อเสนอแนะ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัภาพประกอบ 1 
 

ตัวแปรที่ศึกษำ 
 
 

 
 
 
 
 
                                        

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

ระดับปัญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำรตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 

พุทธศักรำช 2551  ใน 3 ด้ำน ได้แก่ 

      1.  ด้านหลกัสตูร  

      2.  ด้านการจดัการเรียนการสอน  

      3.  ด้านการวดัและประเมินผล 
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บทที่ 2   
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 

  การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสงักดั
กรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ทัง้นีผู้้วิจยัได้ศกึษา
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  และได้น าเสนอสาระส าคญัตามหวัข้อตอ่ไปนี ้
  1.  บริบทโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร  ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551   
   2.  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
   3.  การบริหารงานวิชาการ 
       3.1  ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
        3.2  ความส าคญัของการบริหารงานวิชาการ 
           3.3  หลกัการบริหารงานวิชาการ 
         3.4  ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
  4. การบริหารงานวิชาการด้านหลกัสตูร 
       4.1 ความหมายของหลกัสตูร 
          4.2 ความส าคญัของการบริหารหลกัสตูร 
                 4.3 การบริหารหลกัสตูร 
                 4.4 แนวทางในการจดัท าหลกัสตูรโรงเรียน 
                 4.5 ปัญหาการบริหารหลกัสตูร 
  5. การบริหารงานวิชาการด้านการจดัการเรียนการสอน 
       5.1 ความหมายของการจดัการเรียนการสอน 
          5.2 ความส าคญัของการจดัการเรียนการสอน 
                  5.3 การบริหารการจดัการเรียนการสอน 
                  5.4 แนวทางในจดัการจดัการเรียนการสอน 
                  5.5 ปัญหาการบริหารการจดัการเรียนการสอน 
  6. การบริหารงานวิชาการด้านการวดัและประเมินผล 
       6.1 ความหมายของการวดัและประเมินผล 
          6.2 ความส าคญัของการวดัและประเมินผล 
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                  6.3 การบริหารการวดัและประเมินผล 
                  6.4 แนวทางในจดัการวดัและประเมินผล 
                  6.5 ปัญหาการบริหารการวดัและประเมินผล 
  7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
                  7.1 งานวิจยัในประเทศ 
                 7.2  งานวิจยัตา่งประเทศ 
   
1. บริบทโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช  2551  
   ในสังกดักรุงเทพมหานคร 

  ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เป็นหนว่ยงานต้นสงักดัของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพ  
มหานคร มีโรงเรียนท่ีจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้หมด จ านวน 436 โรงเรียน และในปัจจบุนันีก้าร 
จดัการศกึษากรุงเทพมหานครเป็นอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 89 (21) แหง่พระราช 
บญัญตัริะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยปัจจบุนัได้ด าเนินการพฒันาการ 
จดัการศกึษาของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครในรูปแบบ เรียนฟรี อยา่งมีคณุภาพ โดยบรูณาการ
การด าเนินงานของทกุสว่นราชการในส านกัการศกึษา ตามวิสยัทศัน์และเป้าหมายการจดัการศกึษา
ของส านกัการศกึษา  (ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร. 2554) ดงันี ้
 วิสัยทัศน์ 
  ส านกัการศกึษาเป็นองค์กรหลกัด้านการจดัการศกึษาของกรุงเทพมหานคร โดยยึดหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือให้โรงเรียนในสงักดัก้าวไกล 
ก้าวทนัโลก มีคณุภาพเป็นท่ียอมรับของสงัคม 
  เป้าหมายการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา 
  1. จดับริหารการศกึษาอยา่งทัว่ถึง 
  2. นกัเรียนมีคณุภาพมาตรฐาน 
  3. โรงเรียนมีคณุภาพมาตรฐานและผดงุคณุภาพได้อย่างยัง่ยืน 
  4. จดับริหารการศกึษาให้ก้าวไกล ก้าวทนัโลก โดยใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี 
  5. ครูและบคุลากรทางการศกึษามีความรู้ความสามารถ และทกัษะการปฏิบตังิานท่ีเพิ่ม  
  โดยมีการจดัการศกึษาหลายระดบัและหลากหลายรูปแบบ ซึง่มีหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
(ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร. 2554: 15-16) ดงันี ้
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  1. การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั 
       1.1 จดัอยูใ่นรูปของอนบุาลศกึษา อยูใ่นความรับผิดชอบของส านกัการศกึษาและ
ส านกังานเขต โดยเปิดสอนชัน้อนบุาลศกึษาปีท่ี 1-2  จ านวน 429 โรงเรียน ในโรงเรียนสงักดั
กรุงเทพมหานครทัง้หมด จ านวน 436 โรงเรียน 
       1.2 จดัอยูใ่นรูปศนูย์พฒันาเดก็อ่อนก่อนวยัเรียน อยูใ่นความรับผิดชอบของส านกั
พฒันาสงัคม ซึง่ด าเนินงานในลกัษณะของการให้ความสนบัสนนุชมุชนท่ีเปิดด าเนินการ และส านกั
อนามยั ซึง่เปิดสถานเลีย้งเด็กกลางวนัและให้การสนบัสนนุบ้านเลีย้งเดก็ 
  2. การจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษา  อยูใ่นความรับผิดชอบของส านกัการศกึษาและ
ส านกังานเขต มีโรงเรียนประถมศกึษา จ านวน 431 โรงเรียน จากโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร
ทัง้หมด 436 โรงเรียน ซึง่กระจายทัว่พืน้ท่ี 50 ส านกังานเขต 
  3. การจดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย เปิดสอนในโรงเรียน
ประถมศกึษาของกรุงเทพมหานคร จ านวน 105 โรงเรียน ซึง่อยูใ่นความรับผิดชอบของส านกัการศกึษา
และส านกังานเขต และได้จดัตัง้โรงเรียนมธัยมศกึษา โดยแยกออกจากโรงเรียนประถมศกึษา จ านวน 5 
โรงเรียน คือ โรงเรียนมธัยมบ้านบางกะปิ ส านกังานเขตบางกะปิ โรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์ 
ส านกังานเขตจตจุกัร โรงเรียนมธัยมนาคนาวาอปุถมัภ์ ส านกังานเขตสวนหลวง โรงเรียนมธัยมสวุิทย์
เสรีอนสุรณ์ ส านกังานเขตประเวศ และโรงเรียนปรุะณาวาส ส านกังานเขตทวีวฒันา 
  4. การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา จดัตัง้มหาวิทยาลยักรุงเทพมหานคร โดยรวมวิทยาลยั
แพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาลและวิทยาลยัพยาบาลเกือ้การุณย์ ก่อตัง้เม่ือวนัที 13 
พฤศจิกายน พ.ศ.2553 อยูใ่นความรับผิดชอบของส านกัการแพทย์ 
  5. การจดัการศกึษานอกระบบโรงเรียน  ได้แก่ การฝึกอบรมอาชีพระยะสัน้ในโรงเรียนฝึก
อาชีพ กรุงเทพมหานครร่วมกบัส านกังานบริหารงานการศกึษานอกโรงเรียน กระทรวงศกึษาธิการ 
ด าเนินการ การศกึษานอกระบบโรงเรียนในโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร และการให้ความร่วมมือใน
การด าเนินงานโรงเรียนผู้ใหญ่ จดัให้แก่กลุม่สนใจตามความเหมาะสม ซึง่อยูใ่นความรับผิดชอบของ
ส านกัพฒันาสงัคม 
  6. การจดัการศกึษาแก่เดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษ 
       6.1 การศกึษาพิเศษ (เรียนร่วม) เปิดรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องด้านใดด้านหนึง่เข้า
เรียนในโรงเรียนประถมศกึษาของกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2554 มีโรงเรียนท่ีเปิดการจดั
การศกึษาพิเศษ (เรียนร่วม) จ านวน 101 โรงเรียน อยูใ่นความดแูลรับผิดชอบของส านกัการศกึษาและ
ส านกังานเขต 
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       6.2  การจดัการศกึษาเฉพาะทางด้านกีฬาและดนตรี 
         6.2.1 กีฬา เปิดสอนนกัเรียนกีฬาตัง้แตร่ะดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ถึงชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ใน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิชทูิศ ส านกังานเขตดนิแดง โรงเรียนนาหลวง 
ส านกังานเขตทุง่ครุ และโรงเรียนวดัทองสมัฤทธ์ิ ส านกังานเขตมีนบรีุ ซึง่อยูใ่นความรับผิดชอบของ
ส านกัสวสัดกิารสงัคม 
     6.2.2 ดนตรี เปิดสอนหลกัสตูรเฉพาะทางดนตรีสากลส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 ในโรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์ ส านกังานเขตจตจุกัร 
  ภารกิจหลกัในการจดัการศกึษาของกรุงเทพมหานคร คือ การจดัการศกึษาในระดบั
ประถมศกึษา สว่นการจดัการศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษาอาศยัแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2531 ซึง่เห็นชอบในหลกัการเก่ียวกบันโยบายการจดัการศกึษาส าหรับเดก็ก่อน
ประถมศกึษาของส านกัคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น กรุงเทพ  
มหานคร ได้จดัขึน้ในโครงการขยายโอกาสทางการศกึษา โดยรับมติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ด าเนินการได้ เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2535 ซึง่กรุงเทพมหานครจดัเป็นการเสริมจากท่ีกระทรวงศกึษาธิการ
ด าเนินการเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้แก่เด็กและ
เยาวชนของไทย และเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2541 คณะรัฐมนตรีได้ลงความเห็นอนมุตัิเปิดสอนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายในโรงเรียน สงักดักรุงเทพมหานคร 
  โครงสร้างการบริหารงานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
  การบริหารงานการศกึษาของกรุงเทพมหานครในส่วนของการประถมศกึษาจดัในลกัษณะ
ของสายบงัคบับญัชา ซึง่ผู้ มีอ านาจ คือ ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร ปลดักรุงเทพมหานคร  ส านกังาน
เขตและโรงเรียนตามล าดบั โดยมีส านกัการศกึษาเป็นฝ่ายอ านวยการหรือหนว่ยงานท่ีปรึกษาสง่เสริม
สนบัสนนุในระดบักรุงเทพมหานคร และฝ่ายการศกึษาเป็นสว่นราชการท่ีท าหน้าท่ีเช่นเดียวกบัระดบั
ส านกังานเขต ซึง่ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร จะด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการศกึษาและการ
ควบคมุดแูลโรงเรียนมายงัฝ่ายการศกึษาในแตล่ะส านกังานเขต โดยฝ่ายการศกึษามีหน้าท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกบังานธุรการ การเงิน บญัชี และพสัด ุจดัท าฎีกาเบิกจา่ยเงินประเภทตา่ง ๆ การควบคมุจดัท า
ทะเบียนเบิกจา่ยพสัด ุครุภณัฑ์ เก็บรักษารวบรวมกฎหมายระเบียบข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรือ
หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวข้อง การปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิประถมศกึษา  การก าหนดช่ือโรงเรียน งาน
กิจกรรมนกัเรียนในโรงเรียน ตรวจเย่ียมโรงเรียน ร่วมพิธีการและกิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรียน 
ด าเนินการเก่ียวกบัการเจ้าหน้าท่ีของข้าราชการ และลกูจ้างในโรงเรียนและในฝ่ายการศกึษาการนิเทศ
การศกึษา ด าเนินงานศนูย์วิชาการเขต และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และส านกัการศกึษาได้แบง่การ
บริหารงานออกเป็น 7 ด้านได้แก่ 1)ส านกังานเลขานกุาร 2)กองการเจ้าหน้าท่ี 3)กองคลงั 4)หนว่ย
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ศกึษานเิทศก์ 5)ส านกัยทุธศาสตร์การศกึษา 6)กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน และ 7)กองพฒันา
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร (ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร. 2554: 18-21) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ท่ีมา: รายงานประจ าปีส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร (2554: 19) 
 

  จะเห็นได้วา่โครงสร้างการบริหารการศกึษาของส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เป็นองค์กร
การศกึษา ภายใต้การบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินโดยการบริหารงานของผู้วา่ราชการ
กรุงเทพมหานคร  สูป่ลดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตและโรงเรียนตามล าดบั ซึง่ปัจจบุนัการบริหาร
การศกึษาในโรงเรียนตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 41 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินมีสิทธิจดัการศกึษาในระดบัใดระดบัหนึง่หรือทกุระดบัตามความพร้อม ความ
เหมาะสมและความต้องการภายในท้องถ่ินโดยมีเขตพืน้ท่ีการศกึษาท าหน้าท่ีประสานและสง่เสริมให้
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถจดัการศกึษาสอดคล้องกบันโยบายและมาตรฐานการศกึษา

ผูว้่าราชการ

กรงุเทพมหานคร 

คณะทีป่รกึษา 
ผูว้่าฯ กทม. 

สภา 
กรงุเทพมหานคร 

ปลดั 
กรงุเทพมหานคร 

 

ส านกัอื่นๆ 

 

ส านกัการศกึษา 

 

ส านกังานเขต 

 

โรงเรยีน 

 

กลุ่มเขต (โซน) 

 

สภาเขต 

 

ศูนยว์ชิาการเขต 

 

ฝา่ยการศกึษา 

 

เครอืขา่ยโรงเรยีน 
คณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้

พืน้ฐาน      หน่วยงานหรอืส่วนราชการ 
     องคก์ารทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อส่งเสรมิ
ระบบ ภาพประกอบ 2  โครงสร้างการบริหารการศกึษาของกรุงเทพมหานคร 
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โรงเรียน  เพ่ือจดัการศกึษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ท่ี
ต้องการให้สามารถบริหารงานตา่งๆ ได้อย่างคล่องตวั และเสร็จสิน้ในองค์กรของตนเองได้มากท่ีสดุ 
และในมาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศกึษาไปยงัโรงเรียนใน
เขตพืน้ท่ีการศกึษามีลกัษณะเป็นการบริหารท่ีให้สถานศกึษา/โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based 
Management) ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบคุคล และการบริหารทัว่ไป  
  ปัจจบุนัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2559) เป้าหมายเพ่ือการศกึษาไทยมี
คณุภาพและมาตรฐานระดบัสากล คนไทยใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้อยา่ง
ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต ใฝ่รู้ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั ค านงึถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มีศีลธรรม 
คณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยม พร้อมทัง้สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความสามารถในการ
ส่ือสารและสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ริเร่ิมสร้างสรรค์ (เฉลิมพล  รุจินิรันดร์; และ สิรพฒัน์       
ประโทนเทพ. 2554: ค าน า) หลกัสตูรการศกึษาจงึเป็นยทุธศาสตร์หนึง่ในการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน  
ซึง่โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร มีการบริหารงานด้านการวิชาการจดัการศกึษา ตามหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ตามกระทรวงศกึษาธิการ ค าสัง่ท่ี สพฐ 293/2551 
เร่ือง ให้ใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2551 โดย
โรงเรียนต้นแบบการใช้หลกัสตูรและโรงเรียนท่ีมีความพร้อมใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ในสงักดักรุงเทพมหานคร เร่ิมใช้หลกัสตูรแกนกลางขัน้พืน้ฐานนี ้ตัง้แตปี่การศกึษา 
2552 ถึง ปีการศกึษา 2555 ระยะเวลา 3 ปี มีจ านวน 20 โรงเรียน ดงันี ้
 
ตาราง 1  แสดงบริบทโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร  ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   
       พทุธศกัราช 2551  
       

โรงเรียน เขต ระดบัชัน้ ขนาด
โรงเรียน 

จ านวน
บคุลากร
(คน) 

จ านวน
นกัเรียน 
(คน) 

1.โรงเรียนวดัธาตทุอง   วฒันา อ. – ป.6 กลาง 61 1,424 

2.ราชบพิธ พระนคร อ. – ป.6 กลาง 27 658 

3.วดัดสิหงสาราม ราชเทวี อ. – ป.6 กลาง 34 811 

4.สวนลมุพินี ปทมุวนั อ. – ป.6 กลาง 40 907 
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ตาราง 1  (ตอ่) 
 

โรงเรียน เขต ระดบัชัน้ ขนาด
โรงเรียน 

จ านวน
บคุลากร
(คน) 

จ านวน
นกัเรียน 
(คน) 

5.ซอยแอนเนกซ์ สายไหม อ. – ป.6 กลาง 47 1,203 

6.วดัสงัฆราชา ลาดกระบงั อ. – ม.3 กลาง 38 930 

7.สงัฆประชานสุรณ์ หนองจอก อ. – ม.3 กลาง 31 1,093 

8.วดัปากบอ่ สวนหลวง อ. – ม.3 กลาง 104 1,449 

9.บ้านบางกะปิ บางกะปิ อ. – ป.6 ใหญ่พิเศษ 162 3,524 

10.ประชาราษฎร์อปุถมัภ์วิทยา คลองสามวา อ. – ป.6 ใหญ่ 60 1,562 

11.วดัดอนเมือง ดอนเมือง อ. – ป.6 ใหญ่พิเศษ 80 1,903 

12.มธัยมบ้านบางกะปิ บางกะปิ ม.1 – ม.6 กลาง 27 628 

13.มธัยมสวุิทย์เสรีอนสุรณ์ ประเวศ ม.1 – ม.6 กลาง 19 479 

14.ประชาราษฎร์บ าเพ็ญ ห้วยขวาง อ. – ม.3 ใหญ่ 63 1,658 

15.วดัศรีนวลธรรมวิมล หนองแขม อ. – ป.6 กลาง 32 800 

16.บางมด ทุง่ครุ อ. – ป.6 กลาง 38 777 

17.วดัสวุรรณ คลองสาน อ – ป.6 กลาง 38 992 

18.พระยามนธาตรุาชศรีพิจิตร์ บางบอน อ. – ม.3 ใหญ่พิเศษ 112 2,720 

19.วดับณุยประดิษฐ์ บางแค อ. – ม.3 กลาง 44 1,135 

20.วดัเศวตฉตัร คลองสาน อ. – ม.3 กลาง 38 1,158 

 
        ท่ีมา: ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพทางการศกึษา (องค์การมหาชน). 
บทสรุปส าหรับผู้บริหารการประเมินคณุภาพภายนอกรอบ 2 (พ.ศ. 2548- พ.ศ.2553).2554: ออนไลน์) 
 

  ซึง่โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ท่ีมีการจดัการศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  มีจ านวน18 โรงเรียน 
(ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพทางการศกึษา (องค์การมหาชน). 2554: ออนไลน์) 
ประกอบไปด้วย                                                             
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  1. โรงเรียนวัดธาตุทอง  ตัง้อยูเ่ลขท่ี 1325 แขวงพระโขนง ส านกังานเขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เปิดสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาลปีท่ี 1 ถึงชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 6 มีบคุลากรสายบริหาร 4 คน โดยมีการจดัการศกึษา 2 ระดบั คือ ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
การศกึษาปฐมวยั มีบคุลากรครู 4 คน นกัเรียน จ านวน 84 คน และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ประถมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 57 คน นกัเรียน จ านวน 1,340 คน รวมทัง้โรงเรียนมีบคุลากรครู 
จ านวน 61คน  นกัเรียน จ านวน 1,424 คน 
  2.  โรงเรียนราชบพธิ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 29 5ถนนราชบพิธ แขวงราชบพิธ ส านกังานเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เปิดสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาลปีท่ี 1 ถึงชัน้ประถม 
ศกึษาปีท่ี 6  มีบคุลากรสายบริหาร 2 คน โดยมีการจดัการศกึษา 2 ระดบั คือ ระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานการศกึษาปฐมวยั มีบคุลากรครู 4 คน นกัเรียน จ านวน 145 คน และระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานประถมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 23 คน นกัเรียน จ านวน 513 คน รวมทัง้โรงเรียนมีบคุลากร
ครู จ านวน 27คน  นกัเรียน จ านวน 658 คน 
  3. โรงเรียนวัดดสิหงสาราม ตัง้อยูเ่ลขท่ี 9 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงมกักะสนั ส านกังาน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เปิดสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาลปีท่ี 1 ถึงชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6  มีบคุลากรสายบริหาร 3 คน โดยมีการจดัการศกึษา 2 ระดบั คือ ระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานการศกึษาปฐมวยั มีบคุลากรครู 4 คน นกัเรียน จ านวน 118 คน และระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานประถมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 30 คน นกัเรียน จ านวน 693 คน รวมทัง้โรงเรียนมีบคุลากร
ครู จ านวน  34 คน  นกัเรียน จ านวน 811 คน 
  4. โรงเรียนสวนลุมพนีิ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 196 แขวงลมุพินี ส านกังานเขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เปิดสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาลปีท่ี 1 ถึงชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 6  มีบคุลากรสายบริหาร 3 คน โดยมีการจดัการศกึษา 2 ระดบั คือ ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
การศกึษาปฐมวยั มีบคุลากรครู 6 คน นกัเรียน จ านวน 177 คน และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ประถมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 34 คน นกัเรียน จ านวน  730 คน รวมทัง้โรงเรียนมีบคุลากรครู 
จ านวน  40 คน  นกัเรียน จ านวน  907 คน 
  5. โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 745 หมูท่ี่ 6 ถนนพหลโยธิน 58 แขวงสายไหม 
ส านกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เปิดสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาลปี
ท่ี 1 ถึงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  มีบคุลากรสายบริหาร 4 คน โดยมีการจดัการศกึษา 2 ระดบั คือ ระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานการศกึษาปฐมวยั มีบคุลากรครู 7 คน นกัเรียน จ านวน 232 คน และระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานประถมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 40 คน นกัเรียน จ านวน  971 คน รวมทัง้
โรงเรียนมีบคุลากรครู จ านวน  47 คน  นกัเรียน จ านวน  1,203 คน 
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  6. โรงเรียนวัดสังฆราชา ตัง้อยูเ่ลขท่ี 336 หมูท่ี่ 5 ถนนลาดกระบงั 3  แขวงลาดกระบงั 
ส านกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เปิดสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาล
ปีท่ี 1 ถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  มีบคุลากรสายบริหาร 3 คน โดยมีการจดัการศกึษา 2 ระดบั คือ ระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานการศกึษาปฐมวยั มีบคุลากรครู 4 คน นกัเรียน จ านวน  124 คน และระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานแบง่ออกเป็นประถมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 19 คน นกัเรียน จ านวน  489 
คน มธัยมศกึษา บคุลากรครู 15 คน นกัเรียน จ านวน 317 คน รวมทัง้โรงเรียนมีบคุลากรครู จ านวน  
38 คน  นกัเรียน จ านวน 930 คน 
  7. โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 3/3-4 ถนนสงัฆประชา  แขวงล าผกัชี 
ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เปิดสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาล
ปีท่ี 1 ถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  มีบคุลากรสายบริหาร 4 คน โดยมีการจดัการศกึษา 2 ระดบั คือ ระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานการศกึษาปฐมวยั มีบคุลากรครู 5 คน นกัเรียน จ านวน  187 คน และระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานแบง่ออกเป็นประถมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 19 คน นกัเรียน จ านวน  364 
คน มธัยมศกึษา บคุลากรครู 7 คน นกัเรียน จ านวน 225 คน รวมทัง้โรงเรียนมีบคุลากรครู จ านวน  31 
คน  นกัเรียน จ านวน 1,093 คน 
  8. โรงเรียนวัดปากบ่อ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 292 ถนนสขุมุวิท 77  แขวงสวนหลวง ส านกังานเขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เปิดสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาลปีท่ี 1 ถึงชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3  มีบคุลากรสายบริหาร 4 คน โดยมีการจดัการศกึษา 2 ระดบั คือ ระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานการศกึษาปฐมวยั มีบคุลากรครู 4 คน นกัเรียน จ านวน  106 คน และระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานแบง่ออกเป็นประถมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 41 คน นกัเรียน จ านวน  1,214 คน 
มธัยมศกึษา บคุลากรครู 59 คน นกัเรียน จ านวน 129 คน รวมทัง้โรงเรียนมีบคุลากรครู จ านวน 104 
คน  นกัเรียน จ านวน 1,449 คน 
  9. โรงเรียนบ้านบางกะปิ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 93 แขวงคลองจัน่ ส านกังานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เปิดสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาลปีท่ี 1 ถึงชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 6  มีบคุลากรสายบริหาร 5 คน โดยมีการจดัการศกึษา 2 ระดบั คือ ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
การศกึษาปฐมวยั มีบคุลากรครู 12 คน นกัเรียน จ านวน 463 คน และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ประถมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 150 คน นกัเรียน จ านวน 3,016 คน รวมทัง้โรงเรียนมีบคุลากรครู 
จ านวน 162 คน  นกัเรียน จ านวน 3,524 คน 
  10. โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ตัง้อยูเ่ลขท่ี 1051 แขวงบางชนั ส านกังานเขต
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เปิดสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาลปีท่ี 1 ถึงชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6  มีบคุลากรสายบริหาร 4 คน โดยมีการจดัการศกึษา 2 ระดบั คือ ระดบัการศกึษา
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ขัน้พืน้ฐานการศกึษาปฐมวยั มีบคุลากรครู 9 คน นกัเรียน จ านวน 339 คน และระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานประถมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 51 คน นกัเรียน จ านวน 1,223 คน รวมทัง้โรงเรียนมี
บคุลากรครู จ านวน 60 คน  นกัเรียน จ านวน 1,562 คน 
  11. โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทศิ) ตัง้อยูเ่ลขท่ี 1/4 ถนนเชิดวฒุากาศ แขวง 
สีกนั  ส านกังานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เปิดสอนตัง้แตช่ัน้
อนบุาลปีท่ี 1 ถึงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  มีบคุลากรสายบริหาร 5 คน โดยมีการจดัการศกึษา 2 ระดบั 
คือ ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานการศกึษาปฐมวยั มีบคุลากรครู 4 คน นกัเรียน จ านวน 148 คน และ
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานประถมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 76 คน นกัเรียน จ านวน 1,755 คน 
รวมทัง้โรงเรียนมีบคุลากรครู จ านวน 80 คน  นกัเรียน จ านวน  1,903 คน 
  12. โรงเรียนประชาราษฎร์บ าเพญ็ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 500 แขวงสามเสนนอก ส านกังานเขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เปิดสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาลปีท่ี 1 ถึงชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3  มีบคุลากรสายบริหาร 4 คน โดยมีการจดัการศกึษา 2 ระดบั คือ ระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานการศกึษาปฐมวยั มีบคุลากรครู 9 คน นกัเรียน จ านวน 277 คน และระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานแบง่ออกเป็น ประถมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 45 คน นกัเรียน จ านวน 1,131 คน 
มธัยมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 9 คน นกัเรียน จ านวน 250 คน รวมทัง้โรงเรียนมีบคุลากรครู 
จ านวน 63 คน  นกัเรียน จ านวน  1,658 คน 
  13. โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล ตัง้อยูเ่ลขท่ี 4 แขวงหนองแขม ส านกังานเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เปิดสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาลปีท่ี 1 ถึงชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 6  มีบคุลากรสายบริหาร 2 คน โดยมีการจดัการศกึษา 2 ระดบั คือ ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
การศกึษาปฐมวยั มีบคุลากรครู 5 คน นกัเรียน จ านวน 194 คน และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ประถมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 27 คน นกัเรียน จ านวน 606 คน มธัยมศกึษา รวมทัง้โรงเรียนมี
บคุลากรครู จ านวน 32 คน  นกัเรียน จ านวน 800 คน 
  14. โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) ตัง้อยูเ่ลขท่ี 177 แขวงทุง่ครุ ส านกังานเขตทุง่ครุ 
กรุงเทพมหานคร ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เปิดสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาลปีท่ี 1 ถึงชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 6  มีบคุลากรสายบริหาร 3 คน โดยมีการจดัการศกึษา 2 ระดบั คือ ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
การศกึษาปฐมวยั มีบคุลากรครู 5 คน นกัเรียน จ านวน 216 คน และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ประถมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 33 คน นกัเรียน จ านวน 561 คน มธัยมศกึษา รวมทัง้โรงเรียนมี
บคุลากรครู จ านวน 38 คน  นกัเรียน จ านวน 777 คน 
  15. โรงเรียนวัดสุวรรณ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 27 ซอยเจริญนคร 9 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร 
ส านกังานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เปิดสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาล
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ปีท่ี 1 ถึงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  มีบคุลากรสายบริหาร 3 คน โดยมีการจดัการศกึษา 2 ระดบั คือ ระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานการศกึษาปฐมวยั มีบคุลากรครู 10 คน นกัเรียน จ านวน 259 คน และระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานประถมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 28 คน นกัเรียน จ านวน 733 คน มธัยมศกึษา 
รวมทัง้โรงเรียนมีบคุลากรครู จ านวน 38 คน  นกัเรียน จ านวน 992 คน 
  16. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตร์ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 7 แขวงบางบอน ส านกังานเขต 
บางบอน กรุงเทพมหานคร ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เปิดสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาลปีท่ี 1 ถึงชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3  มีบคุลากรสายบริหาร 4 คน โดยมีการจดัการศกึษา 2 ระดบั คือ ระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานการศกึษาปฐมวยั มีบคุลากรครู 10 คน นกัเรียน จ านวน 351 คน และระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานแบง่ออกเป็นประถมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 88 คน นกัเรียน จ านวน 2,099 คน 
มธัยมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 14 คน นกัเรียน จ านวน 270 คน รวมทัง้โรงเรียนมีบคุลากรครู 
จ านวน 112 คน  นกัเรียน จ านวน 2,720 คน 
  17. โรงเรียนวัดบุณยประดษิฐ์ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 115 หมู ่2 ซอยพฒันรัตน์ แขวงบางไผ ่
ส านกังานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เปิดสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาลปีท่ี 
1 ถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  มีบคุลากรสายบริหาร 3 คน โดยมีการจดัการศกึษา 2 ระดบั คือ ระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานการศกึษาปฐมวยั มีบคุลากรครู 6 คน นกัเรียน จ านวน 208 คน และระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานแบง่ออกเป็นประถมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 35 คน นกัเรียน จ านวน 855 คน 
มธัยมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 3 คน นกัเรียน จ านวน 72 คน รวมทัง้โรงเรียนมีบคุลากรครู จ านวน 
44 คน  นกัเรียน จ านวน 1,135 คน 
  18. โรงเรียนวัดเศวตฉัตร ตัง้อยูเ่ลขท่ี 8 หมู ่2 ซอยเจริญนคร 25 ถนนเจริญกรุง แขวงบาง
บางล าพลูา่ง ส านกังานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เปิดสอน
ตัง้แตช่ัน้อนบุาลปีท่ี 1 ถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  มีบคุลากรสายบริหาร 4 คน โดยมีการจดัการศกึษา 2 
ระดบั คือ ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานการศกึษาปฐมวยั มีบคุลากรครู 4 คน นกัเรียน จ านวน 174 คน 
และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานแบง่ออกเป็นประถมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 25 คน นกัเรียน 
จ านวน 367 คน มธัยมศกึษา มีบคุลากรครู จ านวน 9 คน นกัเรียน จ านวน 317 คน รวมทัง้โรงเรียนมี
บคุลากรครู จ านวน 38 คน  นกัเรียน จ านวน 1,158 คน 
 
แนวทางการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  
  หลงัจากท่ีกระทรวงศกึษาธิการได้มีค าสัง่ให้ใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนท่ีมีความพร้อมการใช้หลกัสตูร ในปีการศกึษา 2552
และใช้ในโรงเรียนทัว่ประเทศในปีการศกึษา 2553 หลกัสตูรนีเ้ป็นหลกัสตูรท่ีใช้แนวคิดหลกัสตูร 
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อิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) กลา่วคือ เป็นหลกัสตูรท่ีก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายในการพฒันาคณุภาพนกัเรียน โดยในมาตรฐานการเรียนรู้ได้ระบสุิ่งท่ีนกัเรียนพงึรู้และ
ปฏิบตัไิด้ เม่ือส าเร็จการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือให้ทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการจดัการศกึษาได้ยดึเป็น
แนวทางในการด าเนินการพฒันาและสง่เสริมให้นกัเรียนได้บรรลคุณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ดงักลา่ว ด้วยการด าเนินการบริหารจดัการอิงมาตรฐาน (Standard-based Administration) การ
จดัการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐานเป็นเป้าหมาย (Standard-based Instruction) การวดัและประเมินผลท่ี
สะท้อนมาตรฐาน (Standard-based Assessment) เพ่ือให้กระบวนการน าหลกัสตูรไปสูก่ารปฏิบตัิ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึได้จดัท าเอกสารประกอบ
หลกัสตูรเพ่ืออธิบายขยายความให้ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายทัง้ระดบัชาติ ท้องถ่ิน และโรงเรียน มีความเข้าใจ
ท่ีชดัเจน ตรงกนั รวมทัง้ร่วมกนัรับผิดชอบและท างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบเอกสารประกอบหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ท่ีจดัท าขึน้ประกอบด้วยเอกสารจ านวน 3 เลม่ คือ 
เลม่ท่ี 1 แนวทางการบริหารจดัการหลกัสตูร ให้ข้อมลูเก่ียวกบักระบวนการพฒันาและใช้หลกัสตูร
ตลอดแนว ทัง้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กรอบหลกัสตูรระดบัท้องถ่ิน และหลกัสตูร
โรงเรียน ตลอดจนแนวคิดส าคญัของการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลในชัน้เรียน นอกจากนัน้
ยงัส่ือสารกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีในการสง่เสริมสนบัสนนุ และก ากบัดแูล
การจดัการศกึษา เลม่ท่ี 2 แนวทางการจดัการเรียนรู้ ให้ข้อมลูเก่ียวกบัแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีมี
มาตรฐานเป็นเป้าหมาย ส่ือการจดัการเรียนรู้ การจดัท าค าอธิบายรายวิชา การจดัท าหนว่ยการเรียนรู้ 
ตลอดจนแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ เลม่ท่ี 3 แนว
ปฏิบตัิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ข้อมลูเก่ียวกบัข้อแนะน าในการจดัท าระเบียบวา่ด้วยการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียน แนวปฏิบตัท่ีิดีในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีถกูต้องตาม
หลกัวิชา แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในระดบัชัน้เรียนท่ีน าไปสูก่ารพฒันาผู้ เรียนให้เตม็
ศกัยภาพบนพืน้ฐานของความแตกตา่งระหวา่งบคุคล (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 
2551: ค าน า) 
  สว่นโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 นอกจากได้รับเอกสารประกอบการบริหารจดัการหลกัสตูร เก่ียวกบักระบวนการ 
พฒันาและใช้หลกัสตูรจากกระทรวงศกึษาธิการแล้ว หนว่ยศกึษานิเทศก์ส านกัการศกึษากรุงเทพ  
มหานคร ได้จดัท าเอกสารแนวทางการบริหารจดัการคณุภาพโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร
เก่ียวกบั การบริหารงานวิชาการไปยงัโรงเรียนในสงักดั โดยหนงัสือแนวทางการบริหารจดัการคณุภาพ
โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ได้ปรับปรุงจากหนงัสือแนวทางการบริหารจดัการในโรงเรียนสงักดั
กรุงเทพมหานคร ปีพทุธศกัราช 2551 จ านวน 4 เลม่ ได้แก่ การบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
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ด้านการบริหารงานบคุคล และด้านการบริหารทัว่ไป เพ่ือต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียนในสงักดั
กรุงเทพมหานครได้ใช้ศกึษาสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบตังิานในโรงเรียนได้อย่าง
ประสิทธิภาพ (ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร. 2554: ค าน า) 
  การเตรียมการน าหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มาใช้ใน
โรงเรียนท่ีสงักดักรุงเทพมหานคร สิ่งส าคญัในการน าหลกัสตูรแกนกลางมาใช้ (ส านกัการศกึษา
กรุงเทพมหานคร. 2554: 57) ควรด าเนินการ ดงันี ้
  1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ บคุลากรผู้ มีสว่นเก่ียวข้องควรศกึษาวิเคราะห์ ท าความเข้าใจ
หลกัสตูรท่ีจะน าไปใช้ให้มีความเข้าใจตรงกนัเพ่ือให้การปฏิบตัเิป็นไปในท านองเดียวกนัและสอดคล้อง
ตอ่เน่ืองกนั 
  2. ประสานองค์คณะบคุคลทัง้สว่นกลางและสว่นท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การสนบัสนนุใน
การน าหลกัสตูรโรงเรียนไปใช้ นบัตัง้แตก่ารเตรียมหลกัสตูรโรงเรียน เตรียมวิธีการ ส่ือ การประเมินผล  
การจดัการอบรมผู้จะไปพฒันาครู การอบรมผู้ใช้หลกัสตูรในท้องถ่ิน การน าหลกัสตูรโรงเรียนไปใช้และ
การติดตามประเมินผลการใช้หลกัสตูร 
  3. การน าหลกัสตูรโรงเรียนไปใช้ จะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบตามขัน้ตอนท่ีวางแผน
และเตรียมการไว้ โดยค านงึถึงปัจจยัส าคญัท่ีจะชว่ยให้การน าหลกัสตูรโรงเรียนไปใช้ประสบส าเร็จได้ 
คือ งบประมาณ  วสัดอุปุกรณ์ เอกสารหลกัสตูรตลอดจนโรงเรียนท่ีจะเป็นแหลง่ให้ความรู้และ
ประสบการณ์ สิ่งเหลา่นีจ้ะต้องได้รับการจดัเตรียมไว้เป็นอยา่งดี พร้อมท่ีจะให้การสนบัสนนุเม่ือได้รับ
การร้องขอ 
  4. พฒันาครูอยา่งเตม็ท่ีและจริงจงั ตัง้แตก่ารอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจทกัษะและเจตคติ
เก่ียวกบัการใช้หลกัสตูรอยา่งเข้มข้น การให้การสนบัสนนุด้านปัจจัยตา่ง ๆ  การสนบัสนนุการจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรโรงเรียน การติดตามประเมินผล การปฏิบตักิารสอน
ของครูอยา่งเป็นระบบ และการพฒันาประสิทธิภาพในการสอนของครูอยา่งหลากหลาย เชน่ การจดั
อบรมสมัมนาเป็นระยะ ๆ การเผยแพร่เอกสารท่ีเป็นประโยชน์การพาไปทศันศกึษา การเชิญวิทยากรมา
ให้ความรู้และการสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบตังิาน ฯลฯ 
 
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 นี ้จดัท าขึน้ส าหรับท้องถ่ินและ
โรงเรียนได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจดัท าหลกัสตูรโรงเรียน และจดัการเรียนการสอนเพ่ือ
พฒันาเดก็และเยาวชนไทยทกุคนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้มีคณุภาพด้านความรู้ และทกัษะท่ี
จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองอย่าง
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ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต โดยก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัท่ีก าหนดไว้ ชว่ยท าให้หนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องในทกุระดบัเห็นผลคาดหวงัท่ีต้องการในการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีชดัเจนตลอดแนว 
ซึง่จะสามารถชว่ยให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในระดบัท้องถ่ินและโรงเรียนร่วมกนัพฒันาหลกัสตูรได้อย่าง
มัน่ใจ ท าให้การจดัท าหลกัสตูรในระดบัโรงเรียนมีคณุภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัชว่ย
ให้เกิดความชดัเจนเร่ืองการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และชว่ยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหวา่ง
โรงเรียน เพ่ือพฒันาเยาวชนของชาตไิปสู่คณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ (กระทรวง 
ศกึษาธิการ. 2551: ค าน า) โดยการก าหนดวิสยัทศัน์ หลกัการ จดุหมาย สมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ กระทรวงศกึษาธิการได้ก าหนด ดงันี ้
       2.1 วิสัยทัศน์   
  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มีวิสยัทศัน์ท่ีส าคญั (กระทรวง 
ศกึษาธิการ. 2551: 4) ดงันี ้

            หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มุง่พฒันาผู้ เรียนทกุคน ซึง่เป็นก าลงัของชาติให้เป็น
มนษุย์ท่ีมีความสมดลุทัง้ด้านร่างกาย ความรู้  คณุธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น 
พลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ   มีความรู้และ
ทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้ เจตคติ ท่ีจ าเป็นตอ่การศกึษาตอ่  การประกอบอาชีพและการศกึษาตลอดชีวิต  
โดยมุง่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญับนพืน้ฐานความเช่ือวา่ ทกุคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เตม็ตาม
ศกัยภาพ  
       2.2  หลักการ 
             หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มีหลกัการท่ีส าคญั (กระทรวง 
ศกึษาธิการ. 2551: 4) ดงันี ้
  1.  เป็นหลกัสตูรการศกึษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาต ิมีจดุหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเดก็และเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคต ิและคณุธรรมบนพืน้ฐาน
ของความเป็นไทยควบคูก่บัความเป็นสากล 
               2.  เป็นหลกัสตูรการศกึษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทกุคนมีโอกาสได้รับการศกึษาอยา่ง 
เสมอภาคและมีคณุภาพ 
               3.  เป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการ 
ศกึษาให้สอดคล้องกบัสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน 
               4.  เป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทัง้ด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดั           
การเรียนรู้ 
               5.  เป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  
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               6.  เป็นหลกัสตูรการศกึษาส าหรับการศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  
ครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
       2.3 จุดหมาย 
             หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  มุง่พฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนดี  มี
ปัญญา มีความสขุ  มีศกัยภาพในการศกึษาตอ่และประกอบอาชีพ   จงึก าหนดเป็นจดุหมายเพ่ือให้เกิด
กบัผู้ เรียนเม่ือจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 5)  ดงันี ้
    1.  มีคณุธรรม  จริยธรรม  และคา่นิยมท่ีพงึประสงค์ เห็นคณุคา่ของตนเอง  มีวินยัและ
ปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
            2.  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยีและมี
ทกัษะชีวิต  
              3.  มีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี มีสขุนิสยั และรักการออกก าลงักาย 
            4.  มีความรักชาต ิ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ           
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
  5.  มีจิตส านึกในการอนรัุกษ์วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย การอนรัุกษ์และพฒันาสิ่ง 
แวดล้อม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งท่ีดีงามในสงัคม และอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมี
ความสขุ     
        2.4  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
             ในการพฒันาผู้ เรียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่เน้นพฒันาผู้ เรียนให้มี
คณุภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซึง่จะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 6) ดงันี ้
  สมรรถนะของผู้ เรียน  มี 5 ประการ  
            1.  ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและสง่สาร  มีวฒันธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมลู
ขา่วสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาตนเองและสงัคม รวมทัง้การเจรจาตอ่รอง
เพ่ือขจดัและลดปัญหาความขดัแย้งตา่ง ๆ การเลือกรับหรือไมรั่บข้อมลูข่าวสารด้วยหลกัเหตผุลและ
ความถกูต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านงึถึงผลกระทบท่ีมีตอ่ตนเอง
และสงัคม 
  2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคดิสงัเคราะห์  
การคิดอยา่งสร้างสรรค์  การคดิอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์
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ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมได้อยา่งเหมาะสม 
  3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอปุสรรค  ตา่ง ๆ  
ท่ีเผชิญได้อย่างถกูต้องเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลกัเหตผุล คณุธรรมและข้อมลูสารสนเทศ เข้าใจ
ความสมัพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ในสงัคม แสวงหาความรู้ ประยกุต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านงึถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้
ตอ่ตนเอง สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
  4.  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการตา่ง ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง การท างานและการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมด้วยการสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบคุคล การจดัการปัญหาและความขดัแย้ง
ตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและสภาพแวดล้อม และการ
รู้จกัหลีกเล่ียงพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
  5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพฒันา
ตนเองและสงัคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถกูต้อง 
เหมาะสม และมีคณุธรรม 
  คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เพ่ือให้สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
(กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 7) ดงันี ้ 
   1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
  2.  ซ่ือสตัย์สจุริต 
   3.  มีวินยั 
  4. ใฝ่เรียนรู้ 
  5. อยู่อยา่งพอเพียง 
  6.  มุง่มัน่ในการท างาน 
   7.  รักความเป็นไทย 
   8.  มีจิตสาธารณะ 
    นอกจากนี ้ โรงเรียนสามารถก าหนดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์เพิ่มเตมิให้สอดคล้องตาม
บริบทและจดุเน้นของตนเอง    
        2.5  สาระการเรียนรู้ 
   สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้  ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้  และคณุลกัษณะ         
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อนัพงึประสงค์  ซึง่ก าหนดให้ผู้ เรียนทกุคนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบง่ เป็น 

8 กลุม่สาระการเรียนรู้ ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด ((กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 10) ดงันี ้

  1.  ภาษาไทย ความรู้  ทกัษะและวฒันธรรมการใช้ภาษา  เพ่ือการส่ือสาร   ความช่ืนชมการ
เห็นคณุคา่ภมูิปัญญา ไทย     และภมูใิจในภาษาประจ าชาต ิ
  2.  คณิตศาสตร์  การน าความรู้ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
การด าเนินชีวิตและศกึษาตอ่  การมีเหตมีุผลมีเจตคติท่ีดีตอ่คณิตศาสตร์ พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบ
และสร้างสรรค์ 
  3.  วิทยาศาสตร์ การน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศกึษา ค้นคว้า
หาความรู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอยา่งเป็นเหตเุป็นผล  คดิวิเคราะห์  คดิสงัเคราะห์ 
  4.  สงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม การอยูร่่วมกนัในสงัคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสนัตสิขุ  
การเป็นพลเมืองดี  ศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนา  การเห็นคณุคา่ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ความรักชาติ และภมูิใจในความเป็นไทย 
  5.  สขุศกึษาและพลศกึษา  ความรู้ ทกัษะและเจตคตใินการสร้างเสริมสขุภาพพลานามยั
ของตนเองและผู้ อ่ืน  การป้องกนัและปฏิบตัิตอ่สิ่งตา่ง ๆ  ท่ีมีผลตอ่สขุภาพอยา่งถกูวิธีและทกัษะในการ
ด าเนินชีวิต 
  6.  ศลิปะ  ความรู้และทกัษะในการคดิริเร่ิม  จินตนาการ สร้างสรรค์งานศลิปะ  สนุทรียภาพ
และการเห็นคณุคา่ทางศลิปะ 
  7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ความรู้  ทกัษะ และเจตคตใินการท างาน  การจดัการ                   
การด ารงชีวิต  การประกอบอาชีพ  และการใช้เทคโนโลยี 
  8.  ภาษาตา่งประเทศ ความรู้ทกัษะ  เจตคต ิและวฒันธรรม การใช้ภาษาตา่งประเทศใน 
การส่ือสาร  การแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ 
       2.6  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  การพฒันาผู้ เรียนให้เกิดความสมดลุ ต้องค านงึถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหปัุญญา 
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึก าหนดให้ผู้ เรียนเรียนรู้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ ท่ีส านกั
วิชาการและมาตรฐานการศกึษาได้ก าหนดไว้ (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 12-20)  ดงันี ้
   1.  ภาษาไทย 
  2.  คณิตศาสตร์  
  3.  วิทยาศาสตร์   
   4.  สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  
  5.  สขุศกึษาและพลศกึษา  
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  6.  ศลิปะ  
  7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  8.  ภาษาตา่งประเทศ 
   ในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคญัของการ
พฒันาคณุภาพผู้ เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบสุิ่งท่ีผู้ เรียนพงึรู้  ปฏิบตัไิด้  มีคณุธรรมจริยธรรม และ
คา่นิยมท่ีพงึประสงค์เม่ือจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน นอกจากนัน้มาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไกส าคญั
ในการขบัเคล่ือนพฒันาการศกึษาทัง้ระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบวา่ต้องการ
อะไร จะสอนอยา่งไร และประเมินอยา่งไร รวมทัง้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกนั
คณุภาพการศกึษาโดยใช้ระบบการประเมินคณุภาพภายในและการประเมินคณุภาพภายนอก ซึง่
รวมถงึการทดสอบระดบัเขตพืน้ท่ีการ ศกึษาและการทดสอบระดบัชาต ิระบบการตรวจสอบเพ่ือประกนั
คณุภาพดงักลา่วเป็นสิ่งส าคญัท่ีชว่ยสะท้อนภาพการจดัการศกึษาวา่สามารถพฒันาผู้ เรียนให้มี
คณุภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุม่สาระการ
เรียนรู้  จ านวน 67 มาตรฐาน ดงันี ้  
    1. ภาษาไทย 
        สาระท่ี 1 การอา่น  
            มาตรฐาน ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตดัสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอา่น 

           สาระท่ี 2  การเขียน  
      มาตรฐาน ท  2.1  ใช้กระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ   ยอ่ความ และ
เขียนเร่ืองราวในรูปแบบตา่งๆ เขียนรายงานข้อมลูสารสนเทศและรายงานการศกึษาค้นคว้าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
       สาระท่ี 3 การฟัง  การด ู และการพดู 

              มาตรฐาน ท 3.1    สามารถเลือกฟังและดอูยา่งมีวิจารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ 
ความคดิความรู้สึกในโอกาสตา่งๆ อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
               สาระท่ี 4  หลกัการใช้ภาษาไทย 
   มาตรฐาน ท 4.1    เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ
ภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบตัขิองชาต ิ                                  
                   สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  
                     มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย
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อยา่งเห็นคณุคา่และน ามาประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง 
   2. คณิตศาสตร์ 
                   สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ  
   มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนใน 
ชีวิตจริง 
   มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินการของจ านวนและความ สมัพนัธ์
ระหวา่ง การด าเนินการตา่ง ๆ  และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา  
   มาตรฐาน ค 1.3   ใช้การประมาณคา่ในการค านวณและแก้ปัญหา 
   มาตรฐาน ค 1.4   เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบตัเิก่ียวกบัจ านวนไปใช้  
       สาระท่ี 2   การวดั 
   มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัการวดั  และคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ีต้องการวดั 

    มาตรฐาน ค 2.2  แก้ปัญหาเก่ียวกบัการวดั  
         สาระท่ี 3  เรขาคณิต 
   มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิตแิละสามมิติ 
   มาตรฐาน ค 3.2  ใช้การนกึภาพ (visualization)  ใช้เหตผุลเก่ียวกบัปริภมูิ (spatial 
reasoning)  และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 
        สาระท่ี 4  พีชคณิต 

   มาตรฐาน ค 4.1  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสมัพนัธ์  และฟังก์ชนั    
   มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์  
(mathematical   model) อ่ืน  ๆ  แทนสถานการณ์ตา่ง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้
แก้ปัญหา 
        สาระท่ี 5  การวิเคราะห์ข้อมลูและความนา่จะเป็น 

   มาตรฐาน ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลู  
   มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิตแิละความรู้เก่ียวกบัความนา่จะเป็นในการ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผล 

   มาตรฐาน ค 5.3   ใช้ความรู้เก่ียวกบัสถิตแิละความนา่จะเป็นชว่ยในการตดัสินใจและ
แก้ปัญหา  
        สาระท่ี 6  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
   มาตรฐาน ค  6.1   มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตผุล    การส่ือสาร  การ
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ตา่ง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
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เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
  3.  วิทยาศาสตร์ 
               สาระท่ี ๑  สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต 

   มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจหนว่ยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต ความสมัพนัธ์ของโครงสร้าง 
และหน้าท่ี ของระบบตา่งๆ ของสิ่งมีชีวิตท่ีท างานสมัพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสาร
สิ่งท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดแูลสิ่งมีชีวิต 

   มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความส าคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรม วิวฒันาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมี
ผลกระทบตอ่มนษุย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสาร สิ่งท่ี
เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

      สาระท่ี 2  ชีวิตกบัสิ่งแวดล้อม 

   มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน   ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งแวดล้อมกบั
สิ่งมีชีวิต  ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งมีชีวิตตา่ง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
   มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาต ิการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดบัท้องถ่ิน ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถ่ินอยา่งยัง่ยืน 

       สาระท่ี 3 สารและสมบตัขิองสาร 
   มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบตัขิองสาร  ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบตัขิองสารกบั 
โครงสร้างและแรงยึดเหน่ียวระหวา่งอนภุาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

   มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลกัการและธรรมชาตขิองการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร  การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้ และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

       สาระท่ี 4  แรงและการเคล่ือนท่ี 

   มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาตขิองแรงแมเ่หล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อยา่งถกูต้องและมี
คณุธรรม    
   มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบตา่งๆ ของวตัถใุนธรรมชาตมีิ
กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์   ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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       สาระท่ี 5  พลงังาน 

   มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการด ารงชีวิต การเปล่ียนรูป
พลงังาน ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสารและพลงังาน  ผลของการใช้พลงังานตอ่ชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
         สาระท่ี  6  กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 

   มาตรฐาน ว 6.1  เข้าใจกระบวนการตา่ง ๆ   ท่ีเกิดขึน้บนผิวโลกและภายในโลก  
ความสมัพนัธ์ของกระบวนการตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ ภมูิประเทศ และสณัฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  
       สาระท่ี 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ 
   มาตรฐาน ว 7.1  เข้าใจวิวฒันาการของระบบสริุยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสมัพนัธ์
ภายในระบบสริุยะและผลตอ่สิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
การส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

   มาตรฐาน ว 7.2  เข้าใจความส าคญัของเทคโนโลยีอวกาศท่ีน ามาใช้ในการส ารวจอวกาศ
และทรัพยากรธรรมชาต ิด้านการเกษตรและการส่ือสาร  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และ
วิทยาศาสตร์ ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อยา่งมีคณุธรรมตอ่ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

       สาระท่ี 8  ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้  การแก้ปัญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตท่ีิเกิดขึน้ส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแนน่อน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมลูและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลานัน้ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อมมีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั 
  4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
   มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวตัิ ความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมขอ
พระพทุธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถกูต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตัิตาม
หลกัธรรม เพื่ออยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิขุ 
      มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ  ตระหนกัและปฏิบตัตินเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษา
พระพทุธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 

      สาระท่ี 2  หน้าท่ีพลเมือง  วฒันธรรม  และการด าเนินชีวิตในสงัคม 

   มาตรฐาน  ส 2.1  เข้าใจและปฏิบตัิตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีคา่นิยมท่ีดี
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งามและธ ารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกนัในสงัคมไทย และ สงัคมโลกอยา่ง
สนัตสิขุ 
   มาตรฐาน  ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสงัคมปัจจบุนั  ยึดมัน่  ศรัทธา  
และธ ารงรักษาไว้ซึง่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ    
      สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 
    มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  
การใช้ ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่ ากดัได้อยา่งมีประสิทธิภาพและคุ้มคา่  รวมทัง้เข้าใจหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการด ารงชีวิตอยา่งมีดลุยภาพ  
    มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ  ความสมัพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจ และความจ าเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสงัคมโลก 

      สาระท่ี 4  ประวตัศิาสตร์ 
    มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย  ความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทาง
ประวตัิศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์มาวิเคราะห์เหตกุารณ์ตา่งๆ  อยา่งเป็นระบบ 
    มาตรฐาน ส 4.3    เข้าใจพฒันาการของมนษุยชาตจิากอดีตจนถึงปัจจบุนั  ในด้าน
ความสมัพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตกุารณ์อย่างตอ่เน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญัและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 
    มาตรฐาน ส 4.4    เข้าใจความเป็นมาของชาตไิทย วฒันธรรม  ภมูิปัญญาไทย   มีความ
รักความภมูิใจและธ ารงความเป็นไทย 

       สาระท่ี 5  ภมูิศาสตร์                                                             

   มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสมัพนัธ์ของสรรพสิ่งซึง่
มีผลตอ่กนัและกนัในระบบของธรรมชาต ิ ใช้แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภมูิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ 
สรุป และใช้ข้อมลูภมูิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          
   มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม  มีจิตส านกึ และมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 
  5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
       สาระท่ี  1 การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนษุย์ 
    มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาตขิองการเจริญเตบิโตและพฒันาการของมนษุย์      
               สาระท่ี  2  ชีวิตและครอบครัว 
    มาตรฐาน  พ 2.1  เข้าใจและเห็นคณุคา่ตนเอง ครอบครัว  เพศศกึษา และมีทกัษะใน
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การด าเนินชีวิต 

       สาระท่ี  3 การเคล่ือนไหว การออกก าลงักาย การเลน่เกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
    มาตรฐาน  พ 3.1 เข้าใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  
และกีฬา 
   มาตรฐาน  พ 3.2  รักการออกก าลงักาย การเลน่เกม  และการเลน่กีฬา  ปฏิบตัเิป็น
ประจ าอยา่งสม ่าเสมอ  มีวินยั  เคารพสิทธิ กฎ กตกิา มีน า้ใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแขง่ขนั  
และช่ืนชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 
               สาระท่ี  4  การสร้างเสริมสขุภาพ  สมรรถภาพและการป้องกนัโรค 

    มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคณุคา่และมีทกัษะในการสร้างเสริมสขุภาพ  การด ารงสขุภาพ 
การป้องกนัโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสขุภาพ 

        สาระท่ี  5 ความปลอดภยัในชีวิต 

   มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงตอ่สขุภาพ อบุตัเิหต ุ
การใช้ยาสารเสพติด และความรุนแรง 
  6.  ศิลปะ                                                                                                                         
       สาระท่ี 1 ทศันศลิป์ 

   มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทศันศลิป์ตามจินตนาการ และความคดิสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คณุคา่งานทศันศลิป์ ถ่ายทอดความรู้สกึ  ความคดิตอ่งานศลิปะอยา่งอิสระ  
ช่ืนชม และประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

   มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันศลิป์ ประวตัศิาสตร์ และวฒันธรรม 
เห็นคณุคา่งานทศันศลิป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิปัญญาไทยและสากล 

       สาระท่ี 2  ดนตรี 
   มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คณุคา่ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคดิตอ่ดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจ าวนั 

   มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวตัศิาสตร์ และวฒันธรรม เห็น
คณุคา่ของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิปัญญาไทยและสากล 

       สาระท่ี 3 นาฏศลิป์ 

     มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศลิป์อยา่งสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คณุคา่นาฏศลิป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคดิอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 
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   มาตรฐาน ศ 3.2  เข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งนาฏศลิป์ ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม เห็น
คณุคา่  ของนาฏศลิป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิปัญญาไทยและสากล 
  7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
       สาระท่ี 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 
   มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการท างาน  มีความคดิสร้างสรรค์  มีทกัษะกระบวนการท างาน  
ทกัษะการจดัการ   ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทกัษะการท างานร่วมกนั และทกัษะการแสวงหา
ความรู้   มีคณุธรรม  และลกัษณะนิสยัในการท างาน   มีจิตส านกึในการใช้พลงังาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
                สาระท่ี  2 การออกแบบและเทคโนโลยี  

   มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของ
เคร่ืองใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยา่งมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทาง
สร้างสรรค์ตอ่ชีวิต  สงัคม สิ่งแวดล้อมและมีสว่นร่วมในการจดัการเทคโนโลยีท่ียัง่ยืน 
                  สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
   มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคณุคา่ และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมลูการเรียนรู้  การส่ือสาร  การแก้ปัญหา  การท างาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
มีคณุธรรม  
               สาระท่ี  4 การอาชีพ   

   มาตรฐาน  ง 4.1เข้าใจ มีทกัษะท่ีจ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพฒันาอาชีพ   มีคณุธรรม  และมีเจตคติท่ีดีตอ่อาชีพ 
  8.  ภาษาต่างประเทศ                                                                                                                                                           
                   สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
   มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอา่นจากส่ือประเภทตา่งๆ และแสดง
ความคิดเห็นอยา่งมีเหตผุล  
   มาตรฐาน ต 1.2  มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสาร แสดง
ความรู้สกึและความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมลูขา่วสาร  ความคิดรวบยอด  และความคดิเห็นในเร่ือง
ตา่งๆ  โดยการพดูและการเขียน       
        สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 

   มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และ
น าไปใช้ได้อยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 
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   มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกตา่งระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของ
เจ้าของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และน ามาใช้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม                                                                          
        สาระท่ี 3  ภาษากบัความสมัพนัธ์กบักลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืน 
        มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาตา่งประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืน 
และเป็นพืน้ฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน                                                                   
       สาระท่ี 4 ภาษากบัความสมัพนัธ์กบัชมุชนและโลก 

   มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาตา่งประเทศในสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้ในสถานศกึษา ชมุชน 
และสงัคม 

   มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาตา่งประเทศเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานในการศกึษาตอ่ การ
ประกอบอาชีพและการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสงัคมโลก 
       2.6  ตัวชีวั้ด 
     ตวัชีว้ดัระบสุิ่งท่ีนกัเรียนพงึรู้และปฏิบตัไิด้ รวมทัง้คณุลกัษณะของผู้ เรียนในแตล่ะระดบัชัน้ 
ซึง่สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  น าไปใช้ในการก าหนด
เนือ้หา  จดัท าหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคญัส าหรับการวดัประเมินผลเพ่ือ

ตรวจสอบคณุภาพผู้ เรียน  (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 9) มีดงันี ้

    1.  ตวัชีว้ดัชัน้ปี  เป็นเป้าหมายในการพฒันาผู้ เรียนแตล่ะชัน้ปีในระดบัการศกึษาภาค
บงัคบั (ประถมศกึษาปีท่ี 1 – มธัยมศกึษาปีท่ี 3)             
   2.  ตวัชีว้ดัชว่งชัน้  เป็นเป้าหมายในการพฒันาผู้ เรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
(มธัยมศกึษาปีท่ี 4- 6)  

       2.7  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 20-21) ประกอบด้วย 

             1.  กิจกรรมแนะแนว 
                2.  กิจกรรมนกัเรียน 
                3.  กิจกรรมเพื่อสงัคม 

  กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน มุง่ให้ผู้ เรียนได้พฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบด้านเพ่ือ
ความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ ทัง้ร่างกาย สตปัิญญา อารมณ์ และสงัคม เสริมสร้างให้เป็นผู้ มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินยั  ปลกูฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสงัคม สามารถจดัการ
ตนเองได้ และอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีความสขุ กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน  แบง่เป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้
  1. กิจกรรมแนะแนว  
       เป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมและพฒันาผู้ เรียนให้รู้จกัตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคดิ
ตดัสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทัง้ด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้
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อยา่งเหมาะสม นอกจากนีย้งัชว่ยให้ครูรู้จกัและเข้าใจผู้ เรียน ทัง้ยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีสว่นร่วมพฒันาผู้ เรียน  
  2. กิจกรรมนกัเรียน 
         เป็นกิจกรรมท่ีมุง่พฒันาความมีระเบียบวินยั ความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ                
การท างานร่วมกนั การรู้จกัแก้ปัญหา  การตดัสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตผุล การช่วยเหลือแบง่ปันกนั   
เอือ้อาทร และสมานฉันท์  โดยจดัให้สอดคล้องกบัความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผู้ เรียน 
ให้ได้ปฏิบตัด้ิวยตนเองในทกุขัน้ตอน ได้แก่ การศกึษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบตัติามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกนัเป็นกลุม่ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัวฒุิภาวะ
ของผู้ เรียน บริบทของสถานศกึษาและท้องถ่ิน กิจกรรมนกัเรียนประกอบด้วย 
       (1)  กิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนกัศกึษาวิชาทหาร   
       (2)  กิจกรรมชมุนมุ ชมรม  
  3. กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์  
        เป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม ชมุชน และท้องถ่ิน
ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอ่
สงัคม มีจิตสาธารณะ เชน่ กิจกรรมอาสาพฒันาตา่ง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สงัคม 
     2.8 ระดับการศึกษา 

            กระทรวงศกึษาธิการ (2551: 21) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน การจดั
ระดบัการศกึษาเป็น 3 ระดบั ดงันี ้1)ระดบัประถมศกึษา 2)ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และ 3)ระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยชัน้ประถม ศกึษาปีท่ี1-6 การศกึษาระดบันีเ้ป็นช่วงแรกของการศกึษาภาค
บงัคบั มุง่เน้นทกัษะพืน้ฐานด้านการอ่าน การเขียน การคดิค านวณ ทกัษะการคิดพืน้ฐาน การ
ตดิตอ่ส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสงัคม และพืน้ฐานความเป็นมนษุย์ การพฒันาคณุภาพชีวิตอย่าง
สมบรูณ์และสมดลุทัง้ในด้านร่างกาย สตปัิญญา อารมณ์ สงัคม และวฒันธรรม โดยเน้นจดัการเรียนรู้
แบบบรูณาการ       
  2.9  การจัดเวลาเรียน 
         กระทรวงศกึษาธิการ (2551: 22) ได้จดัเวลาเรียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขัน้ต ่าส าหรับกลุม่สาระการเรียนรู้ 8 กลุม่ และกิจกรรม
พฒันาผู้ เรียน ซึง่สถานศกึษาสามารถเพิ่มเตมิได้ตามความพร้อมและจดุเน้น  โดยสามารถปรับให้
เหมาะสมตามบริบทของสถานศกึษาและสภาพของผู้ เรียน ระดบัชัน้ประถมศกึษา  ให้จดัเวลาเรียนเป็น
รายปี รวมไมเ่กิน 1,000 ชัว่โมงตอ่ปี การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพืน้ฐานและเพิ่มเตมิ สถานศกึษา
สามารถด าเนินการ ดงันี ้ระดบัประถมศกึษาสามารถปรับเวลาเรียนพืน้ฐานของแตล่ะกลุม่สาระการ
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เรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม  ทัง้นีต้้องมีเวลาเรียนรวมตามท่ีก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพืน้ฐาน 
และผู้ เรียนต้องมีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัท่ีก าหนด กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนท่ี
ก าหนดไว้ในชัน้ประถมศกึษา  ปีละ 120 ชัว่โมง ในส่วนกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ให้
สถานศกึษาจดัสรรเวลาให้ผู้ เรียนได้ปฏิบตักิิจกรรม ระดบัประถมศกึษาปีท่ี 1-6 รวม  6  ปี จ านวน  60  
ชัว่โมง  
     2.10 การจัดการเรียนรู้ 
   การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคญัในการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตั ิหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เป็นหลกัสตูรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญัและ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ เรียน เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชน 

(กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 25-28) มีดงันี ้

  1. หลกัการจดัการเรียนรู้ 
      การจดัการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
สมรรถนะส าคญั และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน   โดยยึดหลกัวา่ผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสดุ เช่ือวา่ทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได้  ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกบัผู้ เรียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียน สามารถ
พฒันาตามธรรมชาตแิละเต็มตามศกัยภาพ ค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและพฒันาการทาง
สมองเน้นให้ความส าคญัทัง้ความรู้ และคณุธรรม  
  2. กระบวนการเรียนรู้ 
   การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั   ผู้ เรียนจะต้องอาศยักระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าพาตนเองไปสูเ่ป้าหมายของหลกัสตูร  กระบวนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็น
ส าหรับผู้ เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบรูณาการ กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสงัคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบตั ิลงมือท าจริง  กระบวนการจดัการ กระบวนการวิจยั กระบวนการ
เรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสยั 
   กระบวนการเหลา่นีเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนควรได้รับการฝึกฝน พฒันา 
เพราะจะสามารถชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลเุป้าหมายของหลกัสตูร ดงันัน้ ผู้สอน จงึ
จ าเป็นต้องศกึษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ตา่ง ๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3.  การออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
       ผู้สอนต้องศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตวัชีว้ดั  
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สมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  และสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียน  
แล้วจงึพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหลง่เรียนรู้ 
การวดัและประเมินผล เพ่ือให้ผู้ เรียนได้พฒันาเตม็ตามศกัยภาพและบรรลตุามเป้าหมายท่ีก าหนด    
   4. บทบาทของผู้สอนและผู้ เรียน 
       การจดัการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคณุภาพตามเป้าหมายของหลกัสตูร ทัง้ผู้สอนและผู้ เรียน
ควรมีบทบาท ดงันี ้
                  4.1 บทบาทของผู้สอน 
              4.1.1 ศกึษาวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล  แล้วน าข้อมลูมาใช้ในการวางแผนการ
จดัการเรียนรู้ ท่ีท้าทายความสามารถของผู้ เรียน 
              4.1.2 ก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดขึน้กบัผู้ เรียน ด้านความรู้และทกัษะ
กระบวนการ ท่ีเป็นความคดิรวบยอด หลกัการ และความสมัพนัธ์ รวมทัง้คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  
              4.1.3 ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกตา่งระหวา่ง
บคุคลและพฒันาการทางสมอง เพื่อน าผู้ เรียนไปสูเ่ป้าหมาย  
              4.1.4 จดับรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้  และดแูลชว่ยเหลือผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
              4.1.5 จดัเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกบักิจกรรม  น าภมูิปัญญาท้องถ่ิน  
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
              4.1.6 ประเมินความก้าวหน้าของผู้ เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกบั
ธรรมชาตขิองวิชาและระดบัพฒันาการของผู้ เรียน  
                    4.1.7 วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพฒันาผู้ เรียน รวมทัง้
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 
         4.2. บทบาทของผู้ เรียน 

                     4.2.1 ก าหนดเป้าหมาย   วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
              4.2.2 เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหลง่การเรียนรู้  วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อความรู้ตัง้
ค าถาม คดิหาค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการตา่ง ๆ   
                          4.2.3 ลงมือปฏิบตัจิริง  สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน
สถานการณ์ตา่ง  ๆ  
    4.2.4 มีปฏิสมัพนัธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกบักลุม่และครู   
                     4.2.5 ประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
     2.11 ส่ือการเรียนรู้ 
     ส่ือการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือสง่เสริมสนบัสนนุการจดัการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้ เรียน
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เข้าถึงความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคณุลกัษณะตามมาตรฐานของหลกัสตูรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
ส่ือการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทัง้ส่ือธรรมชาติ  ส่ือสิ่งพิมพ์    ส่ือเทคโนโลยี และเครือข่ายการ
เรียนรู้ตา่งๆ ท่ีมีในท้องถ่ิน  การเลือกใช้ส่ือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการ และลีลา

การเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผู้ เรียน  (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 28) มีดงันี ้

  การจดัหาส่ือการเรียนรู้ ผู้ เรียนและผู้สอนสามารถจดัท าและพฒันาขึน้เอง  หรือปรับปรุง
เลือกใช้อยา่งมีคณุภาพจากส่ือตา่งๆ ท่ีมีอยูร่อบตวัเพ่ือน ามาใช้ประกอบในการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถ
สง่เสริมและส่ือสารให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้    โดยสถานศกึษาควรจดัให้มีอยา่งพอเพียง เพื่อพฒันาให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแท้จริง  สถานศกึษา  เขตพืน้ท่ีการศกึษา หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้ มีหน้าท่ี
จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ควรด าเนินการดงันี ้  
  1. จดัให้มีแหลง่การเรียนรู้  ศนูย์ส่ือการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่าย 
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพทัง้ในสถานศกึษาและในชมุชน  เพ่ือการศกึษาค้นคว้าและการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหวา่งสถานศกึษา  ท้องถ่ิน ชมุชน สงัคมโลก 
  2. จดัท าและจดัหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับการศกึษาค้นคว้าของผู้ เรียน  เสริมความรู้ให้ผู้สอน   
รวมทัง้จดัหาสิ่งท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ินมาประยกุต์ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ 
  3. เลือกและใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย สอดคล้อง          
กบัวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผู้ เรียน 

  4. ประเมินคณุภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใช้อยา่งเป็นระบบ   
           5. ศกึษาค้นคว้า วิจยั เพ่ือพฒันาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบักระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
  6. จดัให้มีการก ากบั ตดิตาม ประเมินคณุภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกบัส่ือและการใช้ส่ือ 
การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม ่าเสมอ 
  ในการจดัท า การเลือกใช้ และการประเมินคณุภาพส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ในสถานศกึษา                       
ควรค านงึถึงหลกัการส าคญัของส่ือการเรียนรู้ เชน่ ความสอดคล้องกบัหลกัสตูร  วตัถปุระสงค์การ
เรียนรู้  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การจดัประสบการณ์ให้ผู้ เรียน เนือ้หามีความถกูต้องและ
ทนัสมยั ไมก่ระทบความมัน่คงของชาต ิไมข่ดัตอ่ศีลธรรม  มีการใช้ภาษาท่ีถกูต้อง  รูปแบบการน าเสนอ
ท่ีเข้าใจง่าย  และนา่สนใจ   
  2.12 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
     การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนต้องอยูบ่นหลกัการพืน้ฐานสองประการคือ 
การประเมินเพ่ือพฒันาผู้ เรียนและเพ่ือตดัสินผลการเรียน  ในการพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน
ให้ประสบผลส าเร็จนัน้  ผู้ เรียนจะต้องได้รับการพฒันาและประเมินตามตวัชีว้ดัเพ่ือให้บรรลตุาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคญั และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ เรียนซึ่งเป็น
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เป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทกุระดบัไมว่า่จะเป็นระดบัชัน้เรียน  ระดบั
สถานศกึษา  ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา และระดบัชาติ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมลูและสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ 
ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้ เรียน  ตลอดจนข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การสง่เสริม

ให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ(กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 28-31) มีดงันี ้

  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แบง่ออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่ ระดบัชัน้เรียน ระดบั 
สถานศกึษา ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา และระดบัชาต ิ มีรายละเอียด ดงันี ้
  1. การประเมินระดบัชัน้เรียน  เป็นการวดัและประเมินผลท่ีอยูใ่นกระบวนการจดัการเรียนรู้  
ผู้สอนด าเนินการเป็นปกตแิละสม ่าเสมอ ในการจดัการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เชน่ การซกัถาม การสงัเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิน้งาน/ 
ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิด 
โอกาสให้ผู้ เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไมผ่า่นตวัชีว้ดัให้
มีการสอนซ่อมเสริม  
   การประเมินระดบัชัน้เรียนเป็นการตรวจสอบวา่ ผู้ เรียนมีพฒันาการความก้าวหน้าใน 
การเรียนรู้  อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม ่และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งท่ี
จะต้องได้รับการพฒันาปรับปรุงและสง่เสริมในด้านใด นอกจากนีย้งัเป็นข้อมลูให้ผู้สอนใช้ปรับปรุง 
การเรียนการสอนของตนด้วย ทัง้นีโ้ดยสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั 
  2. การประเมินระดบัสถานศกึษา  เป็นการประเมินท่ีสถานศกึษาด าเนินการเพ่ือตดัสินผล      
การเรียนของผู้ เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอา่น  คดิวิเคราะห์และเขียน  คณุลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ และกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน  นอกจากนีเ้พ่ือให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบัการจดัการศกึษาของ
สถานศกึษา วา่สง่ผลตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียนตามเป้าหมายหรือไม ่ผู้ เรียนมีจดุพฒันาในด้านใด 
รวมทัง้สามารถน าผลการเรียนของผู้ เรียนในสถานศกึษาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ระดบัชาต ิผลการ
ประเมินระดบัสถานศกึษาจะเป็นข้อมลูและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลกัสตูร โครงการ 
หรือวิธีการจดัการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาของ
สถานศกึษา ตามแนวทางการประกนัคณุภาพการศกึษาและการรายงานผลการจดัการศกึษาต่อ
คณะกรรมการสถานศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน  ผู้ปกครองและชมุชน   
  3. การประเมินระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา   เป็นการประเมินคณุภาพผู้ เรียนในระดบัเขตพืน้ท่ี
การศกึษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมลู
พืน้ฐานในการพฒันาคณุภาพการศกึษาของเขตพืน้ท่ีการศกึษา   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
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ด าเนินการโดยประเมินคณุภาพผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานท่ีจดัท าและด าเนินการโดย
เขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือด้วยความร่วมมือกบัหนว่ยงานต้นสงักดั ในการด าเนินการจดัสอบ นอกจากนี ้
ยงัได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมลูจากการประเมินระดบัสถานศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
  4. การประเมินระดบัชาติ   เป็นการประเมินคณุภาพผู้ เรียนในระดบัชาตติามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สถานศกึษาต้องจดัให้ผู้ เรียนทกุคนท่ีเรียน           
ในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  3  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  6 
เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมลูในการเทียบเคียงคณุภาพการศกึษาในระดบั ตา่ง 
ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดบัคณุภาพการจดัการศกึษา  ตลอดจนเป็นข้อมลูสนบัสนนุการ
ตดัสินใจในระดบันโยบายของประเทศ 
  ข้อมลูการประเมินในระดบัตา่ง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ตอ่สถานศกึษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพฒันาคณุภาพผู้ เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศกึษาท่ีจะต้องจดัระบบดแูล
ชว่ยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข สง่เสริมสนบัสนนุเพ่ือให้ผู้ เรียนได้พฒันาเตม็ตามศกัยภาพบนพืน้ฐานความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคลท่ีจ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุม่ผู้ เรียนทัว่ไป กลุม่
ผู้ เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   กลุม่ผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า กลุม่ผู้ เรียนท่ีมีปัญหาด้าน
วินยัและพฤติกรรม  กลุม่ผู้ เรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุม่ผู้ เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคม กลุม่
พิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมลูจากการประเมินจงึเป็นหวัใจของสถานศกึษาในการ
ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ เรียนได้ทนัทว่งที ปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาและประสบความส าเร็จใน
การเรียน 
  สถานศกึษาในฐานะผู้ รับผิดชอบจดัการศกึษา  จะต้องจดัท าระเบียบวา่ด้วยการวดัและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศกึษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัท่ีิเป็น
ข้อก าหนดของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายถือปฏิบตัิ
ร่วมกนั  

  2.13 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน(กระทรวงศกึษาธิการ. 255:30-31) มีดงันี ้

  1. การตดัสินผลการเรียน 

       การตดัสิน การให้ระดบัและการรายงานผลการเรียนระดบัประถมศกึษา การตดัสินผล 
การเรียน  ในการตดัสินผลการเรียนของกลุม่สาระการเรียนรู้ การอา่น คิดวิเคราะห์และเขียน 
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ และกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนนัน้ ผู้สอนต้องค านงึถึงการพฒันาผู้ เรียนแตล่ะ
คนเป็นหลกั และต้องเก็บข้อมลูของผู้ เรียนทกุด้านอย่างสม ่าเสมอและตอ่เน่ืองในแตล่ะภาคเรียน รวมทัง้
สอนซ่อมเสริมผู้ เรียนให้พฒันาจนเตม็ตามศกัยภาพ ดงันี ้
  1. ผู้ เรียนต้องมีเวลาเรียนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมด 
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  2. ผู้ เรียนต้องได้รับการประเมินทกุตวัชีว้ดั และผา่นตามเกณฑ์ท่ีสถานศกึษาก าหนด 
  3. ผู้ เรียนต้องได้รับการตดัสินผลการเรียนทกุรายวิชา 
  4. ผู้ เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑ์ท่ีสถานศกึษาก าหนด 
ในการอา่น  คิดวิเคราะห์และเขียน คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ และกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน  
  การพิจารณาเล่ือนชัน้ทัง้ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ถ้าผู้ เรียนมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย และสถานศกึษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพฒันาและสอนซอ่มเสริมได้ ให้อยูใ่นดลุพินิจของ
สถานศกึษาท่ีจะผอ่นผนัให้เล่ือนชัน้ได้ แตห่ากผู้ เรียนไมผ่า่นรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มวา่จะ
เป็นปัญหาตอ่การเรียนในระดบัชัน้ท่ีสงูขึน้ สถานศกึษาอาจตัง้คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ า้ชัน้ได้ 
ทัง้นีใ้ห้ค านงึถึงวฒุิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้ เรียนเป็นส าคญั 
  2.  การให้ระดบัผลการเรียน 
                 ระดบัประถมศกึษา ในการตดัสินเพื่อให้ระดบัผลการเรียนรายวิชา  สถานศกึษาสามารถให้
ระดบัผลการเรียนหรือระดบัคณุภาพการปฏิบตัขิองผู้ เรียน  เป็นระบบตวัเลข  ระบบตวัอกัษร   ระบบ
ร้อยละ และระบบท่ีใช้ค าส าคญัสะท้อนมาตรฐาน การประเมินการอา่น คิดวิเคราะห์และเขียน และ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์นัน้ ให้ระดบัผลการประเมินเป็น ดีเย่ียม  ดี  และผ่าน การประเมินกิจกรรม
พฒันาผู้ เรียน จะต้องพิจารณาทัง้เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบตัิกิจกรรม 
และผลงานของผู้ เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศกึษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผา่น  
และไมผ่า่น 
  3. การรายงานผลการเรียน 
                  การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ผู้ปกครองและผู้ เรียนทราบความก้าวหน้า             
ในการเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึง่สถานศกึษาต้องสรุปผลการประเมินและจดัท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครอง
ทราบเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ 
                  การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดบัคณุภาพการปฏิบตัขิองผู้ เรียนท่ี
สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ 
 
3. การบริหารงานวิชาการ 
  การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลกัของสถานศกึษาท่ีพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิ
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบบั2 ) พ.ศ.2545 มุง่ให้กระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปให้
สถานศกึษาให้มากท่ีสดุด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศกึษาด าเนินการได้โดยอิสระ คลอ่งตวัรวดเร็ว  
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน สถานศกึษา  ชมุชน  ท้องถ่ิน และการมีสว่นร่วมจากผู้ ท่ีมีสว่น
ได้เสียทกุฝ่าย ซึง่จะเป็นปัจจยัส าคญัท าให้สถานศกึษามีความเข้มแข็งในการบริหารงานวิชาการ
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รวมทัง้วดัปัจจยัเกือ้หนนุการพฒันาคณุภาพนกัเรียน  ชมุชน  ท้องถ่ินได้อยา่งมีคณุภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
      3.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
  การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีส าคญัส าหรับผู้บริหารโรงเรียน เน่ืองจากการบริหารงาน
วิชาการ เก่ียวข้องกบักิจกรรมทกุอย่างในโรงเรียน โดยเฉพาะเก่ียวกบัการปรับปรุงคณุภาพการเรียน
การสอน ซึง่เป็นจดุมุง่หมายหลกัของโรงเรียน และเป็นเคร่ืองชีค้วามส าเร็จและความสามารถของ
ผู้บริหาร ในสว่นของการบริหารงานวิชาการนัน้ได้มีนกัการศกึษาและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาได้ให้
ความหมายเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการไว้ ดงันี ้
  อทุยั บญุประเสริฐ (2540: 14) ได้ให้ทศันะเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการว่า งานวิชาการ
ของโรงเรียนท่ีแท้จริงนัน้ มีความหมายและขอบเขตกว้างขวางมากกว่าตวัหลกัสตูรและการสอน จะมี
หลกัสตูรเป็นแกนกลาง โดยเฉพาะในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนนัน้หลกัสตูรจะเป็นตวั
ก ากบัในเนือ้หาความรู้ ทกัษะ คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์และภาวะ 
  วิชิต บญุเลิศ (2543: 13) กลา่ววา่ การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการด าเนินงานของ
บคุคลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการจดัการศกึษาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมตา่ง ๆในการเรียนการสอนท่ีมุง่ผล
สงูสดุให้นกัเรียนมีสมัฤทธิผลตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูรอยา่งมีประสิทธิภาพ   
   จนัทรานี สงวนนาม (2545:142) ได้ให้ความหมายของการบริหารวิชาการไว้วา่  การบริหาร
วิชาการหมายถึง การบริหารงานกิจกรรมทกุชนิดในสถานศกึษา ซึง่เก่ียวข้องกบัการปรับปรุงพฒันาการ
สอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลกัสตูรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ประเทือง สงัข์นาค (2545: 11) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การปฏิบตังิานของผู้บริหาร
ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษาท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการสอน พฒันา
บคุคลให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพท่ีสดุ นัน่คือ การปรับปรุงการเรียนการสอนของนกัเรียนเพ่ือให้เป็น
คนดีมีคณุภาพตอ่ไป 
   ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2546: 2) กลา่วว่า การบริหารงานวิชาการ ถ้ามองในด้าน
กระบวนการการด าเนินงานแล้ว หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทกุอยา่งท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึน้ ตัง้แตก่ารก าหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพฒันาการเรียน
การสอนตลอดจนการประเมินผลการสอน เพ่ือให้เป็นไปตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูรและจดุมุง่หมาย
ของการศกึษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ เรียน และหากมองการบริหารงานวิชาการในด้านงาน
ของสถานศกึษา งานบริหารงานวิชาการ ได้แก่ งานการควบคมุดแูลหลกัสตูรการสอน อปุกรณ์การสอน 
การจดัแบบเรียน คูมื่อครู การจดัชัน้เรียน การจดัครูเข้าสอนการปรับปรุงการเรียนการสอน การ
ฝึกอบรมครู การนิเทศการศกึษา การเผยแพร่งานวิชาการการวดัผลการศกึษา การศกึษาวิจยั การ
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ประเมินมาตรฐานสถานศกึษา เพ่ือปรับปรุงคณุภาพและประสิทธิภาพของสถานศกึษา 
   เชาวลิต จงมี (2548: 21) กลา่ววา่ การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานการจดั
กิจกรรมทกุอยา่งเพื่อเป็นการสง่เสริมหรือเพ่ือพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนตลอดจนด้านอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการศกึษาของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยดีและได้ผลอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึง่งานเหลา่นีจ้ะ
รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หลาย อาทิเชน่ ผู้บริหาร ครู นกัเรียน และบคุลากรอ่ืนๆ เป็นต้น 
    สรุปได้วา่การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานกิจกรรมทกุอย่างในโรงเรียนท่ี
เก่ียวข้องกบัการพฒันาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ เรียน   
       3.2 ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 
              พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และมาตรฐานการศกึษาของชาติ มีความมุง่หมายในการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์
ท่ีสมบรูณ์ ทัง้ร่างกาย จิตใจ สตปัิญญา ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ ดงันัน้การบริหารงานวิชาการจงึมีความ ส าคญั
อยา่งยิ่งท่ีในการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียน โดยมีผู้ให้ความส าคญัของการบริหารงาน
วิชาการ กลา่วไว้ดงันี ้
              พิชยั เสง่ียมจิตต์ (2542: 3) กลา่ววา่ การบริหารงานวิชาการเป็นการใช้ศาสตร์และศลิป์ท่ีจะ
น าทรัพยากรในการบริหารมาประกอบกนัตามกระบวนการบริหารในการจดักิจกรรมการพฒันา
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ เรียน 
              อญัชลี โพธ์ิทอง และสมศกัดิ์ คงเท่ียง (2542: 243) กลา่วว่า งานท่ีผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศกึษา ต้องด าเนินการในโรงเรียนมีอยู่ 6 งาน งานวิชาการเป็นงานท่ีส าคญัท่ีสดุสว่นงานอ่ืนๆ 
เป็นงานท่ีสนบัสนนุให้การด าเนินงานวิชาการสมบรูณ์ยิ่งขึน้ กลา่วคือ โรงเรียนสามารถพฒันานกัเรียน
ให้มีความรู้ความสามารถมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ ตามจดุหมายของหลกัสตูรได้ 
             ประเทือง สงัข์นาค (2545: 18) กลา่ววา่ การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีส าคญัส าหรับ
สถานศกึษาเพราะเก่ียวข้องกบักิจกรรมทกุชนิดในการจดัการเรียนการสอนและคณุภาพของการศกึษา
กระบวนการบริหารงานวิชาการจะเก่ียวข้องกบัการปรับปรุงการเรียนการสอนตัง้แตก่ารวางนโยบาย 
การวางแผน การปรับปรุงพฒันา การจดัด าเนินการสอน การบริหารหลกัสตูรการจดัการเรียนการสอน 
การนิเทศการศกึษา และการวดัผลและประเมินผล รวมทัง้การติดตามผลการศกึษาโดยมีบคุคลท่ี
เก่ียวข้องโดยตรง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หวัหน้าคณะวิชา หวัหน้า
แผนกวิชา ครูอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนผู้ เก่ียวข้อง 
              สรุปการบริหารงานวิชาการมีความส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้
              1. ท าให้ผู้บริหารตระหนกัเห็นความส าคญัของงานวิชาการซึง่เป็นงานหลกัของสถานศกึษา 
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เพราะความส าเร็จของสถานศกึษาสว่นหนึง่ขึน้อยู่กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน 
               2. ท าให้ผู้บริหารและครูวางแผนพฒันางานวิชาการอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ืองเพ่ือ
เสริมสร้างผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 
               3. ท าให้สถานศกึษาปรับปรุงและพฒันางานท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ เรียน 
               4. ท าให้เกิดความร่วมมือระหวา่งสถานศกึษา ผู้ปกครอง ชมุชนในการพฒันาการเรียนการ
สอนตามความต้องการของผู้ เรียนและชมุชน 
       3.3 หลักการการบริหารงานวิชาการ 
 ผู้ ท่ีอยูใ่นต าแหนง่ผู้บริหารในสถานศกึษา  ไมว่า่ต าแหนง่ใดก็ตามย่อมเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทใน
การก าหนดแบบแผน วิธีการ และขัน้ตอนตา่งๆ ในการปฏิบตังิานบริหารวิชาการ การรู้จกัเลือกวิธีการ
บริหารท่ีเหมาะสมกบับริบทของสถานศกึษา มีความสามารถในการท างานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีก าหนด
ไว้ ยอ่มประสบความส าเร็จในภาระท่ีตนเองรับผิดชอบ หลกับริหารงานวิชาการมีหลายประการ 
ดงัตอ่ไปนี ้
  พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหาร และการจดัการศกึษาไปยงัสถานศกึษาในเขตพืน้ท่ี
การศกึษาโดยตรงสถานศกึษา จงึเป็นรูปแบบของการบริหารจดัการโดยใช้สถานศกึษาเป็นฐาน 
(School-Based Management-SBM) ให้สถานศกึษามีอ านาจการบริหารและการจดัการศกึษาทัง้
ด้านวิชาการงบประมาณ บริหารงานบคุคล และการบริหารทัว่ไป หลกัการการบริหารจดัการโดยใช้
สถานศกึษาเป็นฐาน ต้องมีคณะกรรมการสถานศกึษาท าหน้าท่ีก ากบัและสง่เสริมสนบัสนนุกิจการของ
สถานศกึษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และให้ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นเลขานกุารของ
คณะกรรมการ ให้สถานศกึษาเอกชนมีความอิสระในการบริหารและการจดัการศกึษา โดยมีการก ากบั 
ตดิตาม ประเมินคณุภาพมาตรฐานจากรัฐ มีสถานะเป็นนิตบิคุคลและมีคณะกรรมการการบริหาร 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนผู้ รับใบอนญุาต ผู้แทนผู้ปกครองและจดัการศกึษาได้ทกุ
ระดบั/ทกุประเภท ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยรัฐต้องก าหนดนโยบายและมาตรการท่ีชดัเจนเก่ียวกบั
การมีสว่นร่วม 
  ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2546: 9) ได้กลา่วถึงหลกัการบริหารศกึษาไว้ว่า ผู้บริหาร
สถานศกึษาควรจะได้ค านงึถึงหลกัการบริหาร ดงันี ้
  1. มีเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของสถานศกึษาท่ีชดัเจน ผู้บริหารต้องเข้าใจถึงเป้าหมายของ
สถานศกึษาวา่เป็นไปในทิศทางใด จงึจะจดังาน จดัคน จดัเงิน จดัวสัดอุปุกรณ์ได้เหมาะสม 
  2. ต้องมีเทคนิควิธีการในการบริหารงาน การบริหารทกุประเภทยอ่มต้องมีเทคนิควิธีการ 
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ขัน้ตอน และกระบวนการ งานท่ีท าควรมีระบบ มีความรอบคอบ จงึจะท าให้งานด าเนินไปด้วยดี 
  3. มีการประเมินผล เม่ือได้ด าเนินกิจการใด ควรจะได้มีการประเมินผลและติดตามผล เพ่ือ
จะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานได้ดีขึน้ การท างานท่ีขาดการประเมินผลจะไมช่ว่ยในการพฒันา
สถานศกึษา 
  ทสันี วงศ์ยืน  (2553: 11-12) กลา่วถึงการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลกัท่ีส าคญัของ
สถานศกึษา ควรมีหลกัการบริหารงานวิชาการ  ดงันี ้
  1. สถานศกึษาต้องค านงึถึงองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญัของงานวิชาการได้แก่ การพฒันา
หลกัสตูร การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การพฒันาส่ือนวตักรรมการเรียนการสอน และการจดั
ประเมินผลการเรียนการสอน 
  2. สถานศกึษาต้องมีกลไกควบคมุมาตรฐานทางวิชาการของสถานศกึษาให้มีคณุภาพ เพ่ือ
การพฒันาทางวิชาการจะได้มีทิศทางพฒันางานวิชาการอยา่งชดัเจน และไปในทิศทางเดียวกนั 
สอดคล้องกบัการประเมินคณุภาพภายใน และการประเมินจากหนว่ยงานภายนอก 
  3. สถานศกึษาต้องมีการพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสตูร การพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน การวดัประเมินผล การวิจยั
เพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา โดยค านงึถึงผู้ เรียนเป็นส าคญั 
  4. สถานศกึษาต้องมีโครงสร้างการบริหารงานวิชาการท่ีชดัเจนมีการกระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบตังิาน โดยค านงึถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ
ผู้ปฏิบตังิาน 
  5. สถานศกึษาต้องมีการประเมินตดิตามผลการปฏิบตังิานทางวิชาการเพ่ือให้ได้มาตรฐาน
ของงานวิชาการ และน าผลท่ีได้มาปรับปรุงวางแผนงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
  6. สถานศกึษาต้องมีเครือขา่ยการประสานงานความร่วมมือระหวา่งครอบครัว ชมุชน เพ่ือ
สง่เสริมและสนบัสนนุงานวิชาการของสถานศกึษาในการพฒันาผู้ เรียน 
  7. สถานศกึษาต้องสามารถบริหารงานวิชาการได้อยา่งมีอิสระคล่องตวัและสอดคล้องกบั
ความต้องการของผู้ เรียนและชมุน 
 กลา่วโดยสรุป การบริหารงานวิชาการถือเป็นงานหลกัท่ีมีความส าคญัของโรงเรียนซึง่มี
ขอบเขตงานอยา่งกว้างขวาง จ าเป็นท่ีผู้บริหารโรงเรียนต้องกระจายอ านาจในการบริหารงานวิชาการ
อยา่งชดัเจน มีการวางแผนในการท างานอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารต้องท างานให้เป็นตวัอยา่งท่ีดีตอ่ครู 
อาจารย์และเป็นผู้น าทางวิชาการ ปฏิบตังิานร่วมกนัในการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี 
และมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
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     3.4 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
    ในการบริหารสถานศกึษาการบริหารงานวิชาการ  เป็นงานหลกัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมทกุ
อยา่งในสถานศกึษา โดยเฉพาะเก่ียวกบัการปรับปรุงคณุภาพการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมี
ประสิทธิภาพ มีความส าคญัตอ่การพฒันาผู้ เรียนด้านความรู้ ความสามารถและทกัษะเพื่อให้บรรลุ
ตามวตัถปุระสงค์ของการเรียนการสอน  การบริหารงานวิชาการจงึมีขอบขา่ยงานหลายด้าน ดงันี ้
   กมล ภู่ประเสริฐ (2544: 9-16) กลา่ววา่ ขอบขา่ยการบริหารงานวิชาการประกอบด้วย  
  1. การบริหารหลกัสตูร ได้แก่ การวิเคราะห์หลกัสตูรแกนกลางระดบัประเทศ การก าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา การจดัท าหน่วยการเรียนรู้ 
  2. การบริหารการเรียนการสอน ได้แก่ การรวบรวม วิเคราะห์ และก าหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมกบัหนว่ยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ โดยค านงึถึงกิจกรรมท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั การ
ก าหนด การเตรียมการ และการจดัหาส่ือการเรียนการสอน อปุกรณ์ เคร่ืองใช้ท่ีสอดคล้องกบักิจกรรม
การเรียนการสอน การก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้หรือรายวิชา การ
จดัท าแผนการสอนหรือแผนการจดัการเรียนรู้ของผู้สอนแตล่ะคน การควบคมุดแูล และสง่เสริมให้มี
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนการสอนหรือแผนการจดัการเรียนรู้ การร่วมกนัแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึน้ระหวา่งการเรียนการสอน 
  3. การบริหารการประเมินผลการเรียน ได้แก่ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของหนว่ยการ
เรียนรู้รายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน การก าหนดวิธีการและเคร่ืองมือท่ีจะต้องใช้ในการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การควบคมุดแูล และสง่เสริมให้มีการประเมินผลการเรียนตามวิธีการ และ
เคร่ืองมือท่ีได้ก าหนดไว้ การจดัท าหลกัฐานการศกึษาตามท่ีหนว่ยงานต้นสงักดัก าหนดไว้ การน าผล
การประเมินไปใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ เรียนแตล่ะคนอยา่งสม ่าเสมอ การก าหนดรูปแบบ
ระยะเวลาการรายงานผลการเรียนรู้ การรายงานผู้ปกครองระหวา่งปี และการรายงานผลของ
สถานศกึษาตอ่สาธารณะและหนว่ยงานต้นสงักดั 
  4. การบริหารการนิเทศภายในสถานศกึษา ได้แก่ การท าความเข้าใจเก่ียวกบัการนิเทศ
ภายในท่ีมีหลกัการให้บคุลากรทกุคนร่วมกนัรับผิดชอบเพ่ือการน าสถานศกึษาไปสูม่าตรฐานการศกึษา
ร่วมกนั การก าหนดวิธีการและระยะเวลาการนิเทศภายใน การควบคมุและสง่เสริมให้มีการด าเนิน การ
นิเทศภายในอย่างสม ่าเสมอ การร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ฯลฯ 
  5. การบริหารพฒันาบคุลากรทางวิชาการ ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกนัเก่ียวกบัความรู้
ความสามารถของบคุลากรในสถานศกึษา การก าหนดชว่งเวลาของการพฒันาบคุลากรเป็นระยะๆ 
การควบคมุดแูลให้การด าเนินงานพฒันาบคุลากรเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 
  6. การบริหารวิจยัและพฒันา ได้แก่ การท าความเข้าใจและสง่เสริมให้มีการวิจยัในชัน้เรียน 
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เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน การร่วมกนัก าหนดประเดน็ปัญหาท่ีเป็นข้อขดัข้องหรือข้อควรพฒันา
ร่วมกนัในสถานศกึษา การควบคมุดแูลและสง่เสริมการด าเนินการวิจยัท่ีได้ก าหนดไว้ 
  7. การบริหารโครงการทางวิชาการอ่ืน ๆ ได้แก่ การก าหนดหวัข้อเร่ืองทางวิชาการท่ีเป็นการ
สนบัสนนุงานหลกัทางวิชาการ การก าหนดวิธีด าเนินการและระยะเวลาท่ีจะด าเนินการ การ
ควบคมุดแูลและสง่เสริมให้มีการด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้ 
  8. การบริหารระบบข้อมลูและสารสนเทศทางวิชาการ ได้แก่ การก าหนดข้อมลูและ
สารสนเทศทางวิชาการของงานบริหารทัง้หมด การก าหนดเวลาในการรวบรวมข้อมลูและสารสนเทศ 
การควบคมุดแูลและสง่เสริมการจดัเก็บข้อมลูและสารสนเทศ การน าข้อมลูและสารสนเทศไปใช้
ประกอบการด าเนินงานอ่ืนๆ 
  9. การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศกึษา ได้แก่ การก าหนดหวัข้อ
ประเมินผลงาน การก าหนดวิธีการและเคร่ืองมือในการประเมิน การควบคมุดแูลและสง่เสริมให้มีการ
ด าเนินการประเมิน การสรุปผลและการเขียนรายงานประจ าปี 
  ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2546: 3-4) กลา่ววา่ ขอบข่ายของงานวิชาการ  ประกอบด้วย 
  1. การวางแผนเก่ียวกบังานวิชาการ เป็นการวางแผนเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสตูร 
และการน าหลกัสตูรไปใช้ การจดัการล่วงหน้าเก่ียวกบัการเรียนการสอน มีรายละเอียดของงาน ดงันี ้    
        1.1 แผนปฏิบตังิานวิชาการ ได้แก่ การประชมุเก่ียวกบัหลกัสตูร การจดัปฏิทิน 
การศกึษา ความรับผิดชอบงานตามภาระหน้าท่ี การจดัขัน้ตอนและเวลาในการท างาน 
        1.2 โครงการสอน เป็นการจดัรายละเอียดเก่ียวกบัวิชาท่ีต้องสอนตามหลกัสตูร 
                  1.3 บนัทกึการสอน เป็นการแสดงรายละเอียดของการก าหนดเนือ้หาท่ีจะสอน 
ในแตล่ะคาบเวลาของแตล่ะวนัหรือสปัดาห์ โดยการวางแผนไว้ลว่งหน้า และยดึโครงการสอน 
เป็นหลกั 
  2. การจดัด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน เพ่ือให้การสอนในสถานศกึษาด าเนินไป
ด้วยดี และสามารถปฏิบตัไิด้ จงึต้องมีการจดัเก่ียวกบัการเรียนการสอน ดงันี ้
        2.1 การจดัตารางสอนเป็นการก าหนดวิชา เวลา ผู้สอน สถานท่ี ตลอดจนผู้ เรียน 
ในแตล่ะรายวิชา 
        2.2 การจดัชัน้เรียน เป็นงานท่ีฝ่ายวิชาการต้องประสานกบัฝ่ายอาคารสถานท่ี 
รวมทัง้การจดัสิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ในห้องเรียน 
         2.3 การจดัครูเข้าสอน การจดัครูเข้าสอนต้องพิจารณาถึงความพร้อมของ 
สถานศกึษาและความพร้อมของบคุลากร รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมาชว่ยสอน 
          2.4 การจดัแบบเรียน โดยปรกตสิถานศกึษาในสงักดักระทรวงศกึษาธิการ จะใช้ 
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แบบเรียนท่ีกระทรวงก าหนด นอกจากนัน้ ครูอาจใช้หนงัสืออ่ืนเป็นหนงัสือประกอบ หรือจากเอกสาร 
ท่ีครูเตรียมเอง 
         2.5 การปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นการพฒันาครูผู้สอนให้ก้าวทนัวิทยาการ 
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการ ความก้าวหน้า 
ของสงัคม ธุรกิจ อตุสาหกรรม 
           2.6 การฝึกงาน จดุมุง่หมายของการฝึกงาน เป็นการให้นกัเรียนนกัศกึษารู้จกั 
น าเอาทฤษฎีมาประยกุต์ใช้กบัชีวิตจริง ทัง้ยงัมุง่ให้ผู้ เรียนได้เห็นปัญหาท่ีแท้จริงในสาขาวิชา และ 
อาชีพนัน้ เพ่ือให้โอกาสผู้ เรียนได้เตรียมตวัท่ีจะออกไปเผชิญกบัชีวิตจริงตอ่ไป 
  3. การจดับริหารเก่ียวกบัการเรียนการสอน เป็นการจดัสิ่งอ านวยความสะดวก และ 
การสง่เสริมการจดัหลกัสตูร และโปรแกรมการศกึษาให้มีประสิทธิภาพและคณุภาพ ได้แก่ 
          3.1 การจดัส่ือการเรียนการสอน เป็นสิ่งท่ีเอือ้ตอ่การศกึษาของนกัเรียน นกัศกึษา 
เน้นเคร่ืองมือและกิจกรรมให้ครูได้เลือกใช้ในการสอน 
          3.2 การจดัห้องสมดุ เป็นท่ีรวมหนงัสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ และวสัดอุปุกรณ์ท่ีเป็น 
แหลง่วิทยาการ ให้นกัเรียนนกัศกึษาได้ศกึษาและค้นคว้าเพิ่มเตมิ 
            3.3 การนิเทศการสอน เป็นการชว่ยเหลือแนะแนวครูให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข 
ปัญหาการเรียนการสอน 
   4. การวดัและประเมินผล กระบวนการเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในด้านการตรวจสอบและ 
วิเคราะห์ผลการเรียน 
  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2547:163) ได้ก าหนดขอบขา่ยงานวิชาการ
ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไว้  ดงันี ้
  1.  งานหลกัสตูรและการบริหารหลกัสตูร    
  2.  งานวิจยัในชัน้เรียน 
  3.  งานจดัการเรียนการสอน   
  4.  งานนิเทศภายใน   
  5.  งานวดัผลและประเมินผล 
  6.  งานประกนัคณุภาพการศกึษา 
  ปลดักระทรวงศกึษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานพิจารณา
ด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศกึษาอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 และ
มาตรา 39 วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่แก้ไขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในงานด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณด้าน
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การบริหารงานบคุคล และด้านการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา ส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษา หรือสถานศกึษาในอ านาจหน้าท่ีของตนแล้วแตก่รณี  ซึง่ในด้านการบริหารงานด้าน
วิชาการท่ีกฎกระทรวงศกึษาธิการประกาศ ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2550 ก าหนดขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการไว้  17  ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้
  1. การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการให้ความเห็นการพฒันาสาระหลกัสตูรท้องถ่ิน 
               2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 

   3. การจดัการเรียนการสอนในสถานศกึษา 
               4. การพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา 
               5. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
               6. การวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
               7. การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา 
   8. การพฒันาและสง่เสริมให้มีแหลง่เรียนรู้ 
  9. การนิเทศการศกึษา 
   10. การแนะแนว 
  11. การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 
  12. การสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
  13. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศกึษาและองค์กรอ่ืน 
  14. การสง่เสริมและสนบัสนนุงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครัว องค์กร หนว่ยงานสถาน
ประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษา 
  15. การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบังานด้านวิชาการของสถานศกึษา 
  16. การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศกึษา 
   17. การพฒันาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 
  ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศกึษาสูเ่ขตพืน้ท่ี
การศกึษาและในโรงเรียน ทัง้ด้านวิชาการ งบประมาณการบริหารงานบคุคล และการบริหารทัว่ไป ซึง่
ทัง้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความส าคญั
และมีสว่นร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบตั ิในสว่นการบริหารวิชาการมีขอบขา่ยและภารกิจ
ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด ในคูมื่อการปฏิบตังิานข้าราชการครู (ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2552: 6-7) มี 12 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้
  1. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ได้แก่ การศกึษาวิเคราะห์เอกสารหลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศกึษา เพ่ือร่วมก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ
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เป้าหมาย คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ โดยการมีสว่นร่วมของทกุฝ่าย รวมทัง้คณะกรรมการสถานศกึษา
การบริหารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษาตามแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการใช้หลกัสตูรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
การจดัสาระการเรียนรู้ บรูณาการระหว่างสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้หลกัสตูรและปรับปรุง
หลกัสตูรให้มีคณุภาพยิ่งขึน้ 
  2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้  ได้แก่ จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และจดักระบวนการ
เรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม โดยจดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ 
ความถนดัของนกัเรียน โดยจดับรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหลง่เรียนรู้ให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ นิเทศการเรียน
การสอนในกลุม่สาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ สง่เสริมให้ใช้การวิจยัเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการเรียนรู้ และ
สง่เสริมให้ครูได้รับการพฒันา วิธีการจดักระบวนการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและตอ่เน่ือง เพ่ือพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
  3. การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  ได้แก่ การก าหนดระเบียบวดัและ
ประเมินผลโดยการมีสว่นร่วมของทกุฝ่าย พิจารณายกร่างระเบียบประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปรับปรุง การพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผล อบรมพฒันาการ
จดัสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผล เพ่ือให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจเหมาะสมสอดคล้องกบั
เหตกุารณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ตลอดจนจดัท า และบริการเอกสาร หลกัฐานทางการเรียนของนกัเรียน เชน่ 
รบ. ตา่ง ๆ หลกัฐานผลการเรียน ประกาศนียบตัร รวมทัง้หนงัสือรับรองผลการเรียนทกุประเภท และ
เก็บรักษาและรวบรวมสถิตข้ิอมลูผลการเรียนของนกัเรียน รวมทัง้เผยแพร่และรายงานผู้ เก่ียวข้องทราบ  
  4. การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา ได้แก่ การศกึษาและสร้างความตระหนกัเก่ียวกบั
การศกึษาวิเคราะห์ วิจยั และการน าผลวิจยัมาใช้ในการบริหารจดัการและการพฒันาคณุภาพการ
จดัการเรียนรู้ของโรงเรียน และวิจยั ประเมินผลเพ่ือพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ของสถานศกึษา 
  5. การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษาได้แก่ การส ารวจ วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา การจดัหา การเลือก การใช้ และการประเมินคณุภาพส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการ 
ศกึษา เพ่ือใช้จดัการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาในทกุกลุม่สาระการ
เรียนรู้ จดัหาส่ือและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอยา่งหลากหลาย เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการพฒันา
งานด้านวิชาการ ท าการประเมินผลการผลิต จดัหา พฒันา และใช้ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยี เพ่ือ
การศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 
  6. การพฒันาแหลง่เรียนรู้  ได้แก่ แหลง่การเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาคณุภาพทัง้ใน
และนอกสถานศกึษาทัง้ในและนอกเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีโรงเรียนสงักดั เผยแพร่แหลง่เรียนรู้แก่ครู 
บคุลากร ครอบครัว องค์กร หนว่ยงาน สถานศกึษาอ่ืน ๆ ท่ีจดัการศกึษาบริเวณใกล้เคียงสง่เสริม 
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สนบัสนนุให้เพ่ือนครูได้ใช้แหลง่เรียนรู้เชิงอนรัุกษ์ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา โรงเรียนในการ
จดักระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลมุถึงภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
  7. การพฒันางานห้องสมดุ จดัหาหนงัสือ เอกสาร วิทยาการวสัดอุปุกรณ์ ส าหรับให้บริการ
แก่นกัเรียน บคุลากรในโรงเรียน และชมุชนอยา่งเพียงพอและทนัสมยั สง่เสริม สนบัสนนุให้ครู นกัเรียน 
และบคุคลในชมุชนรักการอา่นและการเรียนรู้ เชน่ สปัดาห์ห้องสมดุ กิจกรรมรักการอา่น เป็นต้น 
  8. การนิเทศการศกึษา  ได้แก่ การนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายใน
สถานศกึษา จดัท าเคร่ืองมือนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและ
การเรียนการสอนตามท่ีได้รับมอบหมาย สร้างความตระหนกัความรู้ความเข้าใจกบัผู้ เก่ียวข้อง ก าหนด
ปฏิทินการนิเทศ ด าเนินการตามแผนนิเทศ ประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศกึษา 
ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ จดัท าเคร่ืองมือประเมินผลการนิเทศ ประเมินผลการนิเทศอยา่ง
ตอ่เน่ือง 
  9. การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา แนวทางการด าเนินงานของ
สถานศกึษา ประกอบด้วย จดัท าระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด  
ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ก ากบัติดตาม ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาจดัท าแผนการก ากบั 
ตดิตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน  ด าเนินการตามแผนพฒันา
คณุภาพ/แผนกลยทุธ์ จดัท ารายงานการพฒันาคณุภาพการศกึษาประจ าปี (รายงานประจ าปี) เสนอ
หนว่ยงานต้นสงักดั หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  10. การสง่เสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชมุชน 
  11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศกึษาอ่ืน 
  12. การสง่เสริมและสนบัสนนุงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครัว องค์กร หนว่ยงานและ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษา 
  (ในขอบขา่ยงานวิชาการข้อ 10-12 ด าเนินการเป็นไปตามลกัษณะงานของแตล่ะกลุม่สาระ
และแผนยทุธศาสตร์โรงเรียน) 
 สรุปได้วา่ขอบขา่ยงานวิชาการ คือ ภาระงานท่ีผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายในการ
จดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาคณุภาพนกัเรียน  โดยขอบขา่ยงานวิชาการต้องเป็นกระบวนการ  
มีขัน้ตอน และมีแผนงานอยา่งชดัเจน และจากขอบข่ายงานวิชาการท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การ
จ าแนกขอบข่ายงานวิชาการมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั โดยมีภารกิจยอ่ยในรายละเอียดท่ีแตกตา่งกนั 
และเพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ก าหนดให้จดัการเรียนการสอนผสมผสานระหวา่งความรู้ด้านตา่ง ๆ อยา่งได้
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สดัสว่นสมดลุกนัและสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ มาตรา 26 ก าหนดให้
ประเมินผู้ เรียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผู้ เรียน มาตรา 27 ก าหนดให้จดัท าสาระหลกัสตูรตาม
วตัถปุระสงค์และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ มาตรา 30 ก าหนดให้พฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษาการบริหารงานวิชาการ 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการการ
ด้านหลกัสตูร  การบริหารงานวิชาการด้านการจดัการเรียนการสอน การบริหารงานวิชาการด้านการวดั
และประเมินผล 
 
4. การบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตร 
     4.1  ความหมายของหลักสูตร 
    พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 บญัญตัิศพัท์ค าวา่ หลกัสตูร ไว้ดงันี ้
หลกัสตูร เป็นนาม หมายถึง ประมวลวิชาและกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไว้ในการศกึษาเพ่ือวตัถุประสงค์
อยา่งใดอย่างหนึง่     
  ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2544: 25) กลา่วว่า หลกัสตูรเป็นระบบในการจดัการศกึษาโดยมี
ปัจจยัน าเข้า (Input) ได้แก่ ครู นกัเรียน วสัดอุปุกรณ์ อาคารสถานท่ี กระบวนการ (Process) ได้แก่ 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ผลผลิต (Output) ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนความส าเร็จทางการ
ศกึษา 
  รุจิร์ ภู่สาระ (2545: 2) อธิบายวา่ หลกัสตูร คือประสบการณ์ทัง้หมดท่ีผู้ เรียนได้รับภายใต้การ
ด าเนินการท่ีโรงเรียนจดัให้ 
  อทุมุพร จามรมาน (2545: 7-8) กลา่ววา่ หลกัสตูรคือสิ่งท่ีผู้ เรียนพงึได้รับ และได้เรียนรู้จาก
การจดัมวลประสบการณ์และแผนการเรียนการสอนท่ีจดัให้แก่ผู้ เรียน มีจดุมุง่หมายเพ่ือให้บรรลผุล
ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันา ฝึกอบรมผู้ เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้พฒันา
ความสามารถในการด ารงชีวิตเพ่ือให้เป็นผู้ ใหญ่ท่ีดีและมีคณุภาพในอนาคต 
   กรมวิชาการ (2545: 5) ได้อธิบายหลกัสตูรสถานศกึษา หมายถึงแผน หรือแนวทางหรือ
ข้อก าหนดของการจดัการศกึษาท่ีจะพฒันาให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ สง่เสริมให้แตล่ะบคุคล
พฒันาไปสูศ่กัยภาพสงูสดุของตน รวมถึงล าดบัขัน้ของมวลประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม
ซึง่ชว่ยให้ผู้ เรียนน าความรู้ไปสูก่ารปฏิบตัไิด้ ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเองมีชีวิตอยูใ่น
โรงเรียน ชมุชน สงัคม และโลกอยา่งมีความสขุ 
  โดยสรุป หลกัสตูรโรงเรียน หมายถึง หลกัสตูรท่ีโรงเรียนจดัท าขึน้ตามสาระส าคญัของ
หลกัสตูรแกนกลาง สอดคล้องกบัสภาพท้องถ่ินและศกัยภาพของนกัเรียนเพ่ือพฒันาศกัยภาพของ
นกัเรียนให้เตม็ตามศกัยภาพ เพ่ือให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสขุ 
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     4.2  ความส าคัญของการบริหารหลักสูตร 
    หลกัสตูรเป็นหลกัและหวัใจของการจดัการเรียนการสอน เพ่ือน าไปสูเ่ป้าหมายของการศกึษา 
ความเข้าใจในเร่ืองของหลกัสตูรและการเรียนการสอน จะท าให้การจดัการศกึษาด าเนินไปด้วยดีทัง้แก่
ตวันกัเรียนเอง และชว่ยให้ครูได้มีทิศทางและสิ่งท่ีก าหนดในการสอน ซึง่มีนกัวิชาการได้กล่าวถึง
ความส าคญัของการบริหารงานด้านการบริหารหลกัสตูรไว้ดงันี ้
  ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2546: 42-49) ได้กลา่วไว้วา่ การบริหารงานวิชาการใน
สถานศกึษา ประกอบด้วยงานหลายอยา่ง สิ่งส าคญัของงานด้านวิชาการ คือ งานบริหารหลกัสตูรเป็น
ตวัก ากบังานของวิชาการ แม้วา่หลกัสตูรปัจจบุนัจะใช้หลกัสตูรระดบัชาตท่ีิเป็นแบบเดียวกนัก็ตาม แต่
ความสามารถในการน าหลกัสตูรไปใช้ในแตล่ะสถานศกึษา จะแตกตา่งกนัไปการจดัโปรแกรม
การศกึษาของแตล่ะสถานศกึษา ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอยา่งในสถานศกึษานัน้ เชน่ บคุลากร 
งบประมาณ วสัดอุปุกรณ์ แม้กระทัง่ผู้ เรียนก็มีสว่นท่ีจะท าให้การด าเนินการเก่ียวกบัการจดัโปรแกรม
การศกึษากระบวนการการบริหารหลกัสตูรได้น ากระบวนการการบริหารงานมาประยกุต์ใช้เพ่ือให้การ
ท างานบรรลวุตัถปุระสงค์ กระบวนการการบริหารงานมีประโยชน์ตอ่การท างาน  
  วิชยั วงษ์ใหญ่  (2550: 426)  กลา่วถึง  ความส าคญัของการบริหารการจดัท าหลกัสตูร  ดงันี ้
  1. ชว่ยให้การบริหารหลกัสตูรสะดวกรวดเร็วขึน้ เพราะมองเห็นงาน ปัญหาของความซ า้ซ้อน 
และสามารถมอบหมายงานได้ถกูต้อง 
   2. ชว่ยให้ผู้บริหารสามารถน าเทคนิคตา่ง ๆ มาใช้ในการปรับปรุงการท างาน ให้ทนักบัความ
เปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าของงาน 
   3. ชว่ยให้โรงเรียนได้ขยายเติบโตและก้าวหน้า มองเห็นปัญหาท าให้งานบรรลวุตัถปุระสงค์
ได้ตามท่ีวางไว้ 
    4. ชว่ยสง่เสริมตวับคุคลในการท างาน การจดัหนว่ยงาน การบริหารงานได้เหมาะกบับคุคล 
เพ่ือให้บคุคลปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเตม็ใจ 
   5. ชว่ยให้ผู้บริหารได้ใช้ความคดิสร้างสรรค์ กระตุ้นให้บคุคลในองค์การท างานอยา่งมีอิสระ
และมีความคิดริเร่ิม 
   6. ชว่ยในการจดัหมวดหมูข่องงาน ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวดเร็ว 
     7. ชว่ยให้มีการประเมินผลและตดิตามผลการปฏิบตังิานเก่ียวกบัหลกัสตูร ได้จดัท าสาระของ
หลกัสตูรตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรแกนกลาง เพ่ือใช้เป็นแนวทางก ากบั ควบคมุ และวางแผนการ
จดัการศกึษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ และต้องจดัท ารายละเอียดเพิ่มเตมิให้สอดคล้องกบัสภาพ
ท้องถ่ิน  
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      4.3  การบริหารหลักสูตร 
 หลกัสตูรของการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานนัน้  ต้องประกอบไปด้วยหลกัสตูรแกนกลางท่ีเป็น
ทิศทางหรือแนวทางให้โรงเรียนน ามาสร้างหลกัสตูรของโรงเรียน เพ่ือใช้จดัการเรียนการสอนแก่นกัเรียน
ตอ่ไป โดยผู้ ท่ีบทบาทในการการบริหารงานวิชาการจ าเป็นต้องด าเนินการก ากบัดแูลให้การบริหาร
หลกัสตูรให้มีประสิทธิภาพ 
  กมล ภู่ประเสริฐ (2544: 32-36) กลา่ววา่ การบริหารหลกัสตูรประกอบด้วย  
  1.  การรวบรวมเอกสารเอกสารและวสัดตุา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัจดัท าหลกัสตูรโรงเรียน ได้แก่ 
เอกสารเก่ียวกบัหลกัสตูรแกนกลาง  เอกสารเก่ียวกบัท้องถ่ิน เอกสารการปฏิรูปการศกึษา เน่ืองจาก
เอกสารดงักลา่วเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความเข้าใจให้แก่บคุลากรในโรงเรียนใช้เป็นแนวทางใน
การจดัท าหลกัสตูรโรงเรียน 
  2.  รวบรวมข้อมลูและสารสนเทศเก่ียวกบัชมุชน  ศกึษาชมุชนอยา่งละเอียด  โดยการส ารวจ  
การสมัภาษณ์ หรือพดูคยุกบัคนในชมุชน  หรือการขอข้อมลูและสารสนเทศจากหนว่ยงานของรัฐหรือ
หนว่ยงานของภาคเอกชน 
  3.  สร้างความเข้าใจเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูร  ให้แก่บคุลากรในโรงเรียนและชมุชน
โดยการประชมุชีแ้จงอาจเชิญวิทยากรทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนมาให้ความรู้ หรือการสง่
บคุลากรของโรงเรียนไปประชมุ อบรมเพิ่มเตมิ  และอาจด าเนินการประชาสมัพนัธ์ชีแ้จงเพิ่มเตมิ โดย
อาจจะจดัท าเอกสารเพิ่มเตมิในประเดน็ส าคญั  การประชมุชีแ้จง  การประชมุเชิงปฏิบตักิาร 
  4.  การเตรียมการ  ตัง้แตก่ารเตรียมการด้านบคุลากรท่ีรับผิดชอบ  อาคาร  สถานท่ี  วสัดุ
อปุกรณ์  รวมทัง้บคุคลในชมุชนท่ีจะเข้าร่วมด าเนินการจดัท าหลกัสตูร 
  5.  การวางแนวทางการตดิตามก ากบัการใช้หลกัสตูร 
  6.  การวางแนวทางการประเมินการใช้หลกัสตูร โดยต้องมีการประเมินแผนการใช้หลกัสตูร  
ประเมินการด าเนินการตามหลกัสตูร และผลการใช้หลกัสตูร โดยทัง้สามสว่นนีย้่อมมีความสมัพนัธ์กนั 
    สภุนนัท์ แก้วประไพ (2544: 24) กลา่วถึงบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในสว่นของหลกัสตูร
และการน าหลกัสตูรไปใช้ ดงัตอ่ไปนี ้
   1. จดัหาหลกัสตูรและเอกสารไว้ใช้ให้เพียงพอส าหรับการปฏิบตังิานของครู 
   2. แนะน าครูผู้ ร่วมงานในโครงการด้านการนิเทศการศกึษาในโรงเรียน ให้เข้าใจ หลกัการ 
จดุหมาย โครงสร้าง และสิ่งส าคญัของหลกัสตูรท่ีก าลงัใช้อยู่ 
   3. ให้มีการชีแ้จง แนะน า ทบทวนหลกัสตูรและเอกสารหลกัสตูรแก่ครูก่อนท าการสอน 
   4. ให้มีการสนทนา อภิปราย ประชมุหรือฟังการอภิปราย หรือการสนทนาเร่ืองหลกัสตูร
ร่วมกบัผู้ รู้หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องในท้องถ่ิน 
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   5. จดัให้มีการผลิต จดัท าหลกัสตูร เอกสารหลกัสตูร คูมื่อการใช้หลกัสตูรให้ครูอยา่งเพียงพอ
ครบถ้วน และดแูลให้พร้อมท่ีจะใช้อยูต่ลอดเวลา 
  6. ชีแ้จงเร่ืองหลกัสตูรการสอน แผนการสอน และนโยบายด้านการเรียนการสอนตลอดจนสิ่ง
ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองหลกัสตูร และการสอนตามแนวทางของโรงเรียนแก่ครูท่ีย้ายมาใหม่หรือบรรจใุหมใ่ห้
เข้าใจและรับผิดชอบด้วยวิธีท่ีเป็นแบบแผนท่ีแนน่อน 
   7. จะให้มีกรรมการตรวจสอบการใช้หลกัสตูรประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนตัง้แตข่ัน้
การเตรียมการสอนเป็นต้นไป จนถึงการวดัผลและประเมินผลผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผู้ มีบทบาท
ส าคญัท่ีสดุ ในการบริหารงานด้านหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใช้ในสถานศกึษา ซึง่มีแนวทาง
ปฏิบตังิานตามภารกิจของสถานศกึษา  
    รุจิร์ ภู่สาระ (2545: 198) ได้กลา่วถึงการบริหารการน าหลกัสตูรไปใช้  ซึง่ได้แก่ 
   1. การบริการจดัการห้องสมดุ ให้เป็นแหลง่ศกึษาค้นคว้าท่ีส าคญัท่ีสดุในโรงเรียนโดยจดัหา
เอกสารอ้างอิง การใช้วิธีการสืบค้นท่ีทนัสมยั สง่เสริมให้มีการจดักิจกรรมการอ่านเพ่ือเชิญชวนให้
นกัเรียนมีนิสยัรักการอ่าน รู้จกัค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
   2. จดัหาแหลง่เรียนรู้อ่ืน ๆ ภายนอกสถานศกึษา เชน่ จดัหาส่ือธรรมชาตแิทนการใช้ส่ือ
อปุกรณ์ราคาแพง รวมทัง้จดัหาภมูิปัญญาท้องถ่ินโดยจดัเป็นท าเนียบเพ่ือชว่ยให้ครูได้มีโอกาสใช้
บคุลากรเหลา่นีเ้สริมสร้างความรู้ในสภาพจริงของท้องถ่ิน 
   3. จดัสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนให้สวยงาม สะอาดนา่อยู่
ปลอดภยัและปราศจากอบายมขุ 
   4. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและผู้ปกครองเป็นประจ าเพ่ือรับฟัง
ความคดิเห็นผลการใช้หลกัสตูร คือ พฤตกิรรมและการปฏิบตัขิองนกัเรียนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการใช้
หลกัสตูร 
  5. จดัอาคารสถานท่ีในการด าเนินงาน 
    6. จดัท าและจดัหาส่ือ/อปุกรณ์การเรียนการสอนให้เหมาะสมตามท่ีหลกัสตูรก าหนด 
   7. จดัสรรงบประมาณ โดยค านงึถึงการใช้หลกัสตูรเป็นสิ่งส าคญัไมย่ิ่งหย่อนไปกว่า 
อาคารสถานท่ี 

  8. จดัโครงการในการพฒันาบคุลากรในโรงเรียนตัง้แตค่รู นกัเรียน เจ้าหน้าท่ีนกัการ 
ภารโรง ให้เข้าใจการเปล่ียนแปลงการจดัการศกึษาในยคุปฏิรูปการศกึษา 
  กรมวิชาการ (2546: 99) ได้สรุปถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารในการน าหลกัสตูรไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ คือ 

  1. ศกึษาท าความเข้าใจหลกัสตูรการศกึษาและวิสยัทศัน์การจดัการศกึษา 
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   2. ท าหน้าท่ีวางแผนการก าหนดหลกัสตูร หนว่ยการเรียนรู้ การจดักิจกรรม การเรียนรู้การ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
  3. ประเมินผลการใช้หลกัสตูร เพ่ือน าผลมาปรับปรุงพฒันาหลกัสตูรให้ทนัสมยั 
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน ชมุชนและท้องถ่ิน 
   กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์การบริหารงานวิชาการในด้านการพฒันาหลกัสตูร  โดย
การศกึษาวิเคราะห์เอกสารหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ท่ีก าหนดเป็นสาระแกนกลางของกระทรวง 
ศกึษาธิการ ข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัญหา และความต้องการของสงัคม ชมุชน และท้องถ่ิน 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศกึษาเพ่ือก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์โดยมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายในโรงเรียน และชมุชน จดัท าโครงสร้างหลกัสตูร
และสาระตา่ง ๆ ท่ีก าหนดให้มีในหลกัสตูรสถานศกึษาท่ีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ เป้าหมาย และ
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ ส ารวจความรู้ ความสามารถของครูให้สอดคล้องกนักบัการจดัท าหลกัสตูร
ของสถานศกึษา ประสานกบักลุม่บริหารงานบคุคลเพื่อจดัสรรอตัราก าลงัให้เหมาะสมโดยพยายาม 
บรูณาการเนือ้หาสาระทัง้ในกลุม่สาระการเรียนรู้เดียวกนัและระหวา่งกลุม่สาระการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสม น าหลกัสตูรไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน และบริหารจดัการการใช้หลกัสตูรให้เหมาะสม
เสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร จดัท าหลกัสตูรและแนวปฏิบตักิารใช้หลกัสตูร ตรวจสอบ
เก่ียวกบัการโอน/ย้าย หลกัสตูรระหวา่งโรงเรียนและหลกัสตูรอ่ืนส ารวจความต้องการของผู้ รับบริการใน
การจดัการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน การเรียนแบบอธัยาศยั  รวมทัง้ก าหนดแนวทางการใช้
หลกัสตูร เสนอแนะกลุม่งาน งาน ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงานในการพฒันาหลกัสตูร  
   การบริหารงานวิชาการด้านการพฒันาหลกัสตูรตามพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 
2542 และแก้ไขเพิ่มเตมิ ( ฉบบั2 ) พ.ศ.2545  ประกอบไปด้วย 
   1. ศกึษาวิเคราะห์เอกสารหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาระแกนกลางของกระทรวง 
ศกึษาธิการ ข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัญหา และความต้องการของสงัคม ชมุชน และท้องถ่ิน 
   2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ ประเมินสถานภาพสถานศกึษาเพ่ือก าหนดวิสยัทศัน์ 
ภารกิจ เป้าหมาย คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์โดยมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายในโรงเรียน และชมุชน 
  3. จดัท าโครงสร้างหลกัสตูรและสาระตา่ง ๆ ท่ีก าหนดให้มีในหลกัสตูรสถานศกึษาท่ี
สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ เป้าหมาย และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ โดยพยายามบรูณาการเนือ้หาสาระ
ทัง้ในกลุม่สาระการเรียนรู้เดียวกนัและระหวา่งกลุม่สาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
  4. น าหลกัสตูรไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน และบริหารจดัการการใช้หลกัสตูรให้
เหมาะสม 
   5. เสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
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  6. จดัท าหลกัสตูรและแนวปฏิบตักิารใช้หลกัสตูร 
   7. ตรวจสอบเก่ียวกบัการโอน/ย้าย หลกัสตูรระหว่างโรงเรียนและหลกัสตูรอ่ืน 
   8. ส ารวจความต้องการของผู้ รับบริการในการจดัการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน การ
เรียนแบบอธัยาศยั  รวมทัง้ก าหนดแนวทางการใช้หลกัสตูร เสนอแนะกลุม่งาน งาน ท่ีเก่ียวข้องในการ
ด าเนินงาน  
      4.4  แนวทางการจัดท าหลักสูตรโรงเรียน 
    หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 สูก่ารจดัท าหลกัสตูรโรงเรียน 
จดัท าขึน้เพ่ือให้เขตพืน้ท่ีการศกึษา หนว่ยงานระดบัท้องถ่ินและโรงเรียนทกุสงักดัท่ีจดัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพฒันาหลกัสตูรและจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันา
เดก็และเยาวชนไทยทกุคนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (กระทรวงศกึษาธิการ 2551 : 1) หลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 นอกเหนือจากการก าหนดวิสยัทศัน์ หลกัการ 
จดุหมาย สมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้แล้วยงัได้ให้
รายละเอียดในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคญัของการ
พฒันาคณุภาพนกัเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบสุิ่งท่ีผู้ เรียนพงึรู้และปฏิบตัไิด้มีคณุธรรม จริยธรรม
และคา่นิยมท่ีพงึประสงค์ ท่ีต้องการให้เกิดแก่นกัเรียน เม่ือจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน นอกจากนัน้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาการศกึษาทัง้ระบบ เพราะมาตรฐาน
การเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบวา่ต้องการอะไร ต้องสอนอะไร จะสอนอยา่งไร และประเมินอยา่งไร 
รวมทัง้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกนัคณุภาพการศกึษา รวมถึงการก าหนดตวัชีว้ดัระบุ
สิ่งท่ีผู้ เรียนพงึรู้และปฏิบตัไิด้ รวมทัง้คณุลกัษณะของผู้ เรียนในแตล่ะระดบัชัน้ ซึง่สะท้อนถึงมาตรฐาน
การเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ในการก าหนดเนือ้หา จดัท าหนว่ย
การเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคญัส าหรับการวดัและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบ
คณุภาพนกัเรียน  ประกอบด้วย 
  1. ตวัชีว้ดัชัน้ปีเป็นเป้าหมายในการพฒันาผู้ เรียนแตล่ะชัน้ปีในระดบัการศกึษาภาคบงัคบั 
(ป.1- ม.3) 
   2. ตวัชีว้ดัชว่งชัน้เป็นเป้าหมายในการพฒันาผู้ เรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
(ม.4 – ม.6) 
   จากรายละเอียดตา่ง ๆ ของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานดงัท่ีกลา่วมา โรงเรียน
สามารถน าเป็นแนวทางในการจดัท าหลกัสตูรโรงเรียนท่ีสนองตอบตอ่หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และเพิ่มเตมิในสว่นท่ีเป็นความต้องการของท้องถ่ินโดยมีองค์ประกอบ ดงันี ้
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    1. สว่นน า (วิสยัทศัน์ พนัธกิจ จดุหมาย คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ สมรรถนะส าคญัของ
ผู้ เรียน) 
   2. การจดัท าโครงสร้างหลกัสตูร (รายวิชาพืน้ฐาน รายวิชาเพิ่มเตมิ กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
เวลาเรียนระดบัประถมศกึษา (ป.1 – ป.6) (รายปี)  ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) (รายภาค)
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย(ม.4 – ม.6) (รายภาค) โครงสร้างหลกัสตูรเป็นการน าเสนอโครงสร้าง
หลกัสตูรของโรงเรียนในแตล่ะระดบัชัน้ สนองตอบตอ่หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 และความเป็นท้องถ่ินทัง้ในระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา และระดบัโรงเรียนท่ีสะท้อน
การบริหารจดัการหลกัสตูร เวลาเรียนในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน สาระการ
เรียนรู้ท้องถ่ินเพิ่มเตมิ หรือ การจดัรายวิชาเพิ่มเตมิตามความต้องการของโรงเรียน 
   3. การจดัท าค าอธิบายรายวิชา (รหสัวิชา ช่ือรายวิชา กลุม่สาระการเรียนรู้ระดบัชัน้ เวลา
เรียน รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
                   3.1 ศกึษามาตรฐานการเรียนรู้ 
         3.2 ศกึษาตวัชีว้ดัชัน้ปี (ป.1 – ม.3) 
         3.3 ศกึษาตวัชีว้ดัชว่งชัน้ (ม.4 – ม.6) 
         3.4 ศกึษาสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
         3.5 ศกึษากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินเพิ่มเตมิ 
         3.6 ศกึษาการลงรหสัรายวิชาทัง้พืน้ฐาน  และเพิ่มเติมประมวลจดัท าค าอธิบายรายวิชา 
แยกตามกลุม่สาระการเรียนรู้ อนัประกอบไปด้วย สว่นของสาระการเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนรู้
และคณุลกัษณะท่ีเกิด (คณุภาพผู้ เรียนตามหลกัสตูร) 
    4. เกณฑ์การจบหลกัสตูร 
    5. การจดัท าหนว่ยการเรียนรู้ 
        5.1 โครงสร้างหลกัสตูรโรงเรียน 
        5.2 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชีว้ดั 
        5.3 สาระการเรียนรู้  ด าเนินการจดัหนว่ยการเรียนรู้ในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ท่ี
ครอบคลมุหลกัสตูรแกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินเพิ่มเตมิ 
    6. การออกแบบการเรียนรู้ท่ีอิงมาตรฐาน 
         6.1 ตวัชีว้ดั 
         6.2 สาระการเรียนรู้ทัง้แกนกลางและท้องถ่ิน 
         6.3 ชิน้งาน / ภาระงาน 
         6.4 เกณฑ์การประเมิน 



60 

 

 

         6.5 ช่ือหนว่ยการเรียนรู้ 
         6.6 เวลาเรียนด าเนินการออกแบบการเรียนรู้ท่ีอิงมาตรฐานการเรียนรู้ (แผนการจดัการ
เรียนรู้) ประกอบไปด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั สาระส าคญั สาระการเรียนรู้ (ความรู้ ทกัษะ/
กระบวนการ คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์) ชิน้งาน/ภาระงาน เกณฑ์การประเมินชิน้งาน กิจกรรมการ
เรียนรู้ (น าเข้าสูบ่ทเรียน ชว่ยพฒันาผู้ เรียน รวบยอด ส่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล บนัทึกผล
หลงัสอน) 
   7. คูมื่อการวดัและประเมินผลระดบัโรงเรียน 
       7.1 การประเมินในระดบัชัน้เรียน ประเมินความก้าวหน้าโดยใช้วิธีการอยา่งหลากหลาย 
       7.2 การประเมินในระดบัโรงเรียน ตดัสินผลการเรียนรู้รายปี / รายภาค การอา่น คดิ
วิเคราะห์และเขียนตลอดจนคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์และกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนการด าเนินการจดัท า
หลกัสตูรสถานศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ซึง่โรงเรียนน า
ร่องและพร้อมใช้ใช้ในปีการศกึษา 2552 โรงเรียนทัว่ไปใช้ในปีการศกึษา 2553 จะเห็นได้วา่ เป็นการ
ทบทวนหลกัสตูรโรงเรียนเดิม โดยจดัท าโครงสร้างหลกัสตูรโรงเรียน จดัท าค าอธิบายรายวิชา โดย
ประมวลจากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กรอบหลกัสตูรระดบัท้องถ่ิน 
และสถานศกึษาพิจารณาเพิ่มเตมิในสว่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชน / ท้องถ่ินท่ีต้องการพฒันาเป็น
พิเศษ 
     4.5 ปัญหาการบริหารหลักสูตร 
   การบริหารจดัการหลกัสตูรท่ีมีประสิทธิภาพ โรงเรียนต้องมีการเตรียมวางแผนเพื่อใช้
หลกัสตูร ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียนจะต้องศกึษาและท าความเข้าใจหลกัสตูร และ
เตรียมความพร้อมในการใช้หลกัสตูร พิจารณาถึงงบประมาณและอาคารสถานท่ีว่าพอเพียงหรือไม่ 
การเตรียมบคุลากรเก่ียวกบัการใช้หลกัสตูรจะด าเนินการโดยวิธีใด การวางแผนงานเพ่ือใช้หลกัสตูร
อยา่งละเอียดรอบคอบและมีขัน้ตอน จะท าให้การใช้หลกัสตูรประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
โรงเรียนควรมีการสง่เสริมสนบัสนนุการน าหลกัสตูรไปสูก่ารปฏิบตัอิย่างเหมาะสม เน่ืองจากโรงเรียน
แตล่ะแหง่มีบริบทตา่งกนั ความพร้อมตา่งกนั อีกทัง้มีความแตกตา่งกนัในด้านงบประมาณ ทรัพยากร 
สถานท่ี และบคุลากร รวมทัง้นกัเรียนในโรงเรียนแตล่ะโรงเรียนก็มาจากพืน้เพครอบครัว ฐานะทาง
เศรษฐกิจ สงัคมท่ีตา่งกนั มีความรู้ความสามารถตลอดจนความต้องการท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้การ
วางแผนในการบริหารจดัการหลกัสตูรจงึควรพิจารณาให้สอดคล้องสมัพนัธ์กบัปัจจยัตา่งๆ ดงักลา่ว
ด้วย (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา. 2552: 35) แตท่ี่ผา่นมายงัพบปัญหาการบริหารงาน
วิชาการด้านหลกัสตูร ดงันี ้
  ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษาได้น าเสนอผลการวิจยั เร่ือง กรอบทิศทางการวิจยัทาง
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การศกึษาในอนาคต และประเดน็ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ภาพรวมการศกึษาของประเทศไทย เก่ียวกบั
ปัญหาด้านหลกัสตูร คือ การพฒันาหลกัสตูร เน่ืองจากครูผู้ใช้หลกัสตูรยงัขาดความรู้ความเข้าในอยา่ง
ถ่องแท้ในสาระของหลกัสตูร หลกัสตูรไปไมถ่ึงมือผู้ปฏิบตัิในระดบัสถานศกึษา การขาดแคลน
งบประมาณในการบริหารหลกัสตูร (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2550: 2) 
  สนัต ิบญุภิรมย์ (2552: 19-20) ได้กลา่วถึงปัญหาการบริหารงานวิชาการยงัมีจดุอ่อนและ
ข้อบกพร่องในด้านหลกัสตูร ดงันี ้

  1. ขาดการพฒันาหลกัสตูรหรือปรับปรุงหลกัสตูรแกนกลางให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรท้องถ่ิน
และหลกัสตูรสถานศกึษา 
  2. การสง่เสริมสนบัสนนุจากผู้บริหารโรงเรียนและระดบัสงูไมเ่พียงพอและท่ีส าคญัผู้บริหาร
ให้ความสนใจกบังานอ่ืน ๆ ของสถานศกึษามากกวา่งานวิชาการ 
  3. สถานศกึษาให้ความร่วมมือกบับคุคล ครอบครัว ชมุชนและองค์กรสงัคมอ่ืน ๆ ในการมี
สว่นร่วมในการพฒันางานวิชาการน้อย 
  ธีระ  รุญเจริญ ได้กลา่วถึงสภาพและปัญหาการจดัการศกึษา ตามรัฐธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 และได้รับการแก้ไขเพิ่มเตมิบางมาตรา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 
(2553: 10-15) เก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านหลกัสตูร ดงันี  ้
  1. ผู้บริหารและครู ขาดความเข้าใจและขาดความสามารถในการจดัท าหลกัสตูร สง่ผลให้
สถานศกึษาสบัสน ไมม่ัน่ใจ และเข้าใจไมต่รงกนั 
  2. การให้ความรู้ ในการพฒันาหลกัสตูรของแตห่น่วยงานไมต่รงกนั 
  3. ปฎิรูปหลกัสตูรได้ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้แตไ่มส่ามารถบริหารให้บรรลเุป้าหมายได้ 
  4. สว่นกลางก าหนดมาตรฐานระหวา่งชว่งชัน้คอ่นข้างมากและซ า้ซ้อน ท าให้หนว่ยการ
เรียนรู้และเนือ้หาสาระมากมาย 
    ส าหรับโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษา ขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 จ านวน 20 โรงเรียน ตามประกาศของกระทรวงศกึษาธิการข้างต้น จากการรับการ
ประเมินคณุภาพภายนอกเพ่ือการประกนัคณุภาพทางการศกึษา โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพทางการศกึษา (องค์การมหาชน) สมศ. ได้สรุปผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบ 2 
(พ.ศ. 2548- พ.ศ.2553) และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพฒันาโรงเรียนในส่วนบทสรุปส าหรับผู้บริหาร ท่ียงั
พบกบัปัญหาการบริหารวิชาการด้านหลกัสตูร (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพทาง
การศกึษา (องค์การมหาชน). 2554: ออนไลน์) ดงันี ้
   1. การบริหารหลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูรในโรงเรียนยงัขาดการตอ่เน่ือง 
   2. การบริหารหลกัสตูรและการจดัท าหลกัสตูรโรงเรียน ขาดความสอดคล้องกบัความ
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ต้องการของท้องถ่ินและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
  นอกจากนีผู้้วิจยัได้ศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิชาการด้านหลกัสตูร  
และพบกบัปัญหา ดงันี ้ 
  อมลวรรณ  วีระธรรมโม และวิทวฒัน์  ขตัตยิะมาน (2551: 163-164) ได้ท าการวิจยั เร่ือง 
สภาพปัจจบุนัและปัญหาการบริหารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษาตามแนวคดิการบริหารโรงเรียน 
เป็นฐานในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสงขลา เขต1 ผลการวิจยั พบวา่ 
ปัญหาการบริหารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา ดงันี ้
  1. ด้านการเตรียมความพร้อม การจดัท าสาระหลกัสตูรสถานศกึษา ยงัพบปัญหาอยูใ่น 
ระดบัมาก 
  2. ด้านการด าเนินการใช้หลกัสตูร ด้านการก ากบั ติดตาม นิเทศและประเมินการใช้หลกัสตูร 
พบปัญหาระดบักลาง 
  ท่ีเป็นเชน่นีเ้น่ืองจากโรงเรียนแตล่ะแหง่มีความจ าเป็นเร่งดว่นท่ีต้องด าเนินการสร้างหลกัสตูร
ตามเวลาท่ีส านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนด ซึง่ครูในสถานศกึษายงัไมไ่ด้รับการเตรียมความ
พร้อม ยงัขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวคิดหลกัสตูร กระบวนการพฒันาหลกัสตูรและท่ีส าคญัผู้
ปฏิบตัไิมเ่คยมีประสบการณ์ในการสร้างหรือพฒันาหลกัสตูรโรงเรียน 
  ชญัญา พงษ์ชยัและคณะ (2553: บทคดัยอ่) ได้วิจยั เร่ืองปัญหาและแนวทางแก้ไขการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
สระบรีุ เขต 2 ผลการวิจยัพบปัญหาการบริหารงานวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาการบริหารหลกัสตูร
คือ ปัญหาครูวิเคราะห์หลกัสตูรไมเ่ป็น และไมส่ามารถน าไปจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรง
หลกัสตูร มีปัญหามากท่ีสดุ เน่ืองจากครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หลกัสตูรและไม่
สามารถน าไปจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
  ปรียาภสัสร์  เส็งเส และธานี เกสทอง (2553: 6 ออนไลน์) ได้ศกึษาปัญหาและการน าเสนอ
แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอไพศาลี ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษานครสวรรค์  เขต 3 มาวิเคราะห์ปัญหาและผลการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาการบริหาร
หลกัสตูร คือ ด้านการบริหารหลกัสตูร โดยภาพรวมมีปัญหาระดบัปานกลาง ข้อท่ีมีปัญหาอนัดบัท่ี1 
คือ การจดัท าหลกัสตูรโรงเรียนโดยให้ทกุฝ่ายและผู้ เก่ียวข้องเข้ามามีสว่นร่วม  ปัญหาอนัดบัท่ี 2 คือ 
การจดัท าคูมื่อครูเก่ียวกบัหลกัสตูรโรงเรียนและการเรียนการสอน  และปัญหาอนัดบัท่ี3  คือ การ
วิเคราะห์สภาพปัจจบุนัของสถานศกึษาก่อนจดัท าหลกัสตูรโรงเรียน 
  จกัรกฤษณ์ วงษ์วิทยานนัท์ (2554: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาปัญหาในการบริหารจดัการหลกัสตูร
ระดบัสถานศกึษาในโรงเรียนพร้อมใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
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กรณีศกึษา โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 ผลการวิจยั
พบวา่ ครูยงัขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจดัท าหลกัสตูรโรงเรียน ความสามารถการบริหารจดัการ
หลกัสตูรโรงเรียน ชมุชนขาดการมีสว่นร่วมในการจดัท าหลกัสตูรท้องถ่ิน  ขาดการนิเทศติดตามการใช้
หลกัสตูรโรงเรียน โรงเรียนขาดการวางแผนประเมินการใช้หลกัสตูรโรงเรียนตามสภาพจริงทัง้ก่อนใช้ 
ระหวา่งใช้และหลงัใช้ การวิจยัเพ่ือติดตามและประเมินผลการใช้หลกัสตูรโรงเรียน โรงเรียนยงัไมมี่การ
ท าวิจยัหลกัสตูรโรงเรียนอยา่งจริงจงั 
  จากการศกึษาข้างต้นจะพบปัญหาการบริหารหลกัสตูร ได้แก่ 1) บคุลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจดัท าหลกัสตูร 2) ขาดการพฒันาหลกัสตูรอยา่งตอ่เน่ือง 3) ขาดการมีสว่นร่วมในการ
จดัท าหลกัสตูร 4) ขาดการประเมินการใช้หลกัสตูร 5) ไมส่ามารถบริหารหลกัสตูรได้บรรลเุป้าหมาย 
    สรุปจะเห็นวา่การบริหารงานวิชาการด้านหลกัสตูร ท่ีสามารถจดัการเรียนรู้ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของการจดัการศกึษาได้ ผู้ มีบทบาทการบริหารงานวิชาการด้านหลกัสตูรต้องเร่ิมต้นด้วยการ
วิเคราะห์หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน การเตรียมความพร้อม ความรู้ความเข้าใจแก่
บคุลากรท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย ศกึษาความต้องการของชมุชนและท้องถ่ิน จดัสรรงบประมาณในการ
บริหารหลกัสตูร สง่เสริม สนบัสนนุบคุลากรเข้ารับการอบรมพฒันาความรู้เก่ียวกบัหลกัสตูร จดัเตรียม
เอกสาร คูมื่อการจดัท าหลกัสตูรและแนวปฏิบตักิารใช้หลกัสตูร ให้สามารถบรูณาการเนือ้หาสาระทัง้
ในกลุม่สาระการเรียนรู้เดียวกนัและระหวา่งกลุม่สาระการเรียนรู้ได้ สง่ผลให้หลกัสตูรท่ีใช้ในการจดัการ
เรียนการสอนความความถนดั ความต้องการของนกัเรียน ชมุชนและท้องถ่ิน ตลอดจนการด าเนินการ
ตดิตาม ประเมินหลกัสตูร ทัง้ก่อนใช้หลกัสตูร ระหวา่งใช้และหลงัการใช้หลกัสตูร รวมถึงการสง่เสริม
การวิจยัหลกัสตูร เพ่ือน าผลการประเมินและการวิจยัมาใช้ปรับปรุง พฒันาหลกัสตูรโรงเรียนตอ่ไป 
 
5. การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน 
  การจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลกัสตูรโรงเรียน กรมวิชาการ (2545: 34) เป็น
ภารกิจหลกัของผู้บริหาร ดงันัน้ผู้บริหารสว่นใหญ่ต้องให้ความส าคญักบัการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอน จดัโปรแกรมการศกึษา โดยมุง่ท่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเป็นหลกัให้นกัเรียน
ประสบผลส าเร็จในการเรียน ซึง่ตรงตามจดุมุง่หมายการศกึษาท่ีต้องเน้นไปท่ีผู้ เรียนซึง่เป็นผลผลิตของ
โรงเรียนให้มีคณุภาพ และจะสง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่และศรัทธาของผู้ปกครองในการสง่บตุรหลานเข้า
มาเรียน หากโรงเรียนมีงานวิชาการก้าวหน้าโรงเรียนก็จะมีช่ือเสียงเป็นท่ีนิยมและเป็นท่ียอมรับ  ซึง่มี
นกัการศกึษาได้ให้ความหมายการจดัการเรียนการสอน ดงันี ้
      5.1  ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 
   วฒันาพร  ระงบัทกุข์ (2542: 4) ได้ให้ความหมายของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียน
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เป็นส าคญั คือการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคญักบัผู้ เรียน สง่เสริมให้ผู้ เรียนรู้จกัเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนในเร่ืองท่ีสอดคล้องกบัความสามารถ และความต้องการของตนเอง และได้พฒันา
ศกัยภาพของตนเองอยา่งเต็มท่ี 
    ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ (2543: 20-21) ได้อธิบายถึง การจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนส าคญัท่ีสดุ หมายถึง การก าหนดจดุหมาย สาระ กิจกรรมแหลง่เรียนรู้ส่ือการเรียน 
และการวดัประเมินผล ท่ีมุง่พฒันาคน และชีวิตให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เตม็ตามความสามารถ 
สอดคล้องกบัความถนดั ความสนใจ และความต้องการของนกัเรียน 
     5.2  ความส าคัญของการบริหารการจัดการเรียนการสอน 
    มีผู้ศกึษาความส าคญัของการบริหารงานด้านการจดัการเรียนการสอน ดงันี  ้
    สมชาย  ฐิตรัิตนอศัว์ (2551:4-6) กลา่ววา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแหลง่เรียนรู้เป็นกลไก
ท่ีส าคญัอยา่งหนึง่ ในการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจดุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ให้ผู้ เรียนได้ลงมือ
ปฏิบตัิ ระหวา่งหรือหลงัการเรียนรู้ในแหลง่เรียนรู้นัน้ ๆ และส าหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแหลง่
เรียนรู้นัน้ ผู้จดักิจกรรมหรือผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จ าเป็นต้องมีความรู้เพียงพอเก่ียวกบัแหลง่
เรียนรู้ท่ีจะน ามาออกแบบกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบตั ิซึ่งต้องรู้วา่แหลง่เรียนรู้นัน้ถกูจดัอยู่ในประเภท
ใด มีองค์ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองอะไรบ้าง และมีวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้อย่างไร ตลอดจนจดุเน้น หรือ
กิจกรรมของแหลง่เรียนรู้วา่ มีกิจกรรมอะไรบ้างและมีเนือ้หาสาระอะไรท่ีต้องการเน้นให้ผู้ เข้าใช้บริการ
ทราบหรือเรียนรู้ ซึง่ผู้ออกแบบกิจกรรมต้องเข้าใจในเร่ืองนี ้เน่ืองจากองค์ความรู้ตา่ง ๆ ท่ีอยู่ในแหลง่
เรียนรู้อาจมีเนือ้หาสาระท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาสาระการเรียนรู้ในหลกัสตูร ซึง่ก็จะเป็นประโยชน์และมี
ความหมายตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียนมากขึน้ ดงันัน้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จงึเป็นกิจกรรมท่ี
ชว่ยเตมิเตม็ความรู้ หรือการขยายความรู้ความเข้าใจให้ผู้ เรียนหรือเสริมทกัษะท าให้เกิดเป็นองค์ความรู้
ใหมใ่นตวัผู้ เรียนตอ่ไป ฉะนัน้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จงึจ าเป็นต้องเข้าใจเก่ียวความหมาย
ความส าคญั ลกัษณะ ประโยชน์ รูปแบบ และขัน้ตอนตลอดจนหลกัในการสร้างหรือออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ในแหลง่เรียนรู้ความหมายและความ ส าคญัของกิจกรรมการเรียนรู้ในแหลง่เรียนรู้ เป็น
กิจกรรมท่ีต้องการให้ผู้ เรียนได้มีการฝึกเสริมทกัษะในการเรียนรู้ในแหลง่เรียนรู้ ซึง่ในท่ีนี ้หมายถึงการ
ท ากิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ท่ีต้องการให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบตั ิเพ่ือเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และมีทกัษะเพิ่มขึน้ สว่นใหญ่กิจกรรมการเรียนรู้ มกัจะมีอยูท้่ายบทเรียนซึง่ในบางครัง้กิจกรรมการ
เรียนรู้จะมีลกัษณะเป็นแบบฝึกหดัให้ผู้ เรียน ได้ฝึกปฏิบตัิหรือเป็นใบงานให้ผู้ เรียนปฏิบตัริะหวา่งเรียนรู้ 
หรือหลงัการเรียนรู้ในแหลง่เรียนรู้ กิจกรรมแบบการเรียนรู้ในแหลง่เรียนรู้มีความส าคญัตอ่ผู้ เรียน 
เพราะการท ากิจกรรมจะชว่ยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทกัษะให้กบัผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้เร็วขึน้ ชดัเจนขึน้กว้างขวางขึน้ ท าให้การจดัการเรียนการสอนประสบความส าเร็จอยา่งมี
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ประสิทธิภาพ  
  กระทรวงศกึษาธิการ (วารสารวิชาการ: 2553)การจดัการเรียนการสอนมีความส าคญั เพราะ
จะท าให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรม และรู้ถึงวิธีการพฒันาผู้ เรียนไปสูเ่ป้าหมายได้
อยา่งไร และสามารถก าหนดวิธีการวดัและประเมินผล ท่ีสามารถตรวจสอบคณุภาพของผู้ เรียนวา่บรรลุ
เป้าหมายของการจดัการเรียนการสอนหรือไม่ 
     5.3 การบริหารจัดการเรียนการสอน 
   ในด้านการบริหารการสอน ดุ๊ก (วีระ สภุากิจ. 2540: 95; อ้างอิงจาก Duke. 1987:81-84) ได้
กลา่วถึงวิสยัทศัน์ท่ีบรูณาการเก่ียวกบับริหารการสอนวา่ ผู้บริหารการสอนท่ีประสบความส าเร็จต้อง
จดัการใน 7 สถานการณ์  ได้แก่  
   1. การนิเทศและการพฒันาครู 
   2. การประเมินผลครู  
   3. การบริหารและการสนบัสนนุการสอน  
   4. การจดัการทรัพยากร 
   5. การควบคมุคณุภาพ  
   6. การประสานงาน  
   7. การแก้ข้อขดัข้อง  
  ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ. (2544: 38-39) ได้ให้แนวทาง
กระบวนการในการปฏิบตังิานวิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียนในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียน
การสอนไว้  ดงันี ้
  1. จดัให้มีแผนการสอนให้ครบถ้วนทกุชัน้ และทกุกลุม่สาระ ส าหรับหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่เน้นให้ครูผู้สอนจดัท าแผนการสอนเอง ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าและกระตุ้นให้ครู
จดัท าและตดิตามการน าไปใช้ด้วย 
  2. จดัห้องให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัจ านวนนกัเรียน รวมถึงจดัวสัดคุรุภณัฑ์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้เพียงพอตามความจ าเป็น 
  3. จดัสถานท่ีอปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และห้องพิเศษ เพ่ือสนบัสนนุการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนในกลุม่สาระตา่งๆ ตามสภาพความพร้อมของโรงเรียน 
  4. ตรวจสอบการจดัตารางสอนให้เหมาะสมกบัเวลาและสอดคล้องกับอตัราเวลาเรียนใน
หลกัสตูรทกุกลุม่สาระ ทกุชัน้เรียน และให้มีตารางสอนรวมของโรงเรียนด้วย 
  5. จดัท าหรือจดัหาเอกสารประกอบหลกัสตูร และแบบพิมพ์ตา่งๆ ท่ีสนบัสนนุการสอนเชน่ 
แผนการสอน คูมื่อครู และเอกสารท่ีเก่ียวข้องส าหรับครูผู้สอนให้เพียงพอทกุระดบัชัน้  การนิเทศและ
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การพฒันาครูการประเมินผลครู  การจดัการทรัพยากร  การควบคมุคณุภาพการบริหารและการ
สนบัสนนุทางการสอนการประสานงาน การแก้ข้อขดัข้องและทกุกลุม่สาระ โดยการส ารวจความขาด
แคลน และความต้องการของครูผู้สอน  นกัเรียน 
  6. จดัครูประจ าชัน้ ครูประจ าวิชาให้เหมาะสม โดยค านงึถึงความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และความถนดั หากไมส่ามารถด าเนินการได้ก็ให้จดัตามความสมคัรใจ ทัง้นีใ้ห้ค านงึถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดกบันกัเรียนด้วย 
  7. ตดิตามการจดัการเรียนการสอนของครู โดยการตรวจแผนการสอนหรือบนัทกึการสอน
ของครูอยา่งสม ่าเสมอ 
  8. เย่ียมชัน้เรียน หรือสงัเกตการสอน โดยก าหนดเป็นปฏิทินการปฏิบตังิานไว้ 
  9. จดัครูเข้าสอนแทนครูท่ีขาด หรือครูท่ีไมม่าปฏิบตังิาน โดยมีการบนัทึกมอบหมายงาน 
และบนัทกึรายงานผลการปฏิบตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   10. ตดิตามชว่ยเหลือพิเศษชว่ยแก้ปัญหาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนให้แก่ครู ให้
ขวญัและก าลงัใจในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสตูร 
   11. เป็นผู้น าให้ครูปรับปรุงการสอนให้รู้จกัใช้เทคนิคและวิธีการสอนแบบตา่งๆ และเลือก
กิจกรรมการสอนโดยค านงึถึงสภาพความพร้อมของนกัเรียน โรงเรียน ชมุชน และสิ่งแวดล้อมเป็น
ส าคญัเพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ทกัษะและเจตคติท่ีดี 
    กมล ภู่ประเสริฐ (2544: 53) ได้กลา่วถึงภารกิจในการบริหารการเรียนการสอน ไว้วา่ผู้บริหาร
ต้องจดัให้มีการด าเนินงานตามภารกิจนัน้ ๆ หากการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและบงัเกิดผลดี จะชว่ย
ให้การเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนเป็นไปอยา่งถกูต้อง มีผลตอ่การพฒันาคณุภาพของ
ผู้ เรียนได้อยา่งแท้จริง ภาระในการบริหารการเรียนการสอนมีการด าเนินการ ดงันี ้
   1. การรวบรวมรูปแบบการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน เทคนิคการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีมีลกัษณะเน้นผู้ เรียนส าคญัท่ีสดุ หรือเน้นการปฏิบตัจิริงของผู้ เรียนในสภาพชีวิตจริง 
และชว่ยพฒันาความสามารถด้านตา่ง ๆ ของนกัเรียนได้อยา่งแท้จริง 
   2. การร่วมกนัวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัหนว่ยการเรียนรู้
ท่ีสถานศกึษาจดัท าขึน้ ในหนว่ยการเรียนรู้แตล่ะหนว่ยอาจประกอบด้วยรูปแบบเทคนิค กิจกรรมท่ี
หลากหลายได้ แล้วแตค่วามเหมาะสมท่ีจะท าให้นกัเรียนได้พฒันาเตม็ศกัยภาพ 
   3. การก าหนดความต้องการในเร่ืองส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียน
การสอน ในหนว่ยการเรียนรู้รายวิชานัน้ เน่ืองจากกิจกรรมจะมีลกัษณะให้นกัเรียนได้ปฏิบตัจิริง ส่ือการ
เรียนรู้จงึเป็นส่ือท่ีนกัเรียนใช้ปฏิบตัิ ไมใ่ชส่ื่อท่ีครูใช้สาธิตหรือใช้แสดงให้ด ู
   4. การวิเคราะห์และก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียน ในแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้รายวิชาท่ี
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เป็นการประเมินตามสภาพจริง รวมทัง้การก าหนดให้ชดัเจนในการประเมินระหวา่งปฏิบตักิารเรียนรู้
เพ่ือเตรียมการในเร่ืองวสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือวดัแนวปฏิบตัิ แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ทัง้นีใ้ห้ค านงึถึง
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นส าคญั 
   5. การจดัท าแผนการสอนหรือแผนจดัการเรียนรู้ของผู้สอนแตล่ะคน 
   6. การเตรียมการในเร่ืองการเรียนการสอน ต้องมีการจดัหา จดัท า จดัห้องตา่ง ๆให้พร้อมใน
การใช้ มีรายการท่ีจะรู้วา่ส่ือหรือห้องนัน้ ๆ ใช้ตามแผนการสอนของใคร ในเวลาใดเพ่ือการจดัการท่ี
เหมาะสม รวมทัง้การใช้ส่ือการเรียนการสอนนอกห้องเรียนหากเป็นการใช้ส่ือการเรียนการสอนนอก
โรงเรียน 
   7. การเตรียมการเร่ืองประเมินผลการเรียน เร่ิมจากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ราย
ภาค/รายปี ของหนว่ยการเรียนรู้ 
   8. การตดิตามก ากบั และสง่เสริมให้มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน
หรือแผนการจดัการเรียนรู้ รวมทัง้แผนการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน โดยการเย่ียมชมสถานท่ีท่ีมีการจดั
กิจกรรม การประชมุปรึกษาหารือเป็นระยะ 
   9. การแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนการสอนโดยการน าผลการประเมินไปใช้พฒันานกัเรียน 
และกระบวนการเรียนการสอน ซึง่อาจต้องมีการซ่อมเสริม การท าโครงการทางวิชาการเพ่ือสง่เสริม 
การเรียนรู้ การแนะแนว การเพิ่มกิจกรรมพิเศษ 
   10. การร่วมกนัแก้ปัญหาการเรียนการสอนและการประเมินผลท่ีเกิดขึน้ ซึง่อาจท าได้โดยการ
ประชมุปรึกษาหารือ 
  11. การรายงานผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ผู้ปกครอง และการรายงานผลของสถานศกึษา
โดยรวมให้หน่วยงานต้นสงักดั และสาธารณะได้ทราบ 
   12. การจดัระบบเก็บสิ่งท่ีรวบรวม และจดัท าขึน้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือสะดวกแก่การศกึษาและ
การใช้ประโยชน์ เชน่ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเม่ือรวบรวมและศกึษา
แล้วควรจดัเก็บ เพราะจะเป็นประโยชน์ตอ่งานวิจยัของโรงเรียน 
   13. การประเมินจดุเดน่-จดุด้อย หรือข้อจ ากดัของหลกัสตูร การเรียนการสอนและการ
ประเมินผลในระหวา่งการด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมลูสว่นหนึง่ในการประเมินตอ่ไป 
   14. การสร้างความภาคภมูิใจให้แก่บคุลากรในโรงเรียน ด้วยการให้เห็นระบบการด าเนินงาน
ท่ีเกิดจากความร่วมมือของบคุลากรแตล่ะคน ความก้าวหน้าของโรงเรียนโดยสว่นรวมท่ีพฒันาขึน้
กวา่เดมิจดุเดน่ท่ีเกิดขึน้ภายในโรงเรียน เพ่ือให้บคุลากรมีก าลงัใจและเกิดความมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตังิาน
ให้ได้ผลดีอยา่งตอ่เน่ือง 
   15. การกระตุ้นและสง่เสริมให้บคุลากรพฒันางานในหน้าท่ีอยา่งสม ่าเสมอโดยฝ่ายบริหาร
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ด าเนินการพฒันางานของฝ่ายบริหารเป็นตวัอยา่ง และเป็นแนวทางท่ีบคุลากรจะด าเนินการตามการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางจะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศยับคุลากรท่ีเก่ียวข้อง
ได้แก่ ผู้บริหาร ครู บคุลากรฝ่ายสนบัสนนุและนกัเรียนท่ีมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสม 
   นกัการศกึษาได้ให้แนวคดิไว้ ดงันีป้รียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์ (2546: 151-164) ได้กลา่วไว้วา่ 
จดุมุง่หมายหลกัของสถานศกึษา อยูท่ี่การจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ การจดั
และการด าเนินการด้านการเรียนการสอนจะเป็นไปด้วยดี ก็ด้วยการวางแผนการบริหารงานด้วยความ
ร่วมมือของบคุลากรในโรงเรียน โดยเฉพาะครูอาจารย์ซึง่เป็นตวัจกัรส าคญั ท่ีจะท าให้การเรียนการสอน
มีคณุภาพงานการจดัและการด าเนินการด้านการเรียนการสอน  ดงันี ้
   1. การจดัประมวลการสอน หลกัสตูรได้ก าหนดรายวิชาไว้จงึเป็นหน้าท่ีของโรงเรียนท่ีจะต้อง
ด าเนินการโดยความร่วมมือจากฝ่ายวิชาการและครูอาจารย์ในการจดัท าประมวลการสอนเป็นรายวิชา 
ซึง่บางโรงเรียนจะเรียกประมวลการสอนวา่โครงการสอนการจดัท าประมวลการสอนหรือโครงการสอน
นีจ้ะวางเป็นภาคการศกึษา โดยเฉพาะวิชาท่ีมีหนว่ยกิตและสามารถเรียนจบในแตล่ะภาคการศกึษา 
ด้วยเหตนีุป้ระมวลการสอนจึงเร่ิมจากการวางแผนระยะยาวเป็นภาคการศกึษา แล้วจงึเป็นการวางแผน
ระยะสัน้ เชน่ รายสปัดาห์  โรงเรียนสามารถท่ีจะจดัตามความเหมาะสม แตเ่ม่ือรวมแล้วก็จะได้ครบ
ตามท่ีหลกัสตูรก าหนด 
   2.  การจดัแผนการเรียน สถานศกึษาต้องจดัแผนการเรียนให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรเพ่ือให้
ผู้ เรียนมีโอกาส เลือกเรียนได้ตามความถนดั ตามความสนใจ และความสามารถแผนการเรียนเป็นการ
ก าหนดรายวิชาให้เรียน มีวิชาบงัคบั วิชาเลือก และวิชาเลือกเสรี อยา่งมีจดุมุง่หมาย เป็นหน้าท่ีของ
ฝ่ายวิชาการท่ีจะต้องศกึษาโครงสร้างของหลกัสตูร รายวิชาตา่ง ๆในหลกัสตูรให้เข้าใจโดยละเอียด 
   3.  การจดัตารางสอน ตารางสอนเป็นการก าหนดวิชา และเวลาเรียน โดยละเอียดประจ าวนั
ตลอดสปัดาห์ 
    4.  การจดัชัน้เรียน การจดัชัน้เรียนในระดบัการศกึษาชัน้ต้น จะแบง่กลุม่นกัเรียนได้  ดงันี ้
        4.1  การจดักลุม่ตามความรู้ความสามารถของนกัเรียน 
        4.2  การจดัแบง่ตามรายช่ือ 
         4.3  จดัตามวิชาท่ีเป็นความสามารถพิเศษท่ีนกัเรียนลงทะเบียนเรียน 
                   4.4  จดัแบบผสมผสาน 
       5.  การจดัครูอาจารย์เข้าสอน การจดัครูอาจารย์เข้าสอนเป็นงานของฝ่ายวิชาการการ
พิจารณาความเหมาะสมและถกูต้องจงึเป็นสิ่งจ าเป็น 
   6.  การสอนซอ่มเสริม การสอนซอ่มเสริมเป็นการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอน
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ตามแบบแผนปรกติ เพ่ือแก้ไขบกพร่องของนกัเรียน   
  7.  การเลือกต าราเรียน ต าราเรียนหรือแบบเรียนเป็นอปุกรณ์การสอนท่ีส าคญัโดยทัว่ไป
สถานศกึษาจะใช้ต าราเรียนท่ีกระทรวงศกึษาก าหนดให้ใช้ นอกเหนือจากนัน้ เรียกว่าหนงัสืออา่น
ประกอบ ซึง่สถานศกึษาจะใช้ก็ได้ไมใ่ช้ก็ได้ กระทรวงศกึษาธิการไมไ่ด้บงัคบัการศกึษาในบางระดบั 
   8.  คูมื่อครูในงานวิชาการ เป็นเคร่ืองมือชว่ยครูอาจารย์ ท่ีจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ 
งานด้านวิชาการในสถานศกึษา เป็นการพฒันาคณุภาพงานวิชาการ เพ่ือจะได้ท าให้การจดัการเรียน 
การสอนในสถานศกึษามีคณุภาพ และประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ เป็นไปตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 
   9.  การจดัท าคูมื่อนกัเรียนนกัศกึษา คูมื่อนกัเรียนนกัศกึษา เป็นเอกสารท่ีสถานศกึษาจดัท า
เพ่ือแจกนกัเรียน นกัศกึษา โดยเฉพาะนกัเรียนนกัศกึษาใหมใ่นวนัลงทะเบียนเพ่ือเป็นแนวทางให้
นกัเรียนนกัศกึษาได้เข้าใจถึงหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน การปฏิบตัิตนได้ถกูระเบียบของ
โรงเรียนในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบันกัเรียนนกัศกึษา โดยทัว่ไปโรงเรียนจะจดัพิมพ์ขึน้เป็นรายปี 
   10. การจดัห้องศนูย์ควบคมุการเรียนการสอนทางวิชาการ ห้องท่ีจดัขึน้ไมใ่ชห้่องเรียนของ
นกัเรียนนกัศกึษา แตเ่ป็นห้องท่ีเป็นศนูย์กลางเก่ียวกบัขา่วสาร และสารสนเทศของงานด้านวิชาการใน
โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนนกัศกึษาไมไ่ด้เข้าเรียนประจ าห้องวนัหนึง่อาจเรียนหลายวิชา 
และย้ายห้องเรียน การจดัห้องศนูย์ควบคมุการเรียนการสอนจะเป็นศนูย์กลางท่ีอ านวยความสะดวกใน
ด้านการเรียนการสอน สามารถติดตามทางด้านวิชาการได้สรุปการเรียนการสอน จดุมุ่งหมายหลกัของ
ผู้บริหารโรงเรียน คือ การพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความส าคญัของผู้ เรียนเป็นหลกั 
สง่เสริมให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้เตม็ศกัยภาพ ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ปรับ
บทบาทครูจากผู้ถ่ายทอดมาเป็นผู้ ชีแ้นวทางการเรียน ให้ชมุชนและภมูิปัญญาท้องถ่ินมีสว่นร่วมในการ
จดัการเรียนการสอนและการถ่ายทอดความรู้ ใช้นวตักรรมและแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ เพ่ือการเรียนการสอน 
   กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์การบริหารงานวิชาการในด้านการพฒันากระบวนการเรียน
การสอน  (2551: ออนไลน์) ดงันี ้

   1. สง่เสริมนิเทศ  ติดตามและก ากบัให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ตามสาระและหนว่ย
การเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั สง่เสริมนิเทศ  ติดตามและก ากบัให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ โดย
จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความถนดัของนกัเรียน จดัให้มีการนิเทศการ
เรียนการสอนแก่ครูในกลุม่สาระตา่ง ๆ สง่เสริมให้มีการพฒันาครู เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสม     
   2. สง่เสริมให้มีการพฒันาครู โดยการจดัอบรมสมัมนา ศกึษาดงูานตามสถาบนัตา่ง ๆ เพ่ือ
น ามาพฒันาการเรียนการสอน 

   3. การจดัชัน้เรียน 
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     4. ส ารวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกบัหลกัสตูรของโรงเรียน 
ประสานกบักลุม่บริหารงานบคุคลเพื่อจดัสรรอตัราก าลงั 
     5. วิเคราะห์โครงสร้างหลกัสตูร ส ารวจความต้องการ ความถนดัความสนใจร่วมกบักลุม่งาน
แนะแนว และเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเพ่ือจดัรายวิชาให้นกัเรียนลงทะเบียน 

   6.  จดัตารางสอนนกัเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง  และตดิตาม ควบคมุให้การด าเนินการตาม
ตารางสอนให้ถกูต้อง ทัง้การเรียนและการสอน 

   7.  ก าหนดแนวปฏิบตัใินการจดัสอนแทน ตดิตามผลการปฏิบตัิ   
  การบริหารงานวิชาการด้านการพฒันากระบวนการเรียนการสอนตามพระราชบญัญัติ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเตมิ ( ฉบบั2 ) พ.ศ.2545 
  1.  สง่เสริมนิเทศ  ตดิตามและก ากบัให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ตามสาระและหนว่ย
การเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
   2. สง่เสริมนิเทศ  ติดตามและก ากบัให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเนือ้หาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความถนดัของนกัเรียน  
  3. จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุม่สาระตา่ง ๆ สง่เสริมให้มีการพฒันาครู 
เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

  4. สง่เสริมให้มีการพฒันาครู โดยการจดัอบรมสมัมนา ศกึษาดงูานตามสถาบนัตา่ง ๆ เพ่ือ
น ามาพฒันาการเรียนการสอน 
     5.4  แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
  กรมวิชาการ (2543: 5) ได้ให้กลา่วถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัเป็นการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเอาชีวิตจริง และเง่ือนไขการรับรู้ของผู้ เรียนเป็นตวัตัง้ นกัเรียนมีอิสรภาพได้รับการ
พฒันาเตม็ศกัยภาพของความเป็นมนษุย์ ได้รับการพฒันาแบบองค์รวม มีวิจารณญาณสามารถอยู่
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตในลกัษณะเป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้การ
เรียนการสอนเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีสดุในกระบวนการใช้หลกัสตูร  เพราะเป็นกิจกรรมท่ีใกล้ชิดกบั
นกัเรียนและนกัเรียนได้ปฏิบตัมิากท่ีสดุ การเรียนการสอนเป็นกิจกรรมท่ีครูและนกัเรียนท าร่วมกนั ถ้า
จะแยกออกเป็น 2 สว่น ก็เป็นการเรียนคือ กิจกรรมท่ีเด็กท าและการสอนคือ  กิจกรรมท่ีครูท าแตใ่นทาง
ปฏิบตัแิล้วทัง้สองอยา่งนีท้ าไปพร้อมๆ กนั จงึเรียกรวมกนัวา่การเรียนการสอนในการบริหารงานด้าน
การเรียนการสอน ผู้บริหารควรยดึหลกัการการจดัการเรียนการสอนตามแนวของหลกัสตูร กลา่วคือครู
และนกัเรียนร่วมกนัด าเนินกิจกรรมตา่งๆ โดยมีนกัเรียนเป็นศนูย์กลางของความสนใจ นัน่คือเป็น
กิจกรรมของนกัเรียนเพ่ือนกัเรียน ครูเป็นผู้ด าเนินการให้กิจกรรมเป็นไปในแนวทางตามท่ีแผนการสอน 
และคูมื่อเสนอแนะไว้ เดก็เป็นผู้ปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆ มากท่ีสดุ ไมว่า่จะเป็นการสอนโดยวิธีใดๆก็ตาม
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ครูเป็นเพียงผู้ควบคมุดแูลและแนะน าเพ่ือให้กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลวุตัถปุระสงค์การเรียนรู้
ของหลกัสตูร  
   ไพบลูย์ แจม่พงษ์ (2541: 38) ได้กลา่วถึงการจดัการเรียนการสอนวา่ ต้องให้นกัเรียนมีสว่น
ร่วมในการวางแผนการเรียน ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง บทเรียนต้องท้าทายปัญญาค าถาม
ตา่ง ๆ ต้องพฒันาทกัษะความคดิ อารมณ์ ความรู้สกึ ให้โอกาสผู้ เรียนได้แสดงออกอย่างอิสระ ใช้แหลง่
ความรู้ท่ีเหมาะสม และใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลายเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ 
   บญุเรือน ศรีเหรัญ (2542: 103) ได้สรุปแนวคดิของนกัการศกึษาตา่งประเทศหลายท่าน
เก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพวา่ การเรียนการสอนต้องท าให้นกัเรียนเกิดความ
สนใจเป็นประการแรก โดยครูผู้สอนต้องน าเสนอข้อมลูขา่วสารท่ีได้รับการรวบรวมอยา่งเป็นระบบ 
จดัท าบนัทกึการเปล่ียนแปลงเร่ืองท่ีทนัสมยั ใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่ายและมีความชดัเจนมีการน าเสนอ
ตวัอยา่งและภาพท่ีมีสีสดใสประกอบ มีการทบทวนกฎเกณฑ์ท่ีส าคญัเสมอ ๆ เนือ้หาของบทเรียน
จะต้องง่ายตอ่การท าความเข้าใจ มีความสมัพนัธ์กบัความรู้เดมิของนกัเรียน และสามารถหาส่ือ
ประกอบการสอนท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาของบทเรียนได้ง่าย 
   สมุาลี จนัทร์ชลอ (2542: 11)  ได้กลา่ววา่  การจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปอยา่งได้ผล มี
หลกัการ ดงันี ้ 
   1. การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีควรเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา ผู้ เรียนจงึควรมีบทบาท
รับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของตนเอง และมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  
   2. การเรียนรู้เกิดขึน้ได้จากแหลง่ตา่ง ๆ กนัมิใชจ่ากแหลง่ใดแหลง่หนึง่เพียงอย่างเดียว 
ประสบการณ์ความรู้สกึนึกคิดของแตล่ะบคุคลถือว่าเป็นแหลง่การเรียนรู้ท่ีส าคญั  
   3. การเรียนรู้ท่ีดีจะต้องเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง จงึจะ
ชว่ยให้ผู้ เรียนจดจ าและสามารถใช้การเรียนรู้นัน้ให้เป็นประโยชน์การเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นการ
ค้นพบด้วยตนเอง มีสว่นชว่ยให้เกิดความเข้าใจลกึซึง้และจดจ าได้ดี 
   4. การเรียนรู้กระบวนการมีความส าคญัหากผู้ เรียนเข้าใจ และมีทกัษะในเร่ืองกระบวนการ
เรียนรู้แล้วจะสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้และค าตอบตา่ง ๆ ท่ีตนต้องการ  
   5. การเรียนรู้ท่ีมีความหมายแก่นกัเรียนคือ การเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั    
   ไพโรจน์ กลิ่นกหุลาบ (2542: 130) ได้อธิบายถึง หลกัการส าคญัของการจดัการเรียน       
การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั มีดงันี ้ 
   1. กิจกรรมการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นกัเรียนเป็นผู้ ค้นพบหรือสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  
   2. กิจกรรมการสอนท่ีให้นกัเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบตักิิจกรรมและเกิดการเรียนรู้ขึน้  
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   3. เนือ้หาท่ีสอน เร่ืองท่ีสอน กิจกรรมท่ีจดัเป็นสิ่งท่ีอยูใ่นความสนใจของผู้ เรียน สอดคล้องกบั
ความต้องการเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
   4. กิจกรรมท่ีจดัมีความส าคญัมีประโยชน์ตอ่นกัเรียน แล้วน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้  
        5. กิจกรรมการเรียนการสอนนัน้เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้พดูคยุ แลกเปล่ียนแบง่งานกนัท า
ผู้สอนควรจดัการเรียนรู้ตามแนวทางตอ่ไปนี ้(กรมวิชาการ.2544:17-18) 
      1) ให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีประสบการณ์ตรงสมัพนัธ์และเช่ือมโยงกบั
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
       2) ให้นกัเรียนค้นพบด้วยตนเอง ค้นคว้า แสวงหาความรู้อยา่งอิสระ 
       3) ให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัความถนดัความ
ต้องการและความสนใจของนกัเรียน 
       4) เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เลือกใช้วิธีการเรียนรู้หลากหลายและเหมาะสมกบัตนเอง 
       5) ให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัใิห้ท าได้คดิเป็นท าเป็น มีทกัษะกระบวนการคิดการจดัการ 
และการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนอย่างมีความสขุ 
       6) ใช้ส่ือท่ีหลากหลาย รวมทัง้ภมูิปัญญาไทยมาประยกุต์ใช้ในการจดักระบวนการเรียนรู้ 
       7) จดักิจกรรมและเนือ้หาท่ีผสานสาระความรู้ด้านตา่ง ๆ อยา่งสมดลุในลกัษณะของ
บรูณาการ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวมและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้
หลกัการในการจดัการเรียนรู้เป็นเร่ืองท่ีผู้สอนจะต้องศกึษาวิเคราะห์ให้เข้าใจสาระส าคญัเลือกวิธีท่ี
เหมาะสมและลงมือปฏิบตัใิห้เกิดผลกบันกัเรียนอยา่งจริงจงั การจดัการเรียนรู้จะต้องเน้นความส าคญั
ทัง้ความรู้ คณุธรรม กระบวนการเรียนรู้และบรูณาการตามความเหมาะสม 
   เกษม วฒันชยั (2545: 14-15)  อธิบายถึงหลกัการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็น
ส าคญั มีดงันี ้ 
     1. บคุคลท่ีจะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ดีขึน้ เน่ืองจากสามารถเช่ือมโยงความรู้ใหมก่บัความรู้
หรือประสบการณ์เดมิท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว  
   2. บคุคลจะเรียนรู้ได้เฉพาะในสิ่งท่ีเขาสนใจเขาต้องการ  
   3. พฒันาแนวคิดไปพร้อมๆ กบักระบวนการเรียนรู้  
  4. การเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีสดุ คือการเรียนรู้ในวิธีการ และการเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเอง ชมุชน 
สงัคม และประเทศชาติ 
  นวลจิตต์ เชาวกีรตพิงษ์ และคณะ (2545: 23) กลา่ววา่การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั ครูต้องค านงึถึงประเดน็ตา่งๆ ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงันี ้ 
  1. ความแตกตา่งระหว่างบคุคลของนกัเรียน  
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   2. เน้นความต้องการของนกัเรียนเป็นหลกั  
   3. การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัเรียน  
   4. การจดักิจกรรมให้นา่สนใจ  
  5. ความเมตตากรุณาตอ่นกัเรียน  
   6. การท้าทายให้นกัเรียนอยากรู้  
  7. การตระหนกัถึงเวลาท่ีเหมาะสม  
   8. การสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสม  
   9. สนบัสนนุสง่เสริมการเรียนรู้  
      10. มีจดุมุง่หมายของการสอน  
        11. ความเข้าใจนกัเรียน  
   12. ภมูิหลงัของนกัเรียน 
   13. ใช้วิธีสอนท่ีหลากหลาย  
        14. มีการเคล่ือนไหวตลอดเวลาผา่นกิจกรรม  
         15. สอนสิ่งท่ีใกล้ตวัมากท่ีสดุ  
        16. วางแผนการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ 
  ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ  (2545: 122-123) ได้กลา่วถึงแนวทาง
ในการจดัการเรียนการสอน  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
  1. ด้านความรู้ ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ภารกิจในการสอน วา่จะจดัการเรียนรู้อยา่งไรนกัเรียน
จงึจะเข้าใจความหมายของสิ่งท่ีจะเรียนรู้และโครงสร้างของความรู้ ประกอบด้วยข้อมลูข้อเท็จจริง 
หลกัการกฎเกณฑ์ไปจนถึงทฤษฎี อยา่งมีล าดบัขัน้ตอนซึ่งจะชว่ยให้นกัเรียนมีหลกัในการเรียนรู้ 
อยา่งไรก็ตามนกัเรียนจะต้องก าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ตลอดจนสาระให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานหลกัสตูร เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาศกัยภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย 
   2. ด้านคณุธรรม การพฒันาคณุธรรมจริยธรรมและคา่นิยมท่ีพงึประสงค์โดยครูให้ความรัก
ความเมตตาตอ่ศษิย์จะท าให้นกัเรียนเพิ่มความเช่ือมัน่ในตนเอง เกิดพลงัในการเรียนรู้กล้าคิด กล้าท า 
ในสิ่งท่ีถกูต้องเห็นคณุคา่ของตนเองและผู้ อ่ืน 
   3. ด้านกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ท่ีจะน าไปสูก่ารเน้นผู้ เรียนส าคญัท่ีสดุ ควรเป็นการ
เรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการมากกวา่เนือ้หา กระบวนการเรียนรู้ท่ีน ามาใช้จะประกอบด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ทัว่ไปท่ีใช้ได้กบัหลายๆ วิชา เชน่ กระบวนการกลุม่ กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นต้น 
นอกจากนีใ้นการเรียนรู้แตล่ะวิชา กิจกรรมจะต้องเน้นให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบตัิตามกระบวนการเรียนรู้ 
เฉพาะวิชา เชน่ วิชาวิทยาศาสตร์จะใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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  4. การบรูณาการตามความเหมาะสม เน่ืองจากการเรียนรู้สามารถเกิดได้ในทกุท่ีและทกุ
โอกาส ทัง้การเรียนรู้ในห้องเรียน ในสภาพแวดล้อมและในธรรมชาตินกัเรียนจ าเป็นต้องใช้ปัญญาเป็น
เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้และบรูณาการเช่ือมโยงไปสูชี่วิตจริง 
   การเรียนการสอนการเรียนรู้ในมาตรา 24 ได้ก าหนดให้นกัเรียนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้(สวุิทย์ มลูค า และอรทยั มลูค า. 2544: 135-136) 
  1. จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของนกัเรียนโดย
ค านงึถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคล 
  2. ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยกุต์ความรู้มา
ใช้เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
  3. จดักิจกรรมให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตัใิห้ท าได้ คดิเป็นท า
เป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งตอ่เน่ือง 
  4. จดัการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ อยา่งได้สดัสว่นสมดลุกนั 
รวมทัง้การปลกูฝังคณุคา่นิยมท่ีดีงามและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ไว้ในทกุวิชา 
  5. สง่เสริมสนบัสนนุให้ครูสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพ่ือให้ครูเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้รวมทัง้สามารถใช้การวิจยัเป็นสว่นหนึง่
ของกระบวนการเรียนรู้ ทัง้นี ้ครูสอนและครูเรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอน  
และแหลง่วิทยาการประเภทตา่งๆ 
   6. จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทกุเวลาทกุสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา 
ผู้ปกครองและบคุคลในชมุชนทกุฝ่ายเพ่ือร่วมกนัพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ 
  กลา่วโดยสรุป การบริหารวิชาการด้านการจดัการเรียนการสอนต้องผา่นการวิเคราะห์เนือ้หา
ของหลกัสตูรแกนกลาง หลกัสตูรโรงเรียน  มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั  วิเคราะห์นกัเรียน และสภาพ
ของท้องถ่ินเพ่ือก าหนดกระบวนการ จดัสรรบคุลากรและงบประมาณให้สอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีจะจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนแก่นกัเรียน สูเ่ป้าหมายสงูสดุ ตลอดจนการสง่เสริมนิเทศ  ติดตามและก ากบั
ให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความ
ถนดัของนกัเรียน  จดัสรรอตัราก าลงัครู ตารางสอนได้ครบทกุชัน้เรียน ทกุลุม่สาระการเรียน ตรงกบั
ความถนดัของครู รวมถึงสง่เสริมให้มีการพฒันาครู โดยการจดัอบรมสมัมนา ศกึษาดงูาน เพ่ือน ามา
พฒันาการเรียนการสอน โดยการจดัสรรห้องเรียน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ส่ือ วสัดอุปุกรณ์ ให้สอดคล้องกบั
จ านวนนกัเรียน เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิและคณุภาพของนกัเรียนให้ดีขึน้ 
       5.5 ปัญหาการบริหารการจัดการเรียนการสอน 
    การจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาคณุภาพนกัเรียน จากการศกึษาการสงัเคราะห์นโยบาย 
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แผนยทุธศาสตร์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ประเดน็หลกัท่ีส าคญัประการหนึง่ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ภาพรวม
การศกึษาของประเทศอยา่งมากในปัจจบุนั คือ สถานศกึษาไมใ่ห้ความส าคญักบัการปฏิรูปการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2550 : 2) และยงัพบปัญหาการ
บริหารการจดัการเรียนการสอน ดงันี ้
  สนัต ิบญุภิรมย์ ( 2552: 19-20) ได้กลา่วถึงปัญหาการบริหารการจดัการเรียนการสอน ดงันี ้
  1. การจดักระบวนการเรียนการสอน ครูผู้สอนสว่นใหญ่ในทกุระดบัการศกึษาใช้รูปแบบ 
เดมิ ๆ มีการปรับปรุงน้อยมาก เน่ืองด้วยขาดอปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองอ านวยความสะดวกในการ
จดัการเรียนการสอน 
  2. การสง่เสริมสนบัสนนุจากผู้บริหารโรงเรียนและระดบัสงูไมเ่พียงพอและท่ีส าคญัผู้บริหาร
ให้ความสนใจกบังานอ่ืน ๆ ของสถานศกึษามากกวา่งานวิชาการ ซึง่เป็นเคร่ืองบอกเหตไุด้วา่งาน
วิชาการก าลงัตกต ่าและด้อยคณุภาพ 
  3. สถานศกึษาและชมุชนขาดความร่วมมือในการจดัการศกึษา โดยการเข้ามามีสว่นร่วมใน
การพฒันาการศกึษา 
  ธีระ  รุญเจริญ ได้กลา่วถึงสภาพและปัญหาการจดัการศกึษา ตามรัฐธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 และได้รับการแก้ไขเพิ่มเตมิบางมาตรา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  
ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารการจดัการเรียนการสอน (2553: 10-15) ดงันี ้
   1. โรงเรียนไมส่ามารถบริหารจดัการเรียนการสอน โดยจดัเนือ้หาและกิจกรรมท่ีหลากหลาย
ตามความต้องการและความถนดัของผู้ เรียน 
   2. โรงเรียนใช้แหลง่เรียนรู้มากขึน้แตมี่แหลง่เรียนรู้น้อยไมท่นัสมยัและไมค่รอบคลมุเนือ้หา 
   3. ขาดอตัราก าลงัการบรรจ ุครูขอย้ายจากท่ีเดมิ สง่ผลตอ่การจดัชัน้เรียนและการจดัครู 
เข้าสอน 
   4. โรงเรียนขาดคูมื่อครู ส่ือการเรียนการสอน 
   5. โรงเรียนต้องจดัซือ้ส่ือต าราเรียนท่ีจดัไว้เป็นชดุท าให้ไม่ได้ตามความต้องการ 
  และโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครท่ีมีความพร้อมใช้ หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 จ านวน 20 โรงเรียน ตามประกาศของกระทรวงศกึษาธิการข้างต้น จากการ
รับการประเมินคณุภาพภายนอกเพ่ือการประกนัคณุภาพทางการศกึษา โดยส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพทางการศกึษา (องค์การมหาชน) สมศ. ได้สรุปผลการประเมินคณุภาพภายนอก
รอบ 2 (พ.ศ. 2548- พ.ศ.2553) และได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพฒันาสถานศกึษาในสว่นบทสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร ท่ียงัพบปัญหาการบริหารงานวิชาการ ซึง่ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั ใน
ประเดน็ปัญหาการบริหารการจดัการเรียนการสอน(ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
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ทางการศกึษา (องค์การมหาชน). 2554: ออนไลน์) ดงันี ้
  1. ขาดแผนพฒันาบคุลากร ในการสง่เสริมและสนบัสนนุบคุลากรเข้ารับการอบรมให้มี
ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน เพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนให้สงูขึน้ 
      2. การพฒันาห้องเรียนและโรงเรียนให้เป็นศนูย์การเรียนรู้ ยงัไมค่รอบคลมุในชมุชน 
      3. การสง่เสริมและสนบัสนนุบคุลากรด้านการใช้ส่ือ นวตักรรมด้าน CAI และ ICT มาใช้
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจดัการเรียนการสอนยงัน้อยอยู่ 
      4. ควรจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
      5. บคุลาการครู ยงัขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการผลิตส่ือ ท่ีเอือ้ตอ่การจดัการเรียน
การสอน  การวดัและประเมินผล การจดัท าแผนการเรียนรู้ 
  และนอกจากนีผู้้วิจยัได้ศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารการจดัการเรียนการสอน 
และพบกบัผลการวิจยัท่ีสะท้อนให้เห็นปัญหาการบริหารการจดัการเรียนการสอน ดงันี ้
  ชญัญา พงษ์ชยัและคณะ (2553: บทคดัยอ่) ได้วิจยั เร่ืองปัญหาและแนวทางแก้ไขการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
สระบรีุ เขต 2 ผลการวิจยัพบปัญหาการบริหารงานวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอน 
ดงันี ้ 
  1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านส่ือการเรียนการสอน เพราะโรงเรียนขนาดเล็กขาด
งบประมาณท่ีจะน ามาพฒันา เพราะงบประมาณได้จากจ านวนรายหวัของนกัเรียน ท าให้การบริหาร
จดัการการศกึษาขาดประสิทธิภาพ 
  2. ด้านการจดัการเรียนการสอน ปัญหาจดัครูเข้าสอนไม่ตรงกบัความรู้ความสามารถมี
ปัญหามากท่ีสดุ อีกทัง้ต้องสอนหลายชัน้ หลายวิชาจงึไมต่รงกบัความรู้ความสามารถ 
  ปรียาภสัสร์  เส็งเส และธานี เกสทอง (2553:6 ออนไลน์) ได้ศกึษาปัญหาและการน าเสนอ
แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอไพศาลี ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษานครสวรรค์  เขต 3 มาวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบการบริหารการจดัการเรียนการสอน คือ 
กระบวนการเรียนการสอน โดยภาพรวมมีปัญหาระดบัปานกลาง ข้อท่ีมีปัญหาอนัดบัท่ี 1 คือ การ
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัของครู  ปัญหาอนัดบัท่ี 2  คือ  แผนการจดัการ
เรียนรู้มีความสอดคล้องกบัหลกัสตูรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  และปัญหาอนัดบัท่ี  3  คือ การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกบัสภาพของชมุชนและท้องถ่ิน   
  จากการศกึษาข้างต้นจะพบปัญหาการการบริหารการจดัการเรียนการสอน ได้แก่ 1) กิจกรรม
การจดัการเรียนการสอนใช้รูปแบบเดมิขาดการปรับปรุงให้ทนัสมยั 2) ขาดอตัราก าลงับคุลากรครู  
3) ขาดแหลง่เรียนรู้ท่ีทนัสมยัเอือ้ตอ่การจดัการเรียนรู้ 4) บคุลากรขาดความรู้การจดัท าแผนการเรียนรู้ 
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  กลา่วโดยสรุป การบริหารวิชาการด้านการจดัการเรียนการสอนต้องผา่นการวิเคราะห์เนือ้หา
ของหลกัสตูรแกนกลาง หลกัสตูรโรงเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั  วิเคราะห์ผู้ เรียน และสภาพของ
ท้องถ่ินเพ่ือก าหนดกระบวนการ จดัสรรบคุลากรและงบประมาณให้สอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีจะจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนแก่นกัเรียน สูเ่ป้าหมายสงูสดุ ตลอดจนการสง่เสริมนิเทศ  ติดตามและก ากบั
ให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความ
ถนดัของผู้ เรียน  จดัสรรอตัราก าลงัครู ตารางสอนได้ครบทกุชัน้เรียน ทกุลุม่สาระการเรียน ตรงกบัความ
ถนดัของครู รวมถึงสง่เสริมให้มีการพฒันาครู โดยการจดัอบรมสมัมนา ศกึษาดงูาน เพ่ือน ามา
พฒันาการเรียนการสอน โดยการจดัสรรห้องเรียน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ส่ือ วสัดอุปุกรณ์ ให้สอดคล้องกบั
จ านวนนกัเรียน เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิและคณุภาพของนกัเรียนให้ดีขึน้ 
 
6. การบริหารงานวิชาการด้านการวัดและประเมินผล 

  การวดัผลและการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีให้ครูใช้พฒันาคณุภาพนกัเรียน 
เพราะจะชว่ยให้ได้ข้อมลูสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ ความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียน
ของนกัเรียน รวมทัง้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การสง่เสริมให้นกัเรียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็
ตามศกัยภาพ (กรมวิชาการ. 2545: 24)พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2545 ได้กลา่วถึงการประเมินผลไว้ในมาตรา 26 ดงันี ้ให้สถานศกึษาจดัการ
ประเมินนกัเรียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผู้ เรียน ความประพฤติ การสงัเกตพฤตกิรรมการเรียน 
การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ (กระทรวงศกึษาธิการ. 2546: 13)  
      6.1 ความหมายของการวัดและประเมินผล 
    แนวคิดของสมศกัดิ์ สินธุระเวชญ์ (2545: 9)อธิบายวา่ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
สถานศกึษาต้องจดัท าเกณฑ์ และแนวปฏิบตัิ มีมาตรฐานเดียวกนัต้องวดัผลนกัเรียนทัง้ระดบัชัน้ และ
ระดบัโรงเรียน เป็นกระบวนการตอ่เน่ือง ใช้ข้อมลูจากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้พฒันาคณุภาพ
นกัเรียนและสง่เสริมให้นกัเรียนได้พฒันาเตม็ตามศกัยภาพ แสดงวา่การวดัและประเมินผลมีความ
หลากหลาย และเป็นหน้าท่ีของโรงเรียนกบัเกณฑ์คณุภาพการวดัและประเมินผล  
   อนศุกัดิ์ สมิตสนัต์ (2540: 239-241) ได้อธิบายวา่ การวดัและประเมินผลมีความสมัพนัธ์ท่ี
เก่ียวข้องกนั และมีลกัษณะในรายละเอียดท่ีแตกตา่งกนั กลา่วคือการวดัเป็นการบอกเชิงปริมาณ หรือ
การตีคา่เป็นตวัเลขตามกฎเกณฑ์ สว่นการประเมินผล หมายถึง กระบวนการพิจารณา ตดัสินคณุคา่
ของวตัถ ุคน สิ่งของ หรือการด าเนินงานวา่บรรลคุวามส าเร็จมากน้อยเพียงใดเก่งหรือไมเ่ก่ง ดีหรือไมดี่ 
โดยอาศยัข้อมลูท่ีได้มาจากการวดัเป็นหลกั 
     ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2544: 166) อธิบายวา่ การวดัผลและประเมินผลเป็นกระบวนการ
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เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในด้านการตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการเรียน กลา่วคือ การวดัเป็นกระบวนการ
ท่ีก าหนดจ านวนตวัเลข ให้กบัวตัถ ุสิ่งของ หรือบคุคล ตามความมุง่หมาย และเปรียบเทียบลกัษณะ
ความแตกตา่งท่ีปรากฏอยูใ่นสิ่งท่ีจะวดันัน้ ๆ สว่นการประเมินผลเป็นการพิจารณาตดัสินเก่ียวกบั
คณุภาพ คณุคา่ ความจริง และการกระท า ประกอบด้วย  
  1. ผลการวดัท่ีได้จากกระบวนการตา่ง ๆ เชน่จากการสงัเกต การตรวจผลงาน การสมัภาษณ์ 
หรือการทดสอบ 

  2. เกณฑ์การพิจารณา เพ่ือจะใช้เป็นแนวทางหรือหลกัในการพิจารณาว่า เก่ง-ออ่น พอใจ-ไม่
พอใจผา่น-ไมผ่า่น โดยน าผลท่ีวดัได้มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
  3. การตดัสินใจเป็นการชีข้าดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหวา่งผลของการวดักบัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ 
  สรุปตามแนวคดิข้างต้น การวดัผลและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวดัความ
เปล่ียนแปลงของนกัเรียนทัง้ด้านพฤตกิรรม และประสบการณ์เรียนรู้ภายใต้เคร่ืองมือ และเกณฑ์
เดียวกนั เพ่ือน าผลไปพฒันานกัเรียน และรายงานความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ 
      6.2  ความส าคัญของการบริหารการวัดและประเมินผล 
  วตัถ์  มณีโชต ิ(การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2549)
จากประเภทของการประเมินโดยเฉพาะการแบง่ประเภทโดยใช้จดุประสงค์ของการประเมินเป็นเกณฑ์
ในการแบง่ประเภท จะเห็นว่าการวดัและประเมินผลการเรียนนอกจากจะมีประโยชน์โดยตรงตอ่
นกัเรียนแล้ว ยงัสะท้อนถึงประสิทธิภาพการการสอนของครู  และเป็นข้อมลูส าคญัท่ีสะท้อนคณุภาพ
การด าเนินงานการจดัการศกึษาของโรงเรียนด้วย   ดงันัน้ครูและโรงเรียนต้องมีข้อมลูผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียน  ทัง้จากการประเมินในระดบัชัน้เรียน  ระดบัโรงเรียนและระดบัอ่ืนท่ีสงูขึน้   
  โนรี  ใจใส่ (2552: ออนไลน์) การวดัและประเมินผลการเรียนการสอน ไมใ่ชมี่ความหมาย
เพียงขัน้ตอนหรือภารกิจหนึง่ท่ี ครูหรือผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอน จะต้องท าให้
เสร็จสิน้เพ่ือตดัสินผลได้หรือตกของผู้ เรียนเทา่นัน้ หากแตก่ารวดัและประเมินผลการเรียน การสอน มี
ความส าคญัอนัจะขาดเสียมิได้เลยเพราะสามารถตอบค าถามวา่ การจดัเรียนการสอนในวิชานัน้ บรรลุ
วตัถปุระสงค์หรือไมเ่พียงใดและควรจะต้องปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนการสอน วิธีสอนส่ือการ
สอน  ครู  นกัเรียนตลอดจนวตัถปุระสงค์และเนือ้หาสาระของวิชานัน้ด้วย 
      6.3 การบริหารการวัดและประเมินผล 
   กมล ภู่ประเสริฐ  (2544: 13)  การบริหารการประเมินผลการเรียน ผู้บริหารโรงเรียนต้องจดั
ให้มีการด าเนินงาน  ดงัตอ่ไปนี ้
  1. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของหนว่ยการเรียนรู้/รายวิชาและกิจกรรมการเรียนการ
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สอน รวมทัง้การร่วมกิจกรรมพฒันานกัเรียน เพ่ือการพิจารณาในการเตรียมการขัน้ตอ่ไปทัง้นีต้้อง
ค านงึถึงตวับง่ชีท่ี้ก าหนดในมาตรฐานการเรียนรู้ด้วย 
  2. การก าหนดวิธีการและเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และการ
เตรียมการในการสร้างเคร่ืองมือและการก าหนดวิธีการท่ีเป็นระบบในขัน้นี ้ควรก าหนดชว่งเวลาในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างด าเนินการสอน การประเมินปลายภาคเรียนและปลายปีด้วยเพ่ือความ
สะดวกในการสงัเกตการปฏิบตังิานของนกัเรียนและรวบรวมผลงานของนกัเรียนเป็นระยะๆเพ่ือแสดง
ถึงความก้าวหน้าหรือพฒันาการของนกัเรียนแตล่ะคน 
  3. การควบคมุดแูลและส่งเสริมให้มีการประเมินผลการเรียนตามวิธีการและเคร่ืองมือท่ีได้
ก าหนดไว้ รวมทัง้การดแูลให้มีการบนัทึกผลการเรียนการสอน การบนัทกึการสงัเกตและการรวบรวม
ผลงานของนกัเรียนตามชว่งเวลาท่ีก าหนดไว้อยา่งสม ่าเสมอ 
  4. การจดัท าหลกัฐานการศกึษาตามท่ีกระทรวง/กรม/หนว่ยงานต้นสงักดัก าหนดไว้ 
  5. การน าผลการประเมินไปใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องของนกัเรียนแตล่ะคนอยา่งสม ่าเสมอ 
ซึง่เป็นหลกัการส าคญัของการประเมินท่ีต้องการใช้ผลการประเมินเพื่อการพฒันาไมใ่ช่การตดัสิน 
ได้-ตกของนกัเรียนแตอ่ย่างใด 
  6. การก าหนดรูปแบบ ระยะเวลาการรายงานผลการเรียน ทัง้การรายงานผู้ปกครองระหวา่ง
ปี และการรายงานผลของโรงเรียนชว่งปลายปีตอ่สาธารณและหนว่ยงานต้นสงักดั 

   ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2546: 165-185) กลา่ววา่ ในการจดัการเรียนการสอนมี
องค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ประการ คือ จดุมุง่หมายของการเรียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและ
การวดัและประเมินผล ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีวดั เพ่ือจะได้ทราบผลวา่ การเรียนการสอนนัน้บรรลจุดุ มุง่
หมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ การวดัและประเมินผลจงึเป็นงานส าคญัของโรงเรียน ซึง่โรงเรียนหลายแหง่
ตา่งได้ตัง้ก าหนด เกณฑ์การวดัและประเมินผลของตน ในโรงเรียนท่ีเดน่ทางด้านวิชาการ มกัมีการตัง้
เกณฑ์วดัและประเมินผลท่ีเข้มงวดและมีเกณฑ์สงูเม่ือเปรียบเทียบกนัระหวา่งโรงเรียน จงึมีความ
แตกตา่งกนัผู้บริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในด้านการวดัและการประเมินผล ดงันี ้
  1. ก าหนดนโยบายทัว่ไปเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผล ในเร่ือง 
       ก. ประเภทของข้อสอบท่ีใช้วดัผล 
       ข. ระยะเวลาท่ีใช้สอบจ านวนครัง้ท่ีสอบและการเก็บคะแนนสอบแตล่ะครัง้ 
       ค. มาตรฐานในการสอบวดัผล 
       ง. การเตรียมแบบฟอร์มส าหรับรายงานผลการสอบแก่ผู้ปกครอง 
  2. จดัหาวสัดอุปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นในการสอบ เชน่ เคร่ืองพิมพ์  เคร่ือง 
โรเนียว ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก 
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  3. พยายามสง่เสริมครูอาจารย์ให้มีความรู้ทางการวดัและประเมินผล โดยการจดัการ
ฝึกอบรม การประชมุปฏิบตัิการ ในด้านเทคนิคการออกข้อสอบ การให้คะแนน การประเมินผลข้อสอบ 
ตลอดจนการรายงานผลการสอบ 
  4. การจดัตารางสอบ ห้องสอบ และระเบียบในการสอบและการคมุสอบ 
  5. ควรมีการประเมินผลการสอน หากมีการบกพร่องจะได้หาทางแก้ไขตอ่ไป หรือเสนอ
แนวทางในการน าไปปรับใช้ในครัง้ตอ่ไป 
  กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์การบริหารงานวิชาการในด้านการวดัและประเมินผล ดงันี ้
  1. จดัหาวสัด ุอปุกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คูมื่อ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ครูในการวดัผล 
ประเมินผลการเรียน 
  2. ก าหนดระเบียบ แนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัการวดัผล ประเมินผลของโรงเรียน 
  3. สง่เสริมนิเทศ  ติดตาม พฒันาครู และก ากบัดแูลให้ครูจดัท าแผนการวดัผลประเมินผลแต่
ละรายวิชาให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ และ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  4. สง่เสริม นิเทศ  ติดตาม ควบคมุและก ากบัให้ครูด าเนินการวดัผล และ ประเมินผลการ
เรียนการสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการปฏิบตั ิและผลงานด าเนินการสอบ
คดัเลือกนกัเรียนเข้าศกึษาตอ่ และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ 
  5. พฒันาเคร่ืองมือวดัผล ประเมินผลให้ได้มาตรฐานด าเนินการจดัท าข้อมลูการวดัและ
ประเมินผลการเรียน กรอกข้อมลู ติดตาม ตรวจสอบการกรอกข้อมลูของครู ในระบบงานวดัผล และส่ง
ตอ่งานทะเบียนวิเคราะห์และประเมินผลการเรียนด าเนินการแก้ไขปัญหาการเรียนของนกัเรียน ทัง้
ระหวา่งเรียนและหลงัการประเมินผลร่วมกบัผู้สอน กลุม่สาระ กลุม่งาน งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  การบริหารงานวิชาการด้านการพฒันาการวดัและประเมินผลตามพระราชบญัญตัิการศกึษา
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเตมิ ( ฉบบั2 ) พ.ศ.2545 ประกอบไปด้วย 

  1. จดัหาวสัด ุอปุกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คูมื่อ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ครูในการวดัผล 
ประเมินผลการเรียน 

  2. ก าหนดระเบียบ แนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัการวดัผล ประเมินผลของโรงเรียน 

  3. สง่เสริมนิเทศ  ตดิตาม พฒันาครู และก ากบัดแูลให้ครูจดัท าแผนการวดัผลประเมินผลแต่
ละรายวิชาให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ และ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  4. สง่เสริม นิเทศ  ติดตาม ควบคมุและก ากบัให้ครูด าเนินการวดัผล และ ประเมินผลการ
เรียนการสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการปฏิบตัแิละผลงาน 
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  5. ด าเนินการสอบคดัเลือกนกัเรียนเข้าศกึษาตอ่ และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการเรียน 
การสอนปกติ 
  6. พฒันาเคร่ืองมือวดัผล ประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 

  7. ด าเนินการจดัท าข้อมลูการวดัและประเมินผลการเรียน กรอกข้อมลู ติดตาม ตรวจสอบ
การกรอกข้อมลูของครู ในระบบงานวดัผล และสง่ตอ่งานทะเบียน 

  8. วิเคราะห์และประเมินผลการเรียน 

  9. ด าเนินการแก้ไขปัญหาการเรียนของนกัเรียน ทัง้ระหวา่งเรียนและหลงัการประเมินผล
ร่วมกบัผู้สอน กลุม่สาระ กลุ่มงาน งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
      6.4 แนวทางการวัดและการประเมินผล 
   ทิวตัถ์  มณีโชติ  กลา่ววา่  การวดัและการประเมินผลทางการศกึษา ประกอบด้วย 
   1. หลกัการวดัทางการศกึษา  
       1.1  มีหลกัการวดัเบือ้งต้น ดงันี ้
     1.1.1 นิยามสิ่งท่ีต้องการวดัให้ชดัเจน  ดงัท่ีกล่าวไว้ในลกัษณะการวดัวา่ การวดัทาง
การศกึษาเป็นการวดัทางอ้อม  การท่ีจะวดัให้มีคณุภาพต้องนิยามคณุลกัษณะท่ีต้องการวดัให้ตรงและ
ชดัเจน  การนิยามนี ้มีความส าคญัมาก  ถ้านิยามไมต่รงหรือไมถ่กูต้อง  เคร่ืองมือวดัท่ีสร้างตามนิยาม
ก็ไมมี่คณุภาพ  ผลการวดัก็ผิดพลาด  คือ วดัได้ไมต่รงกบัคณุลกัษณะท่ีต้องการวดั    
     1.1.2 ใช้เคร่ืองมือวดัท่ีมีคณุภาพ  หวัใจส าคญัของการวดั คือ สามารถวดั
คณุลกัษณะได้ตรงตามกบัท่ีต้องการวดัและวดัได้แมน่ย า  โดยใช้เคร่ืองมือวดัท่ีมีคณุภาพ  คณุภาพ
ของเคร่ืองมือมีหลายประการ  ท่ีส าคญัคือ มีความตรง (validity) คือวดัได้ตรงกบัคณุลกัษณะท่ี
ต้องการวดั และมีความเท่ียง (reliability) คือวดัได้คงท่ี คือวดัได้ก่ีครัง้ก็ให้ผลการวดัท่ีไมเ่ปล่ียนแปลง  
     1.1.3  ก าหนดเง่ือนไขของการวดัให้ชดัเจน  คือก าหนดให้แนน่อนวา่จะท าการวดั
อะไร  วดัอยา่งไร  ก าหนดตวัเลขและสญัลกัษณ์อยา่งไร  
        1.2  ขัน้ตอนการวดัทางการศกึษา 
    1.2.1  ระบจุดุประสงค์และขอบเขตของการวดั  วา่วดัอะไร วดัใคร  
    1.2.2  นิยามคณุลกัษณะท่ีต้องการวดัให้เป็นพฤติกรรมท่ีวดัได้ 
                     1.2.3  ก าหนดวิธีการวดัและเคร่ืองมือวดั 
    1.2.4  จดัหาหรือสร้างเคร่ืองมือวดั  กรณีสร้างเคร่ืองมือใหมด่ าเนินการตามขัน้ตอน
ดงันี ้
      1) สร้างข้อค าถาม เง่ือนไข  สถานการณ์  หรือสิ่งเร้า  ท่ีจะกระตุ้นให้ผู้ถกูวดั
แสดงพฤตกิรรมตอบสนองออกมาเพ่ือท าการวดั  โดยข้อค าถามเง่ือนไข  สถานการณ์  หรือสิ่งเร้า



82 

 

 

ดงักลา่วต้องตรงและครอบคลมุคณุลกัษณะท่ีนิยามไว้ 
             2) พิจารณาข้อค าถาม เง่ือนไข  สถานการณ์  หรือสิ่งเร้า โดยอาจให้ผู้ เช่ียวชาญ
ทางด้านเนือ้หาและทางด้านวดัผลชว่ยพิจารณา 
          3) ทดลองใช้เคร่ืองมือ  กบักลุม่ท่ีเทียบเคียงกบักลุม่ท่ีต้องการวดั 
     4) หาคณุภาพของเคร่ืองมือรายข้อทัง้ฉบบั 
     5) จดัท าคูมื่อวดัและการแปลความหมาย 
          6) จดัท าเคร่ืองมือฉบบัสมบรูณ์ 
    1.2.5   ด าเนินการวดัตามวิธีการท่ีก าหนด 
                     1.2.6   ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการวดั 
                     1.2.7   แปลความหมายผลการวดัและน าผลการวดัไปใช้ 
     2.  การประเมินผลเป็นการประเมินเป็นกระบวนการตอ่เน่ืองจากการวดั คือ น าตวัเลขหรือ
สญัลกัษณ์ท่ีได้จากการวดัมาตีคา่อยา่งมีเหตผุล โดยเทียบกบัเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ เชน่ 
โรงเรียนก าหนดคะแนนท่ีนา่พอใจของวิชาคณิตศาสตร์ไว้ท่ีร้อยละ 60 นกัเรียนท่ีสอบได้คะแนนตัง้แต ่
60 % ขึน้ไป ถือว่าผา่นเกณฑ์ท่ีนา่พอใจ  หรืออาจจะก าหนดเกณฑ์ไว้หลายระดบั  เช่น ได้คะแนนไมถ่ึง
ร้อยละ 40  อยูใ่นเกณฑ์ควรปรับปรุง  ร้อยละ 40-59 อยูใ่นเกณฑ์พอใช้  ร้อยละ 60-79 อยูใ่นเกณฑ์ดี 
และร้อยละ 80 ขึน้ไป  อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก เป็นต้น  ลกัษณะเชน่นีเ้รียกวา่เป็นการประเมิน   
        2.1 ลกัษณะการประเมินทางการศกึษา ดงันี ้
                   2.1.1 เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการเรียนการสอนหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้  ซึง่
ควรท าการประเมินอยา่งตอ่เน่ือง  เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
                   2.1.2 เป็นการประเมินคณุลกัษณะหรือพฒันาการการเรียนรู้ของผู้ เรียนวา่บรรลตุาม
จดุประสงค์หรือไม่ 
                  2.1.3 เป็นการประเมินในภาพรวมทัง้หมดของนกัเรียน โดยการรวบรวมข้อมลูและ
ประมวลจากตวัเลขจากการวดัหลายวิธีและหลายแหลง่ 
                  2.1.4 เป็นกระบวนการเก่ียวข้องกบับคุลหลายกลุม่  ทัง้ครู  นกัเรียน  ผู้ปกครอง
นกัเรียน  ผู้บริหารโรงเรียน และอาจรวมถึงคณะกรรมการตา่งๆ ของโรงเรียน 

      2.2  หลกัการประเมินทางการศกึษาโดยทัว่ไปมี ดงันี ้
                  2.2.1  ขอบเขตการประเมินต้องตรงและครอบคลมุหลกัสตูร 
                  2.2.2  ใช้ข้อมลูจากผลการวดัท่ีครอบคลมุ  จากการวดัหลายแหลง่หลายวิธี 
                   2.2.3. เกณฑ์ท่ีใช้ตดัสินผลการประเมินมีความชดัเจน  เป็นไปได้  มีความยตุธิรรม  
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ตรงตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
       2.3  ขัน้ตอนในการประเมินทางการศกึษา ดงันี ้
    2.3.1 ก าหนดจดุประสงค์การประเมิน   โดยให้สอดคล้องและครอบคลมุจดุประสงค์
ของหลกัสตูร 
                 2.3.2  ก าหนดเกณฑ์เพ่ือตีคา่ข้อมลูท่ีได้จาการวดั 
                 2.3.3  รวบรวมข้อมลูจากการวดัหลายๆ แหลง่ 
                 2.3.4. ประมวลและผสมผสานข้อมลูตา่งๆ ของทกุรายการท่ีวดัได้ 
                 2.3.5 วินิจฉยัชีบ้ง่และตดัสินโดยเทียบกบัเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 
   ชว่งเวลาในการการวดัและประเมินผล  ประกอบด้วยก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัเรียน
มีความหมายทัง้ในมิตท่ีิกว้างและแคบ  ดงันี ้
  1. ก่อนเรียน  การวดัและประเมินก่อนเรียนมีจดุประสงค์เพ่ือทราบสภาพของนกัเรียน ณ 
เวลาก่อนท่ีจะเรียน เชน่ ความรู้พืน้ฐานในกลุม่สาระการเรียนรู้ตา่งๆ  ก่อนเรียนอาจจะหมายถึง 
        1.1  ก่อนเข้าเรียน  ซึง่อาจจะตัง้แตก่่อนเรียนระดบัปฐมวยั หรือก่อนจะเร่ิมเรียนหลกัสตูร
โรงเรียนนัน้  เชน่ โรงเรียนท่ีเปิดสอนในชว่งชัน้ท่ี 1 และ 2  ก่อนเรียนในท่ีนีอ้าจจะหมายถึงก่อนเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 1 เป็นต้น 
         1.2  ก่อนเรียนชว่งชัน้  หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้ความส าคญักบัชว่งชัน้  ให้มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนเม่ือจบแตล่ะชว่งชัน้  ก่อนเรียนในท่ีนีจ้งึหมายถึงก่อนจะเร่ิมเรียนชว่ง
ชัน้ใดชว่งชัน้หนึง่ เชน่ ก่อนเรียนชว่งชัน้ท่ี 2 คือ ก่อนเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 เป็นต้น 
        1.3  ก่อนเรียนแตล่ะชัน้  ถึงแม้จะมีการก าหนดเป็นช่วงชัน้  แตช่ัน้เรียนหรือการเรียนแต่
ละปีก็ยงัมีความส าคญั  โดยเฉพาะในระดบัประถมศกึษา  การเรียนแตล่ะชัน้/ปี อาจจะหมายถึงการ
เรียนกบัครูคนใดคนหนึง่ (กรณีท่ีครูคนเดียวสอนนกัเรียนทัง้ชัน้ทกุวิชาหรือเกือบทกุวิชา  โดยทัว่ไปจะ
เป็นครูประจ าชัน้) หรือเรียนครูกลุม่หนึง่ (สอนแยกรายวิชา)  การวดัและประเมินก่อนเรียนแตล่ะชัน้จะ
เป็นประโยชน์ตอ่ครูผู้สอนในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบันกัเรียนตลอดทัง้ปี 
        1.4  ก่อนเรียนแตล่ะรายวิชา  มีลกัษณะเชน่เดียวกบัก่อนเรียนแตล่ะชัน้  การวดัและ
ประเมินก่อนเรียนแตล่ะชัน้อาจจะวดัและประเมินในภาพรวมหลายๆ วิชา  แตก่ารวดัและประเมินนี ้ 
แยกวดัและประเมินแตล่ะรายวิชา  โดยทัว่ไปจะสอนโดยครูแตล่ะคน  ส าหรับระดบัมธัยมศกึษา  
รายวิชาสว่นใหญ่จดัการเรียนรู้เป็นรายภาคเรียน 
       1.5  ก่อนเรียนแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้  หนว่ยการเรียนรู้เป็นการจดัหมวดหมูเ่นือ้หาใน
สาระการเรียนรู้เดียวกนั  โดยจดัเนือ้หาเร่ืองเดียวกนัหรือสมัพนัธ์กนัไว้ในหนว่ยเดียวกนั  การวดัและ
ประเมินก่อนเรียนแตล่ะหนว่ย  เพ่ือให้ได้ข้อมลูความรู้พืน้ฐานของนกัเรียนในเร่ืองหรือหนว่ยนัน้  ซึง่ทัง้
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นกัเรียนและครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการเรียนรู้และจดักิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยนัน้
ได้อยา่งเหมาะสม 
        1.6  ก่อนเรียนแตล่ะแผนจดัการเรียนรู้  คือ การวดัและประเมินก่อนเรียนแตล่ะครัง้  ใน
หนึง่หนว่ยการเรียนรู้มกัจะมีสาระท่ีจะเรียนรู้แยกย่อยส าหรับการสอนมากกว่า 1 ครัง้  แตล่ะครัง้จะมี
แผนการจดัการเรียนรู้ 
  2. ระหวา่งเรียน จดุประสงค์ของการวดัและประเมินระหว่างเรียน เพ่ือตรวจสอบ
ความก้าวหน้าหรือพฒันาการของนกัเรียนด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคณุลกัษณะท่ี 
พงึประสงค์  จากการเรียนรู้และการร่วมกิจกรรมของนกัเรียน โดยเทียบกบัผลการวดัและประเมินก่อน
เรียน  การวดัและประเมินระหวา่งเรียนจะท าให้ได้ข้อมลูท่ีบง่บอกถึงพฒันาการการเรียนรู้ของนกัเรียน 
ในขณะ เดียวกนัยงัสะท้อนให้เห็นถึงคณุภาพการจดัการเรียนการสอนของครูด้วย ข้อมลูจากการวดั
และประเมินระหวา่งเรียนจะเป็นประโยชน์แก่ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นกัเรียน ครูผู้สอน โรงเรียนและ
ผู้ปกครอง สามารถน าข้อมลูดงักลา่วไปพฒันานกัเรียนให้บรรลผุลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีแตกยอ่ยมา 
จากมาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นข้อมลูท่ีใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบั
นกัเรียน   
  3. หลงัเรียน จดุประสงค์ของการวดัและประเมินหลงัเรียน เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนของ
นกัเรียนด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ จากการเรียนรู้และการร่วม
กิจกรรมของผู้ เรียน โดยเทียบกบัผลการวดัและประเมินก่อนเรียนและระหวา่งเรียน การวดัและประเมิน
หลงัเรียนจะท าให้ได้ข้อมลูท่ีบง่บอกถึงพฒันาการการเรียนรู้ของผู้ เรียน ในขณะเดียวกนัยงัสะท้อนให้
เห็นถึงคณุภาพการจดัการเรียนการสอนของครูด้วย ข้อมลูจากการวดัและประเมินหลงัเรียนมี
จดุประสงค์หลกัคือใช้ในการตดัสินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน นอกจากนีก้ารวดัและ
ประเมินผลหลงัเรียนอาจจะเป็นข้อมลูก่อนการเรียนในระดบัตอ่ไป จงึเป็นประโยชน์ทัง้นกัเรียนและ
ครูผู้สอน สามารถน าข้อมลูดงักลา่วไปพฒันาและปรับปรุงการเรียนรู้และการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบันกัเรียนและสถานการณ์   
  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนมีประโยชน์ตอ่การจดัการเรียนรู้หรือการจดั 
การเรียนการสอน  ดงันี ้
  1.เพ่ือจดัต าแหนง่ (Placement)  ผลจากการวดับอกได้วา่นกัเรียนมีความรู้ความสามารถอยู่
ในระดบัใดของกลุม่หรือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์แล้วอยูใ่นระดบัใด  การวดัและประเมินเพ่ือจดัต าแหนง่
นี ้มกัใช้ในวตัถปุระสงค์ 2 ประการคือ 
   2. เพ่ือคดัเลือก (Selection) เป็นการใช้ผลการวดัเพ่ือคดัเลือกเพ่ือเข้าเรียน  เข้าร่วมกิจกรรม-
โครงการ  หรือเป็นตวัแทน (เชน่ของชัน้เรียนหรือสถานศกึษา)  เพ่ือการท ากิจกรรม  หรือการให้ทนุผล  



85 

 

 

การวดัและประเมินผลลกัษณะนีค้ านงึถึงการจดัอนัดบัท่ีเป็นส าคญั 
   3. เพ่ือแยกประเภท (Classification) เป็นการใช้ผลการวดัและประเมินเพื่อแบง่กลุม่ผู้ เรียน 
เชน่ แบง่เป็นกลุม่อ่อน ปานกลาง  และเก่ง  แบง่กลุม่ผา่น-ไมผ่า่นเกณฑ์ หรือตดัสินได้-ตก  เป็นต้น  
เป็นการวดัและประเมินท่ียึดเกณฑ์ท่ีใช้ในการแบง่กลุม่เป็นส าคญั 
   4. เพ่ือวินิจฉยั (Diagnostic) เป็นการใช้ผลการวดัและประเมินเพ่ือค้นหาจดุเดน่-จดุด้อยของ
ผู้ เรียนวา่มีปัญหาในเร่ืองใด  จดุใด  มากน้อยแคไ่หน  เพ่ือน าไปสูก่ารตดัสินใจการวางแผนการจดัการ
เรียนรู้และการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เคร่ืองมือท่ีใช้วดัเพ่ือการวินิจฉัย 
เรียกวา่ แบบทดสอบวินิจฉยั (Diagnostic Test) หรือแบบทดสอบวินิจฉยัการเรียน   
   5. เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน ผลการวดันกัเรียนด้วยแบบทดสอบวินิจฉยัการเรียนจะ
ท าให้ทราบวา่ผู้ เรียนมีจดุบกพร่องจดุใด  มากน้อยเพียงใด ซึง่ครูผู้สอนสามารถแก้ไขปรับปรุงโดยการ
สอนซอ่มเสริม (Remedial Teaching) ได้ตรงจดุ เพ่ือให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงัไว้  
  6. เพ่ือปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ ผลการวดัด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียน นอกจากจะ
ชว่ยให้เห็นว่านกัเรียนมีจดุบกพร่องเร่ืองใดแล้ว ยงัชว่ยให้เห็นจดุบกพร่องของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้อีกด้วย เชน่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีจดุบกพร่องจดุเดียวกนั  ครูผู้สอนต้องทบทวนว่าอาจจะเป็น
เพราะวิธีการจดัการเรียนรู้ไมเ่หมาะสมต้องปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
  7. เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุง  การประเมินเพื่อพฒันา (Formative Evaluation)  เป็นการ
ประเมินเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้เทียบกบัจดุประสงค์หรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  ผลจากการ
ประเมินใช้พฒันาการจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  โดยอาจจะปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนวิธีการ
สอน (Teaching Method) ปรับเปล่ียนส่ือการสอน (Teaching Media) ใช้นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 
(Teaching Innovation) เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  
  8. เพ่ือการเปรียบเทียบ (Assessment) เป็นการใช้ผลการวดัและประเมินเปรียบเทียบวา่
นกัเรียนมีพฒันาการจากเดิมเพียงใด และอยู่ในระดบัท่ีพงึพอใจหรือไม่ 
  9. เพ่ือการตดัสิน  การประเมินเพ่ือการตดัสินผลการเรียนของผู้ เรียนเป็นการประเมินรวม 
(Summative Evaluation)  คือใช้ข้อมลูท่ีได้จากการวดัเทียบกบัเกณฑ์เพ่ือตดัสินผลการเรียนว่าผา่น-
ไมผ่า่น  หรือให้ระดบัคะแนน   
  กระทรวงศกึษาธิการ (2545: 24-25) ได้ก าหนดจดุมุง่หมายการวดัและประเมินผลไว้  3 
ระดบั ได้แก่ 
  1. การวดัและประเมินผลระดบัชัน้เรียน มีจดุมุง่หมายเพ่ือมุง่หาค าตอบว่านกัเรียนมี
ความก้าวหน้าด้านความรู้ ทกัษะ กระบวนการ คณุธรรม และคา่นิยมอนัพงึประสงค์หรือไม่/เพียงใด
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ดงันัน้การวดัและประเมินผลจงึต้องใช้วิธีการท่ีหลากหลายเน้นการปฏิบตัใิห้สอดคล้องและเหมาะสม
กบัสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และสามารถด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง ควบคูไ่ปในกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนกัเรียน โดยประเมินความประพฤติ พฤตกิรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และผลงานจาก
โครงงานหรือแฟ้มสะสมงาน ผู้ใช้ผลการประเมินในระดบัชัน้ท่ีส าคญั คือ ตวันกัเรียน  ผู้สอนและพอ่แม่ 
ผู้ปกครอง จ าเป็นต้องมีสว่นร่วมในการก าหนด เป้าหมาย วิธีการและค้นหาข้อมลูเกณฑ์ตา่ง ๆ ท่ีจะท า
ให้สะท้อนให้เห็นภาพสมัฤทธ์ิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนจะทราบระดบัความ ก้าวหน้า
ความส าเร็จของตน ครูผู้สอนจะเข้าใจความต้องการของนกัเรียนแตล่ะคน แตล่ะกลุม่สามารถให้ระดบั
คะแนนหรือจดักลุม่นกัเรียน รวมทัง้ประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได้ ขณะท่ี
พอ่แม ่ผู้ปกครอง จะได้ทราบระดบัความส าคญัของนกัเรียน 
  2. การวดัและประเมินผลระดบัโรงเรียนมีจดุมุง่หมายเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการ
เรียนรู้รายชัน้ปี และชว่งชัน้ ซึง่จะได้น าข้อมลูไปปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน และคณุภาพของ
นกัเรียน 
  3.  การวดัและประเมินผลคณุภาพระดบัชาติ มีจดุมุง่หมายเพ่ือประเมินคณุภาพในกลุม่
สาระการเรียนรู้ท่ีส าคญั ส าหรับชัน้เรียนปีสดุท้ายของแตล่ะชว่งชัน้ ซึง่จะได้น าข้อมลูไปพฒันาคณุภาพ
ทางการศกึษาการวดัและประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
เป็นไปตามบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 ดงันี ้ 
       3.1 โรงเรียนเป็นผู้ รับผิดชอบประเมินผลการเรียนของนกัเรียน โดยเปิดโอกาสให้ทกุฝ่าย
ท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วม 
        3.2  การวดัและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลมุมาตรฐานการศกึษาท่ี
ก าหนดในหลกัสตูร 
       3.3  การประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย การประเมินเพ่ือปรับปรุงพฒันานกัเรียน
การจดัการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียน 
       3.4  การประเมินผลเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการจดัการเรียนการสอนต้องด าเนินการ
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัสิ่งท่ีต้องการวดั ธรรมชาตขิองวิชา และระดบัชว่งชัน้ของนกัเรียน 
        3.5  เปิดโอกาสให้นกัเรียนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนได้ 
            3.6  เปรียบเทียบโอนผลการเรียนระหวา่งโรงเรียนและรูปแบบการศกึษาตา่งๆ 
        3.7. ให้สถานศกึษาจดัท าเอกสารหลกัฐานการศกึษา เพ่ือเป็นหลกัฐานการประเมินผล
การเรียน รายงานผลการเรียนและเป็นหลกัฐานแสดงวฒุิและรับรองผลการเรียนของนกัเรียนการวดัผล
และประเมินผล ต้องสอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนการสอน ซึง่มาตรา 24(3) ของพระราชบญัญัติ
การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 ระบวุา่ต้องจดักิจกรรมให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
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ปฏิบตัใิห้ท าได้ คดิเป็น ท าเป็น (กระทรวงศกึษาธิการ. 2546: 12) 
  ดงันัน้การวดัผลและประเมินผล จงึต้องประเมินผลทัง้การทดสอบภาคความรู้ และการ
ประเมินตามสภาพจริงอยา่งหลากหลาย (กรมวิชาการ. 2545: 37)หลกัการวดัและประเมินผลการ 
ศกึษา ต้องมีการก าหนดเป้าหมายและจดุประสงค์การเรียนให้ชดัเจน มีกระบวนการเรียนการสอน  
ท่ีประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง เป็นการวดัและประเมินผลเพ่ือพฒันานกัเรียนให้มีศกัยภาพ มีการเก็บ
รวบรวมข้อมลูโดยใช้เทคนิคหลาย ๆ อย่างเกณฑ์ท่ีใช้ต้องสมัพนัธ์กบัสิ่งวดัและจดุมุง่หมายของการ
ประเมิน ตระหนกัถึงข้อเทคนิคการประเมินแตล่ะอย่าง ด้วยความยตุธิรรม โดยการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินให้ชดัเจน การใช้เคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพก็เป็นสิ่งส าคญัตอ่การวดัและประเมินอีกอยา่งหนึง่ ถ้า
เคร่ืองมือมีคณุภาพ มีความเท่ียงตรงก็จะท าให้ได้ผลการวดัท่ีมีความถกูต้อง เช่ือถือได้ และสิ่งท่ีต้อง
ค านงึถึงในการวดัและประเมินผลการศกึษา คือ การก าหนดเป้าหมายและจดุประสงค์การเรียนให้
ชดัเจนและสอดคล้องกบัจดุมุง่หมายการศกึษาการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ต้องควบคูไ่ปกบัการ
เรียนการสอน การวดัและการประเมินผลการเรียนเป็นการประเมินเพื่อพฒันานกัเรียน ต้องกระท าให้
ครอบคลมุทัง้ด้านความรู้ทกัษะ พฒันาการของนกัเรียน ต้องเป็นไปตามหลกัสตูรของโรงเรียนแตล่ะ
ชว่งชัน้โดยการประเมินผลการเรียนตามกลุม่สาระและควรค านงึถึงสาระส าคญัของการวดัและการ
ประเมินผล คือการวดัให้ตรงจดุมุง่หมายของการเรียนการสอน เลือกใช้เคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพและมี
ความเหมาะสมประเมินผลด้วยความยตุธิรรม ระวงัความคลาดเคล่ือนหรือความผิดพลาดของการ
วดัผล ประเมินผลการวดัให้ถกูต้องสมเหตสุมผล และใช้ผลการวดัให้คุ้มคา่ ในกระบวนการของการวดั
และการประเมินผลทางการศกึษา กิจกรรมระหวา่งการวดัและการประเมินผลต้องเกิดขึน้ก่อนเรียน 
ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน การเลือกวิธีการประเมินต้องสอดคล้องกบัภาระงานโดยมีเป้าหมายของ
การประเมินอยูท่ี่เกณฑ์การผ่านชว่งชัน้ การบริหารงานวดัและประเมินผล การวดัและประเมินผลการ
เรียนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีจะชว่ยให้การเรียนรู้ของ นกัเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็น
กระบวนการท่ีตรวจสอบว่านกัเรียนได้ถึงจดุหมาย ปลายทางตามท่ีหลกัสตูรต้องการหรือไมเ่พียงใด ผล
จากการวดัและประเมินผลจะเป็นข้อมลูท่ีจะชว่ยให้ครูผู้สอนได้น าไปพิจารณาหาวิธีการแก้ไข
ข้อบกพร่องและจดุออ่นในด้านตา่งๆ ได้ ดงันัน้ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีความรู้และความเข้าใจใน
หลกัการวดัผลและประเมินผลรวมทัง้ให้ความส าคญัในเร่ืองนีอ้ย่างจริงจงั  
      6.5 ปัญหาการบริหารการวัดและประเมินผล 
  แนวทางการวดัและประเมินผลท่ีสะท้อนคณุภาพนกัเรียน ตามเป้าหมายของการจดั
การศกึษาจ าเป็นต้องมีเคร่ืองมีการวดั เกณฑ์การวดัและการประเมินผลท่ีมีมาตรฐานและทนัสมยั แต่
จากการศกึษายงัคงปัญหาการวดัและการประเมินผลทางการศกึษา ดงันี  ้
  ธีระ  รุญเจริญ ได้กลา่วถึงสภาพและปัญหาการจดัการศกึษา ตามรัฐธรรมนญูแหง่
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ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 และได้รับการแก้ไขเพิ่มเตมิบางมาตรา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 
(2553: 10-15) ได้กลา่วถึงปัญหาการบริหารการวดัและประเมินผล ดงันี ้
  1. ขาดความสามารถในการสร้างเคร่ืองมือ 
  2. การวดัและประเมินไมส่ะท้อนการเรียนรู้ 
  3. ครูขาดความเข้าใจในวิธีการและสบัสนในการจดัท าเอกสารการวดัและประเมินผล 
  โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครท่ีมีความพร้อมใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 จ านวน 20 โรงเรียน ตามประกาศของกระทรวงศกึษาธิการข้างต้น จากการรับการ
ประเมินคณุภาพภายนอกเพ่ือการประกนัคณุภาพทางการศกึษา โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพทางการศกึษา (องคก์ารมหาชน) สมศ. ได้สรุปผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบ 2 
(พ.ศ. 2548- พ.ศ.2553) และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพฒันาสถานศกึษาในสว่นบทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ท่ียงัพบปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการวดัและประเมินผล (ส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพทางการศกึษา (องค์การมหาชน). 2554: ออนไลน์) ดงันี ้
  1. ผู้บริหารควรมีการพฒันารูปแบบการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย ตามสภาพจริง 
  2. การจดัหาเคร่ืองมือและแนวทางการวดัและประเมินผลท่ีได้มาตรฐาน 
  นอกจากนีผู้้วิจยัได้ศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารการวดัและการประเมินผล และ
ผลการวิจยัพบกบัปัญหาการบริหารการวดัและประเมินผล ดงันี ้
  ชญัญา  พงษ์ชยัและคณะ (2553: บทคดัยอ่) ได้วิจยั เร่ืองปัญหาและแนวทางแก้ไขการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
สระบรีุ เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ปัญหาการบริหารการวดัและการประเมินผล คือ เคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลท่ีใช้ในโรงเรียนยงัไมไ่ด้มาตรฐาน ขาดความเข้าใจระเบียบการวดัและประเมินผล รวมทัง้
การขาดงบประมาณท่ีเพียงพอสง่ผลให้การสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน 
  ปรียาภสัสร์  เส็งเส และธานี เกสทอง (2553:6 ออนไลน์) ได้ศกึษาปัญหาและการน าเสนอ
แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอไพศาลี ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษานครสวรรค์  เขต 3 ผลการวิจยั ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารการวดัและประเมินผล คือ  
ปัญหาอนัดบัท่ี 1  คือ การมีสว่นร่วมของนกัเรียนและผู้ปกครองในการวดัผลและประเมินผลการเรียน
ปัญหา อนัดบัท่ี 2  คือ การพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน และปัญหาอนัดบัท่ี 3  
คือ  การวดัผลและประเมินผลการเรียนของนกัเรียนขาดความหลากหลาย 

  จากการศกึษาปัญหาการบริหารการวดัและประเมินผลของต้น ยงัคงพบปัญหา คือ 1) 
บคุลากรขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการวดัและประเมินผล 2) ขาดเคร่ืองมือการวดัและประเมินผลท่ี
มีคณุภาพและมาตรฐาน 3) ขาดการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 4) การวดัและประเมินผลไม่
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สะท้อนการเรียนรู้ 5) ขาดงบประมาณในการสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีได้มาตรฐาน  
  กลา่วโดยสรุป การบริหารการวิชาการด้านวดัผลประเมินผลการศกึษา ชว่ยให้ผู้บริหารเห็น
ข้อบกพร่องตา่งๆ ของการจดัการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลการปฏิบตังิานของครู  และบง่บอกถึง
คณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรียน การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของหนว่ยการเรียนรู้ เพ่ือ
ผู้บริหารได้มีแนวทางในการก าหนดระเบียบปฏิบตัเิก่ียวกบัการวดัและประเมินผล ก าหนดวิธีการและ
จดัหาเคร่ืองมือการวดัและประเมินผลท่ีมีคณุภาพมีมาตรฐานได้ สง่เสริมครูให้มีความรู้การวดั
ประเมินผล โดยการ อบรม สมัมนาเชิงปฏิบตักิาร จดัแบบฟอร์ม เอกสารหลกัฐานทางการศกึษาของ
ผู้ เรียน จดัตารางสอบ ห้องสอบ ระเบียบในการสอบ และนิเทศ ตดิตาม ก ากบัดแูลครูในการจดัท า
แผนการวดัและประเมินผล เพ่ือการพฒันาการวดัและประเมินผล สูก่ารวดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนได้
ตรงกบัความเป็นจริง 
 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      8.1 งานวิจัยในประเทศ 
  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในศกึษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการในด้านหลกัสตูร  การจดั
กระบวนการเรียนการสอน  และการวดัและประเมินผล ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 พบวา่มีผู้ศกึษาและมีผลงานวิจยั  ดงันี ้

  ชญัญา พงษ์ชยัและคณะ (2553 : บทคดัยอ่) ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระบรีุ เขต 2 
ผลการวิจยัพบวา่ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ดงันี ้ 
  1. มีปัญหาการบริหารงานวิชาการคา่เฉล่ียระดบัปัญหาสงูสดุ คือด้านส่ือการเรียนการสอน 
เพราะโรงเรียนขนาดเล็กขาดงบประมาณท่ีจะน ามาพฒันา เพราะงบประมาณได้จากจ านวนรายหวั
ของนกัเรียน ท าให้การบริหารจดัการการศกึษาขาดประสิทธิภาพ 
  2. ปัญหาครูวิเคราะห์หลกัสตูรไมเ่ป็น และไมส่ามารถน าไปจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้
ตรงหลกัสตูร มีปัญหามากท่ีสดุ เน่ืองจากครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หลกัสตูรและไม่
สามารถน าไปจดักิจกรรม 
  3. ด้านการจดัการเรียนการสอน ปัญหาจดัครูเข้าสอนไม่ตรงกบัความรู้ความสามารถมี
ปัญหามากท่ีสดุ อีกทัง้ต้องสอนหลายชัน้ หลายวิชาจงึไมต่รงกบัความรู้ความสามารถ  
  4. ปัญหาด้านการวดัผลประเมินผล ผลการวิจยัพบวา่ ปัญหาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ี
ใช้ในโรงเรียนยงัไมไ่ด้มาตรฐาน ขาดความเข้าใจระเบียบการวดัและประเมินผล รวมทัง้การขาด
งบประมาณท่ีเพียงพอสง่ผลให้การสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน 
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  ทกัษ์สตุา ปานอทุยั  (2553 : บทคดัย่อ) วิจยั เร่ืองการประเมินผลการใช้หลกัสตูรโรงเรียน
วฒันาวิทยาลยั ชว่งชัน้ท่ี 2 ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านประสิทธิผล ด้านพฤตกิรรมผู้ เรียน 
และเพ่ือศกึษาจดุเดน่และจดุด้อยของการใช้หลกัสตูร  ส าหรับประเดน็ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมิน คือ 
การบริหารหลกัสตูร  ด้านประสิทธิผลส าหรับประเดน็ท่ีไม่ผา่นเกณฑ์การประเมิน คือ ผลการประเมิน
การอ่าน คดิ วิเคราะห์และเขียนส่ือความ จดุด้อยของการใช้หลกัสตูร พบวา่กลุม่ตวัอย่างแตล่ะกลุม่มี
ความคดิเห็นเก่ียวกบัจดุด้อยไมต่รงกนั เม่ือพิจารณาจากความคดิเห็นของแตล่ะกลุม่พบวา่จดุด้อย
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร คือครูมีภาระงานในการจดัท าเอกสารมากจดุด้อยตามความคิดเห็นของ
ครู คือครูประสบปัญหาในการน าหลกัสตูรลงสูก่ารปฏิบตัิจดุด้อยตามความคิดเห็นของนกัเรียน คือครู
ขาดทกัษะในการสอนและวฒุิภาวะทางอารมณ์จดุด้อยตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง คือการจดัการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์อ่อนเกินไปและการจดัการเรียนการสอนด้านวิชาการโดยรวมออ่นเกินไป 
  ภาสกร อยูเ่ย็น (2553 : บทคดัยอ่) วิจยั เร่ืองสภาพและปัญหาการใช้หลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขนุเทียน สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  ผลการวิจยั พบวา่ สภาพการใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการประชาสมัพนัธ์การใช้หลกัสตูร มี
คา่เฉล่ียต ่าสดุ  และด้านการจดัครูเข้าสอน มีคา่เฉล่ียต ่าสดุ 
  รุ่งนภา นตุรวงศ์ และคณะ (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา : 2553)  ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ สรุปผลการวิจยัน าร่องการใช้หลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 สรุปผลการวิจยัเป็นด้านๆ  ดงันี ้ 
  1. การสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัสตูร พบวา่หวัข้อท่ีผู้ เข้ารับการอบรมระบวุา่มีความ
เข้าใจมากจะเป็นหวัข้อเก่ียวกบัแนวคิดและหลกัการกว้างๆ เชน่ เร่ืองหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน กระบวนการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา การจดัท าโครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา สว่น
หวัข้อท่ีต้องอาศยัความเข้าใจจากการฝึกปฏิบตัิ ได้แก่ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การ 
ออกแบบหนว่ยการเรียนรู้ และกรอบหลกัสตูรระดบัท้องถ่ิน ผู้ เข้ารับการอบรมสว่นใหญ่ระบวุา่มีความ
เข้าใจในเร่ืองดงักลา่วอยูใ่นระดบัปานกลางและน้อย ตามล าดบั ทัง้นีเ้พราะขาดโอกาสในการลงมือ
ปฏิบตัิอยา่งเพียงพอ  
  2. สภาพและปัญหาในการนาหลกัสตูรแกนกลางสูก่ารปฏิบตัิ กระบวนการจดัท าหลกัสตูร
สถานศกึษาไมค่รบตามขัน้ตอน และขัน้ตอนท่ีสถานศกึษาสว่นใหญ่ไมไ่ด้ด าเนินการคือการศกึษา
ข้อมลูพืน้ฐานของโรงเรียน และการศกึษากรอบหลกัสตูรระดบัท้องถ่ิน ปัญหาอปุสรรคส าคญัในการ
จดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา ได้แก่ การขาดความรู้ความเข้าใจของบคุลากร ซึง่พบวา่บคุลากรทัง้ใน
ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษาและระดบัสถานศกึษายงัขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัสตูรใหม่ 
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นอกจากนัน้ยงัพบปัญหาครูมีภาระงานอ่ืนๆมาก นอกเหนือจากการสอน ท าให้ไมส่ามารถทุม่เทในการ
จดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาได้อย่างเตม็ท่ี โรงเรียนต้นแบบท่ีน าร่องการใช้หลกัสตูรเพียง ร้อยละ38.97 
จดัท าหน่วยการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนเสร็จครบ ทกุหนว่ย โรงเรียนท่ีเหลือมากกวา่คร่ึงหนึง่
ยงัจดัท าหน่วยการเรียนรู้ไมเ่สร็จ 
  จกัรกฤษณ์ วงษ์วิทยานนัท์ (2554: บทคดัย่อ) หวัหน้างานวิจยัและพฒันาการศกึษา  
ศกึษาปัญหาในการบริหารจดัการหลกัสตูรระดบัสถานศกึษาในโรงเรียนพร้อมใช้หลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กรณีศกึษา โรงเรียนทา่หลวงวิทยาคม ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 ผลการวิจยัพบวา่ ครูยงัขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจดัท าหลกัสตูร
สถานศกึษา ความสามารถการบริหารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา ชมุชนขาดการมีสว่นร่วมในการ
จดัท าหลกัสตูรท้องถ่ิน  ขาดการนิเทศติดตามการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรียนขาดการวางแผน
ประเมินการใช้หลกัสตูรสถานศกึษาตามสภาพจริงทัง้ก่อนใช้ ระหวา่งใช้และหลงัใช้ การวิจยัเพ่ือ
ตดิตามและประเมินผลการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรียนยงัไมมี่การท าวิจยัหลกัสตูรสถานศกึษา
อยา่งจริงจงั 
  ทิพวรรณ  ถนอมจิตพงษ์  (2554 : บทคดัยอ่) ได้ศกึษาสภาพและปัญหาการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนเอกชน กรณีศกึษาโรงเรียนกรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานครผลการศกึษาค้นคว้า 
พบวา่ 1) สภาพการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม มีการปฏิบตัิ อยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัคา่เฉล่ีย
ระดบัมากสงูสดุได้แก่ ด้านส่ือการสอน ด้านการวดัและ ประเมินผล ด้านแผนการจดัการเรียนรู้ด้านการ
วิจยัในชัน้เรียน ด้านการนิเทศการสอน ด้านหลกัสตูรและการนาหลกัสตูรไปใช้ ด้านท่ีมีคา่เฉล่ียระดบั
มากต ่าสดุ คือด้านห้องสมดุ 2)ปัญหาการบริหารงานวิชาการ สภาพการบริหารงานด้านหลกัสตูรและ
การน าหลกัสตูรไปใช้ควรมีการติดตามผลการน าหลกัสตูรไปใช้อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือประสิทธิผลของการ
วางแผนจดัท าหลกัสตูรอยา่งเป็นระบบ ส าหรับด้านห้องสมดุ ตอ่เน่ืองผู้บริหารควรให้ความส าคญั 
ตดิตามงานและปรับปรุงพฒันาแก้ ไขให้มีการปฏิบตังิานท่ีมีประสิทธิภาพดีขึน้เพ่ือให้ปัญหาด้าน
ห้องสมดุน้อยลง 
      8.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  อีเกอร์ (ถาวร ศรีเกต.ุ 2551: 74; อ้างอิงจากEager. 1987: 141) ได้ศกึษาเร่ืองกลยทุธ์ในการ
ปฏิบตังิานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ระดบัมธัยมศกึษาท่ีมีประสิทธิผล โดยการสมัภาษณ์ผู้บริหาร
และครู ผลการวิจยัพบวา่ กลยทุธ์ท่ีส าคญัได้แก่ 1) การแสดงให้เห็นวา่มีความสนใจตอ่นกัเรียน 2) การ
ภมูิใจในโรงเรียนและความส าเร็จของนกัเรียน 3) การใช้โปรแกรมการเรียนท่ีมีคณุภาพตอ่นกัเรียน4) มี
ความเช่ือวา่เราเป็นโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 5) แสดงความสนใจนกัเรียนแตล่ะคน 6) ฟังความคิดเห็น
ของนกัเรียน 7) จดัหลกัสตูรท่ีสนองตอ่วตัถปุระสงค์ของโรงเรียน 8) มีการเอาใจใส่ดแูลนกัเรียน 9) 
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พฒันาโปรแกรมการเรียนท่ีนกัเรียนพอใจ 10) เป็นแบบอยา่งท่ีดีตอ่นกัเรียน 11) มีการตดิตอ่ส่ือสารกบั
ผู้ปกครองนกัเรียนถึงความก้าวหน้าของนกัเรียน 12) แจ้งให้นกัเรียนถึงพฤตกิรรมท่ีควรประพฤต ิ
  เอ็มซอลลา (Msolla. 1990: 15-A) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การประเมินการใช้ทกัษะ 
การบริหารงานและความรู้ของครู ผู้บริหารวิทยาลยัในแทนซาเนีย ผลการวิจยัพบวา่ ปัญหาท่ีครูและ 
ผู้บริหารเผชิญในการปฏิบตังิานทัง้หมดเฉล่ียแล้วอยูใ่นเกณฑ์ขัน้ต ่า ภาระงานท่ีปฏิบตัิมี 7 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการเงินและโครงการพึง่พาตนเอง ด้านจดัวสัดแุละทรัพยากร ด้านสิ่งแวดล้อมและอาคาร 
 สถานท่ี ด้านหลกัสตูรและการเรียนการสอน ด้านกิจการนกัศกึษา ด้านการบริหารงานบคุลากร และ 
การวางแผนพฒันา ผลการวิจยัพบวา่ งานท่ีปฏิบตัไิด้ยากท่ีสดุ ตามล าดบั มีดงันี ้ด้านการจดัการ 
วสัดแุละทรัพยากร ด้านสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานท่ี ด้านการเงินและโครงการพึง่พาตนเอง 
ด้านบริหารบคุลากร และด้านหลกัสตูรและการเรียนการสอน 
  วิลเลียม (William. 1994: 2425-A) ได้ท าการวิจยัเร่ืองกลยทุธ์การนิเทศภายใน 
โรงเรียน และการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของบคุลากรในโรงเรียนโดยศกึษาจากครู ผู้บริหารและ 
ประธานสหภาพครูในเขตโรงเรียน K-12 ในเมืองขนาดใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียใต้ รวบรวมข้อมลู 
เชิงปริมาณโดยใช้แบบส ารวจประมาณคา่จากผู้บริหารโรงเรียน 159 คน และครู 195 คน จาก 
โรงเรียน 11 แหง่ ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผู้บริหารและครูขาดความสมัพนัธ์และความเข้าใจอนัดีตอ่กนั 
ในเร่ืองการนิเทศภายในโรงเรียน 2) ครูผู้สอนมีความเห็นวา่ผู้บริหารไมค่อ่ยมีการสงัเกตการณ์และ 
เย่ียมชมห้องเรียนอยา่งเป็นทางการ แตผู่้บริหารโรงเรียนมีความเห็นว่าได้สงัเกตการณ์และเย่ียมชม 
ห้องเรียนอยูเ่ป็นประจ า 3) ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความส าคญัและรับผิดชอบตอ่การนิเทศภายใน 
โรงเรียนมากกวา่การจดัการด้านอ่ืน ๆ และผู้วิจยัได้เสนอแนะวา่ ควรลดนวตักรรมในการนิเทศ 
ภายในท่ีซบัซ้อนลง ควรมีการยืดหยุน่และพฒันากลยทุธ์ในการนิเทศภายใน เพ่ือเปล่ียนพฤตกิรรม 
ของบคุลากรในโรงเรียน 
   เบร์ิก (Burke. 1997: 784-A) ได้ศกึษาเร่ือง การศกึษาแนวโน้มกระบวนการพฒันา 
หลกัสตูรคณิตศาสตร์ในเกรด 12 ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนของรัฐนิวเจอร์ซ่ี 
พบวา่ ท้องถ่ินต้องการมีการแก้ไขหลกัสตูรจากแหลง่ภายในและต้องการพฒันาหลกัสตูร 59% 
ให้ท้องถ่ินประเมินความต้องการก่อนปรับปรุง 83% จดัเตรียมเชิงปฏิบตักิารหรือหลกัสตูรน าร่อง 
ก่อนน าไปใช้ 40% 
  จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของ 
ผู้ ท่ีมีบทบาทเป็นผู้บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในด้านหลกัสตูร ด้านการจดัการเรียนการสอน  
ด้านการวดัและประเมินผล จ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการเพ่ือปรับปรุง
และพฒันางานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ และสง่ผลสูก่ารพฒันานกัเรียนให้มีคณุภาพตอ่ไป 
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                                            บทที่ 3 
                                      วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 
 
    การศกึษางานวิจยัครัง้นี ้ เป็นการศกึษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร  ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  
เพ่ือให้การวิจยัครัง้นีเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
    1.  การก าหนดประชากร 
    2.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
    3.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
    4.  การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู    
 
กำรก ำหนดประชำกร 
  ประชำกร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการและหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร ท่ีเร่ิมใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  ในปีการศกึษา 
2552 จ านวน 18 โรงเรียน ท่ีจดัการศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ประกอบไปด้วย รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ จ านวน 18 คน หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ทัง้ 8 กลุม่ จ านวน  
144 คน รวมทัง้สิน้ 162 คน 
 
กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้เองเพ่ือสอบถามระดบั
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการ โดยแบง่แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน และแบบ
สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เอง เพ่ือเก็บข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงาน
วิชาการท่ีมีคา่เฉล่ียระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการรวมสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ใน 3 ด้าน จากผลของ
การตอบแบบสอบถาม 
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 แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 ตอน คือ 
   ตอนท่ี  1 เป็นแบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วย ต าแหนง่งาน  กลุม่สาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ (ส าหรับ
ผู้ ท่ีมีต าแหนง่หวักลุม่สาระการเรียนรู้) 
 ตอนท่ี  2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัปัญหาการการบริหารงานวิชาการ ใน 3 ด้าน คือ  
1) ด้านหลกัสตูร 2) ด้านการจดัการเรียนการสอน 3) ด้านการวดัและประเมินผล โดยลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตามแบบของลิเคร์ท (Likert  Scale) และ
ข้อเสนอแนะรายข้อ 
    ตอนท่ี 3 แบบสอบถามชนิดปลายเปิดเพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะของผู้ ตอบแบบสอบถาม  
เก่ียวกบัแนวทางในการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัคา่เฉล่ียระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการรวมสงูสดุ 3 อนัดบัแรก 
ของทัง้ 3 ด้าน ประเดน็การสมัภาษณ์ คือ 
      ประเดน็ท่ี 1 ปัจจยัและสาเหตสุ าคญัท่ีสง่ผลให้เกิดปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
      ประเดน็ท่ี 2  แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
       ประเดน็ท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการบริหารงานวิชาการ 
 
ขัน้ตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือและกำรหำคุณภำพของเคร่ืองมือ 
 แบบสอบถำม 

  1.  ศกึษาเอกสาร แนวคดิ บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงาน ความหมาย
ของการบริหารงานวิชาการ ความส าคญัของการบริหารงานวิชาการ ขอบขา่ยการบริหารงานวิชาการ 
บทบาทผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการ แนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

2.   ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5  ระดบั ตามแบบ 
ของลิเคร์ิท (Likert  Scale)  
              3.  สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลมุปัญหาการบริหารงานวิชาการใน 3 ด้าน คือ 1) การด้าน
หลกัสตูร  2)ด้านการจดัการเรียนการสอน  3)ด้านการวดัและประเมินผล  
              4.  น าแบบสอบถามฉบบัร่างเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
และปรับปรุงส านวนภาษาท่ีใช้ในการเขียนข้อค าถาม 

5.   ปรับแก้ข้อค าถามตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 
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   6.  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์แล้วสง่ให้
ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 5 ทา่น  เพ่ือตรวจหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยน ามาหา
คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ระหวา่งข้อค าถามกบั
วตัถปุระสงค์หรือนิยามศพัท์  

 7.    วิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ (Index of 
Item – Objective Congruence: IOC) จากนัน้คดัเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่
0.5 ขึน้ไป  ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามการศกึษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร  ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 พบวา่  มีคา่สมัประสิทธ์ิความสอดคล้อง 0.96 

 8.   น าแบบสอบถามท่ีผา่นการแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กบักลุม่ตวัอย่างท่ีมีลกัษณะ
ใกล้เคียงกบัประชากรท่ีท าการศกึษา ได้แก่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หวัหน้ากลุม่สาระ
การเรียนรู้ 8 กลุม่ โรงเรียนระดบัประถมศกึษา ส านกังานเขตดอนเมือง สงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 
4 โรงเรียน จ านวน  36 คน จากนัน้ น าแบบสอบถามท่ีได้มาตรวจให้คะแนนหาคณุภาพของแบบ 
สอบถาม น ามาหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยหาคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha  
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ผลการหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ได้คา่
ความเช่ือมัน่เทา่กบั .89 

 9.   จดัท าแบบสอบถามเป็นฉบบัสมบรูณ์ น าไปเก็บรวบรวมข้อมลูกบัประชากรท่ีศกึษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีเร่ิมใช้หลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ปีการศกึษา 2552 จ านวน 18 โรงเรียน ในระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6  ประกอบไปด้วย รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ จ านวน 18 คน  หวัหน้า
กลุม่สาระการเรียนรู้ทัง้ 8 กลุม่ จ านวน 144 คน รวมทัง้สิน้ 162 คน 
  แบบสัมภำษณ์ 
  1.   วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืน เพ่ือให้ทราบถึงคา่เฉล่ียระดบัปัญหา
การบริหารงานวิชาการสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ใน 3 ด้าน  คือ 1)ด้านหลกัสตูร  2)ด้านการจดัการเรียน 
การสอน  3)ด้านการวดัและประเมินผล  ของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
  2.  สร้างแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างให้ครอบคลมุ 3 ประเดน็ คือ 1) ปัจจยัและสาเหตุ
ส าคญัท่ีสง่ผลให้เกิดปัญหาการบริหารงานวิชาการ  2) แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
 3) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการบริหารงานวิชาการ   
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  3. น าแบบสมัภาษณ์ฉบบัร่างเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องและปรับปรุงส านวนภาษาท่ีใช้ในการเขียนประเดน็ในการสมัภาษณ์ 
  4. ปรับแก้แบบสมัภาษณ์ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 
  5. น าแบบสมัภาษณ์ฉบบัสมบรูณ์ไปสมัภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมลูเพิ่มเตมิกบัรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนฝ่ายวิชาการ 2 คน ของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ท่ีมีคา่เฉล่ียระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการรวมสงูสดุ 2 โรงเรียน  
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในชว่งเดือนกมุภาพนัธ์ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2556 
เป็นล าดบั ดงันี ้

 1.  ผู้วิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั ไปถึงผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือขออนเุคราะห์และ 
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากประชากรท่ีศกึษา 
  2.  ผู้วิจยัน าหนงัสือขอความอนเุคราะห์ตอบแบบสอบถามจากบณัฑิตวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ ถึงผู้บริหารโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีมีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ทัง้18 โรงเรียน   
 3.  ผู้วิจยัน าสง่แบบสอบถามเดินทางด้วยตนเองไปยงัโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ี
ใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ท่ีเป็นประชากรท่ีศกึษาและขอความ
อนเุคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
    4.  ผู้วิจยัเดนิทางไปรับแบบสอบถามกลบัคืนด้วยตนเอง  ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา 
จ านวน 162 ฉบบั  จากแบบสอบถามท่ีสง่ไป  162 ฉบบั  คดิเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทัง้หมด 
  5.  ผู้วิจยัเดนิทางไปสมัภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมลูเพิ่มเตมิกบัรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่าย
วิชาการ  2 คน ของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ท่ีมีคา่เฉล่ียระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการสงูสดุ  2 โรงเรียน  ใน 3 ประเด็น คือ 
1)ปัจจยัและสาเหตสุ าคญัท่ีสง่ผลให้เกิดปัญหาการบริหารงานวิชาการ  2)แนวทางแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานวิชาการ 3) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ จากแบบสอบถามท่ีมี
คา่เฉล่ียระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการรวมสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ใน 3 ด้าน  คือ 1)ด้านหลกัสตูร   
2)ด้านการจดัการเรียนการสอน  3)ด้านการวดัและประเมินผล   
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กำรจัดกระท ำข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตวัอย่างมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล (ด้วยระเบียบ

วิธีการทางสถิต)ิ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ มีขัน้ตอนดงันี ้ 
 1.  ตรวจสอบจ านวนและความสมบรูณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนทกุฉบบั 
 2.  บนัทกึคะแนนตามเกณฑ์น า้หนกัคะแนน แบบสอบถามตอนท่ี 2 
 3.  น าข้อมลูเก่ียวกบัต าแหนง่งาน การบริหารงานวิชาการของผู้ตอบแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ร้อยละ 
 4.  วิเคราะห์ระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม รายด้านและรายข้อโดยการ

หาคา่เฉล่ีย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป แล้วน าคา่เฉล่ียท่ีได้มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ (ประคอง  กรรณสตู.2542:73) ดงันี ้

  คะแนนเฉล่ีย  4.50 - 5.00  หมายถึง  มีระดบัปัญหา  มากท่ีสดุ 
  คะแนนเฉล่ีย  3.50 -4.49   หมายถึง  มีระดบัปัญหา  มาก 
  คะแนนเฉล่ีย  2.50 -3.49   หมายถึง  มีระดบัปัญหา  ปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย  1.50 -2.49   หมายถึง  มีระดบัปัญหา  น้อย  
  คะแนนเฉล่ีย  1.00 -1.49   หมายถึง  มีระดบัปัญหา  น้อยท่ีสดุ 

 5.  แบบสอบถามตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม  ในการแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานวิชาการ ใน  3 ด้าน คือ1) ด้านหลกัสตูร 2) ด้านการจดัการเรียนการสอน  3) ด้านวดัและ
ประเมินผล มาวิเคราะห์เนือ้หาแล้วเขียนเป็นเชิงพรรณนา 
  6.  น าผลการสมัภาษณ์ของรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 2 คน ของโรงเรียนใน
สงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ท่ีมีคา่เฉล่ีย
ระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการสงูสดุ 2 โรงเรียน ใน 3 ประเดน็ คือ 1)ปัจจยัและสาเหตสุ าคญัท่ี
สง่ผลให้เกิดปัญหาการบริหารงานวิชาการ  2)แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
3)ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ จากแบบสอบถามท่ีมีคา่เฉล่ียระดบัปัญหา
การบริหารงานวิชาการรวมสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ใน 3 ด้าน  คือ 1)ด้านหลกัสตูร  2)ด้านการจดัการเรียน
การสอน  3)ด้านการวดัและประเมินผล  มาวิเคราะห์เนือ้หาแล้วเขียนเป็นเชิงพรรณนา 
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สถติท่ีิใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
        ข้อมูลเชิงปริมำณ 
    1.1  สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบเคร่ืองมือ ได้แก่ วิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
    1.2  สถิตพืิน้ฐาน ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ คา่ร้อยละ (Percentage)   คา่เฉล่ีย (Mu)  

และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sigma)   
         ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
  ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา  (Content  Analysis)  
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   

 
 

  ในการศกึษางานวิจยัครัง้นี ้ เป็นการศกึษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร  ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  
ใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านหลกัสตูร 2) ด้านการจดัการเรียนการสอน 3) ด้านการวดัและประเมินผล ผู้วิจยั
ได้สง่แบบสอบถามไปยงัโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีเร่ิมใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  ในปีการศกึษา 2552 จ านวน 18 โรงเรียน ท่ีจดัการศกึษาในระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6 ประกอบไปด้วย รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ จ านวน 18 คน หวัหน้ากลุม่
สาระการเรียนรู้ทัง้ 8 กลุม่ จ านวน 144 คน รวมทัง้สิน้ 162 คน ซึง่ได้รับแบบสอบถามตามจ านวนและ
ครบถ้วน  คิดเป็นร้อยละ 100  ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีได้สมบรูณ์ครบถ้วนมาวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปตามล าดบั ดงันี ้
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมลูตรงกนั ผู้วิจยัจงึได้
ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้
   N   แทน  จ านวนประชากร 
   µ   แทน  คา่เฉล่ีย (Mu) 

      แทน  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sigma)   
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจยัได้แบง่การวิเคราะห์ข้อมลูตามความมุง่หมายของการวิจยั  ดงันี  ้
 1. วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน  ดงันี ้
            ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม ของโรงเรียนใน
สงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  โดยการ 
แจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ  
       ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการใน 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านหลกัสตูร 2) ด้านการจดัการเรียนการสอน 3) ด้านการวดัและประเมินผล ของโรงเรียนใน
สงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  โดยการ
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วิเคราะห์หาคา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       ตอนท่ี 3  การเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสงักดั
กรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 จ าแนกตามต าแหนง่
และประสบการณ์ผู้บริหารโรงเรียน  โดยการวิเคราะห์หาคา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะของการตอบแบบสอบถามและจากการ
สมัภาษณ์รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  2 โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เพ่ือให้ทราบถึงคา่เฉล่ียระดบัปัญหาการบริหารงาน
วิชาการสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ใน 3 ด้าน  คือ 1)ด้านหลกัสตูร  2)ด้านการจดัการเรียนการสอน  3)ด้าน
การวดัและประเมินผล และปัจจยัและสาเหตสุ าคญัท่ีสง่ผลให้เกิดปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
รวมทัง้แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการบริหารงานวิชาการ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของประชากร ของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร  
ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคา่ 
ร้อยละโดยจ าแนกตามเพศ  อาย ุ ระดบัการศกึษา  ต าแหนง่ในการบริหารงานและประสบการณ์ในการ
ด ารงต าแหนง่ผลปรากฏในตาราง  ดงันี ้
 
ตาราง 2  แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของประชากรจ าแนกตามเพศ 
 
     เพศ จ านวน ร้อยละ 

1. ชาย 37 22.8 

2. หญิง 125 77.2 
     รวม 162 100 

    
  จากตาราง 2   แสดงให้เห็นว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม เม่ือจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามตาม
เพศ  เพศหญิงจ านวน 125  คน คดิเป็นร้อยละ 77.2  เพศชายจ านวน 37 คน  คดิเป็นร้อยละ 22.8 
ตามล าดบั 
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ตาราง  3  แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของประชากรจ าแนกตามอาย ุ
 
     อายุ จ านวน ร้อยละ 

1. 21 - 30  ปี 9 5.56 
2. 31 – 40  ปี 43 26.54 
3. 41 - 50  ปี 41 25.31 
4. 51 - 60  ปี 69 42.59 
     รวม 162 100 

   
  จากตาราง 3  แสดงให้เห็นว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม เม่ือจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามตาม
อาย ุ51 - 60  ปี มีจ านวน  69  คน  คิดเป็นร้อยละ 42.59  อายรุะหวา่ง 31– 40  ปี มีจ านวน 43 คน  
คดิเป็นร้อยละ 26.54  อายรุะหวา่ง 41 - 50  ปี มีจ านวน 41   คน  คิดเป็นร้อยละ 25.31 อายรุะหวา่ง 
21- 30  ปี มีจ านวน  9  คน  คดิเป็นร้อยละ 5.56  ตามล าดบั 
 

ตาราง 4 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของประชากรจ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 
     ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

1. ปริญญาตรี 105 64.81 
2. ปริญญาโท 57 35.19 
3. ปริญญาเอก 0 0 
      รวม 162 100 

 
  จากตาราง 4  แสดงให้เห็นว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม เม่ือจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามตาม
ระดบัการศกึษา มีผู้ตอบแบบสอบถามระดบัปริญญาตรี  จ านวน 105 คน  คดิเป็นร้อยละ 64.81 และ
ระดบัปริญญาโทจ านวน 57 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.19  ตามล าดบั 
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ตาราง 5 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของประชากรจ าแนกตามต าแหนง่การบริหารงานด้านวิชาการ 
 
      ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

1. รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 18 11.11 
2. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้   144 88.89 
      รวม 162 100 

   
  จากตาราง 5  แสดงให้เห็นว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม เม่ือจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามตาม
ต าแหนง่งาน  ผู้ตอบแบบสอบถามต าแหนง่รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ จ านวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.1 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 144  คน  คิดเป็นร้อยละ 88.89 
 
ตาราง 6 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของประชากรจ าแนกตามประสบการณ์ในการด ารงต าแหนง่ 
       ผู้บริหารโรงเรียน 
 
     ประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

1. น้อยกวา่ 5 ปี 28 17.28 
2. 5 - 10 ปี 41 25.31 
3. มากกวา่ 10 ปี 93 57.41 
      รวม 162 100 
     
 

  จากตาราง 6  แสดงให้เห็นว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม  เม่ือจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามตาม
ประสบการณ์ในการด ารงต าแหนง่ผู้บริหารโรงเรียน  ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการด ารง
ต าแหนง่  มากกวา่ 10 ปี  คิดเป็นร้อยละ 57.41  ระหวา่ง 5 – 10 ปี จ านวน 41 คน  คดิเป็นร้อยละ 
25.31 และน้อยกวา่ 5 ปี  จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.28  ตามล าดบั 

  ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการใน 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านหลกัสตูร 2) ด้านการจดัการเรียนการสอน 3) ด้านการวดัและประเมินผล ของโรงเรียนท่ีมีความ
พร้อมใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  ในสงักดักรุงเทพมหานคร โดย
การวิเคราะห์หาคา่เฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐานผลปรากฏในตาราง  ดงันี ้
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ตาราง 7  แสดงคา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงาน 
      วิชาการใน 3 ด้าน 
 
 

      ปัญหาการการบริหารงานวิชาการ 

ระดับความคิดเหน็ต่อปัญหา 
การบริหารงานวิชาการ 

µ  ระดับ 

1 ด้านหลกัสตูร 3.02 0.53 ปานกลาง 
2 ด้านการจดัการเรียนการสอน 3.28 0.59 ปานกลาง 
3 ด้านการวดัและประเมินผล 3.10 0.55 ปานกลาง 
      ค่าเฉล่ีย 3.13 0.56 ปานกลาง 

 
  จากตาราง 7 แสดงให้เห็นวา่ระดบัความคดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ใน 3 ด้าน 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (µ = 3.13 ,  = 0.56 )  เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า  อยูใ่นระดบั 

ปานกลาง ทัง้ 3 ด้าน  โดยเรียงล าดบัระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการจากมากไปน้อย ได้แก่  ด้าน

การจดัการเรียนการสอน (µ = 3.28 ,  = 0.59 ) ด้านการวดัและประเมินผล (µ = 3.10 ,  = 0.55  )  

และด้านหลกัสตูร (µ = 3.02 ,  = 0.53 )  ตามล าดบั 
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ตาราง 8  แสดงคา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงาน 
      วิชาการด้านหลกัสตูร 

 

 
ปัญหาการการบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตร 

ระดับความคิดเหน็ต่อปัญหา 
การบริหารงานวิชาการ 

µ  ระดับ 

1 การประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ สมรรถนะของนกัเรียนตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 แก่ครูไมช่ดัเจน 

2.53 0.69 ปานกลาง 

2 การประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช
2551 แก่ครูไมช่ดัเจน 

2.80 0.42 ปานกลาง 

3 การประชมุวิเคราะห์สภาพแวดล้อม บริบทของโรงเรียน
ไมค่รอบคลมุ ในการก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย
ของหลกัสตูรโรงเรียน 

2.99 0.65 ปานกลาง 

4 การศกึษา ส ารวจความต้องการของนกัเรียนไมท่ัว่ถึงใน
การจดัท าหลกัสตูรโรงเรียน 

3.43 0.60 ปานกลาง 

5 การศกึษา ส ารวจสภาพแวดล้อม บริบทของชมุชนและ
ความต้องการท้องถ่ิน ไมค่รอบคลมุใน 
การจดัท าหลกัสตูรโรงเรียน 

3.38 0.62 ปานกลาง 

6 การประสานความร่วมมือจากบคุลากรในโรงเรียน มี
สว่นร่วมน้อยในการจดัท าหลกัสตูรโรงเรียน 

3.04 0.19 ปานกลาง 

7 การประสานความร่วมมือจากบคุคลหน่วยงานอ่ืน 
องค์กรตา่งๆ ชมุชนและท้องถ่ิน มีสว่นร่วมน้อยในการ
จดัท าหลกัสตูรโรงเรียน 

2.56 0.73 ปานกลาง 

8 การจดัท าหลกัสตูรโรงเรียนไมส่อดคล้องกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลกัสตูรแกนกลาง 

3.06 0.24 ปานกลาง 

9 การจดัท าหลกัสตูรโรงเรียนไมค่รบทกุกลุม่สาระการ
เรียนรู้ 

3.44 0.58 ปานกลาง 

    



105 

 

ตาราง 8  (ตอ่) 
 

ปัญหาการการบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตร 

ระดับความคิดเหน็ต่อปัญหา 
การบริหารงานวิชาการ 

µ  ระดับ 

10 การจดัท าหลกัสตูรโรงเรียนไมต่รงกบัความสนใจ ความ
ถนดัและความต้องการของนกัเรียน 

2.81 0.42 ปานกลาง 

11 การจดัท าหลกัสตูรโรงเรียนไมค่วามสอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อม บริบทของชมุชนและความต้องการของ
ท้องถ่ิน 

2.99 0.65 ปานกลาง 

12 การจดัท ามาตรฐานการเรียนรู้ในหลกัสตูรโรงเรียนท่ี
ซ า้ซ้อนกนัในกลุม่สาระการเรียนรู้เดียวกนั 

2.36 0.53 น้อย 

13 การบริหารหลกัสตูรโรงเรียน ไมส่ามารถบรูณาการ
เนือ้หาสาระในกลุม่สาระการเรียนรู้เดียวกนั 

2.31 0.58 น้อย 

14 การบริหารหลกัสตูรโรงเรียน ไมส่ามารถบรูณาการ
เนือ้หาสาระระหวา่งกลุม่สาระการเรียนรู้ 

3.40 0.64 ปานกลาง 

15 การประชาสมัพนัธ์ จดัท าเอกสารเก่ียวกบัคูมื่อครู  ใน
การจดัท าหลกัสตูรและแนวทางการน าหลกัสตูรไปใช้ไม่
ทัว่ถึงเพียงพอ 

3.52 0.54 มาก 

16 การจดัท าแผนพฒันาครู เชน่ แผนการประชมุ ชีแ้จง 
อบรม สมัมนาและการฝึกปฏิบตักิารเพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัท าหลกัสตูรโรงเรียนไม่
ชดัเจน 

3.09 0.29 ปานกลาง 

17 การจดัสรรงบประมาณในการด าเนินการจดัท าหลกัสตูร
โรงเรียนไมเ่พียงพอ 

2.35 0.48 น้อย 

18 การนิเทศการใช้หลกัสตูร เพ่ือชว่ยเหลือครูให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในหลกัสตูรไมท่ัว่ถึงทกุคน 

3.36 0.66 ปานกลาง 
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ตาราง 8  (ตอ่) 
 

ปัญหาการการบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตร 

ระดับความคิดเหน็ต่อปัญหา 
การบริหารงานวิชาการ 

µ  ระดับ 

19 การก ากบั ติดตามการใช้หลกัสตูรของครู ไมท่ัว่ถึงทกุคน 2.40 0.50 น้อย 
20 ขาดการสง่เสริม สนบัสนนุการ 

ท าวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูรโรงเรียน 
4.10 0.31 มาก 

21 ขาดการน าผลการวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูรมาใช้ปรับปรุง 
พฒันาหลกัสตูรโรงเรียน 

3.65 0.68 มาก 

22 ขาดการวดัและประเมินผลการใช้หลกัสตูร ทัง้ก่อนใช้ 
ระหวา่งใช้ และหลงัการใช้หลกัสตูรโรงเรียนอยา่ง
ตอ่เน่ือง  

2.52 0.59 ปานกลาง 

23 ขาดการน าผลการวดัและประเมินผลการใช้หลกัสตูร ทัง้
ก่อนใช้ ระหวา่งใช้ และหลงัการใช้หลกัสตูรมาใช้ปรับปรุง 
พฒันาหลกัสตูรโรงเรียน 

3.35 0.65 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.02 0.53 ปานกลาง 

 
  จากตาราง 8  แสดงให้เห็นว่าระดบัความคิดเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้าน

หลกัสตูร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (µ =3.02 ,  =0.53  ) เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ มีปัญหา 

อยูใ่นระดบัมาก จ านวน 3 ข้อ อยูใ่นระดบัปานกลาง 16  ข้อและอยูใ่นระดบัน้อย จ านวน 4 ข้อ โดย
เรียงล าดบัระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านหลกัสตูร อยูใ่นระดบัมาก ได้แก่ ขาดการสง่เสริม 

สนบัสนนุการท าวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูรโรงเรียน (µ =4.10 ,  = 0.31  )  ขาดการน าผลการวิจยัเก่ียวกบั

หลกัสตูรมาใช้ปรับปรุง พฒันาหลกัสตูรโรงเรียน (µ = 3.65,  = 0.68  )  และการประชาสมัพนัธ์ จดัท า

เอกสารเก่ียวกบัคูมื่อครู  ในการจดัท าหลกัสตูรและแนวทางการน าหลกัสตูรไปใช้ไมท่ัว่ถึงเพียงพอ   

(µ = 3.52 ,  = 0.54 ) ตามล าดบั 
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ตาราง 9  แสดงคา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคดิเห็นตอ่ปัญหาการ 
       บริหารงานวิชาการด้านการจดัการเรียนการสอน 
 

ปัญหาการการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ระดับความคิดเหน็ต่อปัญหา 
การบริหารงานวิชาการ 

µ  ระดับ 

1 การวางแผนก าหนดหน่วยการเรียนรู้ไมส่อดคล้องกบั
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูรแกนกลาง 

3.35 0.64 ปานกลาง 

2 ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ไมเ่ป็นปัจจบุนัทกุกลุม่
สาระการเรียนรู้ 

2.36 0.60 น้อย 

3 การจดัเรียนการสอนของครูไมส่อดคล้องกบัความสนใจ 
ความถนดัและความต้องการของนกัเรียน 

3.30 0.67 ปานกลาง 

4 การสง่เสริม สนบัสนนุกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน
อยา่งหลากหลายมีน้อย ในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 

3.34 0.65 ปานกลาง 

5 การประสานความร่วมมือจากบคุลากรในโรงเรียน มีสว่น
ร่วมน้อย ในการจดัการเรียนการสอน 

2.13 0.34 น้อย 

6 การประสานความร่วมมือจากบคุคลหน่วยงานอ่ืน องค์กร
ตา่งๆ ชมุชนและท้องถ่ิน มีส่วนร่วมน้อย ในการจดัการ
เรียนการสอน 

3.36 0.65 ปานกลาง 

7 การประชาสมัพนัธ์ การจดัท าเอกสารคูมื่อครู /นกัเรียน 
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน ไมค่รบถ้วนเพียงพอ 

3.38 0.62 ปานกลาง 

8 การจดัท าแผนพฒันาครู เชน่ การจดัประชมุ ชีแ้จง อบรม 
สมัมนา และการฝึกปฏิบตัจิริงเพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแก่ครูไมช่ดัเจน 

3.36 0.63 ปานกลาง 

9 การจดัสรรงบประมาณ เพ่ือใช้ด าเนินการจดัการเรียนการ
สอนไมเ่พียงพอ 

3.33 0.65 ปานกลาง 

10 การด าเนินการนิเทศ เพ่ือชว่ยเหลือครูให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในการจดัการเรียนการสอนไมท่ัว่ถึงทกุคน 

3.33 0.65 ปานกลาง 

11 การก ากบั ติดตาม ให้ครูด าเนินการจดัการเรียนการสอน 
ตามแผนการจดัการเรียนรู้ไมท่ัว่ถึงทกุคน 

3.35 0.64 ปานกลาง 
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ตาราง 9  (ตอ่) 
 

ปัญหาการการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ระดับความคิดเหน็ต่อปัญหา 
การบริหารงานวิชาการ 

µ  ระดับ 

12 การจดัเตรียมจดัหาส่ือ  วสัด ุอปุกรณ์ ต าราเรียนและ
แบบเรียนไมต่รงกบัความต้องการของครูและนกัเรียน 

3.52 0.56 มาก 

13 การจดัสรรห้องเรียน ห้องพิเศษไมเ่พียงพอ เชน่ ห้อง
วิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องแนะแนว เป็นต้น 

4.07 0.49 มาก 

14 การจดัแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียนให้ ไมห่ลากหลาย 3.64 0.48 มาก 
15 การจดัสรรอตัราก าลงัครูไมค่รบทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 3.59 0.55 มาก 
16 การจดัสรรอตัราก าลงัครูไมค่รบทกุระดบัชัน้เรียน 3.59 0.55 มาก 
17 การจดัสรรอตัราก าลงัครูไมต่รงกบัความถนดัและวฒุิ

การศกึษาของครู 
3.73 0.51 มาก 

18 การจดัตารางสอน ตารางเรียน ไมค่รบชัว่โมง 3.33 0.66 ปานกลาง 
19 การจดัครูเข้าสอนแทนไมค่รบชัว่โมงอยา่งเพียงพอ 3.29 0.68 ปานกลาง 
20 การจดัสอนซ่อมเสริม เพื่อปรับปรุง พฒันาผลสมัฤทธ์ิของ

นกัเรียนไมเ่พียงพอ 
2.31 0.51 น้อย 

ค่าเฉล่ีย 3.28 0.59 ปานกลาง 
 

  จากตาราง 9  แสดงให้เห็นว่าระดบัความคิดเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการ

จดัการเรียนการสอน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (µ = 3.28 ,  = 0.59 ) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า 

มีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 6 ข้อ อยูใ่นระดบัปานกลาง 11  ข้อและอยูใ่นระดบัน้อย จ านวน 3 ข้อ 
โดยเรียงล าดบัระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก ได้แก่ 
การจดัสรรห้องเรียน ห้องพิเศษไมเ่พียงพอ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องแนะแนว เป็นต้น 

(µ = 4.10,  = 0.49) การจดัสรรอตัราก าลงัครูไมต่รงกบัความถนดัและวฒุิการศกึษาของครู (µ =3.73 , 

= 0.51 ) การจดัแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียนไมห่ลากหลาย (µ = 3.64,  = 0.48 ) การจดัสรรอตัรา 

ก าลงัครูไมค่รบทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ (µ = 3.59,  = 0.55 )  การจดัสรรอตัราก าลงัครูไมค่รบ ทกุ

ระดบัชัน้เรียน  (µ = 3.59,  = 0.55 ) และการจดัเตรียมจดัหาส่ือ วสัด ุอปุกรณ์ ต าราเรียน และ

แบบเรียนไมต่รงกบัความต้องการของครูและนกัเรียน  (µ = 3.52,  = 0.56) ตามล าดบั 
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ตาราง 10  แสดงคา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคดิเห็นตอ่ปัญหาการ 
       บริหารงานวิชาการด้านการวดัและประเมินผล 
 

ปัญหาการการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการวัดและประเมินผล 

ระดับความคิดเหน็ต่อปัญหา 
การบริหารงานวิชาการ 

µ  ระดับ 

1 การก าหนดระเบียบ เกณฑ์และตวัชีว้ดัในการวดัและ
ประเมินผลไมส่ะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูร
แกนกลาง 

2.79 0.41 ปานกลาง 

2 ครูวดัและประเมินผลนกัเรียนด้วยวิธีการท่ีไมห่ลากหลาย 3.75 0.57 มาก 
3 การประสานให้ครู นกัเรียนและผู้ปกครองมีสว่นร่วมใน

การด าเนินการวดัและประเมินผลนกัเรียนมีน้อย 
4.04 0.62 มาก 

4 การประชาสมัพนัธ์ จดัท าเอกสารเก่ียวกบั คูมื่อครู/
นกัเรียน ในการจดัการวดัและประเมินผล ไมท่ัว่ถึง
เพียงพอ 

3.38 0.51 ปานกลาง 

5 การจดัท าแผนพฒันาครู เชน่ การจดัประชมุ ชีแ้จง  อบรม 
สมัมนาและการฝึกปฏิบตัจิริง  เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจเห่ียวกบัการวดัและประเมินผลไมช่ดัเจน 

2.48 0.66 น้อย 

6 การจดัสรรงบประมาณในการเพ่ือใช้ด าเนินการวดัและ
ประเมินผลไมเ่พียงพอ 

2.80 0.40 ปานกลาง 

7 การด าเนินการนิเทศ เพ่ือชว่ยเหลือครูให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในการวดัและประเมินผลไมท่ัว่ถึงทกุคน 

2.99 0.64 ปานกลาง 

8 การก ากบั  ติดตามการวดัและประเมินผลของครูไมท่ัว่ถึง
ทกุคน 

2.80 0.75 ปานกลาง 

9 การจดัเตรียม จดัหาวสัด ุอปุกรณ์ แบบฟอร์ม เคร่ืองมือ
การวดัและประเมินผลท่ีทนัสมยั มีมาตรฐานไมเ่พียงพอ 

2.38 0.49 น้อย 

10 ขาดการพฒันาเคร่ืองมือการวดัและการประเมินผลให้มี
มาตรฐานและมีคณุภาพ 

3.57 0.52 มาก 

11 การก าหนดระเบียบการสอบ ตารางสอบ ก าหนด
ระยะเวลาการสอบไมช่ดัเจน 

2.99 0.64 ปานกลาง 
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ตาราง 10  (ตอ่) 
 

ปัญหาการการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการวัดและประเมินผล 

ระดับความคิดเหน็ต่อปัญหา 
การบริหารงานวิชาการ 

µ  ระดับ 

12 การรายงานผลการเรียนของนกัเรียนไมเ่ป็นไปตามท่ี
วางแผน 

3.20 0.40 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.10 0.55 ปานกลาง 

 
  จากตาราง 10  แสดงให้เห็นวา่ระดบัความคิดเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการ

วดัและประเมินผล โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (µ = 3.10 ,  = 0.55 ) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มี

ปัญหาอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 3 ข้อ อยู่ในระดบัปานกลาง 6  ข้อและอยูใ่นระดบัน้อย จ านวน 2 ข้อ 
โดยเรียงตามล าดบัระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการวดัและประเมินผล อยู่ในระดบัมาก 
ได้แก่ การประสานให้ครู นกัเรียนและผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการด าเนินการวดัและประเมินผลนกัเรียน

มีน้อย (µ = 4.04,  = 0.62  ) ครูวดัและประเมินผลนกัเรียนด้วยวิธีการท่ีไมห่ลากหลาย (µ = 3.75,  

= 0.57  )  และขาดการพฒันาเคร่ืองมือการวดัและการประเมินผลให้มีมาตรฐานและมีคณุภาพ (µ = 

3.57, = 0.52  ) ตามล าดบั 
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  ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสงักดั
กรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 จ าแนกตามต าแหนง่
และประสบการณ์ผู้บริหารโรงเรียน 
 
ตาราง 11  แสดงคา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานการเปรียบเทียบระดบัความคดิเห็นตอ่ 
              ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ใน 3 ด้าน จ าแนกตามต าแหนง่ผู้บริหารโรงเรียน 
 

        ต าแหน่ง 
ระดับความคิดเหน็ต่อปัญหา 
การบริหารงานวิชาการ 

µ  ระดับ 
1. รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 3.01 0.20 ปานกลาง 
2. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้  3.15 0.13 ปานกลาง 
        ค่าเฉล่ีย 3.19 0.13 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 11 แสดงให้เห็นว่าเม่ือเปรียบเทียบระดบัความคดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการ ใน 3 ด้าน  โดยจ าแนกตามต าแหนง่ผู้บริหารโรงเรียน พบว่า ต าแหนง่ผู้บริหารโรงเรียนท่ี
ตา่งกนัมีระดบัความคดิเห็นใกล้เคียงกนั โดยต าแหนง่หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ มีระดบัความคดิเห็น

ตอ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ใน 3 ด้าน  (µ =3.15, = 0.13 )  สงูกวา่ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ

โรงเรียนฝ่ายวิชาการ (µ =3.01 ,  = 0.20 )  
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ตาราง 12  แสดงคา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานการเปรียบเทียบระดบัความคดิเห็นตอ่  
ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ใน 3 ด้าน จ าแนกตามต าแหนง่หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 
 

        ต าแหน่ง 
ระดับความคิดเหน็ต่อปัญหา
การบริหารงานวิชาการ 
µ  ระดับ 

1. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3.22 0.25 ปานกลาง 
2. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3.25 0.23 ปานกลาง 
3. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3.17 0.20 ปานกลาง 
4. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 3.08 0.20 ปานกลาง 
5. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา 3.11 0.25 ปานกลาง 
6. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 3.07 0.20 ปานกลาง 
7. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3.07 0.18 ปานกลาง 
8. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 3.19 0.19 ปานกลาง 
        ค่าเฉล่ีย 3.13 0.16 ปานกลาง 

 
   จากตาราง 12 แสดงให้เห็นว่าเม่ือเปรียบเทียบระดบัความคดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการ ใน 3 ด้าน ของหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ โดยจ าแนกตามกลุม่สาระการเรียนรู้ พบว่า 
หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ท่ีตา่งกนัมีระดบัความคดิเห็นใกล้เคียงกนั โดยเรียงล าดบัระดบัความ
คดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ใน 3 ด้าน จากมากไปหาน้อย คือ หวัหน้ากลุม่สาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ (µ =3.25, = 0.23 )  หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (µ =3.22,  = 

0.25 ) และหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (µ =3.19 ,  = 0.19 )  ตามล าดบั 
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ตาราง 13  แสดงคา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นตอ่ปัญหา 
       การบริหารงานวิชาการด้านหลกัสตูร  จ าแนกตามต าแหนง่ผู้บริหารโรงเรียน 
 

        ต าแหน่ง 

ระดับความคิดเหน็ต่อปัญหา 
การบริหารงานวิชาการ 

ด้านหลักสูตร 
µ  ระดับ 

1. รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 2.93 0.22 ปานกลาง 
2. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้  3.03 0.15 ปานกลาง 
        ค่าเฉล่ีย 2.98 0.13 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 13  แสดงให้เห็นวา่เม่ือเปรียบเทียบระดบัความคดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการด้านหลกัสตูร  โดยจ าแนกตามต าแหนง่ผู้บริหารโรงเรียน พบวา่ ต าแหนง่ผู้บริหารโรงเรียนท่ี
ตา่งกนัมีระดบัความคดิเห็นใกล้เคียงกนั โดยต าแหนง่หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ มีระดบัความคดิเห็น

ตอ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านหลกัสตูร (µ =3.03, = 0.15 ) สงูกวา่ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ

โรงเรียนฝ่ายวิชาการ (µ = 2.93 ,  = 0.22 ) 
 

ตาราง 14  แสดงคา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นตอ่ปัญหา 
       การบริหารงานวิชาการด้านหลกัสตูร  จ าแนกตามต าแหนง่หวัหน้ากลุม่สาระเรียนรู้ 
 

        ต าแหน่ง 

ระดับความเหน็ต่อปัญหา 
การบริหารงานวิชาการ 

ด้านหลักสูตร 
µ     ระดับ 

1. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3.11 0.25 ปานกลาง 
2. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3.11 0.23 ปานกลาง 
3. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3.04 0.14 ปานกลาง 
4. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 2.98 0.18 ปานกลาง 
5. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา 2.98 0.25 ปานกลาง 
6. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 2.92 0.16 ปานกลาง 
7. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.95 0.17 ปานกลาง 
8. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 3.17 0.13 ปานกลาง 
        ค่าเฉล่ีย 3.02 0.21 ปานกลาง 
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 จากตาราง 14 แสดงให้เห็นว่าเม่ือเปรียบเทียบระดบัความคดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการด้านหลกัสตูร ของหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ โดยจ าแนกตามกลุม่สาระการเรียนรู้ พบว่า 
หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ท่ีตา่งกนัมีระดบัความคดิเห็นใกล้เคียงกนั โดยเรียงล าดบัระดบัความ
คดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านหลกัสตูร  จากมากไปหาน้อย  คือ หวัหน้ากลุม่สาระการ

เรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (µ =3.17, = 0.13) หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (µ =3.11,  = 

0.23 )   และหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (µ =3.11 ,  = 0.25 )  ตามล าดบั 

 
ตาราง 15  แสดงคา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นตอ่ปัญหา 
       การบริหารงานวิชาการด้านการจดัการเรียนการสอน จ าแนกตามต าแหนง่ผู้บริหารโรงเรียน 
 

        ต าแหน่ง 

ระดับความเหน็ต่อปัญหา 
การบริหารงานวิชาการ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
µ  ระดับ 

1. รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 2.96 0.18 ปานกลาง 
2. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 3.31 0.19 ปานกลาง 
        ค่าเฉล่ีย 3.13 0.32 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 15 แสดงให้เห็นว่าเม่ือเปรียบเทียบระดบัความคดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการด้านการจดัการเรียนการสอน  โดยจ าแนกตามต าแหนง่ผู้บริหารโรงเรียน พบว่า ต าแหนง่
ผู้บริหารโรงเรียนท่ีตา่งกนัมีระดบัความคดิเห็นใกล้เคียงกนั โดยต าแหนง่หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ มี
ระดบัความคดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการจดัการเรียนการสอน (µ = 3.31, 

 = 0.19 )  สงูกวา่ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ (µ = 2.96, = 0.18 ) 
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ตาราง 16  แสดงคา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นตอ่ปัญหา 
       การวิชาการด้านการจดัการเรียนการสอน จ าแนกตามต าแหนง่หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 
 

        ต าแหน่ง 

ระดับความเหน็ต่อปัญหา 
การบริหารงานวิชาการ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
µ  ระดับ 

1. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3.43 0.34 ปานกลาง 
2. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3.51 0.28 มาก 
3. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3.37 0.31 ปานกลาง 
4. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 3.18 0.25 ปานกลาง 
5. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา 3.29 0.32 ปานกลาง 
6. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 3.18 0.24 ปานกลาง 
7. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3.25 0.28 ปานกลาง 
8. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 3.26 0.31 ปานกลาง 
        ค่าเฉล่ีย 3.27 0.31 ปานกลาง 

 
  จากตาราง 16 แสดงให้เห็นว่าเม่ือเปรียบเทียบระดบัความคดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการด้านการจดัการเรียนการสอน ของหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ โดยจ าแนกตามกลุม่สาระการ
เรียนรู้ พบว่า หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ท่ีตา่งกนัมีระดบัความคดิเห็นตา่งกนั โดยเรียงล าดบัระดบั
ความคดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการจดัการเรียนการสอน  จากมากไปหาน้อย คือ 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (µ =3.51 ,  = 0.28 )  หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

(µ =3.43 ,  = 0.34)  และหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (µ =3.37 ,  = 0.31 )  ตามล าดบั 
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ตาราง 17  แสดงคา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นตอ่ปัญหา 
       การบริหารงานวิชาการด้านการวดัและประเมินผล จ าแนกตามต าแหนง่ผู้บริหารโรงเรียน 
 

        ต าแหน่ง 

ระดับความเหน็ต่อปัญหาการ
บริหารงานวิชาการ 

ด้านการวัดและประเมินผล 
µ  ระดับ 

1. รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 3.13 0.20 ปานกลาง 
2. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 3.10 0.16 ปานกลาง 
        ค่าเฉล่ีย 3.12 0.21 ปานกลาง 

  

  จากตาราง 17  แสดงให้เห็นวา่เม่ือเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ ใน 3 
ด้าน  โดยจ าแนกตามต าแหนง่ผู้บริหารโรงเรียน พบวา่ ต าแหนง่ผู้บริหารโรงเรียนท่ีตา่งกนัมีระดบัความ
คดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการท่ีใกล้เคียงกนั โดยต าแหนง่รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่าย

วิชาการ มีระดบัความคิดเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการ  (µ = 3.13, = 0.20 ) สงูกวา่ 

ต าแหนง่หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ (µ = 10, = 0.16 ) 
 

ตาราง 18  แสดงคา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงาน 
       วิชาการด้านการวดัและประเมินผล จ าแนกตามต าแหนง่หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 
 

         ต าแหน่ง 

ความเหน็ระดับปัญหา 
การบริหารงานวิชาการ 

ด้านการวัดและประเมินผล 
µ       ระดับ 

1. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3.13 0.15 ปานกลาง 
2. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3.13 0.19 ปานกลาง 
3. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3.10 0.14 ปานกลาง 
4. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 3.09 0.17 ปานกลาง 
5. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา 3.07 0.16 ปานกลาง 
6. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 3.11 0.20 ปานกลาง 
7. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3.00 0.09 ปานกลาง 
8. หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 3.13 0.13 ปานกลาง 
        ค่าเฉล่ีย 3.10 0.16 ปานกลาง 
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 จากตาราง 18 แสดงให้เห็นว่าเม่ือเปรียบเทียบระดบัความคดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหาร 
งานวิชาการด้านการวดัและประเมินผล ของหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ โดยจ าแนกตามกลุม่สาระการ
เรียนรู้ พบว่า หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ท่ีตา่งกนัมีระดบัความคดิเห็นใกล้เคียงกนั โดยเรียงล าดบั
ระดบัความคดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการวดัและประเมินผล จากมากไปหาน้อย คือ 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (µ =3.13 ,  = 0.13 )  หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  (µ =3.13,  = 0.14)   และหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (µ =3.13 ,  

 = 0.15 )  ตามล าดบั 
 
ตาราง 19  แสดงคา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นตอ่ปัญหา 
       การบริหารงานวิชาการ ใน 3 ด้าน  จ าแนกตามประสบการณ์ผู้บริหารโรงเรียน 
 

        ประสบการณ์ 

ระดับความเหน็ต่อปัญหา 
การบริหารงานวิชาการ 

µ  ระดับ 

1 น้อยกวา่ 5 ปี 3.13 0.53 ปานกลาง 
2 5 - 10 ปี 3.08 0.56 ปานกลาง 
3 มากกวา่ 10 ปี 3.15 0.53 ปานกลาง 

       ค่าเฉล่ีย 3.12 0.54 ปานกลาง 
 
  จากตาราง 19 แสดงให้เห็นว่าเม่ือเปรียบเทียบระดบัความคดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการ ใน 3 ด้าน โดยจ าแนกตามประสบการณ์ผู้บริหารโรงเรียน พบวา่ ประสบการณ์ผู้บริหาร
โรงเรียนท่ีตา่งกนัมีระดบัความคดิเห็นใกล้เคียงกนั โดยเรียงล าดบัระดบัความคิดเห็นตอ่ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการใน 3 ด้าน จากมากไปหาน้อย คือ  ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี  

(µ =3.15 ,  = 0.53 )  รองลงมาคือ ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี (µ =3.13,  

 = 0.53)   และผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 5-10 ปี (µ =3.08 ,  = 0.56 )  ตามล าดบั 
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ตาราง 20  แสดงคา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นตอ่ปัญหา 
        การบริหารงานวิชาการด้านหลกัสตูร  จ าแนกตามประสบการณ์ผู้บริหารโรงเรียน 
 

        ประสบการณ์ 

ระดับความเหน็ต่อปัญหา 
การบริหารงานวิชาการ 

ด้านหลักสูตร 
µ  ระดับ 

1 น้อยกวา่ 5 ปี 3.02 0.50 ปานกลาง 
2 5 - 10 ปี 2.99 0.53 ปานกลาง 
3 มากกวา่ 10 ปี 3.03 0.51 ปานกลาง 

        ค่าเฉล่ีย 3.01 0.51 ปานกลาง 
 

  จากตาราง 20 แสดงให้เห็นว่าเม่ือเปรียบเทียบระดบัความคดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการด้านหลกัสตูร โดยจ าแนกตามประสบการณ์ผู้บริหารโรงเรียน พบวา่ ประสบการณ์ผู้บริหาร
โรงเรียนท่ีตา่งกนัมีระดบัความคดิเห็นใกล้เคียงกนั โดยเรียงล าดบัระดบัความคิดเห็นตอ่ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการด้านหลกัสตูร จากมากไปหาน้อย คือผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์มากกวา่  

10 ปี (µ =3.03 ,  = 0.51 )  ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์น้อยกวา่ 5 ปี (µ =3.02 ,  = 0.50)   

และผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 5-10 ปี (µ =2.99 ,  = 0.53 )  ตามล าดบั 
 

ตาราง 21  แสดงคา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นตอ่ปัญหา 
        การบริหารงานวิชาการด้านการจดัการเรียนการสอน จ าแนกตามประสบการณ์ผู้บริหารโรงเรียน 
 

        ประสบการณ์ 

ระดับความเหน็ต่อปัญหา 
การบริหารงานวิชาการ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
µ  ระดับ 

1 น้อยกวา่ 5 ปี 3.29 .58 ปานกลาง 
2 5 - 10 ปี 3.17 .62 ปานกลาง 
3 มากกวา่ 10 ปี 3.33 .56 ปานกลาง 
        ค่าเฉล่ีย 3.26 .59 ปานกลาง 
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  จากตาราง 21 แสดงให้เห็นว่าเม่ือเปรียบเทียบระดบัความคดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการด้านการจดัการเรียนการสอน  โดยจ าแนกตามประสบการณ์ผู้บริหารโรงเรียน พบวา่ 
ประสบการณ์ผู้บริหารโรงเรียนท่ีตา่งกนัมีระดบัความคิดเห็นใกล้เคียงกนั โดยเรียงล าดบัระดบัความ
คดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการจดัการเรียนการสอน จากมากไปหาน้อย คือผู้บริหาร

โรงเรียนท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี (µ =3.33 ,  = 0.56 )  รองลงมาคือ ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมี

ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี (µ =3.29 ,  = 0.58)  และผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 5-10 ปี  

(µ =3.17 ,  = 0.62 )  ตามล าดบั 

 

ตาราง 22  แสดงคา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นตอ่ปัญหา 
       การบริหารงานวิชาการด้านการวดัและประเมินผล จ าแนกตามประสบการณ์ผู้บริหารโรงเรียน 
 

        ประสบการณ์ 

ความเหน็ระดับปัญหา 
การบริหารงานวิชาการ 

ด้านการวัดและประเมินผล 
µ  ระดับ 

1 น้อยกวา่ 5 ปี 3.10 .54 ปานกลาง 
2 5 - 10 ปี 3.11 .53 ปานกลาง 
3 มากกวา่ 10 ปี 3.09 .54 ปานกลาง 
        ค่าเฉล่ีย 3.10 .54 ปานกลาง 

   
   จากตาราง 22 แสดงให้เห็นว่าเม่ือเปรียบเทียบระดบัความคดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการด้านการวดัและประเมินผล  โดยจ าแนกตามประสบการณ์ผู้บริหารโรงเรียน พบวา่ 
ประสบการณ์ผู้บริหารโรงเรียนท่ีตา่งกนัมีระดบัความคิดเห็นใกล้เคียงกนั  โดยเรียงล าดบัระดบัความ
คดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการวดัและประเมินผล จากมากไปหาน้อย คือผู้บริหาร

โรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 5-10 ปี (µ =3.11 ,  = 0.53 )  รองลงมาคือ ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมี

ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี (µ =3.10 ,  = 0.54)  และผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 

(µ =3.09 ,  = 0.54 )  ตามล าดบั 

 ตอนที่ 4  การวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามในตอนท่ี 3 และ
จากการสมัภาษณ์รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  2 โรงเรียน ในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้



120 

 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ท่ีมีคา่เฉล่ียระดบัปัญหาการบริหารงาน
วิชาการรวมสงูสดุ 2 อนัดบัแรก เพ่ือให้ทราบถึงข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการและปัจจยั
และสาเหตสุ าคญัท่ีสง่ผลให้เกิดปัญหาการบริหารงานวิชาการ แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
วิชาการข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการบริหารงานวิชาการ 
 จากการวิเคราะห์เนือ้หาจากแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหาและข้อเสนอแนะการ
บริหารงานวิชาการใน  3 ด้าน คือ1) ด้านหลกัสตูร 2) ด้านการจดัการเรียนการสอน 3) ด้านวดัและ
ประเมินผล ของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551  ดงันี ้
  1.  ด้านหลกัสตูร พบวา่ ปัญหาขาดการประชาสมัพนัธ์ การจดัท าคูมื่อครูในการจดัท า
หลกัสตูรยงัมีไมท่ัว่ถึงเพียงพอ  ซึง่อาจสง่ผลให้ครูขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการจดัท าหลกัสตูร
สถานศกึษา ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการจดัท าคูมื่อครูเก่ียวกบัการจดัท าหลกัสตูร แนวทางการจดัการ
เรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้  จดัอบรมการพฒันาหลกัสตูรแก่ครูโดยเชิญวิทยากร
มาให้ความรู้โดยตรงท่ีโรงเรียน  
  2. ด้านการจดัการเรียนการสอน พบว่า การจดัสรรปัญหาครูเขาสอนไมต่รงกบัความถนดั
และวฒุิการศกึษา การนิเทศ  ก ากบั ตดิตาม ของผู้บริหารยงัไมต่อ่เน่ือง ข้อเสนอแนะคือ  ส านกั
การศกึษากรุงเทพมหานครควรมีนโยบายการจดัสรรอตัราหรือบรรจแุตง่ตัง้ครูกรณีพิเศษ  ส าหรับบาง
กลุม่สาระการเรียนรู้ท่ีขาดแคลนครู แทนการสง่ครูไปอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และควรเพิ่มชว่งเวลาการ
นิเทศ ก ากบั  ตดิตาม ของผู้บริหารให้มากขึน้ 
  3.  ด้านการวดัและประเมินผล พบวา่  ปัญหาขาดคูมื่อการวดัและประเมินผลท่ีเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั  ข้อเสนอแนะคือ  ควรจดัอบรมแนวทางการวดัและประเมินผลเพ่ือเพิ่มความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ครูผู้สอนมากยิ่งขึน้ 
  จากการวิเคราะห์เนือ้หาข้อมลูจากการสมัภาษณ์รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ของ 2 
โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ใน
สงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีมีคา่เฉล่ียระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการรวมสงูสดุ ใน  3 ด้าน 3 อนัดบัแรก 
คือ 1) ด้านหลกัสตูร 2) ด้านการจดัการเรียนการสอน 3) ด้านการวิชาการด้านวดัและประเมินผล  และ
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ ตามตารางดงันี ้
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ตาราง 23  แสดงการวิเคราะห์เนือ้หาข้อมลูจากการสมัภาษณ์การบริหารงานวิชาการ ท่ีมีคา่เฉล่ีย    
       ระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการรวมสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ใน  3 ด้าน 
 

ปัญหาการบริหารงาน ปัจจัยและสาเหตุ แนวทางแก้ไข 
ด้านหลกัสูตร   
1.  ขาดการสง่เสริม สนบัสนนุการท า 
     วิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูรโรงเรียน 

1.  การสง่เสริม สนบัสนนุการท าวิจยั 
     เก่ียวกบัหลกัสตูรโรงเรียนมีน้อย  
     เนื่องจากครูผู้สอนสว่นใหญ่ 
     มกัท างานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องกบั 
     กลุม่สาระการเรียนรู้ที่ตนเอง 
     ด าเนินการสอนอยู ่
2.  ผู้บริหารโรงเรียนเห็นวา่แผน 
     ปฏิบตัิการทบทวนและพฒันา 
     หลกัสตูรประจ าปีเป็นการ  
     ด าเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง  
     พฒันาหลกัสตูรอยูแ่ล้ว จึงขาด 
     การสนบัสนนุการท าวิจยัเก่ียวกบั 
     หลกัสตูร 

1. สง่เสริม สนบัสนนุการท า  
    วิจยัหลกัสตูรโรงเรียนมาก 
    ขึน้ นอกจากการทบทวน  
    ตรวจสอบหลกัสตูรตาม 
    แผนปฏิบตัิการทบทวนและ 
    พฒันาหลกัสตูรประจ าปี 

2.  จดัท าแผนบริหารหลกัสตูร วาง 
     แผนการจดัท าหลกัสตูร  แนว 
     ทางการใช้หลกัสตูรและการ 
     ประเมินหลกัสตูร ที่ชดัเจนเป็น 
     รูปธรรม 

2.  ขาดการน าผลการวิจยัเก่ียวกบั 
     หลกัสตูรมาใช้ปรับปรุง พฒันา 
     หลกัสตูรโรงเรียน 

1.  ผลการวิจยัที่พบเก่ียวข้องกบั 
     กลุม่สาระการเรียนรู้ที่ครูสอน  
     ปัญหาผลการเรียนและพฤติกรรม 
     ของนกัเรียนเป็นสว่นใหญ่   
     เนื่องจากยงัไมม่ีการท าการศกึษา 
     เก่ียวกบัหลกัสตูรโรงเรียน 
     เทา่ที่ควรจึงเป็นปัญหาตอ่เนือ่ง 
     คือขาดการน าผลการวจิยั 
     เก่ียวกบัหลกัสตูรมาใช้   
     ปรับปรุงพฒันาหลกัสตูรโรงเรียน 
2.  ผู้บริหารโรงเรียนเห็นวา่ ผลจาก 
     การทบทวนและพฒันาหลกัสตูร 
     ประจ าปี ท าให้ทราบถึงข้อมลูที่ 
     จะปรับปรุง พฒันาหลกัสตูรอยู่ 
     แล้ว การท าวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูร  
     อาจเป็นงานท่ีซ า้ซ้อนกนั 

   1. สง่เสริมการท าวิจยัเก่ียวกบั 
       หลกัสตูรโรงเรียนให้มากยิ่งขึน้ 
 



122 

 

ตาราง 23  (ตอ่)   
 

ปัญหาการบริหารงาน ปัจจัยและสาเหตุ แนวทางแก้ไข 
3.  การประชาสมัพนัธ์ จดัท าเอกสาร 
     เก่ียวกบัคูม่ือครู  ในการจดัท า 
     หลกัสตูรและแนวทางการน า 
     หลกัสตูรไปใช้ไมท่ัว่ถงึเพียงพอ  
     ท าให้เกิดการตีความในหลกัสตูร 
     แกนกลางอาจเกิดความเข้าใจที่ 
     แตกตา่งกนั และความรู้ความ   
     เข้าใจในเร่ืองการจดัท าหลกัสตูร 
     โรงเรียนอยา่งถ่องแท้ยงัมีน้อย 

          การจดัท าคูม่ือครูและเอกสาร 
          อื่นๆ เก่ียวกบัการจดัท า  
          หลกัสตูรโรงเรียนผู้บริหาร  
          จดัท าเพยีงเอกสารโครงสร้าง 
          หลกัสตูรแกนกลางจากที ่
          กระทรวงศกึษาธิการเผยแพร่ 
          เทา่นัน้ โดยไมไ่ด้จดัท า 
          เอกสารเพิ่มเติมประเด็น 
          ส าคญัอื่น ๆ เก่ียวกบัหลกัสตูร 

1. ด าเนินการเชิญวิทยากรผู้ 
    เช่ียวชาญมาอบรมให้ครูโดยตรง 
    ที่โรงเรียนเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบั 
    การวิเคราะห์หลกัสตูร การจดัท า 
    หลกัสตูรโรงเรียน และแก้ไข 
    ปัญหาการตีความที่แตกตา่งกนั 
    จากการวิเคราะห์หลกัสตูร 
    แกนกลาง 
2.  จดัท าเอกสารคูม่ือครูในการ 
     จดัท าหลกัสตูรโรงเรียนให้ 
     หลากหลายครบทกุกลุม่สาระ 
     การเรียนรู้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน   
1.  การจดัสรรห้องเรียน ห้องพิเศษ 
    ไมเ่พียงพอ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์  
    ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องแนะแนว  
     
 
 
 

 1.  หลกัเกณฑ์การพิจารณาจดัสรร 
     ห้องตา่งๆ ต้องด าเนินการจดัสรร  
     ห้องเรียนเป็นอนัดบัแรก ห้อง 
     พิเศษจะถกูจดัสรรรองลงมา   
2.  ขัน้ตอนการของงบประมาณใน 
     การจดัสร้างอาคารเรียน   
     ห้องเรียนมีหลกัเกณฑ์และ 
     ขัน้ตอนหลายขัน้ตอน ท าให้การ 
     รออนมุตัิต้องใช้เวลานาน ซึง่ไม่ 
     ทนัตอ่ความต้องการของการใช้ 
     ห้องเรียนและห้องพิเศษตา่งๆ 
3.  ขาดสือ่ วสัด ุอปุกรณ์ตา่งๆ  
     ส าหรับใช้ในห้องพิเศษ เนื่องจาก  
     การจดัสง่สือ่ วสัด ุอปุกรณ์  ต ารา   
     เรียนที่จดัซือ้และจดัสง่ในแตล่ะปี 
     การศกึษามายงัโรงเรียนคอ่นข้าง 
     ลา่ช้า  สง่ผลให้ไมส่ามารถ 
    ด าเนินการจดัการเรียนการสอนได้ 

1.  ใช้ห้องเรียนเป็นห้องปฏิบตัิการ 
     หรือสถานท่ีภายในบริเวณ 
     โรงเรียนในการด าเนินกิจกรรม 
     หรือการจดัการเรียนการสอนแทน 
     ห้องพิเศษ 
2.  สง่เสริม  สนบัสนนุครูผู้สอน 
     ประกวดสือ่ นวตักรรม  
     ที่ใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
     ของครูในแตล่ะกลุม่สาระการ 
     เรียนรู้ 
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ตาราง 23 (ตอ่) 
 

ปัญหาการบริหารงาน ปัจจัยและสาเหตุ แนวทางแก้ไข 
 ในกรณีมีห้องพิเศษแตข่าดสือ่ 

วสัด ุอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีส าหรับใช้
ในห้องพิเศษ 

 

2.  การจดัสรรอตัราก าลงัครูไมต่รง 
    กบัความถนดัและวฒุิการศกึษา 
    ของครู  

1.  ครูมีการโอน  การย้าย การลา 
     และเกษียณอายรุาชการ ท าให้ไม ่
     มีอตัราก าลงัที่มคีวามถนดัและ 
     วฒุิการศกึษาที่ตรงกนัมาทดแทน 
2.  การจดัสรรอตัราก าลงัครูในการ 
    จดัชัน้เรียนและกลุม่สาระการ 
    เรียนรู้แทนครูที่มีการโอน  การ 
    ย้าย การลา และเกษียณอาย ุ
     ราชการ แตค่รูผู้สอนไมม่ีความ 
    ประสงค์เปลีย่นชัน้เรียนหรือ  
    เปลีย่นสาระการเรียนรู้จากเดมิที่ 
    ตนเองได้รับมอบหมายในปัจจบุนั  
3.  ไมส่ามารถบรรจแุตง่ตัง้หรือรับ 
    โอนย้ายครูในวฒุกิารศกึษาที่ 
    ต้องการได้  หากโรงเรียนมีครูเกิน 
    อตัราก าลงั 

1.  จดัสรรอตัราก าลงัครูเข้าสอน 
     แทนครูที่ขาดในแตล่ะในกลุม่ 
     สาระการเรียนรู้แม้จะไมต่รงกบั 
    ความถนดัและวฒุกิารศกึษา 
     ก็ตาม 
2.  จดัสง่ครูเข้าอบรมตามความ 
     สนใจและความเหมาะสม 
     เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ 
     ของครูในสาระการเรียนรู้ที่สอน 
     และในสาระการเรียนรู้ที่เข้า 
     สอนแทน 
3.  ขออตัรานกัศกึษาฝึกสอนใน 
     สาขาที่โรงเรียนขาด    
     แคลนมาด าเนินการสอน 
 

3.  การจดัแหลง่เรียนรู้ภายใน 
    โรงเรียนไมห่ลากหลาย  

1.  บริเวณโรงเรียนคบัแคบไม ่
    สามารถจดัแหลง่เรียนรู้ให้ 
    หลากหลายได้ 
2.  ขาดงบประมาณในการจดัแหลง่ 
     เรียนรู้  พร้อมทัง้งบประมาณใน 
     การดแูลและพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 
3.  ขาดบคุลากรที่รับผิดชอบและ 
     ดแูลพฒันาแหลง่เรียนรู้ให้มคีวาม 
     มีตอ่เนื่อง 
4.  แหลง่เรียนรู้ขาดความทนัสมยั ไม่ 
     ไมน่า่สนใจ เนื่องจากขาดการ 
     ดแูล ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนั 

1.  สง่เสริมให้นกัเรียนศกึษาแหลง่ 
     เรียนรู้ที่เป็นแหลง่เรียนรู้ถาวรใน 
     โรงเรียน เช่น  ห้องสมดุ ห้อง 
     คอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบตัิการ 
     ตา่ง ๆ โรงเรียน 
2.  สง่เสริมการจดัแหลง่ 
     เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3.  จดัสรรงบประมาณและบคุลากร  
     ดแูลและพฒันาแหลง่เรียนรู้ 
     ภายในโรงเรียนให้มคีวาม 
     ตอ่เนื่อง 
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ตาราง 23  (ตอ่) 
 

ปัญหาการบริหารงาน ปัจจัยและสาเหตุ แนวทางแก้ไข 
 5.  ผู้บริหารให้ความส าคญัในการ 

     บริหารภาระงานอื่นมากกวา่การ 
     สง่เสริมการจดัแหลง่เรียนรู้ 
     ภายในโรงเรียน 

 

ด้านการวดัและประเมินผล   
1.  การประสานให้ครู นกัเรียนและ 
     ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการ 
     ด าเนินการวดัและประเมินผล 
     นกัเรียนมีน้อย 

1.  ผู้ปกครองมีภาระงานประจ า ไม ่
     สามารถมาร่วมการวดัและ 
     ประเมินผลนกัเรียนได้ทกุครัง้ที่ 
     โรงเรียนประสานไป 
2.  ผู้ปกครองมีข้อจ ากดัเก่ียวกบั 
     ความรู้ความเข้าใจในการวดัและ 
     ประเมินผล  
3.  เกณฑ์และมาตรฐานการวดัและ 
     ประเมินผลของผู้ปกครองกบั 
     โรงเรียนมีความแตกตา่งกนั  ซึง่ 
     โรงเรียนไมส่ามารถด าเนินการ 
     ตามข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง 
4.  นกัเรียนได้มีสว่นร่วมในการวดั 
     และประเมินผลตนเองและเพือ่น 
     ร่วมชัน้เป็นบางกิจกรรมเทา่นัน้ 

1.  จดัประชมุชีแ้จงเก่ียวกบั 
    หลกัเกณฑ์  แนวทางและวิธีการ 
    วดัและประเมินผลแก่นกัเรียนและ 
    ผู้ปกครอง 
2.  การประสานให้ครู ผู้ปกครองและ 
    นกัเรียนเข้ามาสว่นร่วมในการวดั 
    และประเมินผล โดยได้ประสาน 
    ผู้ปกครองเข้าร่วมตัง้แตก่ารจดั 
    กิจกรรมตา่งๆ  และชมุนมุ 
    ของโรงเรียน จนถึงการวดและ 
    ประเมินผลการจดักิจกรรมและ 
    ชมุนมุที่ร่วมกนัจดักิจกรรมนัน้ ๆ 

2.  ครูวดัและประเมินผลนกัเรียน 
    ด้วยวิธีการท่ีไมห่ลากหลาย 

1.  การวดัและประเมินผลของ 
    ครูผู้สอนใช้วิธีการท่ีไม ่
    หลากหลายตามสภาพจริงของ 
    นกัเรียนเพราะเน้นกรอกผลการวดั 
    และประเมินผลตามตวัชีว้ดั 
    ให้ได้ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน 
    การเรียนรู้ 
2.  แนวทางและวิธีการวดัและ 
     ประเมินผล  ใช้วิธีการเดิม ๆ 
3.  ขาดคูม่ือครูเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์  
    แนวทาง ระเบียบการวดัและ 
    ประเมินผล 

1.  ปรับปรุงแบบฟอร์มในการวดัและ 
    ประเมินผลที่สะดวกตอ่ครูผู้สอน 
    และด าเนินการปรับปรุงเป็น 
    ประจ าทกุปีการศกึษา 
2. จดัท าแผนพฒันาครู เก่ียวกบั 
    ความรู้ ความเข้าใจการวดัและ 
     ประเมินผล 
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ตาราง  23  (ตอ่) 
 

ปัญหาการบริหารงาน ปัจจัยและสาเหตุ แนวทางแก้ไข 
3.  ขาดการพฒันาเคร่ืองมือการวดั  
    และการประเมินผลให้มีมาตรฐาน  
    และมีคณุภาพ 

1.  เอกสารการวดัและประเมินผลมี 
    มากเกินไปท าให้ท างานท่ีซ า้ซ้อน 
    เปลอืงเวลา 
2.  ขาดแผนพฒันาครู เก่ียวกบัการ 
     พฒันาเคร่ืองมือการวดัและ 
     ประเมินผลที่ตอ่เนื่อง 
3.  ขาดงบประมาณในการพฒันา  
     จดัซือ้เคร่ืองมอืการวดัและ 
     ประเมินผล   

1.  จดัท าแผนพฒันาครู เก่ียวกบั 
     ความรู้ ความเข้าใจการสร้างและ 
     พฒันาเคร่ืองมือการวดัและ 
     ประเมินผล 
2.  จดัสรรงบประมาณในการพฒันา  
     จดัซือ้เคร่ืองมอืการวดัและ 
     ประเมินผล   

 
  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ ในการบริหารงานวิชาการ พบวา่ ควรปรับลด
นโยบายท่ีสง่ผลการบริหารงานวิชาการ ใน 3 ด้าน คือ 1)ด้านบริหารหลกัสตูร  2)ด้านการจดัการเรียน
การสอน  3)ด้านการวดัและประเมินผลจากต้นสงักดั หน่วยงาน และองค์กรภายนอกอ่ืนๆ ลง เพ่ือให้
นกัเรียนและครูมีเวลาจดัการเรียนการสอนให้เพียงพอ 
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บทที่ 5 
สรุปผล  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 

ในการศกึษางานวิจยัครัง้นี ้ เป็นการศกึษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  
ผู้วิจยัได้สง่แบบสอบถามไปยงัรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการและหวัหน้ากลุม่สาระของโรงเรียน
ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  ในสงักดักรุงเทพมหานคร ซึง่ผู้วิจยัได้
สรุปผล  อภิปรายผล  พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั  ดงัตอ่ไปนี  ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายของการวิจยัไว้ดงันี ้
 1.  เพ่ือศกึษาระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสงักดักรุงเทพมหานคร   
ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ใน 3 ด้าน  ตอ่ไปนี ้
     1.1 ด้านหลกัสตูร 
       1.2 ด้านการจดัการเรียนการสอน 
       1.3 ด้านการวดัและประเมินผล 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสงักดั
กรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 จ าแนกตามต าแหนง่
และประสบการณ์ผู้บริหารโรงเรียน 
  3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การศกึษาครัง้นี ้เป็นการศกึษาประชากร คือ ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิชาการ 
ได้แก่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการและหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสงักดั
กรุงเทพมหานครท่ีเร่ิมใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  ในปีการศกึษา 
2552 จ านวน 18 โรงเรียน ท่ีจดัการศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ประกอบไปด้วย รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ จ านวน 18 คน หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ทัง้ 8 กลุม่ ในโรงเรียน 
18 โรงเรียน จ านวน 144 คน รวมทัง้สิน้ 162 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตรสว่น
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ประมาณคา่ 5 ระดบั โดยผ่านขัน้ตอนการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาจากผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 
5 ทา่น ด้วยการหาคา่ดชันี IOC (IOC: Item Objective Congruence Index) ได้ความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หามีคา่ .96 และหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability)ของแบบสอบถามโดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ผลการวิเคราะห์มีคา่ความเช่ือมัน่ .89 สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และแบบสมัภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมลูเพิ่มเตมิกบัรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  2 
โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ท่ีพบวา่โรงเรียน
มีระดบัปัญหาในการบริหารงานวิชาการเป็น 2 อนัดบัแรก หลงัจากตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหา
การบริหารงานวิชาการ เพ่ือยืนยนัปัจจยัและสาเหตสุ าคญัท่ีสง่ผลให้เกิดปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ รวมทัง้ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการบริหารงานวิชาการ 
 
สรุปผลการวิจัย 

  ผู้วิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัจากแบบสอบถามได้ ดงันี ้

  1. ปัญหาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ใน 3 ด้าน พบว่า ระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการโดย

รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้านโดยเรียงล าดบัระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ

จากมากไปน้อย ได้แก่  ด้านการจดัการเรียนการสอน  ด้านการวดัและประเมินผล และด้านหลกัสตูร

ตามล าดบั สามารถสรุปเป็นรายด้านได้ ดงันี ้

       1.1 ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านหลกัสตูร  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

แตเ่ม่ือพิจารณารายข้อยงัพบปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านหลกัสตูรอยูใ่นระดบัมาก 6 ข้อ โดย

เรียงตามล าดบัจากปัญหามากไปหาน้อยมา 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ขาดการสง่เสริม สนบัสนนุการท าวิจยั

เก่ียวกบัหลกัสตูรโรงเรียน รองลงมาคือ ขาดการน าผลการวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูรมาใช้ปรับปรุง พฒันา

หลกัสตูรโรงเรียน และการประชาสมัพนัธ์ จดัท าเอกสารเก่ียวกบัคูมื่อครู  ในการจดัท าหลกัสตูรและ

แนวทางการน าหลกัสตูรไปใช้ไมท่ัว่ถึงอยา่งเพียงพอ  

       1.2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการจดัการเรียนการสอน  โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง แตเ่ม่ือพิจารณารายข้อยงัพบปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการจดัการเรียนการ

สอนอยูใ่นระดบัมาก 3 ข้อ โดยเรียงตามล าดบัจากปัญหามากไปหาน้อยมา 3 อนัดบัแรก ได้แก่ การ

จดัสรรห้องพิเศษ  เป็นต้น แนะแนวห้อง  คอมพิวเตอร์ห้อง วิทยาศาสตร์ห้อง  เชน่ ไมเ่พียงพอ รองลงมา
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คือ การจดัสรรอตัราก าลงัครูไมต่รงกบัความถนดัและวฒุิการศกึษาของครู  และการจดัแหลง่เรียนรู้

ภายในโรงเรียนไมห่ลากหลาย  

        1.3 ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการวดัและประเมินผล โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง แตเ่ม่ือพิจารณารายข้อยงัพบปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการวดัและ

ประเมินผลอยูใ่นระดบัมาก 3 ข้อ โดยเรียงตามล าดบัจากปัญหามากไปหาน้อยมา 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 

การประสานให้ครู นกัเรียนและผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการด าเนินการวดัและประเมินผลนกัเรียนมีน้อย 

รองลงมาคือ ครูวดัและประเมินผลนกัเรียนด้วยวิธีการท่ีไมห่ลากหลาย และขาดการพฒันาเคร่ืองมือ

การวดัและการประเมินผลให้มีมาตรฐานและมีคณุภาพ   

  2. การเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสงักดักรุงเทพมหานคร 

ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 จ าแนกตามต าแหนง่และประสบการณ์

ผู้บริหารโรงเรียนสามารถสรุปได้ ดงันี ้

       2.1 การเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสงักดั

กรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 จ าแนกตามต าแหนง่

ผู้บริหารโรงเรียน พบวา่ ต าแหนง่ผู้บริหารโรงเรียนตา่งกนัมีระดบัความคดิเห็นใกล้เคียงกนั โดย

ต าแหนง่หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ มีระดบัความคิดเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการ สงูกวา่ 

ต าแหนง่รองผู้อ านวยการโรงเรียน เม่ือพิจารณาตามต าแหนง่หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ในแตล่ะกลุม่

สาระการเรียนรู้ โดยเรียงล าดบัระดบัความคดิเห็นตอ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รองลงมาคือ หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

และหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  

       2.2 การเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสงักดั

กรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 จ าแนกตาม

ประสบการณ์ผู้บริหารโรงเรียน พบวา่ ประสบการณ์ผู้บริหารโรงเรียนตา่งกนัมีระดบัความคดิเห็น

ใกล้เคียงกนั เม่ือพิจารณาตามประสบการณ์ผู้บริหารโรงเรียน โดยเรียงล าดบัระดบัความคดิเห็นตอ่

ปัญหาการบริหารงานวิชาการจากมากไปหาน้อย ได้แก่ โดยผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 

10 ปี รองลงมาคือ ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์น้อยกวา่ 5 ปี และผู้บริหารโรงเรียนท่ีมี

ประสบการณ์ 5-10 ปี  
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   3. จากการวิเคราะห์เนือ้หาจากแบบสอบถามปลายเปิดและการสมัภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมลู

เพิ่มเตมิกบัรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  2 โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการและปัจจยั

และสาเหตสุ าคญัท่ีสง่ผลให้เกิดปัญหาการบริหารงานวิชาการ แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงาน

วิชาการ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการบริหารงานวิชาการเก่ียวกบัปัญหาและข้อเสนอแนะการ

บริหารงานวิชาการใน  3 ด้าน คือ1) ด้านหลกัสตูร 2) ด้านการจดัการเรียนการสอน 3) ด้านวดัและ

ประเมินผล ของโรงเรียนท่ี ใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  ในสงักดั

กรุงเทพมหานคร แล้วน ามาเขียนเป็นเชิงพรรณนา  ดงันี ้

   3.1 ปัญหาการบริหารงานวิชาการ   

          ผู้วิจยัได้ท าการรวบรวมปัญหาการบริหารงานวิชาการจากข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิใน

แบบสอบถามปลายเปิดและจากการสมัภาษณ์รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 2 โรงเรียน

เก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 คือ 

           3.1.1 ด้านหลกัสตูร  พบวา่ การสง่เสริม สนบัสนนุการท าวิจยัเก่ียวกบั

หลกัสตูรโรงเรียนมีน้อย ครูผู้สอนมกัท างานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการเรียนรู้ท่ีตนเองด าเนินการสอน

อยู ่และผู้บริหารในโรงเรียนเห็นวา่การประชมุเชิงปฏิบตักิารทบทวนและพฒันาหลกัสตูรประจ าปี เป็น

การติดตามหลกัสตูรโรงเรียนอยูแ่ล้ว จงึไมไ่ด้สง่เสริมการท าท าวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูรโรงเรียน ขาดการ

ประชาสมัพนัธ์ ขาดการท าคูมื่อครูเพ่ือเตรียมความพร้อม และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูเก่ียวกบั

การจดัท าหลกัสตูร  ได้จดัท าเอกสารเพียงโครงสร้างจากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศกัราช 2551 เทา่นัน้ 

           3.1.2 ด้านการจดัการเรียนการสอน  พบวา่ การจดัสรรห้องเรียน ห้องพิเศษ 

เชน่ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องแนะแนวหรือห้องปฏิบตัิการตา่งๆ ยงัมีน้อย การจดัซือ้และ

จดัสง่ ส่ือ วสัด ุอปุกรณ์ในแตล่ะปีการศกึษามายงัโรงเรียนคอ่นข้างลา่ช้าไมท่นัตอ่การจดัการเรียนการ

สอน รวมถึงปัญหาการจดัแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีไมห่ลากหลายและให้มีความทนัสมยัเหมาะสม

กบัเหตกุารณ์ และประสบปัญหาครูสอนไมต่รงกบัวฒุิและความถนดัมีมาก รวมทัง้การนิเทศ ก ากบั 

ตดิตามของผู้บริหารขาดความตอ่เน่ือง 
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    3.1.3 ด้านการวดัและประเมินผล พบวา่ การประสานให้ครู นกัเรียนและ

ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการด าเนินการวดัและประเมินผลนกัเรียนมีน้อย และการวดัและประเมินผลของ

ครูผู้สอนใช้วิธีการท่ีไมห่ลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมกบัการวดัและประเมินผล  ตามสภาพจริงของ

นกัเรียน เพราะเน้นกรอกผลการวดัและประเมินผลในตวัชีว้ดั และเอกสารการวดัและประเมินผลมีมาก

เกินไปท าให้ท างานท่ีซ า้ซ้อนเปลืองเวลา และขาดการพฒันาเคร่ืองมือการวดัและการประเมินผลให้มี

มาตรฐานและมีคณุภาพ ง่ายและสะดวกตอ่การวดัและประเมินผลของครู และขาดการจดัท าคูมื่อการ

วดัและการประเมินผลให้แก่ครู 

    3.2. ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ 

    ผู้วิจยัได้ท าการรวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ

จากข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิในแบบสอบถามปลายเปิดและจากการสมัภาษณ์รองผู้อ านวยการโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ 2 โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศกัราช 2551 คือ 

             3.2.1 ด้านหลกัสตูร  พบวา่  ควรจดัอบรมโดยการเชิญวิทยากรผู้ เช่ียวชาญ

มาให้ความรู้ท่ีโรงเรียนโดยตรงกบับคุลากรในโรงเรียนเก่ียวกบัการจดักบัหลกัสตูรสถานศกึษา ควร

จดัท าเอกสารคูมื่อครูในการจดัท าหลกัสตูรโรงเรียนให้หลากหลายครบทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ ควร

ด าเนินการสง่เสริมการท าวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูรโรงเรียนให้มากขึน้ เพ่ือให้มีข้อมลูในการพฒันา

หลกัสตูรและควรจดัท าแผนบริหารหลกัสตูรอย่างเป็นรูปธรรม 

            3.2.2  ด้านการจดัการเรียนการสอน  พบวา่ ควรมีการใช้ห้องเรียนเป็นห้อง 

ปฏิบตัิการหรือสถานท่ีภายในบริเวณโรงเรียนในการด าเนินกิจกรรมหรือการจดัการเรียนการสอนแทน

ห้องพิเศษ ผู้บริหารโรงเรียนควรจดัประกวดส่ือ นวตักรรม ท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอนของครูในแต่

ละกลุม่สาระการเรียนรู้ ส าหรับการจดัสรรอตัราก าลงัครูสามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงจดัสรรครูให้เข้า

สอนได้ทกุกลุม่สาระการเรียนรู้และทกุระดบัชัน้เรียนโดยจดัสง่ครูเข้าอบรมตามความสนใจและความ

เหมาะสมเพ่ือสอนแทน หรือการบรรจแุตง่ตัง้ครูกรณีพิเศษในกลุม่สาระการเรียนรู้ท่ีขาดแคลนครูและ

ขออตัราก าลงันกัศกึษาฝึกสอนในสาขาท่ีขาดแคลนมาด าเนินการสอน  ควรสง่เสริมการเรียนรู้ให้

นกัเรียนศกึษาแหลง่เรียนรู้ท่ีมีในโรงเรียนมากยิ่งขึน้  ควรจดัสรรงบประมาณและก าหนดนโยบายเพ่ือ

พฒันาแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียนมากย่ิงขึน้ 
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            3.2.3  ด้านการวดัและประเมินผล พบวา่  ควรประสานให้ครู ผู้ปกครองและ

นกัเรียนเข้ามาในสว่นร่วมในการจดักิจกรรมตา่งๆ  ของโรงเรียน ควรจดัท าคูมื่อการวดัและประเมินผล

แก่ครู ควรออกแบบแบบฟอร์มและจดัซือ้แบบฟอร์มการวดัและประเมินผลให้สะดวกตอ่ครูผู้สอน และ

ผู้บริหารควรจดัสง่ครูเข้าอบรมตามความสนใจและความเหมาะสม  ควรจดัสรรงบประมาณและ

ก าหนดแผนพฒันาครูเพ่ือพฒันาเคร่ืองมือและความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลมาก

ยิ่งขึน้ 

     3.3. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ ในการบริหารงานวิชาการ พบวา่ 

ควรปรับลดนโยบายจากต้นสงักดั หน่วยงาน และองค์กรภายนอกอ่ืนๆ ลง เน่ืองจากต้องจดัสรรครูเข้า

ด าเนินการ  ตามนโยบายของต้นสงักดัและหนว่ยงานภายนอกมากเกินไป ท าให้นกัเรียนและครูมีเวลา

เรียนเวลาสอนไมเ่พียงพอ อาจสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้ 
 

อภปิรายผล 
  การบริหารงานวิชาการมีความจ าเป็นอยา่งย่ิงตอ่ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน การศกึษาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการ  เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหาแล้วสามารถหาแนวทางแก้ไข
ตอ่ไป เพ่ือให้สามารถด าเนินการพฒันาโรงเรียนและนกัเรียนได้อยา่งมีทิศทาง ซึง่ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการในด้านหลกัสตูร  ด้านการจดัการเรียนการสอนและด้าน การประเมินผลการเรียนรู้  น ามา
อภิปรายผลการวิจยัได้ ดงันี ้
  1. ปัญหาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 ในสงักดักรุงเทพมหานคร ในด้านหลกัสตูร ด้านการจดัการเรียนการสอน และด้านการวดัและ
ประเมินผล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ท่ีเป็นเชน่นีเ้น่ืองจากโรงเรียนได้ด าเนินการจดัการเรียน
การสอนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เป็นระยะเวลา 3 ปี ปัญหา
บางสว่นอาจได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว  แตย่งัพบปัญหาคือ ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านหลกัสตูร  
รองลงคือปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการจดัการเรียนการสอนและปัญหาการบริหารงาน
วิชาการด้านการวดัและประเมินผล ดงันี ้  
   1.1  ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านหลกัสตูร  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ท่ีไมป่ระสบกบัปัญหาอยูใ่นระดบัมาก เป็นเพราะผู้บริหาร ครูผู้สอนและบคุลากรทางการศกึษาสามารถ
ปรับตวัและมีความเข้าใจในมาตรฐานของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
มากขึน้ แตอ่ยา่งไรก็ตามยงัพบปัญหาด้านหลกัสตูรรายข้อท่ีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก ได้แก่ 
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    1.1.1  ด้านขาดการสง่เสริม สนบัสนนุการท าวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูร 
โรงเรียนและขาดการน าผลการวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูรมาใช้ปรับปรุง พฒันาหลกัสตูรของโรงเรียน 
เน่ืองจากครูผู้สอนส่วนใหญ่จะท าการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตนเองสอนอยู่และ
ผู้บริหารเห็นวา่การด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการทบทวนและพฒันาหลกัสตูรประจ าปีเป็นการ
ตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรอยู่แล้ว จงึไมไ่ด้ด าเนินการสง่เสริมการท าวิจยัเก่ียวกบั
หลกัสตูรอยา่งจริงจงั สง่ผลให้ขาดการน าผลการวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูรมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุง 
พฒันาหลกัสตูร ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของจกัรกฤษณ์ วงษ์วิทยานนัท์ ได้ศกึษาปัญหาในการบริหาร
จดัการหลกัสตูรระดบัสถานศกึษาในโรงเรียนพร้อมใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 กรณีศกึษา โรงเรียนทา่หลวงวิทยาคม ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 5 (2554: ออนไลน์) ผลการวิจยัพบวา่ โรงเรียนขาดการวางแผนประเมินการใช้หลกัสตูร
สถานศกึษาตามสภาพจริงทัง้ก่อนใช้ ระหวา่งใช้และหลงัใช้ การวิจยัเพ่ือติดตามและประเมินผลการใช้
หลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรียนยงัไมมี่การท าวิจยัหลกัสตูรสถานศกึษาอยา่งจริงจงั  
     1.1.2  ขาดการประชาสมัพนัธ์ จดัท าเอกสารเก่ียวกบัคูมื่อครู  ในการจดัท า
หลกัสตูรและแนวทางการน าหลกัสตูรไปใช้ไมท่ัว่ถึงอย่างเพียงพอ เพ่ือการเตรียมความพร้อม ความรู้ 
ความเข้าใจแก่ครูในการจดัท าหลกัสตูร  ซึง่การขาดการประชาสมัพนัธ์ จดัท าเอกสารเก่ียวกบัคูมื่อครู  
ในการจดัท าหลกัสตูรสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปรียาภสัสร์  เส็งเส และธานี เกสทอง ได้ศกึษาปัญหา
และการน าเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอไพศาลี ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์  เขต 3 (2553: 6 ออนไลน์) ได้วิเคราะห์ปัญหาและผลการวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกบัปัญหาการบริหารหลกัสตูร คือ ปัญหาการจดัท าคูมื่อครูเก่ียวกบัหลกัสตูรสถานศกึษาและ
การเรียนการสอนท่ีไมเ่พียงพอ  และสอดคล้องกบังานวิจยัของส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษาได้
น าเสนอผลการวิจยั เร่ือง กรอบทิศทางการวิจยัทางการศกึษาในอนาคต และประเดน็ท่ีสง่ผลกระทบ
ตอ่ภาพรวมการศกึษาของประเทศไทย เก่ียวกบัปัญหาด้านหลกัสตูร คือ การพฒันาหลกัสตูร เน่ืองจาก
ครูผู้ใช้หลกัสตูรยงัขาดความรู้ความเข้าในอยา่งถ่องแท้ในสาระของหลกัสตูร หลกัสตูรไปไมถ่ึงมือผู้
ปฏิบตัใินระดบัสถานศกึษา การขาดแคลนงบประมาณในการบริหารหลกัสตูร (ส านกังานเลขาธิการ
สภาการศกึษา. 2550: 2) และธีระ  รุญเจริญ ได้กล่าวถึงสภาพและปัญหาการจดัการศกึษา ตาม
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 และได้รับการแก้ไขเพิ่มเตมิบางมาตรา(ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2545 (2553:10-15) เก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านหลกัสตูร พบว่าครูขาดความ
เข้าใจความสามารถในการจดัท าหลกัสตูร สง่ผลให้สบัสนไมม่ัน่ใจและเข้าใจไมต่รงกนั เน่ืองจากการ 
ให้ความรู้ ในการพฒันาหลกัสตูรของแตห่น่วยงานไม่ตรงกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของชญัญา พงษ์ชยั
และคณะ (2553: บทคดัย่อ) ได้วิจยั เร่ืองปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
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ประถมศกึษาขนาดเล็ก ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระบรีุ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า
ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาการบริหารหลกัสตูรคือ ปัญหาครูวิเคราะห์
หลกัสตูรไมเ่ป็น และไมส่ามารถน าไปจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงหลกัสตูร มีปัญหามากท่ีสดุ 
เน่ืองจากครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หลกัสตูรและไมส่ามารถน าไปจดักิจกรรม สาเหตคุรู
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์หลกัสตูรและการจดัท าหลกัสตูร เน่ืองจากขาดการเตรียมความ
พร้อม ขาดการประชาสมัพนัธ์ เอกสาร คูมื่อครูเก่ียวกบัการท าหลกัสตูร สอดคล้องกบังานวิจยัของและ
สอดคล้องงานวิจยัของอมลวรรณ  วีระธรรมโม และวิทวฒัน์  ขตัตยิะมาน ได้ท าการวิจยั เร่ือง สภาพ
ปัจจบุนัและปัญหาการบริหารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษาตามแนวคิดการบริหารโรงเรียนเป็นฐานใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสงขลา เขต1 (2551: 163-164)  ผลการวิจยั 
พบวา่ ปัญหาการบริหารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษาด้านการเตรียมความพร้อมการจดัท าสาระ
หลกัสตูรสถานศกึษา ยงัพบปัญหาอยูใ่นระดบัมาก  ซึง่ปัญหาดงักลา่วสง่ผลให้ครูและบคุลากรใน
โรงเรียนขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัท าหลกัสตูรโรงเรียน  ซึง่จะเห็นวา่การเตรียมความแก่ครู
ให้มี ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัท าหลกัสตูรโดยการประชาสมัพนัธ์ จดัท าเอกสารเก่ียวกบัคูมื่อ
ครู  ในการจดัท าหลกัสตูรจะชว่ยพฒันาคณุภาพงานวิชาการด้านหลกัสตูร สอดคล้องกบัแนวคิดของ
ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์ (2546: 164) กลา่ววา่ คูมื่อครูเป็นเคร่ืองมือและแนวทางในการปฏิบตัิงาน
บริหารด้านวิชาการให้เป็นไปตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    1.2  ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการจดัการเรียนการสอน  โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ผู้บริหารและบคุลากรในโรงเรียนได้ด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เป็นระยะเวลา 3 ปี จงึเกิดความเข้าในมาตรฐาน 
การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้และตวัชีว้ดัในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ แตย่งัคงพบปัญหาการบริหารงาน
วิชาการด้านการจดัการเรียนการสอนรายข้อท่ีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก  ได้แก่  
     1.2.1  การจดัสรรห้องพิเศษไมเ่พียงพอ เชน่ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องแนะแนว เป็นต้น เน่ืองจากผู้บริหารโรงเรียนจะพิจารณาจดัสรรห้องเรียนเป็นอนัดบั
แรก ห้องพิเศษจะถกูพิจารณาจดัสรรรองลงมา การด าเนินการของบประมาณในการจดัสร้างอาคาร
เรียน ห้องเรียน ห้องพิเศษ จะมีหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการของบประมาณหลายขัน้ตอน สง่ผลให้ไมท่นั
ตอ่ความต้องการใช้ห้องพิเศษ รวมถึงขาดส่ือ วสัด ุอปุกรณ์ตา่ง ๆ  ต าราเรียน  และการจดัซือ้จดัสง่ใน
แตล่ะปีการศกึษามายงัโรงเรียนส าหรับใช้ในห้องพิเศษและห้องเรียนคอ่นข้างลา่ช้า สอดคล้องกบั
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพทางการศกึษา (องค์การมหาชน) สมศ. ได้สรุปผลการ
ประเมินคณุภาพภายนอกรอบ 2 (พ.ศ. 2548- พ.ศ.2553) และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพฒันา
สถานศกึษาในสว่นบทสรุปส าหรับผู้บริหาร ท่ียงัพบปัญหาการบริหารงานวิชาการเก่ียวกบัการพฒันา
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ห้องเรียนและโรงเรียนให้เป็นศนูย์การเรียนรู้ ยงัไมค่รอบคลมุ การบริหารการจดัการเรียนการสอน การ
จดักระบวนการเรียนการสอน ครูผู้สอนสว่นใหญ่ในทกุระดบัการศกึษาใช้รูปแบบเดมิ ๆ มีการปรับปรุง
น้อยมาก เน่ืองด้วยขาดอปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนของครู 
การสง่เสริมและสนบัสนนุบคุลากรด้านการใช้ส่ือ นวตักรรมด้าน CAI และ ICT มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการจดัการเรียนการสอนยงัน้อยอยู ่(ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพทางการศกึษา 
(องค์การมหาชน). 2554: ออนไลน์) สอดคล้องกบัแนวคดิของสนัติ บญุภิรมย์ ได้กลา่วถึงปัญหาการ
บริหารการจดัการเรียนการสอนคือ ขาดอปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองอ านวยความสะดวกในการจดัการ
เรียนการสอน (สนัติ บญุภิรมย์. 2552: 20) และสอดคล้องกบัแนวคิดของ ธีระ  รุญเจริญ ได้กลา่วถึง
สภาพและปัญหาการจดัการศกึษา ท่ีเก่ียวข้องกบัจดัซือ้ส่ือต าราเรียนท่ีจดัไว้เป็นชดุท าให้ไมไ่ด้ตาม
ความต้องการ (ธีระ  รุญเจริญ. 2553: 15)  
     1.2.2  การจดัแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียนไมห่ลากหลายและทนัสมยัท่ีเอือ้ตอ่
การจดัการเรียนการสอนของครูและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองของนกัเรียน เน่ืองจากบริเวณ
โรงเรียนคบัแคบไมส่ามารถจดัแหลง่เรียนให้หลากหลายได้ พร้อมทัง้ขาดงบประมาณและบคุลากรเพ่ือ
ดแูลและพฒันาแหลง่เรียนรู้ให้มีความทนัสมยัตอ่เน่ือง ผู้บริหารให้ความส าคญัในการบริหารภาระงาน
อ่ืนมากกวา่การสง่เสริมการจดัแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน สอดคล้องกบัแนวคิดของธีระ  รุญเจริญ 
(2553: 15) ได้กล่าวถึงสภาพและปัญหาการจดัการศกึษา ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารการจดัการเรียน
การสอน  โรงเรียนใช้แหลง่เรียนรู้มากขึน้แตมี่แหลง่เรียนรู้น้อยไมท่นัสมยัและไมค่รอบคลมุเนือ้หา  
     1.2.3  การจดัสรรอตัราก าลงัครูไมต่รงกบัความถนดัและวฒุิการศกึษา อยูใ่น
ระดบัมาก เน่ืองจากการโยกย้ายของครูผู้สอนและการเกษียณอายรุาชการของครูและบคุลากรใน
โรงเรียนแตล่ะปีการศกึษา สอดคล้องกบัชญัญา พงษ์ชยัและคณะ (2553: บทคดัย่อ) ได้วิจยั เร่ือง
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาสระบรีุ เขต 2 ผลการวิจยัพบปัญหาการบริหารงานวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จดัการเรียนการสอน ท่ีพบว่าปัญหาด้านการจดัการเรียนการสอน ปัญหาจดัครูเข้าสอนไมต่รงกบั
ความรู้ความสามารถมีปัญหามากท่ีสดุ อีกทัง้ต้องสอนหลายชัน้ หลายวิชาจงึไมต่รงกบัความรู้
ความสามารถ และแนวคิดของธีระ  รุญเจริญ ได้กลา่วถึงสภาพและปัญหาการจดัการศกึษา ท่ี
เก่ียวข้องกบัการบริหารการจดัการเรียนการสอนคือ ขาดอตัราก าลงัการบรรจ ุครูขอย้ายจากท่ีเดมิ 
สง่ผลตอ่การจดัชัน้เรียนและการจดัครูเข้าสอน (ธีระ  รุญเจริญ. 2553: 15) 
    1.3  ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการวดัและประเมินผล  โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เน่ืองจากในแตล่ะปีการศกึษามีการทบทวนหลกัสตูรโรงเรียน สง่ผลตอ่การปรับการวดั
และประเมินผลให้ตรงกบัตวัชีว้ดัในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้และให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้
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แกนกลางเพ่ือด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ครอบคลมุมาตรฐานการเรียนรู้ แต่
เม่ือยงัพบปัญหาการวดัและประเมินผลรายข้อท่ีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก  ได้แก่ 
    1.3.1   การประสานให้ครู นกัเรียนและผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการด าเนินการ
วดัและประเมินผลนกัเรียนมีน้อย เพราะภาระงานของผู้ปกครองและความรู้ความเข้าใจในการวดัและ
ประเมินผลของผู้ปกครองท่ีมีเกณฑ์และมาตรฐานการวดัและประเมินผลท่ีแตกตา่งกบัทางโรงเรียน 
สอดคล้องกบังานวิจยัของสมประสงค์ เสนารัตน์ ได้ศกึษาเร่ือง ปัญหาการประเมินทัว่ไปและปัญหา
การประเมินในทางการศกึษาของประเทศไทย (2552: บทคดัยอ่) ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ประเมิน คือผู้
ประเมินจากภายในหรือภายนอก มีความเช่ือเร่ืองเป้าหมายและบทบาทของนกัประเมินแตกตา่งกนั ผู้
ประเมินมีความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกนั ยอ่มสง่ผลให้เกิดปัญหาการวดัและการประเมินผล และงานวิจยั
ของปรียาภสัสร์  เส็งเส และธานี เกสทอง ได้ศกึษาปัญหาและการน าเสนอแนวทางการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอไพศาลี ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม ศกึษานครสวรรค์  
เขต 3 (2553: 6 ออนไลน์) ผลการวิจยั ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารการวดัและประเมินผล คือ  ปัญหาการ
มีสว่นร่วมของนกัเรียนและผู้ปกครองในการวดัผลและประเมินผลการเรียนยงัมีน้อย  
     1.3.2  การวดัผลและประเมินผลการเรียนของนกัเรียนขาดความหลากหลาย 
เน่ืองจากแนวทางและวิธีการวดัและประเมินผลใช้วิธีการเดมิๆ ขาดคูมื่อครูเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบการวดัและประเมินผลแก่ครู และเน้นกรอกผลการวดัและประเมินผลตามตวัชีว้ดัท่ีได้
ก าหนดในมาตรฐานการเรียนรู้ สอดคล้องกบังานวิจยัของสมประสงค์ เสนารัตน์ ได้ศกึษา ปัญหาการ
ประเมินทัว่ไปและปัญหาการประเมินในทางการศกึษาของประเทศไทย (2552: บทคดัยอ่) ประเดน็ท่ี
เก่ียวข้องกบัปัญหาการเลือกรูปแบบและวิธีการการประเมิน คือ การประเมินแตล่ะครัง้นกัประเมินและ
ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องจะต้องเลือกรูปแบบและวิธีการประเมินไมเ่หมาะสมกบัสิ่งท่ีต้องการประเมิน โดย
เลือกใช้รูปแบบการประเมินจากรูปแบบการประเมินท่ีรู้จกักนัดี ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในการวดัและ
ประเมินผล เน้นคะแนนจากการสอบเป็นข้อมลูท่ีใช้เพ่ือการประเมินผลการเรียนได้อย่างดี โดยไมส่นใจ
ในเร่ืองเวลาเข้าเรียน สงัเกตความรับผิดชอบ ความมีวินยั ความซ่ือสตัย์ ความตัง้ใจเรียนความสามารถ
ในการเขียนรายงานทางวิชาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา การอภิปราย การตัง้ค าถาม และไม่
คอ่ยจดักิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนได้แสดงออก ซึง่ครูผู้สอนจะพบปัญหาการวดัและประเมินผลคือ 1)มี
ความสบัสนในค าศพัท์ตา่งๆ ท่ีอยูใ่นหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2) ขาดความมัน่ใจในวิธีการปฏิบตัิ
ของการวดัประเมินสภาพจริง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้านเป็นเร่ืองเก่ียวกบัเทคนิคการวดัและวิธีประเมิน 
และยงัสอดคล้องกบัส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพทางการศกึษา (องค์การมหาชน) 
ได้สรุปผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบ 2 (พ.ศ. 2548- พ.ศ.2553) และได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
พฒันาสถานศกึษาในสว่นบทสรุปส าหรับผู้บริหาร ท่ียงัพบปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการ 
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วดัและประเมินผล  ผู้บริหารควรมีการพฒันารูปแบบการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริง 
และการจดัหาเคร่ืองมือและแนวทางการวดัและประเมินผลท่ีได้มาตรฐาน (ส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพทางการศกึษา (องค์การมหาชน). 2554: ออนไลน์)  
    1.3.3  ขาดการพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน ผู้บริหาร
และบคุลากรทางการศกึษาใช้แบบฟอร์ม วิธีการและเคร่ืองมือการวดัและประเมินผลรูปแบบเดมิๆ และ
เอกสารการวดัและประเมินผลมีมากเกินไปท าให้ท างานท่ีซ า้ซ้อน ขาดแผนพฒันาครูและงบประมาณ
เก่ียวกบัการพฒันาและการสร้างเคร่ืองมือการวดัและประเมินผลท่ีมีคณุภาพ สอดคล้องกบังานของ 
สมประสงค์ เสนารัตน์ ได้ศกึษา ปัญหาการประเมินทัว่ไปและปัญหาการประเมินในทางการศกึษาของ
ประเทศไทย (2552: บทคดัย่อ) ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาเอกสารการวดัและประเมินนกัเรียนใน
โรงเรียนต้องจดัท าเป็นจ านวนมาก แตไ่มมี่แบบฟอร์มท่ีสะดวกตอ่การกรอกหรือด าเนินการท าให้ครูต้อง
มีภาระเพิ่มขึน้ ซึง่การพฒันาเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการวดัและประเมินผลยงัมีน้อย และสอดคล้องกบั
งานวิจยัของชญัญา พงษ์ชยัและคณะ (2553: บทคดัย่อ) ได้วิจยั เร่ืองปัญหาและแนวทางแก้ไขการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
สระบรีุ เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ปัญหาการบริหารการวดัและการประเมินผล คือ เคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลท่ีใช้ในโรงเรียนยงัไมไ่ด้มาตรฐาน ขาดความเข้าใจระเบียบการวดัและประเมินผล รวมทัง้
การขาดงบประมาณท่ีเพียงพอสง่ผลให้การสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีไมไ่ด้มาตรฐานและ
งานวิจยัของงานวิจยัของปรียาภสัสร์  เส็งเส และธานี เกสทอง ได้ศกึษาปัญหาและการน าเสนอแนว
ทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอไพศาลี ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษานครสวรรค์  เขต 3 (2553:6 ออนไลน์) ผลการวิจยั ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารการวดัและ
ประเมินผลอีกประการหนึง่ คือ  ปัญหาการพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
  2. การเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสงักดักรุงเทพมหานคร 

ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 จ าแนกตามต าแหนง่และประสบการณ์ผู้บริหาร

โรงเรียน มีระดบัความคดิเห็นใกล้เคียงกนั ทัง้นีเ้น่ืองจากมีการเร่ิมใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 พร้อมกนั ตัง้แตปี่การศกึษา 2552 – 2554 เป็นระยะเวลา 3 ปี ผู้ ท่ีมีสว่น

เก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิชาการตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 จงึ

มีความคุ้นเคยและความเข้าใจมากขึน้ และส านกัการศกึษากรุงเทพมหานครได้จดัท าคูมื่อการบริหาร 

งานวิชาการเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัแิละการเข้ามามีสว่นร่วมของบุคลากรทกุฝ่ายในโรงเรียน 

   2.1  การเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสงักดั

กรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 จ าแนกตามต าแหนง่
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ของผู้บริหารโรงเรียน  พบวา่ ต าแหนง่การบริหารงานวิชาการท่ีแตกตา่งกนั มีความคดิเห็นเก่ียวกบั

ระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั เม่ือพิจารณาต าแหนง่หวัหน้ากลุม่สาระการ

เรียนรู้ในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ พบว่า ความคดิเห็นเก่ียวกบัระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ

อนัดบัแรกคือ หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รองลงมาคือ หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้

ภาษาไทยและหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศตามล าดบั  เน่ืองจากมาตรฐานการเรียนรู้

และสาระการเรียนรู้ในกลุม่สาระการเรียนรู้ดงักล่าว มีเนือ้หาท่ีซบัซ้อนและมากกวา่กลุ่มสาระการ

เรียนรู้อ่ืน ๆ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั ของถาวร ศรีเกต ุ(2551: บทคดัยอ่) ท าการวิจยัเร่ือง การศกึษา

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเพชรบรีุ เขต 1 

พบวา่ การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จ าแนกตามระดบัชว่งชัน้

และกลุม่สาระการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั และยงัสอดคล้องกบังานวิจยั  

วิเชียร  ยอดจกัร (2555: 82-83) เร่ือง การบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาเอกชน สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสรุาษฏร์ธานี เขต 1 พบวา่  ครูผู้สอนท่ีมีต าแหนง่ตา่งกนัมีการ

บริหารงานวิชาการของสถานศกึษาโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั  เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่  ครูผู้สอนท่ีมี

ต าแหนง่ตา่งกนั มีการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้และด้าน

การวดัผลและประเมินผล แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

   2.2  การเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสงักดั

กรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 จ าแนกตามประสบการณ์ของ

ผู้บริหารโรงเรียน  พบวา่ ประสบการณ์การบริหารงานวิชาการท่ีแตกตา่งกนั มีความคดิเห็นเก่ียวกบั

ระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั  ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ

เพียรพนัธุ์ กิจพาณิชย์เจริญ (2552: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์สอนตา่งกนั  

มีความเห็นตอ่สมรรถนะในการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาโดยรวมและรายด้านไม่

แตกตา่งกนั  ท่ีผลการวิจยัเป็นเชน่นีเ้น่ืองจากโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ได้เร่ิมใช้หลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการประกาศ ตามค าสัง่ท่ี 

สพฐ 293/2551 เร่ือง โรงเรียนต้นแบบการใช้หลกัสตูรและโรงเรียนท่ีมีความพร้อมใช้หลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และมีการจดัอบรมและได้รับเอกสารจากต้นสงักดั
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คือส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการตามโครงสร้างหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 พร้อมกนัทัง้ 18 โรงเรียน (ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร. 

คูมื่อการบริหารงานวิชาการ. 2554: 15 ) 

  3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสงักดั

กรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  

  ผู้วิจยัได้ท าการรวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการจากข้อ 

เสนอแนะเพิ่มเตมิในแบบสอบถามปลายเปิดและการสมัภาษณ์รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

2 โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ท่ีมี

ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัเก่ียวกบัแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ  ดงันี ้

          3.1  ด้านหลกัสตูร  พบวา่  1)ควรเชิญวิทยากรผู้ เช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่ครู

โดยตรงท่ีโรงเรียนเก่ียวกบัการจดักบัหลกัสตูรโรงเรียน  2)จดัท าคูมื่อครูในการจดัท าหลกัสตูรโรงเรียน 

3)สง่เสริมการท าวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูรโรงเรียนให้มากขึน้  4)จดัท าแผนพฒันาหลกัสตูร 

          3.2  ด้านการจดัการเรียนการสอน  พบวา่  1)ใช้ห้องเรียนหรือสถานท่ีในโรงเรียนแทน

ห้องพิเศษ  2)สง่เสริมให้นกัเรียนศกึษาแหลง่เรียนรู้ท่ีเป็นแหลง่เรียนรู้ถาวรในโรงเรียน  3)จดัประกวด

ส่ือ นวตักรรมส าหรับใช้ในการจดัการเรียนการสอน  4)จดัครูสอนแทนให้ครบทกุกลุม่สาระการเรียนรู้

และทกุระดบัชัน้เรียนแม้ไม่ตรงกบัวฒุิการศกึษาหรือขออตัรานกัศกึษาฝึกสอนมาสอนแทน  5)ควรจดั

อบรมครูเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน  6)จดัสรรงบประมาณและบคุลากรเพ่ือดแูลและพฒันา

แหลง่เรียนรู้ให้มีความหลากหลายและทนัสมยั 

          3.3  ด้านการวดัและประเมินผล พบวา่  1)ควรประสานให้ผู้ปกครองและนกัเรียนเข้าร่วม

ตัง้แตจ่ดักิจกรรมและชมุนมุของโรงเรียนจนถึงการวดัและประเมินผล  2)ควรจดัประชมุชีแ้จงเกณฑ์ 

หลกัการและมาตรฐานการวดัและประเมินผลแก่ผู้ปกครอง  3)ควรออกแบบฟอร์มการวดัและ

ประเมินผลให้สะดวกตอ่ครูผู้สอน  4)จดัอบรมครูเก่ียวกบัการแนวทางการวดัและประเมินผลและสร้าง

เคร่ืองวดัและประเมินผล  5)ควรก าหนดแผนพฒันาครูพฒันาเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล  6)จดัสรร

งบประมาณในการพฒันาและจดัซือ้เคร่ืองมือการวดัและประเมินผลให้มีคณุภาพ   
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   3.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ ในการบริหารงานวิชาการ พบวา่ ควร

ปรับลดนโยบาย  โครงการจากต้นสงักดั หนว่ยงานและองค์กรภายนอกอ่ืนๆ ลง เน่ืองจากต้องจดัสรร

ครูเข้าด าเนินการตามนโยบายของต้นสงักดัและหนว่ยงานภายนอกมากเกินไป สง่ผลให้ผู้บริหาร  ครู

และนกัเรียนมีเวลาไมเ่พียงพอตอ่การบริหารงานและจดัการเรียนการสอน อาจสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิของ

นกัเรียนไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้ 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัแบง่เป็นข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั และข้อเสนอแนะในการท า
วิจยัครัง้ตอ่ไปดงันี ้
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1.  ควรมีการวางแผนการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ และมีแผนพฒันาฝ่ายวิชาการท่ี
สามารถใช้ได้จริง เชน่ แผนพฒันาบคุลากรท่ีชดัเจน จะชว่ยแก้ไขและพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบังานวิชาการมากขึน้ 
  2. เพิ่มแนวทางการนิเทศ ก ากบั ตดิตาม ของผู้บริหารให้มีหลายแนวทางเพ่ือชว่ยให้ความรู้
และสร้างความเข้าใจแก่ครูในงานด้านวิชาการ 
  3. โครงการหรือกิจกรรมยอ่ย ๆ ท่ีมีวตัถปุระสงค์และลกัษณะงานคล้ายกนั ควรจดับรูณาการ
ไว้ด้วยกนัและจดัสรรครูให้รับผิดชอบร่วมกนัเพ่ือลดภาระงานครู 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
  จากการผลการวิจยั ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี  ้
  1. ควรมีการศกึษาปัจจยัภายนอกท่ีสง่ผลกระทบตอ่การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
สงักดักรุงเทพมหานคร 
  2. ควรพฒันารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ ผู้บริหารและบคุลากรทางการศกึษาของ
โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ท่ีใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
ค าชีแ้จง 
1. แบบสอบถามนีส้ าหรับรองผู้อ านวยการฝ่ายโรงเรียนวิชาการและหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 
   8 กลุม่ ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
2. แบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 3 ตอน คือ 
    ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัปัญหาของการ    

                 บริหารงานวิชาการใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลกัสตูร ด้านการจดัการเรียนการสอนและด้าน 

                 การวดัและประเมินผล พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหารายข้อ จ านวน 55 ข้อ 

   ตอนท่ี 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

3. แบบสอบถามฉบบันีต้้องการทราบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาและ 

    ข้อเสนอแนะการบริหารวิชาการตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551      

    เพ่ือน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางปรับปรุง พฒันาการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมาก 

    ยิ่งขึน้ 

4. แบบสอบถามนีใ้ช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อการศกึษาวิจยัเท่านัน้ จงึขอรับรองว่าจะไมมี่ผลตอ่ 

    การปฏิบตังิานของทา่นแตอ่ย่างใดทัง้สิน้ โปรดตอบแบบสอบถาม ให้ครบทกุข้อตามความเป็นจริง 

 
 
                                                           ขอขอบคณุในความอนเุคราะห์ตอบแบบสอบถามอย่างดีย่ิง 
 
 

นางสาวกษิรา  วาระรัมย์ 
นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศกึษา 
        มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1 ข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชีแ้จง โปรดขีดเคร่ืองหมาย () หน้าข้อความท่ีตรงกบัความเป็นจริงและเตมิข้อมลูของทา่นลงใน
ชอ่งวา่ง 
 
1. เพศ 

[  ] ชาย  
[  ] หญิง 

2. อาย ุ
[  ] 21 – 30 ปี     [  ] 31 – 40 ปี 
[  ] 41 – 50 ปี     [  ] 51 – 60 ปี 

3. ระดบัการศกึษา 
 [  ] ปริญญาตรี 
  [  ] ปริญญาโท     [  ] สงูกวา่ปริญญาโท 
4. ต าแหนง่การบริหารงานวิชาการ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
     [  ] รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้          

[  ] ภาษาไทย 
[  ] คณิตศาสตร์ 
[  ] วิทยาศาสตร์ 
[  ] สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
[  ] สขุศกึษาและพลศกึษา 

[  ] ศลิปะ 
[  ] การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
[  ] ภาษาตา่งประเทศ 

5. ประสบการณ์ในการด ารงต าแหนง่ 
 [  ] น้อยกวา่ 5 ปี 
 [  ] 5 - 10 ปี 
 [  ] มากกวา่ 10 ปี 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกบัปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการตาม 
              หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ของผู้บริหารโรงเรียน  
ค าชีแ้จง โปรดอา่นข้อความเก่ียวกบัประเดน็ปัญหาของการบริหารงานวิชาการ แล้วขีดเคร่ืองหมาย    
()  ลงในชอ่งหลงัข้อความแตล่ะข้อตามระดบัความคดิเห็นของทา่นและข้อเสนอแนะในแตล่ะข้อ 
 

 
ข้อ 

 
ประเด็นปัญหาของการบริหารงาน

วิชาการ 
 

ระดับปัญหา  
ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแก้ไข 
5 4 3 2 1 
มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สดุ 

ด้านหลกัสูตร 
1 การประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ 

ภารกิจ เป้าหมาย คณุลกัษณะทีพ่งึ
ประสงค์ สมรรถนะของนกัเรียนตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  
แก่ครูไมช่ดัเจน 

      

2 การประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช
2551 แก่ครูไมช่ดัเจน 

      

3 การประชมุวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
บริบทของโรงเรียนไมค่รอบคลมุ ใน
การก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ 
เป้าหมายของหลกัสตูรโรงเรียน 

      

4 การศกึษา ส ารวจความต้องการของ
นกัเรียนไมท่ัว่ถึงในการจดัท าหลกัสตูร
โรงเรียน 

      

5 การศกึษา ส ารวจสภาพแวดล้อม 
บริบทของชมุชนและความต้องการ
ท้องถ่ิน ไมค่รอบคลมุใน 
การจดัท าหลกัสตูรโรงเรียน 
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ข้อ 

 
ประเด็นปัญหาของการบริหารงาน

วิชาการ 
 

ระดับปัญหา  
ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแก้ไข 
5 4 3 2 1 
มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สดุ 

6 การประสานความร่วมมือจาก
บคุลากรในโรงเรียน มีสว่นร่วมน้อยใน
การจดัท าหลกัสตูรโรงเรียน 

      

7 การประสานความร่วมมือจากบคุคล
หนว่ยงานอื่น องค์กรตา่งๆ ชมุชนและ
ท้องถ่ิน มีสว่นร่วมน้อยในการจดัท า
หลกัสตูรโรงเรียน 

      

8 การจดัท าหลกัสตูรโรงเรียนไม่
สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรแกนกลาง 

      

9 การจดัท าหลกัสตูรโรงเรียนไมค่รบทกุ
กลุม่สาระการเรียนรู้ 

      

10 การจดัท าหลกัสตูรโรงเรียนไมต่รงกบั
ความสนใจ ความถนดัและความ
ต้องการของนกัเรียน 

      

11 การจดัท าหลกัสตูรโรงเรียนไมค่วาม
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม บริบท
ของชมุชนและความต้องการของ
ท้องถ่ิน 

      

12 การจดัท ามาตรฐานการเรียนรู้ใน
หลกัสตูรโรงเรียนที่ซ า้ซ้อนกนัในกลุม่
สาระการเรียนรู้เดยีวกนั 

      

13 การบริหารหลกัสตูรโรงเรียน ไม่
สามารถบรูณาการเนือ้หาสาระใน
กลุม่สาระการเรียนรู้เดียวกนั 

      

14 การบริหารหลกัสตูรโรงเรียน ไม่
สามารถบรูณาการเนือ้หาสาระ
ระหวา่งกลุม่สาระการเรียนรู้ 
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ข้อ 

 
ประเด็นปัญหาของการบริหารงาน

วิชาการ 
 

ระดับปัญหา  
ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแก้ไข 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สดุ 

15 การประชาสมัพนัธ์ จดัท าเอกสาร
เก่ียวกบัคูม่ือครู  ในการจดัท า
หลกัสตูรและแนวทางการน าหลกัสตูร
ไปใช้ไมท่ัว่ถงึอยา่งเพียงพอ 

      

16 การจดัท าแผนพฒันาครู (เช่น 
แผนการประชมุ ชีแ้จง อบรม สมัมนา
และการฝึกปฏิบตัิการ)เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัท า
หลกัสตูรโรงเรียนไมช่ดัเจน 

      

17 การจดัสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการจดัท าหลกัสตูรโรงเรียนไม่
เพียงพอ 

      

18 การนิเทศการใช้หลกัสตูร เพื่อ
ช่วยเหลอืครูให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในหลกัสตูรไมท่ัว่ถงึทกุคน 

      

19 การก ากบั ติดตามการใช้หลกัสตูรของ
ครู ไมท่ัว่ถึงทกุคน 

      

20 ขาดการสง่เสริม สนบัสนนุการ 
ท าวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูรโรงเรียน 

      

21 ขาดการน าผลการวิจยัเก่ียวกบั
หลกัสตูรมาใช้ปรับปรุง พฒันา
หลกัสตูรโรงเรียน 

      

22 ขาดการวดัและประเมินผลการใช้
หลกัสตูร ทัง้ก่อนใช้ ระหวา่งใช้ และ
หลงัการใช้หลกัสตูรโรงเรียนอยา่ง
ตอ่เนื่อง  

      

23 ขาดการน าผลการวดัและประเมนิผล
การใช้หลกัสตูร ทัง้ก่อนใช้ ระหวา่งใช้ 
และหลงัการใช้หลกัสตูรมาใช้ปรับปรุง 
พฒันาหลกัสตูรโรงเรียน 
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ข้อ 

 
ประเด็นปัญหาของการบริหารงาน

วิชาการ 
 

ระดับปัญหา  
ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแก้ไข 
5 4 3 2 1 
มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สดุ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
24 การวางแผนก าหนดหนว่ยการเรียนรู้

ไมส่อดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลกัสตูรแกนกลาง 

      

25 ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ไมเ่ป็น
ปัจจบุนัทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 

      

26 การจดัเรียนการสอนของครูไม่
สอดคล้องกบัความสนใจ ความถนดั
และความต้องการของนกัเรียน 

      

27 การสง่เสริม สนบัสนนุกิจกรรมการ
จดัการเรียนการสอนอยา่งหลากหลาย
มีน้อย ในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 

      

28 การประสานความร่วมมือจาก
บคุลากรในโรงเรียน มีสว่นร่วมน้อย 
ในการจดัการเรียนการสอน 

      

29 การประสานความร่วมมือจากบคุคล
หนว่ยงานอื่น องค์กรตา่งๆ ชมุชนและ
ท้องถ่ิน มีสว่นร่วมน้อย ในการจดัการ
เรียนการสอน 

      

30 การประชาสมัพนัธ์ การจดัท าเอกสาร
คูม่ือครู/นกัเรียน เก่ียวกบัการจดัการ
เรียนการสอน ไมค่รบถ้วนและ
เพียงพอ 

      

31 การจดัท าแผนพฒันาครู  
(เช่น การจดัประชมุ ชีแ้จง อบรม 
สมัมนา และการฝึกปฏิบตัิจริง)เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนการสอนแก่ครูไมช่ดัเจน 
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ข้อ 

 
ประเด็นปัญหาของการบริหารงาน

วิชาการ 
 

ระดับปัญหา  
ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแก้ไข 
5 4 3 2 1 
มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สดุ 

32 การจดัสรรงบประมาณ เพื่อใช้
ด าเนินการจดัการเรียนการสอนไม่
เพียงพอ 

      

33 การด าเนินการนิเทศ เพื่อชว่ยเหลอืครู
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการ
จดัการเรียนการสอนไมท่ัว่ถงึทกุคน 

      

34 การก ากบั ติดตาม ให้ครูด าเนินการ
จดัการเรียนการสอน ตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ไมท่ัว่ถึงทกุคน 

      

35 การจดัเตรียมจดัหาสือ่  วสัด ุอปุกรณ์ 
ต าราเรียนและแบบเรียนไมต่รงกบั
ความต้องการของครูและนกัเรียน 

      

36 การจดัสรรห้องเรียน ห้องพเิศษ (เช่น 
ห้องแนะแนว,คอมพิวเตอร์, 
วิทยาศาสตร์) ไมเ่พียงพอ 

      

37 การจดัแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียนให้ 
ไมห่ลากหลาย 

      

38 การจดัสรรอตัราก าลงัครูไม่ครบทกุ
กลุม่สาระการเรียนรู้ 

      

39 การจดัสรรอตัราก าลงัครูไมค่รบทกุ
ระดบัชัน้เรียน 

      

40 การจดัสรรอตัราก าลงัครูไม่ตรงกบั
ความถนดัและวฒุกิารศกึษาของครู 

      

41 การจดัตารางสอน ตารางเรียน ไม่ครบ
ชัว่โมง 

      

42 การจดัครูเข้าสอนแทนไมค่รบชัว่โมง
อยา่งเพียงพอ 

      

43 การจดัสอนซอ่มเสริม เพื่อปรับปรุง 
พฒันาผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนไม่
เพียงพอ 
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ข้อ 

 
ประเด็นปัญหาของการบริหารงาน

วิชาการ 
 

ระดับปัญหา  
ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแก้ไข 
5 4 3 2 1 
มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สดุ 

ด้านการวดัและประเมินผล 
44 การก าหนดระเบยีบ เกณฑ์และ

ตวัชีว้ดัในการวดัและประเมินผลไม่
สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรแกนกลาง 

      

45 ครูวดัและประเมินผลนกัเรียนด้วย
วิธีการท่ีไมห่ลากหลายตรงตามสภาพ
จริง 

      

46 การประสานให้ครู นกัเรียนและ
ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการด าเนนิการ
วดัและประเมินผลนกัเรียนมีน้อย 

      

47 การประชาสมัพนัธ์ จดัท าเอกสาร
เก่ียวกบั คูม่ือครู/นกัเรียน ในการ
จดัการวดัและประเมินผล ไมท่ัว่ถึง
เพียงพอ 

      

48 การจดัท าแผนพฒันาครู (เช่น การจดั
ประชมุ ชีแ้จง อบรม สมัมนาและการ
ฝึกปฏิบตัิจริง) เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเหี่ยวกบัการวดัและประเมนิผล
ไมช่ดัเจน 

      

49 การจดัสรรงบประมาณในการเพือ่ใช้
ด าเนินการวดัและประเมินผลไม่
เพียงพอ 

      

50 การด าเนินการนิเทศ เพื่อชว่ยเหลอืครู
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการวดั
และประเมินผลไมท่ัว่ถงึทกุคน 

      

51 การก ากบั  ติดตามการวดัและ
ประเมินผลของครูไมท่ัว่ถึงทกุคน 
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ข้อ 

 
ประเด็นปัญหาของการบริหารงาน

วิชาการ 
 

ระดับปัญหา  
ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแก้ไข 
5 4 3 2 1 
มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สดุ 

52 การจดัเตรียม จดัหาวสัด ุอปุกรณ์ 
แบบฟอร์ม เคร่ืองมือการวดัและ
ประเมินผลที่ทนัสมยั มีมาตรฐานไม่
เพียงพอ 

      

53 ขาดการพฒันาเคร่ืองมือการวดัและ
การประเมินผลให้มีมาตรฐานและมี
คณุภาพ 

      

54 การก าหนดระเบยีบการสอบ ตาราง
สอบ ก าหนดระยะเวลาการสอบไม่
ชดัเจน 

      

55 การรายงานผลการเรียนของนกัเรียน
ไมเ่ป็นไปตามทีว่างแผน 

      

 

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการ 
 
  งานวิจยัเร่ือง การศกึษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ท่ีใช้
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  ในสงักดักรุงเทพมหานคร 
 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์ 

     ต าแหนง่.............................................................  ประสบการณ์ในการด ารงต าแหนง่.................. 
      
ตอนที่ 2  ประเดน็ในการสมัภาษณ์ระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ 3  ล าดบัแรก ใน  3 ด้าน คือ
1) ด้านหลกัสตูร 2) ด้านการจดัการเรียนการสอน 3) ด้านวดัและประเมินผล ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. การบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตร ปัญหาที่ส าคัญ  3  ล าดับแรก ได้แก่ 
    1.1 ขาดการสง่เสริม สนบัสนนุการท าวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูรโรงเรียน 
           1.1.1 สาเหตสุ าคญัของการขาดการสง่เสริม สนบัสนนุการท าวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูรโรงเรียน  
           1.1.2 แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดการสง่เสริม สนบัสนนุการท าวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูรโรงเรียน  
           1.1.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
    1.2  ขาดการน าผลการวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูรมาใช้ปรับปรุง พฒันาหลกัสตูรโรงเรียน 
           1.2.1 สาเหตสุ าคญัของการขาดการน าผลการวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูรมาใช้ปรับปรุง พฒันา
หลกัสตูรโรงเรียน  
           1.2.2 แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดการน าผลการวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูรมาใช้ปรับปรุง พฒันา
หลกัสตูรโรงเรียน  
           1.2.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
     1.3  การประชาสมัพนัธ์ จดัท าเอกสารเก่ียวกบัคูมื่อครูในการจดัท าหลกัสตูรโรงเรียนและ 
แนวทางการน าหลกัสตูรไปใช้ไมท่ัว่ถึงเพียงพอ 
           1.3.1 สาเหตสุ าคญัของการขาดการประชาสมัพนัธ์ การจดัท าเอกสารเก่ียวกบัคูมื่อครูในการ
จดัท าหลกัสตูรโรงเรียนและแนวทางการน าหลกัสตูรไปใช้           
           1.3.2 แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดการประชาสมัพนัธ์ การจดัท าเอกสารเก่ียวกบัคูมื่อครูในการ
จดัท าหลกัสตูรโรงเรียนและแนวทางการน าหลกัสตูรไปใช้ 
           1.3.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
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2. การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน ปัญหาที่ส าคัญ  3  ล าดับแรก ได้แก่ 
    2.1  การจดัสรรห้องพิเศษไมเ่พียงพอ เชน่ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องแนะแนว  
           2.1.1  สาเหตสุ าคญัของการขาดห้องพิเศษท่ีมีไม่เพียงพอ เชน่ห้องวิทยาศาสตร์   
ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องแนะแนว ในโรงเรียน 
           2.1.2  แนวทางแก้ไขปัญหาในการจดัสรรห้องพิเศษ เชน่ ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์  
ห้องแนะแนว ฯลฯ ในการใช้จดัการเรียนการสอน 
           2.1.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
    2.2  การจดัสรรอตัราก าลงัครูไมต่รงกบัความถนดัและวฒุิการศกึษาของครู 
           2.2.1 สาเหตสุ าคญัของการจดัครูเข้าสอนไม่ตรงกบัความถนดัและวฒุิการศกึษา 
           2.2.2 แนวทางแก้ไขปัญหาการจดัครูเข้าสอนในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้หรือกิจกรรมตา่ง ๆ  
ในโรงเรียน 
           2.2.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
     2.3  การจดัแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียนไมห่ลากหลาย 
           2.3.1  สาเหตสุ าคญัของการจดัแหลง่เรียนรู้ไมห่ลากหลาย และทนัสมยัในโรงเรียน 
           2.3.2  แนวทางแก้ไขปัญหาการจดัแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
           2.3.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
3. การบริหารงานวิชาการด้านการวัดและประเมินผล ปัญหาที่ส าคัญ  3  ล าดับแรก ได้แก่ 
    3.1  การประสานให้ครู นกัเรียนและผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการด าเนินการวดัและประเมินผล
นกัเรียนมีน้อย 
           3.1.1  สาเหตสุ าคญัของการขาดการประสานและการร่วมมือระหวา่งครู  นกัเรียนและ
ผู้ปกครองในการด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนของนกัเรียน 
           3.1.2  แนวทางแก้ไขปัญหาให้ครู  นกัเรียนและผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินการวดั
และประเมินผลการเรียนของนกัเรียน 
           3.1.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
    3.2  ครูวดัและประเมินผลนกัเรียนด้วยวิธีการท่ีไมห่ลากหลาย 
           3.2.1 สาเหตสุ าคญัของการไมส่ามารถด าเนินการวดัและประเมินผลนกัเรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายตามสภาพจริง 
           3.2.2 แนวทางแก้ไขปัญหาและสง่เสริมให้ครูด าเนินการวดัและประเมินผลนกัเรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายตามสภาพจริง 
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           3.2.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
     3.3  ขาดการพฒันาเคร่ืองมือการวดัและการประเมินผลให้มีมาตรฐานและคณุภาพ   
           3.3.1  สาเหตสุ าคญัท่ีเคร่ืองมือการวดัและการประเมินผลในโรงเรียน ยงัขาดการพฒันาให้มี
มาตรฐานและคณุภาพ   
           3.3.2  แนวทางแก้ไขพฒันาเคร่ืองมือการวดัและการประเมินผลให้มีมาตรฐานและคณุภาพ 
           3.3.3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สมัภาษณ์.......................................................... 

วนัท่ี.................................................................... 

เวลา..................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 
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ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 
 

ข้อที่ 

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 

∑R  

IOC =
N
∑R

 
ผลการ

พิจารณา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 0 1 1 0 1 3 0.60 ใช้ได้ 

12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

14 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

15 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

16 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

17 1 1 1 0 0 3 0.60 ใช้ได้ 

18 1 0 0 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 

19 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

20 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

21 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

22 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

23 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

24 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

25 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 

∑R  

IOC =
N
∑R

 
ผลการ

พิจารณา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

26 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

27 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

28 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

29 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

30 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

31 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

32 1 0 0 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 

33 1 0 0 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 

34 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

35 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

36 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

37 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

38 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

39 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

40 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

41 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

42 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

43 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

44 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

45 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

46 1 1 1 0 0 3 0.60 ใช้ได้ 

47 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

48 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

49 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

50 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

51 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

52 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 

∑R  

IOC =
N
∑R

 
ผลการ

พิจารณา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

53 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

54 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

55 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 0.98 0.95 0.95 0.95 0.96 4.78 0.96 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั 
 
ผู้ชว่ยศาสตร์จารย์ ดร.วีระ  สภุากิจ ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

อาจารย์ ดร.สมชาย  เทพแสง  หวัหน้าภาควิชาการบริหารการศกึษา 

       ประจ าภาควิชาการการบริหารการศกึษา 

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ดร.สวุิมล  กฤชคฤหาสน์   อาจารย์ประจ าภาควิชาการวดัและประเมินผล   

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

นายรัตพล  ศรีวโรบล   ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัชยัมงคล 
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