
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

515 

แนวทางการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน 
อําเภอตะพานหิน  จงัหวดัพิจิตร 

The Guideline for Academic Administration of Educational 
in Taphanhin Municipal School, Phichit Province 

 
จักรกฤษณ  นนทโคตร1 

Chakkrit  Nonthakhot1 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาปญหาการบริหารและนําเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการ

ผลการวิจัยพบวา  1)  ปญหาการการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานหลักสูตร  ดานการบริหารงานจัดการ

เรียนการสอน  ดานการบริหารงานวัดประเมินผลการเรียน ดานการบริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษา และดาน

การบริหารงานวิจัยและพัฒนา  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดานที่มีปญหาการบริหารงานมากอันดับ 1  

คือ ดานการบริหารงานหลักสูตร   อันดับ 2  คือ ดานการบริหารงานวัดประเมินผลการเรียนและอันดับ 3 คือ  ดาน

การบริหารงานวิจัยและพัฒนา  2) การบริหารงานวิชาการดานการบริหารงานหลักสูตร ดานการบริหารงานจัดการ

เรียนการสอน  ดานการบริหารงานวัดประเมินผลการเรียน ดานการบริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษา และดาน

การบริหารงานวิจัยและพัฒนา มีแนวทางการดําเนินงานคือ  สรางความตระหนัก  สํารวจปญหา จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ จัดทําแผนการปฏิบัติ  ดําเนินงานตามแผน กํากับติดตาม รายงานประเมินผล และนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

คําสําคัญ : ปญหา  แนวทางการบริหารงานวิชาการ     

 
ABSTRACT 

 The  purposes of  this research  were to study the problems and  to propose the Guideline  for 

Academic  Administration  of  Educational. The result of research  found that. 1) The  problems  of 

academic  administration  of  Educational in school; curriculum, teaching management, education 

evaluation, internal supervision, research and development, were in  middle level. First was the 

curriculum administration. Second was education evaluation. Third was Education research and 

development. 2) Academic  administration  of  Educational in  Taphanhin Municipal School; curriculum, 

teaching management, education evaluation, internal supervision, research and development,  should 

realize in problems , research the problems, seminar, make the objective plan, follow the objective plan, 

follow-up, report, evaluate, and develop the objective plan. 
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คํานํา 

 การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการพัฒนาคน ถาคนมีคุณภาพสูงแลว คนเองยอมจะเปนผูพัฒนา 

โดยเฉพาะคุณภาพทางการศึกษาของสังคมไทย  นโยบายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 

10  ไดมีการเปลี่ยนแปลงเปาหมายหลักในการพัฒนา มาเปนการเนนคุณภาพในการพัฒนาคนและสังคมไทยสู

สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู เร่ิมตั้งแตการใหมีความรูพื้นฐานที่เขมแข็งตั้งแตวัยเด็กและสงเสริมใหเกิดการ

เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2550:2) อีกทั้ง

รัฐบาลในปจจุบัน ก็ไดประกาศนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ

การศึกษา พ.ศ.2542  ดั้งนั้นในการจัดการศึกษาในปจจุบันจึงดําเนินไปตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา จนกอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงในระดับสถานศึกษาเปนอยางมากโดยเฉพาะคุณภาพทางวิชาการ งานวิชาการจึงเปนงานที่สําคัญ

และมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก   

 ซึ่งในความหมายแลวงานวิชาการ เปนการบริหารกิจกรรม ภายในสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารตองให

ความสําคัญเปนภารกิจหลัก สงผลกอใหเกิดการเรียนรู  และการศึกษาของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให

เกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด  มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะ

พิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ  เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตร  การจัดโปรแกรมการศึกษาและ

การจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษาที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.  

2546 : 2 ) งานวิชาการจึงเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาตองทําใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว

รวดเร็ว  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถิ่น และ การมีสวนรวมจากผูที่มีสวนได

เสียทุกฝาย เปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง เกื้อหนุนกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ  (พ.ร.บ.  การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545)  บริหารงานวิชาการ

เปนงานที่สําคัญที่จะสงผลการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเปนงานที่เกี่ยวของโดยตรงที่จะ

ทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวใหในสังคมไดอยางมีความสุข (วัฒนพงษ เสมา. 2543 : 12)  

สถานศึกษาจึงจําเปนตองพัฒนาใหบุคลากรเขาใจภารกิจเกี่ยวกับงานดานวิชาการ การใหความสําคัญของงาน

วิชาการในสถานศึกษา  หากแยกงานงานตางๆในสถานศึกษาแลว งานวิชาการคิดเปนรอยละ 40  ของการ

บริหารงานในสถานศึกษา (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.  2546 : 1) การบริหารงานวิชาการที่มีคุณภาพเปนสวนหนึ่งที่มี

บทบาทตอการปฏิบัติและตรวจสอบการจัดการศึกษาในสถานศึกษา และจําเปนตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลปมา

ประยุกตใช ใหเหมาะสมกับธรรมชาติขององคการ  บุคลากรตองสรางทักษะในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาองคการ

ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด (ชุมศักดิ์  อินทรรักษ.  2547 : 25)  ดังนั้น การแสวงหาแนวทาง รูปแบบและวิธีการบริหาร

จัดการอยางมีประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง  

จากหลักการที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปญหาและหาแนวทางการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  ซึ่งเปนโรงเรียนอยูในความดูแลของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดการเรียนการสอนในทุกระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแตระดับปฐมวัย ระดับ

ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดที่จัด
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การศึกษา จํานวน 4 โรงเรียน โดยสภาพทั่วไป นักเรียนสวนใหญเปนบุตรหลานของผูปกครองที่มีอาชีพรับจาง มี

รายไดนอย สภาพแวดลอมไมเอื้อตอการเรียนรูเทาที่ควร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุง ถึง

ปานกลาง จึงจําเปนตองหาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัด

พิจิตร ใหมีผลตอคุณภาพการศึกษาเปนที่นาพึงพอใจมากขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพและนําเสนอแนว

ทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร เพื่อเปน

ขอมูลใหผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของไดนําไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก ผูบริหารและครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอ

ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จํานวน 4 โรงเรียน มีจํานวนบุคลากรทางการศึกษาทั้งส้ิน 160 คน  ประกอบดวยผูบริหาร

สถานศึกษา จํานวน  6  คน  ครู จํานวน  154  คน    

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  แบงออกเปน 2 ตอน 

1. แบบสอบถาม 

สวนที่ 1 ขอมูลทางสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถาม 5 ดาน ของปญหาในการบริหารงานวิชาการ คือ  ดานการบริหารงานหลักสูตร  

จํานวน  12  ขอ  ดานการบริหารงานจัดการเรียนการสอน จํานวน 17 ขอ ดานการบริหารงานวัดประเมินผลการ

เรียน จํานวน 12  ขอ  ดานการบริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษา จํานวน 12 ขอ  ดานการบริหารงานวิจัยและ

พัฒนา จํานวน 14 ขอ  รวม  67  ขอ  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  

5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.99 

2. แบบประเมินแนวทางการบริหารงานวิชาการของผูเชี่ยวชาญ  มีลักษณะเปนแบบประเมินรายการ 

(Check  list)  ( / ) เห็นดวย หรือ  ( / ) ไมเห็นดวย  กับแนวทางที่นําเสนอ และเขียนแสดงความคิดเห็น แบบ

ปลายเปด 

การเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ขอหนังสือรับรองการทําวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัย

มงคล อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ที่เปนกลุมทดลอง เพื่อขออนุญาตทดลองใชเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอมูล

กับกลุมทดลอง โดยวิธีจัดสงและรับคืนดวยตนเองระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ  - 1 มีนาคม 2554 

2. ขอหนังสือรับรองการทําวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผูบริหารสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง คือโรงเรียน

เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดสันติพลาราม) โรงเรียนเทศบาล 4  ซึ่งเปน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร เพื่อขออนุญาตเก็บรวมรวมขอมูลกับ

กลุมตัวอยางและดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถาม โดยวิธีจัดสงและรับคืนดวยตนเอง 

ระหวางวันที่  1-15 มีนาคม 2554 
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3. ขอหนังสือรับรองการทําวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 30  คน เพื่อขออนุเคราะห

ประเมินแนวทางการบริหารงาน โดยใชแบบประเมินแนวทาง ซึ่งผูวิจัยจัดสงและรับคืนดวยตนเอง ระหวางวันที่ 5-

20 เมษายน  2554 

4. ผลจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาจัดลําดับความคิดเห็นที่สอดคลองกันสังเคราะหแนวทางการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณจัดระเบียบขอมูลลงรหัสและวิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติการวิจัยดังนี้ 

 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม โดยคํานวณคาเฉลี่ย (Mean : X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : SD) ของคะแนนความคิดเห็น ซึ่งมีเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยที่คํานวณได  

5 ระดับ ดังนี้  

  คาเฉลี่ย  4.51- 5.00   หมายถึง     มีปญหาการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด 

    คาเฉลี่ย  3.51- 4.50   หมายถึง     มีปญหาการดําเนินงานอยูในระดับมาก 

  คาเฉลี่ย  2.51- 3.50   หมายถึง     มีปญหาการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 

    คาเฉลี่ย  1.51- 2.50   หมายถึง     มีปญหาการดําเนินงานอยูในระดับนอย 

  คาเฉลี่ย  1.00 -1.50   หมายถึง     มีปญหาการดําเนินงานอยูในระดับนอยที่สุด  

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม คือ คาเฉลี่ย (Mean : X ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation : SD)มีคาเฉลี่ย ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00  

แสดงวามีความเหมาะสมนํารายการขอมูลที่วิเคราะหแลวมีปญหาการดําเนินงานสูงสุด 3 อันดับแรก  มาสรุปและ

นําเสนอเพื่อสังเคราะหเปนแนวทางที่เหมาะสม 

 

ผลการวิจัยและวิจารณ 
ผลการวิจัย พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอ

ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  ปฏิบัติหนาที่ครู และมีประสบการณการ

ทํางานมากกวา 10 ป  ในภาพรวมปญหาการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา รายดานพบวา  ดานที่

มีปญหาการบริหารมากอันดับ 1 คือ ดานการบริหารงานหลักสูตร  อันดับ 2  คือ ดานการบริหารงาน วัดประเมินผล

การเรียน  และอันดับ 3 คือ  ดานการบริหารงานวิจัยและพัฒนา  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอของแตละดาน  

ปรากฏผลดังนี้ 

1. ดานการบริหารงานหลักสูตร มีปญหาการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง  มีประเด็นปญหาการบริหาร

สูงสุดอันดับ 1 คือ การนําหลักสูตรทองถิ่นมาบูรณาการเขากับหลักสูตรแกนกลางเพื่อเปนหลักสูตรสถานศึกษาที่

สมบูรณ  อันดับ 2  คือ การสนับสนุนใหครูผูสอนมีความรูในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  และอันดับ 3  คือ  การ

สนับสนุนใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเขา มารวมในการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา  
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2. ดานการบริหารงานจัดการเรียนการสอน มีปญหาการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง มีประเด็นปญหา

การบริหารสูงสุดอันดับ 1 คือ การสงเสริมใหครูผูสอนดําเนินการวิเคราะหเนื้อหา ส่ือ อุปกรณ การเรียนรูโดย

คํานึงถึงความสอดคลองกับหนวยการเรียนรูในหลักสูตรสถานศึกษา   อันดับ 2  คือ การสงเสริมใหครูผูสอน

ดําเนินการรวบรวมเนื้อหา ส่ือ อุปกรณ การเรียนรูโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับหนวยการเรียนรูในหลักสูตร

สถานศึกษา  และอันดับ 3  คือ  การสงเสริมใหครูผูสอนดําเนินการกําหนดเนื้อหา ส่ือ อุปกรณ การเรียนรูโดย

คํานึงถึงความสอดคลองกับหนวยการเรียนรูในหลักสูตรสถานศึกษา  

3. ดานการบริหารงานวัดประเมินผลการเรียน มีปญหาอยูในระดับปานกลาง มีปญหาการบริหารสูงสุด

อันดับ 1 คือ การประชุมเพื่อใหครูผูสอนสามารถดําเนินการสรางเครื่องมือวัดผล ประเมินผล  อันดับ 2  คือ การ

สงเสริมใหครูไดรายงานผลตอผูปกครองเปนระยะเวลาที่ชัดเจนอยางตอเนื่อง  และอันดับ 3 คือ  การสงเสริมให

ครูผูสอนสามารถวัดผลประเมินผล ตามสภาพจริง  

4. ดานการบริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง มีประเด็นปญหาการบริหาร

สูงสุดอันดับ 1 คือ การวางแผนกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา รวมกับครูผูสอนและ

ผูเกี่ยวของทุกฝาย อันดับ 2  คือ การสงเสริมใหครูนําผลการนิเทศมาวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และอันดับ 3  คือ  การใหคําปรึกษาแกครูผูสอนเกี่ยวกับการนิเทศใหเปนไปตามเปาหมายที่

กําหนด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

5. ดานการบริหารงานวิจัยและพัฒนา  มีปญหาอยูในระดับปานกลาง มีประเด็นปญหาการบริหารสูงสุด

อันดับ 1 คือ การใหคําปรึกษา แกครูผูสอนเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

อันดับ 2  คือ การสนับสนุนความสามารถในการใชประโยชนจากสื่อ อุปกรณเพื่อใชในการวิจัยในชั้นเรียนไดจริง 

และอันดับ 3  คือ  การสงเสริมใหครูผูสอนประชุมกําหนดแนวทาง 
 

สรุปผล 

ผูวิจัยไดนําผลวิเคราะหในเนื้อหา  5 ดาน มาสังเคราะหเปนแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ดังนี้ 

1. ดานการบริหารงานหลักสูตร  มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้   

สํารวจขอมูลเกี่ยวกับประเด็นความรูหรือภูมิปญญาในทองถิ่น  ประเมินความรูของครูผูสอนในการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยากรผูมีความรูมาใหคําแนะนํา จัดหาคูมือ ตํารา 

เอกสารประกอบหลักสูตรเพื่อใหครูผูสอนไดศึกษาและนําไปเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา กํากับ

ติดตาม การใชหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ มีการประเมินการใชจากผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อนําผลไปปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตร 

2. ดานการบริหารงานจัดการเรียนการสอน  มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 

สรางความตระหนักใหครูผูสอนเตรียมเนื้อหาสาระ ส่ือ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน จัดหา

แหลงขอมูลในการศึกษาคนควาสําหรับครูในการวิเคราะหเนื้อหาอยางหลากหลาย กําหนดโครงสรางของรายวิชา

อยางชัดเจน จัดทําแผนการสอน ผลิตเอกสารประกอบการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรอยางครบถวน กํากับ 

ติดตาม  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 
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3. ดานการบริหารวัดประเมินผลการเรียน  มีแนวทางดําเนินงานดังนี้ 

สรางความตระหนัก ใหครูผูสอนเห็นความสําคัญ ในการวัดประเมินผลตามสภาพจริง สํารวจปญหาการ

สรางและใชเครื่องมือการวัดประเมินผลการเรียนของครูผูสอน สรางเครือขายในการทํางานรวมกันจัดอบรมอบรม

เชิงปฏิบัติการโดยเชิญวิทยากรใหความรู จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน ดําเนินการการวัดประเมินผลการเรียนตาม

สภาพจริงจัดทําแบบรายงานและ กํากับ ติดตาม การวัดประเมินผลการเรียนของครูผูสอนอยางสม่ําเสมอ 

4. ดานการบริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษา  มีแนวทางดําเนินงานดังนี้ 

สํารวจปญหาความตองการดานการนิเทศ จัดประชุมวางแผนรวมกันระหวางผูบริหาร ครูผูสอนและ

ผูเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อกําหนดเปาหมายในการนิเทศภายในสถานศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการนิเทศ 

จัดทําปฏิทินงาน ปฏิบัติตามแผนการนิเทศอยางเปนระบบ  บันทึกผลการนิเทศ  กํากับติดตาม ประเมินผลการนิเทศ

อยางสม่ําเสมอ และนําผลการนิเทศมาพัฒนาการศึกษา 

5. ดานการบริหารงานวิจัยและพัฒนา  มีแนวทางดําเนินงานดังนี้ 

สํารวจปญหาของครูผูสอน ส่ือ อุปกรณ ที่เปนประโยชนในการทําวิจัย สรางความตระหนักถึงประโยชนของ

การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมวางแผนกําหนดแนวทาง จัดอบรมสัมมนา โดยเชิญวิทยากรมาให

ความรูการทําวิจัยในชั้นเรียน จัดกิจกรรมประกวด ยกยอง ครูผูสอนที่ทําวิจัย และกํากับ ติดตามประเมินผลการทํา

วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

 
ขอเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้  ยังมีปญหาอยูหลายประการดังที่ไดกลาวมาแลว  เพื่อเปนแนวทางการบริหารงานวิชาการ  

ผูวิจัยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้    

1. จากผลการวิจัยพบวาครูมีความรูหรือภูมิปญญาในทองถิ่นอยูในระดับที่เปนปญหา ผูบริหารสถานศึกษา

ควรสงเสริมใหครูมีความรูหรือภูมิปญญาในทองถิ่น  โดยเชิญวิทยากรผูมีความรูมาใหคําแนะนํา เพื่อนําความรูไป

บูรณาการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

2. จากผลการวิจัยพบวาครูมีการวิเคราะห การรวบรวม และการกําหนดเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน 

อยูในระดับที่เปนประเด็นปญหา ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางความตระหนักใหครูผูสอนเตรียมเนื้อหาสาระ ส่ือ 

อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน กําหนดโครงสรางของรายวิชาอยางชัดเจน จัดทําแผนการสอน ผลิตเอกสาร

ประกอบการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรอยางครบถวน  

3. จากผลการวิจัยพบวาครูมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง อยูในระดับที่เปนปญหา ผูบริหาร

สถานศึกษาควรสรางความตระหนัก ใหครูผูสอนเห็นความสําคัญ ในการวัดประเมินผลตามสภาพจริง และ

ดําเนินการการวัดประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 

4. จากผลการวิจัยพบวากระบวนการในการการนิเทศภายใน อยูในระดับท่ีเปนปญหา ผูบริหาร

สถานศึกษาควร จัดประชุมวางแผนรวมกันระหวางผูบริหาร ครูผูสอนและผูเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อกําหนดเปาหมาย

ในการนิเทศภายในสถานศึกษา อยางเปนระบบ  และนําผลการนิเทศมาพัฒนาการศึกษา 
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5. จากผลการวิจัยพบวาครูมีความรูในกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา อยูในระดับที่เปนปญหา ผูบริหาร
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