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แนวทางการบริหารงานวชิาการ ของโรงเรียนในศนูยประสานงานสถานศกึษา 
โพทะเล  01  สํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาพจิิตร เขต 2 

Academic Affairs Administration Guidelines for Schools in Pho Thale Coordination School Center 
01 under the Office of Phichit Educational Service Area Zone 2 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปญหาและนําเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในศูนยประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 01  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2  ผลการวิจัยพบวา 

 1) ปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่

เปนปญหาอันสูงสุด คือ ดานกระบวนการเรียนการสอน  อยูในระดับมาก  2) การเสนอแนวทางการบริหารงาน

วิชาการ  ดังนี้ 1)  ดานการบริหารหลักสูตร มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําหรือ

จัดหาคูมือครูเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา  และคูมือการเรียนการสอน ตรวจสอบการนําหลักสูตรสถานศึกษา และ

คูมือการสอนไปใช และ กํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางสม่ําเสมอ  2)  ดานกระบวนการเรียนการสอนมีการจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ  จัดสงเขารับการอบรมสํารวจแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาและปราชญทองถิ่น  จัดทําหลักสูตร

ทองถิ่น  เชิญวิทยากรในทองถิ่นมาใหความรูนักเรียน และกํากับติดตามผล  3)  ดานการวัดผลประเมินผล  มีการ

ประชุม  ชี้แจงผูมีสวนไดสวนเสีย  จัดทําแบบ ประเมินผล  เชิญวิทยากรมาใหความรู  ความเขาใจ จัดหาเครื่องมือ  

ตํารา  เอกสาร  และแหลงเรียนรู กํากับติดตามและประเมินผล  4)  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

สํารวจจํานวนบุคลากร สรางความตระหนัก จัดประชุม และเชิญวิทยากรมาใหความรูความเขาใจ กํากับติดตามผล 

5)  ดานการนิเทศการศึกษา  จัดการประชุมชี้แจง  วางแผน  แตงตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานดําเนินการนิเทภายใน

ตามปฏิทินการนิเทศ  แจงผลการนิเทศใหผู รับการนิเทศทราบ กํากับติดตามและประเมินผลการนิเทศ 

คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการ        
 

ABSTRACT 

 This Research aims to study the problems and recommend the guidelines of the academic 

administration in Pho Thale Coordination School Center 01 under  the  Office of  Phichit  Educational  

Service  Area  Zone  2. The Research results are as follows: 1) Overall, the problems of academic 

administration of the school  were at the medium level. When considered by aspect the most 

problematic aspect was the teaching process. 2) The guidelines of the academic administration were 
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as follows : 1) In the curriculum administration aspect, they should have the workshop of stakeholders to 

prepare or supply the curriculum and instruction guide. They should  check, evaluate, and monitor the 

use of the curriculum, instruction guide regularly. 2)  In the teaching and learning process aspect, they 

should have the workshop in teaching. Teachers should be taken as participants to explore the 

learning sources and, local wisdom with the local sage. Local programs should be conducted. The 

local lecturers should be invited to educate the students. Then the results should be monitored. 3)  In 

the measurement and evaluation aspect, the stakeholders should have a meeting in order to 

prepare an evaluation. They should invite the lecturer to provide knowledge and understanding. 

Textbooks and learning materials should be supported. These should have monitoring and evaluation. 

4) In the research for developing the quality of education aspect, they should survey the number of 

personnel and build awareness. The lecturer should be invited to provide knowledge and 

understanding. The quality of education should have monitoring and evaluation. 5) In the supervision of 

education aspect, they should have the meeting in order to explain, plan and appoint the representative 

personnel to supervise according to the  supervision schedule. The result of supervision should be 

reported. The supervision should have monitoring and evaluation.  

Key Words : Academic  Affairs  Administration 

E-mail : chonnipa.noi@gmail.com 

 
คํานํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 มาตรา 39 กําหนดวา ใหกระทรวงกระจายอํานาจ

การบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง

คณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษาโดยตรง  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2544 : 42 - 43) 

 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบัน  รัฐไดมีการเนนใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนหนวยงานทาง

การศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได

กําหนดงานบริหารโรงเรียนไว  4  งาน ไดแก งานบริหารวิชาการ  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคลและ

งานบริหารงานทั่วไป(กระทรวงศึกษาธิการ.  ม.ป.ป. : 33)  ซึ่ ง งานบริหารงานวิชาการ เปนภารกิจหลักของ

สถานศึกษา  และเปนหัวใจหลักของโรงเรียนเพราะวัตถุประสงคที่สําคัญของโรงเรียนคือ  การใหการศึกษาและการ

ฝกอบรมเยาวชนเพื่อใหเปนพลเมืองดีของชาติในอนาคต  อุทัย  บุญประเสริฐ  (2540 : 219)  กลาววา งานสําคัญ

ของโรงเรียนคือ  งานวิชาการ  ถาโรงเรียนดําเนินงานพลาดทางวิชาการก็จะพิจารณาไดวาโรงเรียนนั้นประสบความ

ลมเหลว  ในทางตรงขามโรงเรียนใดที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานวิชาการ  โรงเรียนก็สมควรที่จะไดรับการยก

ยองและยอมรับวาเปนโรงเรียนที่ดําเนินภารกิจของโรงเรียนไดผล   สวนพนัส  หันนาคินทร  (2542 : 62)  ยังกลาว

สนับสนุนงานวิชาการอีกวาหลักในการบริหารโรงเรียนนาจะเปนงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนหรืองาน

วิชาการนั่นเอง  ดังนั้น  จึงถือวาการบริหารงานวิชาการเปนงานหลักในการปฏิบัติงานของโรงเรียนผูที่มีสวน
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เกี่ยวของในการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนตองใหความสําคัญและตระหนักถึงหนาที่รับผิดชอบ เพื่อใหการ

ดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตการบริหารงานวิชาการในบางครั้งมีการปฏิบัติงานไมถูกตองตามหลักการ

และจุดมุงหมายของการศึกษา  ผูบริหารโรงเรียนและครูไมไดปฏิบัติตามแนวทางในบทบาทที่ควรจะเปนตาม

แนวคิดและแนวปฏิบัติของบทบาทหนาที่ที่กําหนดในบทพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  และนักการศึกษาท่ี

กลาวมาขางตน  อันเปนสาเหตุใหการศึกษาไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว   

 ศูนยประสานงานสถานศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อใหการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น

พื้นฐาน(สพฐ.)  ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนไป ตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา  

ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ ซึ่งที่ผานมาผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  ในรอบแรกสถานศึกษามีคุณภาพไมเปนที่นาพอใจ คุณภาพการศึกษาของ

นักเรียนชั้นม.3  มีคะแนนเฉลี่ยคอนขางต่ํา และในรอบสองสถานศึกษาสวนใหญไมผานมาตรฐานดานคุณภาพ

ผูเรียนมาตรฐานที่ 5 ดังนั้นสถานศึกษาเหลานี้จึงตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพใหเขาสูมาตรฐาน

และยกระดับสูมาตรฐานสากลตลอดจนเพื่อใหมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ซึ่งศูนยประสานงานสถานศึกษา

โพทะเล 01   ไดกําหนดยุทธศาสตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยฯ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ

โรงเรียนในศูนยฯ  ใหมีคุณภาพทางดานวิชาการใหไดมาตรฐานสอดคลองกับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  และจากผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป

การศึกษา 2552  จํานวน  8  กลุมสาระการเรียนรู  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยูใน

เกณฑต่ําควรไดรับการแกไข  ประกอบกับในระยะที่ผานมายังไมมี  การดําเนินการวิจัยเรื่องแนวทาง การบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนในศูนยประสานงานโพทะเล 01  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร  เขต 2  

 จากเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคนควาการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ในศูนยประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 01  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2  เพื่อจะคนหาปญหาและ

อุปสรรคตางๆ ในการบริหารงานวิชาการ  ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใชประกอบการ

พิจารณาปรับปรุงการดําเนินการในการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 01  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2   

 

อุปกรณและวิธีการ 
ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวยผูบริหาร จํานวน 12 คน ขาราชการครู จํานวน 88 คน ของ

โรงเรียนในศูนยประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 01  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2  ปการศึกษา 2553 

รวมทั้งสิ้น 100 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  แบงออกเปน 2 ตอน 

 ตอนที่ 1  สอบถามสภาพขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) 

 ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับระดับปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยประสานงาน

สถานศึกษาโพทะเล 01 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 ซึ่งมีขอบขายภารกิจการบริหารงานวิชาการ 5 
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ดาน จํานวน 51 ขอ คือ การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษาจํานวน 11  ขอ  กระบวนการเรียนการสอนจํานวน 11  

ขอ การวัดผลและประเมินผลจํานวน 10  ขอ  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจํานวน 9 ขอ และการนิเทศ

การศึกษา จํานวน 10  ขอ  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบประมาณคา  5  ระดับ (Rating scale) มีคาความเที่ยง

เทากับ  0.98 

การเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. ผูวิจัยจัดทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ขอใหออกหนังสือขอความ

อนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล  จัดสงไปโรงเรียนในศูนยประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 01 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาพิจิตร เขต  2 ที่เปนกลุมประชากร  

 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร ระหวางวันที่  1 – 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2554  ดวยตนเองและทําการเก็บแบบสอบถามคืนโดยวิธีเดียวกัน  

3. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ  จัดระเบียบขอมูล  ลงรหัสและวิเคราะหขอมูล 

4. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ขอความรวมมือผูเชี่ยวชาญ

จํานวน  7  คน  รวมประชุมสนทนากลุมในวันที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2554  เวลา  09.00 น. ณ  หองสมุดโรงเรียนวัด

บานทายน้ํา  อําเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตรโดยนําประเด็นปญหาที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามมา

หาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยประสานงานสถานศึกษาโพทะเล  01 

 5. นําผลจากการประชุมสนทนากลุมของผูเชี่ยวชาญมาจัดลําดับความคิดเห็นที่สอดคลองกันเพื่อ

สังเคราะหแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยประสานงานสถานศึกษาโพทะเล  01 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณจัดระเบียบขอมูลลงรหัสและวิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติการวิจัยดังนี้          

1. วเิคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชวิธีการแจกแจงความถี่และคารอยละ  

2. วิเคราะหปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 01 โดย

วิธีการหาคามัชฌิมเลขคณิตและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การสนทนากลุม นําผลจากการประชุมสนทนากลุมของผูเชี่ยวชาญมาจัดลําดับความคิดเห็นที่

สอดคลองกัน เพื่อสังเคราะหทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยประสานงานสถานศึกษาโพทะเล  01 

ดวยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content  analysis) 

 

ผลการวิจัยและวิจารณ 
 ผลการวิจัย  พบวา  ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน ศูนยประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 

01  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานที่เปนปญหาอันสูงสุด คือ ดานกระบวนการเรียนการสอนอยูในระดับมาก   

 จากผลการวิจัย มีประเด็นที่สนใจ ซึ่งผูวิจัยไดนํามาอภิปรายเพิ่มเติมดังนี้  

 ผลการวิจัยปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน ศูนยประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 01  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2  สามารถอภิปรายผลในแตละดาน ไดดังนี้ 
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 1. ดานการบริหารหลักสูตร  พบวา ปญหาอันดับสูงสุดคือ การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยใหทุกฝาย

และผูที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมการจัดทําคูมือครูเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาและคูมือการเรียนการสอน การ

วิเคราะหสภาพปจจุบันของสถานศึกษากอนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะผูบริหารและ

ครูผูสอนยังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพียงพอและเปนครั้งแรกในการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียก็ยังไมความรูเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร ขาดงบประมาณในการจัดทํา

และจัดหาคูมือครู เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ สวนใหญใชจํานวนนักเรียนเปนเกณฑในการจัดสรรสอดคลอง

กับงานวิจัยของ เดชา ธีระตระกูล ( 2548 ) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาลําปางเขต 2 พบวาผูบริหารและครูผูสอนยังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไมเพียงพอการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ใชวิธีการประยุกตและพัฒนาจากโรงเรียน

อื่น เชนเดียวกับ ปรียาพร วงคอนุตรโรจน ( 2543 : 44 ) ที่กลาววา การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร ควร

มีการจัดทําคูมือครูเพื่อจะใหครูไดมีคูมือในการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

 2. ดานกระบวนการเรียนการสอนพบวาปญหา อันดับสูงสุด คือ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญของครูแผนการจักการเรียนรูมีความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับสภาพของชุมชนและทองถิ่น ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูผูสอนยังไมมีความเขาใจ

เกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหผูเรียนตอง

เรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระวิชาซึ่งบางโรงเรียนครูยังไมครบชั้นครูตองสอนหลายชั้นทําใหไมมีเวลาจัดทําแผนการเรียนรู 

เมื่อเปนเชนนั้นครูสวนใหญจึงจัดหาหรือซื้อแผนการจัดการเรียนรูจากสํานักพิมพตาง ๆ ทําใหแผนการจัดการเรียนรู

ที่มีไมสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงไมสอดคลองกับชุมชนและทองถิ่น 

ยิ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เดชา ธีระตระกูล ( 2548 ) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปางเขต 2 พบวาครูยังมีไมเพียงพอตอชั้นเรียนและมีภาระงานอื่นอีกหลายดาน  

ดังที่ ณัฐวุติ กิจรุงเรือง และคณะ ( 2545 : 10 ) ไดกลาววาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการจัดการ

เรียนรูดวยวิธีที่หลากหลายสอดคลองกับความถนัดความสนใจ และความแตกตางระหวางบุคคลผูเรียนมีสวนรวม

ในการกําหนดสาระที่จะเรียนรู ทํากิจกรรมและปฏิบัติจริงจนคนพบขอความรูแลวิธีการปฏิบัติดวยตนเอง จากแหลง

เรียนรูที่หลากหลาย และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 3. ดานการวัดผลและประเมินผล พบวาปญหาอันดับสูงสุด คือ การมีสวนรวมของนักเรียนและผูปกครอง

ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน การวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนของนักเรียนมีความหลากหลาย ซึ่งอาจจะเปนเพราะครูยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

วัดผลและประเมินผลที่ใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม และ โรงเรียนขนาดเล็ก ครูตองรับผิดชอบงานหลาย

อยางทําใหไมมีเวลาที่จะพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงศักดิ์ 

ปรีชากุล ( 2542 ) ไดวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด

เทศบาลเมืองลําพูน พบวา ครูรับผิดชอบงานหลายดาน สอนหลายวิชาขณะเดียวกันงานวิจัยของจเร เหมือนแมน ( 

2543 ) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลเขตการศึกษา 6 ในดานปญหาใน การปฏิบัติงาน

วิชาการของโรงเรียนเทศบาล เขตการศึกษา 6 พบวาโรงเรียนสวนใหญขาดเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพ และ
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สอดคลองกับงานวิจัยของ วรเชษฐ จันทรภิรมย ( 2545 ) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมทาจังหวัดลําพูน พบวา การวัดและประเมินผลไมเปนไปตามสภาพจริง 

 4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวาปญหาอันดับสูงสุด คือแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการ

วิจัยในชั้นเรียนของครู การประเมินผลเพื่อสรุปผลการวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยเชิงปฏิบัติการในภาพรวมของ

โรงเรียนและตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียนของครู ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารไมไดเนนย้ําให

ครูผูสอนสงรายงานการวิจัยในชั้นเรียนหรืออาจเปนเพราะครูไมมีความรูความเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน 

ครูผูสอนยังเขียนรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนไมได สอดคลองกับงานวิจัยของ วรเชษฐ จันทรภิรม ( 2545 ) ได

วิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน พบวา 

ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไมมีความรูความเขาใจในชั้นเรียน ซึ่ง บัญชา แสนทวี ( 2545 : 7 ) กลาววา การวิจัย

ในชั้นเรียน เปนการวิจัยที่ครูทําเพื่อมุงแกปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียน ตลอดจนนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียน

การสอน โดยมีกระบวนการวางแผน ปฏิบัติตามแผน สังเกตผลที่เกิดขึ้นและสะทอนความคิด ใชเวลาในการวิจัยไม

มากนัก 

 5. ดานการนิเทศการศึกษา พบวาปญหาอันดับสูงสุด คือ การดําเนินการนิเทศตามปฏิทิน การนิเทศของผู

นิเทศ การเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อทราบปญหาและใหคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอนของผูนิเทศ และการจัดทํา

แผนการนิเทศการศึกษาเพื่อเปนกรอบในการบริหารงาน อาจเปนเพราะผูบริหารไมมีเวลาและไมไดมอบหมายให

คณะครุมีสวนรวมในการนิเทศ ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการนิเทศ ขณะเดียวกันครูผูสอนก็ไมตองการให

ผูบริหารมานิเทศเพราะยังไมมีความรูสึกวาผูบริหารจะมาจับผิด เกิดความประหมา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  

เดชา ธีระตระกูล ( 2548 ) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ลําปางเขต 2 พบวา ผูบริหารและครูยังขาดความรูและประสบการณ ในเรื่องการนิเทศไดอยาสม่ําเสมอ ซึ่ง

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ( 2541 : 54 ) ไดกลาวถึงกระบวนการนิเทศวา ควรกําหนด

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วางแผนติดตามประเมินผล การดําเนินงาน จัดทําแผนนิเทศของโรงเรียนประชุมชี้แจง

มอบหมายงานใหตรงกับความสามารถของผูนิเทศ ผูนิเทศจัดทําปฏิทินนิเทศและประสานปฏิทินนิเทศกับผูที่มีสวน

เกี่ยวของ ผูนิเทศตามปฏิทินการนิเทศ บันทึกผลการนิเทศตามกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายและรายงานผลการ

นิเทศใหผูบริหารทราบ 
 

สรุปผล 

 ผูวิจัยไดนําผลวิเคราะหในเนื้อหา 5 ดาน มาสังเคราะหเปนแนวทางการบริหารงานวิชาการดังนี้ 

 1. ดานการบริหารหลักสูตร มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําหรือจัดหา

คูมือครูเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา  และคูมือการเรียนการสอน ตรวจสอบการนําหลักสูตรสถานศึกษา  และคูมือ

การสอนไปใช และ กํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางสม่ําเสมอ 

 2. ดานกระบวนการเรียนการสอน  มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  จัดสงเขารับการอบรมสํารวจแหลงเรียน  

ภูมิปญญาและปราชญทองถิ่น  จัดทําหลักสูตรทองถิ่น  เชิญวิยากรในทองถิ่นมาใหความรูนักเรียน และกํากับ

ติดตามผล  
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 3. ดานการวัดผลประเมินผล  มีการประชุม  ชี้แจงผูมีสวนไดสวนเสีย  จัดทําแบบ ประเมินผล  เชิญ

วิทยากรมาใหความรูความเขาใจ  จัดหาเครื่องมือ  ตํารา  เอกสาร  และแหลงเรียนรู กํากับติดตามและประเมินผล 

 4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํารวจจํานวนบุคลากร สรางความตระหนัก จัดประชุม และ

เชิญวิทยากรมาใหความรูความเขาใจ กํากับติดตามผล 

 5. ดานการนิเทศการศึกษา  จัดการประชุมชี้แจง  วางแผน  แตงตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานดําเนินการนิเท

ภายในตามปฏิทินการนิเทศ  แจงผลการนิเทศใหผู รับการนิเทศทราบ กํากับติดตามและประเมินผลการนิเทศ 
 

ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ ยังมีปญหาอยูหลายประการดังที่ไดกลาวมาแลวเพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการ ผูวิจัย

มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

 1. ศูนยประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 01  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2  ควรจัดอบรมให

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําสาระการเรียนการรูของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแกคณะครูและผูที่มี

สวนไดสวนเสียตลอดถึงผูที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ 

 2. ศูนยประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 01  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 ควรมีการสงเสริม

ใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 3. ครูควรมีการประเมินผลตามสภาพจริงโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 4. ศูนยประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 01  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2  ควรมีการให

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินตามสภาพจริง  

 5. ศูนยประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 01  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 ควรดําเนินการ

สงเสริมและจัดอบรมใหความรูในการทําวิจัยในชั้นเรียน 

 6. สถานศึกษา ควรวางแผน และแตงตั้งคณะกรรมการที่ไดรับผิดชอบในการนิเทศภายในและควรปฏิบัติ

ตามตารางการเยี่ยมชั้นเรียนและใหคําแนะนําการจัดการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ  
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