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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่าย
วิชาการ กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดล าปาง รวมถึง
ปัญหา และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ใน 6 ด้านคือ (1) ด้านหลักสูตร (2) ด้านการจัดการเรียนการสอน (3) 
ด้านสื่อการเรียนการสอน (4) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน (5) ด้านการนิเทศการสอน และ (6) ด้านการวัดและ
ประเมินผล ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นบุคลากรในกลุ่มเครือข่ายวิชาการ กลุ่มโรงเรียนบุญ
วาทย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในปีการศึกษา 2554 ดังนี้ กลุ่มที่ใช้การเก็บข้อมู ล
แบบเจาะจง  คือ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ จ านวน 8 คน และครูหัวหน้ากลุ่มสาระ จ านวน 64 คน รวม
จ านวน 72 คน และกลุ่มที่ใช้การเก็บข้อมูลแบบสุ่ม  คือ ครูผู้สอน จ านวน 205 คน รวมจ านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 
277 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายวิชาการ กลุ่มโรงเรียน
บุญวาทย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดล าปาง ในด้านหลักสูตร ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการสอน และด้านการวัดและประเมินผล มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนการด าเนินงานในด้านการวิจัยในชั้นเรียนมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ส าหรับปัญหาที่พบมาก
ที่สุดและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในแต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้ ปัญหาด้านหลักสูตร คือ ครูขาดความรู้ความ
เข้าใจด้านหลักสูตร และหลักสูตรไม่มีความทันสมัยพอที่จะรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครูผู้สอนมีภาระงาน
สอนและภาระงานอ่ืนมาก งบประมาณในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนมีอย่างจ ากัด ครูขาดความรู้ความเข้าใจใน
การท าวิจัยในชั้นเรียน ขาดการเอาใจใส่การนิเทศการสอนจากฝ่ายบริหาร และมีการวัดและประเมินผลโดยไม่ 

                                                           
* นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น 
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ค านึงถึงมาตรฐานและตัวชี้วัดแต่ยึดเนื้อหาเป็นหลัก ในส่วนข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรให้ครูเข้ารับการอบรมเพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร ควรให้ครูมีเวลามุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนโดยลดภาระงานที่เน้น
เอกสารลง ควรจัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนให้เพ่ิมมากขึ้น ควรจัดให้มี
การอบรมเชิงปฏิบัติการในการท าวิจัยในชั้นเรียนแก่ครู ผู้บริหารควรลงมานิเทศ ติดตามการสอนของครูอย่าง
สม่ าเสมอ และควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดและประเมินผลแก่ครู เพ่ือสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ 

การด า เ นิ น ง านวิ ช าการ    ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา    โ ร ง เ รี ยนบุญว าทย์    จั งหวั ดล าปา ง 
 

Abstract 
 The purpose of the research was to study the academic affairs performance of school 
administrators in Bunyawat schools cluster attached to the secondary educational service area 
office 35, Lampang Province in six areas:  (1) the curriculum (2) the teaching (3) the teaching aids 
(4) the classroom research (5) the teaching supervision and (6) the measurement and 
evaluation.  The population used in this research was 8 deputy academic administrators and 64 
teachers head section that total was 77 and the sample used in this research was 205 teachers 
of the academic year of 2011.  The total of the population and the sample was 277.  The 
research tool was a questionnaire.  The data was analyzed by percentage mean and standard 
deviation. 
 The findings were summarized as follows:  the result from most people who completed 
the questionnaire revealed that the curriculum, the teaching, the teaching aids, the teaching 
supervision and the measurement and the evaluation performed at high level.  While the 
classroom research performed at moderate level.  For the most common problems found that 
teachers did not understanding of the curriculum, teachers have many others task, the media of 
instruction in the preparation of the budget for teaching materials is limited, teachers lack of 
knowledge and understanding of research in the classroom, the lack of empathy in supervision 
from academic administrators, and the problem of measurement and evaluation is measured 
and evaluated without regard to the standards and indicators but focus on the content. For the  
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suggestions found that teachers should receive workshops in the curriculum, school 
administrators should reduce the workload of teachers to allow they more time for teaching, 
school administrators should find out to increase the budget for teaching materials, teacher 
should receive workshops in research in the classroom, the executive should supervision 
teachers regularly, and teachers should receive workshops in the measurement and evaluation. 
 
Keywords 
 Academic Affairs Performance, Bunyawat Schools, The Secondary Educational Service   

Area Office 35, Lampang Province 
 
บทน า 
 งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาและท้องถิ่นให้มากที่สุด 
ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัย ส าคัญท าให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการ
วัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการบริหารงานวิชาการ ทั้งสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะมีโอกาสในการ
ตัดสินใจด าเนินงานวิชาการของตนเองได้มากขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจทางการศึกษาและการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องปรับตัวอย่าง
มาก ผู้บริหารจะต้องรู้ เข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการท่ีดียิ่งขึ้น 
 การด าเนินงานวิชาการมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด่นชัด  เมื่อการด าเนินงานวิชาการประสบผลส าเร็จ เพราะงานวิชาการจะช่วยพัฒนา
สติปัญญา ความนึกคิดของผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต  ดังที่ อุทัย  บุญประเสริฐ 
(2540, 34) กล่าวว่า งานส าคัญของโรงเรียน คือ งานวิชาการ ถ้าหากโรงเรียนด าเนินงานทางวิชาการ ผิดพลาด ก็
น่าจะพิจารณาได้ว่าโรงเรียนนั้นน่าจะประสบความล้มเหลว  ในทางตรงกันข้าม โรงเรียนใดที่ประสบผลส าเร็จใน
กา รด า เ นิ น ง านทา ง วิ ช า ก าร  โ ร ง เ รี ยนนั้ น ก็ จ ะ ได้ รั บ กา ร ยกย่ อ ง  เ ป็ นที่ ย อมรั บ  สอดคล้ อ ง กั บ  
ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2545, 3) ได้กล่าวว่า ความส าเร็จของสถานศึกษาอยู่ที่การบริหารงานวิชาการ  
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และผู้ที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการ คือ บุคลากรในสถานศึกษา แต่ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับ ติดตาม 
หรือชี้แนวทาง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา  จะเห็นได้ว่า การด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากแต่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีการวางแผนการท างานที่ดี และมีผู้น าใน
สถานศึกษาที่เข้าใจในการด าเนินงานวิชาการเป็นอย่างดี จึงจะน าพาสถานศึกษานั้นก้าวหน้าไปสู่ความส าเร็จใน
ด้านการศึกษา  ดังนั้น ในชั้นต้น สิ่งที่ควรตระหนักในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ คือ ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการการบริหารจัดการงานวิชาการซึ่ง
เป็นหัวใจส าคัญ และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าทางด้านวิชาการด้วย จึ งจะท าให้การด าเนินงานวิชาการเกิด
ประสิทธิภาพ 
 การด าเนินงานวิชาการจะเกิดประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเพียงใด ขึ้นอยู่กับผู้บริหารและคณะครู  
ที่จะต้องให้ความส าคัญกับงานวิชาการ เข้าใจขอบเขต และปฏิบัติภาระงานวิชาการในโรงเรียนอย่างเต็ม
ความสามารถ ซึ่งงานวิชาการส่วนใหญ่ ประกอบด้วยงานด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการ
สอน การวิจัยในชั้นเรียน การนิเทศการสอน และการวัดและประเมินผล ถึงแม้ว่างานวิชาการจะมีความส าคัญ และ
เป็นงานหน้าที่หลัก แต่โดยทั่วไปการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนนับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ยังคงมีปัญหา
หลายอย่าง เช่น ในด้านหลักสูตร ผู้บริหารไม่สร้างความเข้าใจให้ครูเกี่ยวกับหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร 
ผู้บริหารไม่ติดตามการใช้หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการมอบหมายให้ครูไปท างานด้านอ่ืนมากกว่า
การสอน ด้านการนิเทศการสอน ผู้บริหารไม่สนใจการนิเทศภายใน ไม่มีเวลา และไม่น าผลการนิเทศมาจัดการเรียน
การสอน (วัชระ  สุยะลังกา, 2545, ง) ในด้านการวัดและประเมินผล มีการวัดผลประเมินผลที่ขาดความเป็นเป็น
ระบบ และคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ซึ่งน่าจะมีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา  (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35, 2555, 58) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่างานวิชาการเป็นงานที่มีความส าคัญยิ่ง จุดมุ่งหมายของการด าเนิน
วิชาการ คือ การสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ดังนั้น ตัวบ่งชี้คุณภาพและความส าเร็จในการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน คือ ผลที่เกิดกับตัว
นักเรียน และความส าเร็จในการด าเนินงานวิชาการขึ้นอยู่กับความรู้ ความคิด ทักษะความสามารถของผู้บริหาร
โรงเรียน การด าเนินงานวิชาการจึงเป็นงานที่ส าคัญของผู้บริหารที่จะต้องรับผิดชอบ ใช้หลักการในการบริหารงาน
ด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกลุ่มเครือข่ายวิชาการ กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ ได้จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือให้เกิดการส่งเสริม 
สนับสนุน และแก้ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่อยู่ภายในกลุ่ม โดยเฉพาะในการด าเนินงานวิชาการของ
โรงเรียน และจากการที่ผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมปฏิบัติงานในกลุ่มเครือข่ายวิชาการ กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ จึงได้
ท าการศึกษาการด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายวิชาการ กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์  
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดล าปาง เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 
เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานวิชาการให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน และสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายวิชาการ กลุ่มโรงเรียนบุญ
วาทย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดล าปาง 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่าย
วิชาการ กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดล าปาง 
 
วิธีการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นบุคลากรในกลุ่มเครือข่ายวิชาการ กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดล าปาง ปีการศึกษา 2554 กลุ่มที่ใช้การเก็บข้อมูลแบบเจาะจง คือ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ จ านวน 8 คน และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 64 คน รวมจ านวน 72 
คน และกลุ่มที่ใช้การเก็บข้อมูลแบบสุ่ม คือ ครูผู้สอน จ านวน 205 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 277 คน 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยการด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายวิชาการ กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2554 มีขอบเขตการด าเนินงานใน 6 ด้าน คือ 
(1) ด้านหลักสูตร (2) ด้านการจัดการเรียนการสอน (3) ด้านสื่อการเรียนการสอน (4) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน (5) 
ด้านการนิเทศการสอน และ (6) ด้านการวัดและประเมินผล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า หลักการ  ทฤษฎี  แนวคิด  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการการด าเนินงานวิชาการ  จากนั้นน ามาท าการวิเคราะห์และสร้างแบบสอบถาม 1 
ฉบับ แบ่งการสอบถามเป็น 3 ตอน  คือ  ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่  2  การด าเนินงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาที่ก าหนด ได้แก่ ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน สื่อการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน การนิเทศการสอน และการวัดและประเมินผล ตอนที่  3  ปัญหา
และข้อเสนอแนะ 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามกลับคืนมาครบจ านวน 277 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ จากนั้นได้ท าการตรวจสอบพบว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ และน า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือน ามาแปลผลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าสถิติ ดังนี้ 
 ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ  และน าเสนอข้อมูลในรูป
ของตารางประกอบการบรรยาย 
 ตอนที่  2  การด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายวิชาการ กลุ่มโรงเรียนบุญ
วาทย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และน าเสนอข้อมูลในรูปของตารางประกอบการ
บรรยาย 
 ตอนที่  3  ปัญหาและข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ และสรุปเป็นประเด็นในการน าเสนอ
ข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายวิชาการ 
กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดล าปาง มีผลการวิจัย ดังนี้ 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 20 - 30 
ปี มีประสบการณ์ในการท างานอยู่ระหว่าง 1- 10 ปี และมีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
 การด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายวิชาการ กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดล าปาง ในด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการสอน และด้านการวัดและประเมินผล มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ส่วนในด้านการวิจัยในชั้นเรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งทั้ง 6 ด้าน สรุปผลได้ดังนี้ 
 ด้านหลักสูตร 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความคิดเห็นว่า เรื่องที่มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากที่สุด คือ ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบงานหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องที่มีการปฏิบัติน้อย
ที่สุด คือ น าผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ หลักสูตรไม่มีความทันสมัยพอที่จะรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรให้มีการประชุมปฏิบัติการเพ่ือจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือ
น ามาพัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอนได้เต็มที่ 
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 ส่วนครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า เรื่องที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
รับผิดชอบงานหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ น าผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ ปัญหาส่วน
ใหญ่ที่พบ คือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการประเมินการใช้หลักสูตร 
และก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตลอดปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร 
 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความคิดเห็นว่า เรื่องที่มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากที่สุด คือ ส่งเสริมให้ครูท าแผนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร เรื่องที่มี
การปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ 
โรงเรียนมีกิจกรรมบ่อยและมีวันหยุดมาก ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามก าหนด โดยมีข้อเสนอแนะ 
คือ ควรให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และเน้น
กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
 ส่วนครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า เรื่องที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รองลงมา คือ ส่งเสริมให้ครูท าแผนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร และจัดครูเข้าสอนตรงตามความรู้ความสามารถ ส่วนเรื่องที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ติดตาม
ให้ครูด าเนินงานตามแผนการสอน ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ ครูผู้สอนมีภาระงานสอนและภาระงานอ่ืนมาก โดยมี
ข้อเสนอแนะ คือ เน้นงานการสอนของครู และส่งเสริมให้ครูใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิม
มากขึ้น 
 ด้านสื่อการเรียนการสอน 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความคิดเห็นว่า เรื่องที่มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากที่สุด คือ ส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
เรื่องท่ีมีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ นิเทศติดตามการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ 
งบประมาณในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนมีอย่างจ ากัด โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดหางบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนให้เพิ่มมากขึ้น 
 ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า เรื่องที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้
เพียงพอต่อความต้องการ เรื่องท่ีมีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นมาผลิตสื่อการเรียนการสอน ปัญหา
ส่วนใหญ่ที่พบ คือ สื่อการเรียนการสอนไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอน โดย มี
ข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอนแก่ครู 
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 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความคิดเห็นว่า เรื่องที่มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากที่สุด คือ ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน เรื่องที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ให้ค าแนะน าแก่ครูในการ
เขียนรายงานการวิจัย ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยมี
ข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าวิจัยในชั้นเรียนแก่ครู 
 ส่วนครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า เรื่องที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้น
เรียน เรื่องที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ประสานความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในการสนับสนุนเอกสารค้นคว้า
ประกอบการวิจัยแก่ครู ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยมี
ข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการท าวิจัยในชั้นเรียนแก่ครู 
 ด้านการนิเทศการสอน 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความคิดเห็นว่า เรื่องที่มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากที่สุด คือ วางแผนนิเทศงานวิชาการอย่างเป็นระบบ เรื่องที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ เยี่ยมชั้นเรียน 
ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ ขาดการเอาใจใส่การนิเทศการสอนจากฝ่ายบริหาร โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการวาง
แผนการนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบ และสม่ าเสมอ 
 ส่วนครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า เรื่องที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ เยี่ยมชั้นเรียน เรื่องที่มีการ
ปฏิบัติน้อยที่สุด คือ เสนอวิธีการนิเทศภายในโดยเลือกวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน ปัญหาส่วน
ใหญ่ที่พบ คือ การนิเทศการสอนไม่ทั่วถึงเนื่องจากเวลามีจ ากัดและบุคลากรในสถานศึกษามีมาก โดยมี
ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการวางแผนการนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ 
 ด้านการวัดและประเมินผล 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความคิดเห็นว่า เรื่องที่มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากที่สุด คือ มีการก าหนดปฏิทินในการวัดและประเมินผลประจ าปี  เรื่องที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ 
ประเมินเครื่องมือวัดผลของครู ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ มีการวัดและประเมินผล โดยไม่ค านึงถึงมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดช่วงชั้น แต่ยึดเนื้อหาเป็นหลัก โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครู เรื่องการวัด
และประเมินผลแก่ครู เพ่ือจะได้สร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า เรื่องที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ วัดและประเมินผลการเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด เรื่องที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ย วกับการท า
เครื่องมือวัดผลการเรียน ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลน้อย และยังไม่
เข้าใจระเบียบการวัดและประเมินผลเท่าท่ีควร โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครู เรื่อง
การวัดและประเมินผลแก่ครู เพ่ือจะได้สร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
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อภิปรายผล 
 จากการวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงการด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่าย
วิชาการ กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดล าปาง และมี
ประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปราย ดังนี้ 
 การด าเนินงานด้านหลักสูตร แม้ในภาพรวมพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แต่ยังพบปัญหาตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ หลักสูตรไม่มีความทันสมัยพอที่จะรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งอาจเนื่องมาจากสถานศึกษายังมีการใช้หลักสูตรเดิมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่ง
สอดคล้องกับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
(2554, 56)  ที่กล่าวไว้ว่า สถานศึกษายังไม่ได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรจึงท าให้หลักสูตรที่มีไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ท าให้หลักสูตรไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และยังสอดคล้องกับ เทียม วันมหาชัย 
(2545, 35) ที่ศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ แล้วพบข้อเสนอแนะว่า 
โรงเรียนควรด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และชุมชน ในขณะที่ปัญหาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน คือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตร อาจ
เนื่องมาจากบุคลากรที่เข้ารับการอบรมด้านหลักสูตรไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้แก่บุคลากรอ่ืนใน
สถานศึกษาอย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา (2554, 56) ที่ได้กล่าวว่า ครูขาดแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาเรื่องหลักสูตรและไม่ได้รับ
การอบรมในด้านหลักสูตรอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ วีณา หาญใจ (2540 , 43 - 44) ที่ได้กล่าวถึง
แนวทางการพัฒนางานวิชาการในด้านหลักสูตรและการใช้หลักสูตรว่า ควรจัดเตรียมเอกสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักสูตรให้เพียงพอ เพื่อให้ครูได้ศึกษาก่อนที่จะเตรียมการสอนในแต่ละวิชา และผู้บริหารควรจัดให้มีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือให้ครูสามารถวิเคราะห์หลักสูตรให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้ 
 ส่วนการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และ
ปัญหาที่รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ครูหัวหน้าวิชาการ และครูผู้สอน มีความคิดเห็นตรงกัน คือ ครูผู้สอนมีภาระ
งานสอนและภาระงานอ่ืนมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอัตราส่วนของบุคลากรในสถานศึกษาจะขึ้นอยู่กับขนาดของ
โรงเรียนและจ านวนของนักเรียน จึงท าให้โรงเรียนมีบุคลากรไม่ครบตามวิชาที่เปิดสอน และท าให้บุคลากรบางคน
ต้องสอนในรายวิชาที่ไม่ถนัด ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา (2554, 59) ที่ได้กล่าวไว้ว่า สถานศึกษามีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอและขาด
บุคลากรด้านการสอนที่ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการ และยังสอดคล้องกับ วีณา หาญใจ (2540 , 44 - 45) 
ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางในการพัฒนา
งานวิชาการไว้ว่าควรให้ครูสอนวิชาที่ตรงตามความสามารถ 
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 ในด้านการด าเนินงานด้านสื่อการเรียนการสอน แม้ในภาพรวมพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แต่ยัง
พบปัญหาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ งบประมาณในการจัดท าสื่อการ
เรียนการสอนมีอย่างจ ากัด ท าให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการจัดหาและผลิตสื่อที่มีคุณภาพ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับยังไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่จะขอรับ
การสนับสนุนและช่วยเหลือจากชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (2554 , 57) ที่ได้กล่าวถึงปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนไว้ว่า 
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษาที่จะน าไปจัดหา
และผลิตสื่อ รวมไปถึงหน่วยงานในท้องถิ่นยังไม่ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาเท่าที่ควร และสอดคล้องกับ 
จรรยา ประพิณพงศา (2550, 86) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ แล้วพบ
ปัญหา คือ จ านวนสื่อไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณในการจัดซื้อและสร้างสื่อการเรียนการสอน ในขณะที่ปัญหาตาม
ทัศนะของครูผู้สอน คือ สื่อการเรียนการสอนไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอน อาจ
เป็นเพราะเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง จึงท าให้สื่อที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ซึ่ง
สอดคล้องกับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
(2554, 7) ที่ได้กล่าวถึงสื่อการเรียนการสอนว่า สื่อที่มีอยู่นั้นไม่ตรงกับเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน อีกทั้ง
ยังไม่มีความทันสมัย จึงท าให้ครูไม่สามารถน าสื่อท่ีมีอยู่ไปใช้ประกอบการสอนได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ปรีชา 
จันทะสินธุ์ (2546, 43) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จังหวัดเชียงราย แล้วพบ
ปัญหา คือ สถานศึกษาขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสื่อไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างเต็มท่ี 
 ส าหรับการด าเนินงานด้านการวิจัยในชั้นเรียน ในภาพรวมพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และ
ปัญหาที่รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ครูหัวหน้าวิชาการ และครูผู้สอน มีความคิดเห็นตรงกัน คือ  ครูขาดความรู้
ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งส่งผลให้ครูไม่สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
เน้นการอบรมในเชิงวิชาการมากกว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการ และขาดการติดตามให้มีการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สอดคล้องกับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มงานวัด และประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (2555 , 45) ที่ได้กล่าวไว้ว่า เพราะครูขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
กระบวนการ วิจัยในชั้นเรียน รวมถึงขาดแหล่งศึกษาข้อมูลในการท าวิจัยในชั้นเรียน จึงท าให้ครูขาดการท าวิจัยใน
ชั้นเรียน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกันกับ จรรยา  ประพิณพงศา (2550, 86) ที่ศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ แล้วพบปัญหาด้านการวิจัยในชั้นเรียน คือ ครูผู้สอนยังขาดทักษะและความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญที่ครูผู้สอนทุกคนต้องท า เพ่ือจะได้ทราบถึ งปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ว่าส่งผลต่อผู้เรียนอย่างไรบ้าง และจะได้หาแนวทางในการ 
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พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
ต่อไป 
 ในขณะที่การด าเนินงานด้านการนิเทศการสอน ในภาพรวมพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แต่ปัญหาที่
พบในทัศนะของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ขาดการเอาใจใส่การนิเทศ
การสอนจากฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าทางสถานศึกษาจะมีการแต่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการนิเทศ แต่ก็ยังไม่ได้มี
การก าหนดบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน และยังขาดการติดตามผลการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (2554 , 47) 
ที่ได้กล่าวไว้ว่า สถานศึกษาไม่มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะท าหน้าที่นิเทศการสอนไว้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ ยอดชาย  ค าชาย (2550 , 52)  ได้ศึกษาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม  อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  และยังพบปัญหาในด้านนี้ คือ ไม่มีคณะกรรมการนิเทศภายในและไม่มี
การนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังได้สอดคล้องกับ มธุรสณี  กวางทอง (2551 , 52) ที่ศึกษาการ
ด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
พบปัญหา คือ  ผู้บริหารขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ส่วนปัญหาในความคิดเห็นของครูผู้สอน คือ 
การนิเทศการสอนไม่ทั่วถึงเนื่องจากเวลามีจ ากัดและบุคลากรในสถานศึกษามีมาก อาจเป็นเพราะผู้นิเทศมีจ านวน
ไม่เพียงพอกับจ านวนผู้เข้ารับการนิเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (2554 , 47) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มาท าหน้าที่ในการนิเทศมีจ านวน
จ ากัดและผู้ที่ท าหน้าที่ในการนิเทศมีความรู้ความเข้าใจในการนิเทศไม่เพียงพอ และยังสอดคล้องกับ ณรงค์   
สินธุปัน (2541, 29 - 30) ที่ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า โรงเรียนควรมีการประสานผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศเพ่ือน าผลการนิเทศมาพัฒนาด้านการสอน
และควรมีการท าอย่างต่อเนื่อง 
 และการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล ในภาพรวมพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แต่ปัญหาที่
พบในความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ การวัดและประเมินผล
โดยไม่ค านึงถึงมาตรฐานและตัวชี้วัดช่วงชั้นแต่ยึดเนื้อหาเป็นหลัก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูยังใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลแบบเดิมที่เน้นในส่วนของความรู้ความจ าในเนื้อหาวิชาเป็นหลัก โดยไม่ได้ค านึงถึงการประเมินสภาพ
จริงของนักเรยีนและรายวิชา ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มงานวัด และ
ประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (2555 , 58) ที่กล่าวไว้ว่า ครูให้
ความส าคัญกับเนื้อหาในต าราเรียนมากเกินไป ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับไม่สูงมาก
นัก และสอดคล้องกับ เทียม   วันมหาชัย (2545 , 36) ที่ศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีการวัดและประเมินผลในส่วนที่เป็นเนื้อหามากเกินไป และไม่มีการวัดและประเมินผลใน 
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วิธีการที่หลากหลาย ส่วนปัญหาที่พบในความคิดเห็นของครูผู้สอน คือ บุคลากรที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล
มีน้อยและยังไม่เข้าใจระเบียบการวัดและประเมินผลเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรที่อยู่ในฝ่ายวัดและ
ประเมินผลยังขาดแหล่งในการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม และยังขาดความช านาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (2554 , 42)  
ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลยังขาดความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในงานนี้ และยัง
สอดคล้องกับ พัชรินทร์  สมมุติ (2550, 60 - 61) ที่ศึกษาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
คุณภาพการศึกษาคุรุคีรี อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ครูขาดความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ไม่มี
ระเบียบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นงานส าคัญยิ่ง ซึ่ง
จะน าพาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จในการจัดการศึกษา ดังนั้น ผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรควรมีการ
พัฒนาการปฏิบัติในการด าเนินงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง กรณีปัญหาและ
ข้อเสนอแนะที่พบ ควรน าไปเป็นแนวทางในการ ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยการด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายวิชาการ  กลุ่มโรงเรียนบุญ
วาทย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดล าปาง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานวิชาการ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  1.1 ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจที่
ตรงกันในการจัดท าหลักสูตร และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
  1.2 ควรให้ครูผู้สอนได้รับผิดชอบการเรียนการสอนที่ตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัด
ในรายวิชาต่าง ๆ ส าหรับครูที่ต้องรับผิดชอบสอนในรายวิชาที่ไม่ถนัด ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง โดยการ
เข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ก่อนรับผิดชอบการสอน 
  1.3 ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดท าสื่อการเรียนการสอนจากหน่วยงานท้องถิ่น 
เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาลต าบล เป็นต้น เพ่ือน างบประมาณมาพัฒนาการจัดการศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  1.4 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดท าสื่อการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ  รวมทั้งต้องมีการกระตุ้นให้มีการผลิตสื่อ โดยการจัดประกวดแข่งขันสื่อการเรียนการสอนของครู 
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  1.5 ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการท าวิจัยในชั้นเรียนแก่ครู เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนา
ความสามารถในการท าวิจัย และนิเทศติดตามการท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างสม่ าเสมอ 
  1.6 ควรมีปฏิทินการนิเทศการสอน และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้รับการ
นิเทศ ผู้นิเทศ และผู้บริหาร 
  1.7 ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้ เรื่องของการวัดและประเมินผล โดยเฉพาะในการ
จัดท าแบบทดสอบท่ีอิงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่าย
วิชาการ กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดล าปาง 
  2.2 ควรศึกษาผลการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายวิชาการ กลุ่ม
โรงเรียนบุญวาทย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดล าปาง 
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