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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมในเขต
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมของ
เด็กพิเศษ ในเขตอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้ว ยผู้ บริหารโรงเรียน จานวน 30 คน ครูวิช าการ
จานวน 30 คน และครูการศึกษาพิเศษ จานวน 30 คน รวมประชากรทั้งหมด จานวน 90 คน ในปีการศึกษา 2556
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าความถี่และ
ร้อยละ และการสัมภาษณ์เชิง ลึก การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการ
บริห ารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมในเขตอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้านคือ
1) ด้ านหลั ก สู ตร พบว่ า ข้ อ ที่มี ก ารปฏิ บัติ สู งสุ ด คือ การจัด ท าหลั ก สู ต รเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร และมีการวางแผนการนา
หลักสูตรไปใช้ทุกกลุ่มสาระและกิจกรรม ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า โรงเรียนควรมีหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อม
สาหรับเด็กพิเศษ และควรทาหลักสูตรแกนกลางสาหรับเด็กพิเศษแต่ละด้านให้กับครูเพื่อเอื้อให้ครูที่รับผิดชอบแต่
ละโรงเรียนนามาปรับใช้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนของตน 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ข้อที่มี
การปฏิบัติสูงสุด คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
พบว่า โรงเรียนควรจะต้องมีการวางแผนจัดการเรียนการสอนและจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการ
จัดทาแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ให้ตรงกับเด็กพิเศษแต่ละประเภท 3) ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า
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ข้อที่มีการปฏิบัติสู งสุด คือ ใช้วิธีการที่หลากหลายในการประเมินผู้เรียน ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ควร
ดาเนินการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณะครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเกณฑ์เครื่องมือสาหรับวัดผลและ
ประเมินผลตามลาดับขั้นของทักษะของเด็ก แล้วใช้วิธีการวัดผลโดยการทดสอบด้วยวิธีการที่หล ากหลาย และ
4) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ผู้บริหารร่วมประชุมเสนอแนะ แก้ไข
ปัญหาการเรียนการสอน ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนร่วมใน
โรงเรียน สร้างความตระหนักให้แก่ครูและนักเรียนในการจัดการเรียนร่วม สนับสนุนให้ครูได้รับการอบรม พัฒนา
ความรู้ และควรมีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับเด็กพิเศษอย่างใกล้ชิด
คาสาคัญ
การบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนร่วม อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
Abstract
This research aimed to study the academic administration of the schools with inclusive
education in Mae Taeng District, Chiang Mai Province. The population used in this research was
staff from the schools providing inclusive education of children with special needs in Mae Taeng
District, Chiang Mai Province comprising 30 school administrators, 30 academic teachers and 30
teachers for children with special needs. The total population was 90 in the academic year
2013. The tools used in this study were multiple choice questionnaires. The data were analyzed
through frequency and percentage. The in-depth interviews were analyzed through the content
analysis. The results showed as follows: The academic administration of schools providing
inclusive education in Mae Taeng District, Chiang Mai Province consisted of 4 aspects. 1) The
curriculum revealed that the performance with the highest percentage was to design the
curriculum based on the standards of the Ministry of Education, carry out learning and teaching
activities in accordance with the curriculum and plan to implement the curriculum with all
groups of study field and activities. According to the in-depth interviews, it was found that the
schools should offer curriculum for the children with special needs and provide the core
curriculum for them based on their types to the schools to help the teachers of each school
adjust the curriculum to the children in their own schools. 2) The learning and teaching activity
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management showed that the performance with the highest percentage was to arrange the
learning activities by letting the children express themselves creatively. Regarding the in-depth
interviews, it revealed that schools should plan to manage learning and teaching, prepare
individual education plans (IEP) and individual lesson plans (IIP) to match each type of the
children with special needs. 3) The measurement and evaluation revealed that the
performance with the highest percentage was to use a variety of methods to assess the
learners. According to the in-depth interviews, it was found that the administrators, the
teachers and people who concerned should plan together to create a criteria and tools for
evaluating the learners in the order of their skills and then assess them with a variety of testing.
4) The performance of the administrators showed that the performance with the highest
percentage was to attend the meetings to give suggestions and solve the learning and teaching
problems. Related to the in-depth interviews, the administrators should focus on inclusive
education in schools, create awareness of the teachers and the children concerning inclusive
education, support the teachers with trainings and knowledge development and supervise and
monitor the learning activity management for the children with special needs closely.
Keywords
Academic Administration, Inclusive Education, MaeTaeng District, Chiang Mai Province
บทนา
ในปีพุทธศักราช 2542 กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้เป็นปีการศึกษาเพื่อคนพิการ โดยมีนโยบายว่า
“ คนพิการทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียน ” และในปี 2543 มีนโยบายและเจตนารมณ์เกี่ยวกับการให้โอกาสและ
บริ การการศึกษาส าหรั บ เด็กพิเศษมาอย่ างต่อเนื่อง โดยมติคณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ได้มีนโยบายว่า “คนพิการทุกคนต้องได้เรียน โดยได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 10 วรรคสอง
กาหนดว่ า “การจั ดการศึ กษาส าหรั บ บุ คคลซึ่งมีความบกพร่ องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สั งคม
การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายบกพร่อง หรือทุพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ
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อื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง” มาตรา 22 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ” (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ, 2543, 1) และจากแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สาหรับเด็กด้อยโอกาส ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559)
ได้มีนโยบายที่จะขยายโอกาส จัดบริการการศึกษาสาหรับเด็กพิเศษอย่างกว้างขวางเพียงพอ
จากพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แ ละนโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ดั ง กล่ า วส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาและการให้บริการทางด้านการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มทุกคนในรูปแบบของการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้น
ให้ เด็กเรีย นรู้ ร่ว มกัน ช่ว ยเหลือซึ่งกัน และกัน จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อให้ เด็กดังกล่ าวพัฒ นาเต็ม
ศักยภาพ และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐและพระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและการพัฒนาที่ยั่งยืน
สาหรั บโรงเรี ยนที่มีการจั ดการเรี ยนร่ว ม ในเขตอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีจานวนทั้งหมด 30
โรงเรียนจากจานวนโรงเรียนทั้งหมด 52 โรงเรียน ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาหรับเด็กพิเศษและเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษได้มีโอกาสเข้ามาเรียน
ร่วมกับเด็กปกติเหมือนกันทุกโรงเรียน เห็นได้จากข้อมูลโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมที่มีนักเรียน LD ของ
อาเภอแม่แตง ที่มีเด็กพิเศษเรียนร่วมทั้งหมด 267 คน จากนักเรียนทั้งหมด 5,380 คน หรือคิดเป็นร้ อยละ 4.96
ของจานวนนักเรียนทั้งหมด (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2, 2556) อย่างไรก็ตาม
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ รวมถึงแนวทางการ
พัฒนาแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วม เพื่อให้สามารถดาเนินการบริหาร
จัดการเรียนร่วมได้ดีและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพจึงมีความจาเป็นต้องทราบข้อมูลพื้นฐานโดยรวม
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ รวมถึงแนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ที่มีการจั ดการเรีย นร่ วมในเขตพื้น ที่การศึกษานั้นอันจะได้ข้อมูล ที่จาเพาะและสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมในเขตพื้นที่ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมในอาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ทั้งหมด 4 ด้านคือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล
และด้านการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ซึ่งสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและการกาหนดนโยบาย
เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมในเขตอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วม ในเขตอาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่
วิธีการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 30 คน ครูวิชาการ จานวน 30 คน
ครูการศึกษาพิเศษ จานวน 30 คน ของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมในเขตอาเภอแม่แตง ในปีการศึกษา 2556
รวมทั้งสิ้น 90 คน ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้การสุ่มแบบเจาะจงได้ตัวแทนจากประชากร 9 คน คือ ผู้อานวยการ
โรงเรียน 3 คน ครูวิชาการ 3 คน และครูการศึกษาพิเศษ 3 คน รวม 9 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ชุดที่ 1 แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วม ในเขตอาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแบบเลือกตอบ ซึ่งมีการบริหาร 4 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตร ด้านที่ 2 ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านที่ 3 ด้านการวัดและประเมินผล และด้านที่ 4 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและการใช้ภาษาของแบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน และมีการ
ปรับปรุ งแก้ไขโดยพิจารณาเลือกข้อที่มีดัชนีความสอดคล้ องตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป แล้วจึงนาไปทดลองใช้กับกลุ่ ม
ตัวอย่าง 30 คน มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.90
ชุดที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมใน
เขตอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ชุดที่ 1 การเก็บ รวบรวมข้ อมูล จากแบบสอบถาม ผู้ วิ จัยเก็ บรวบรวมข้อ มูล ด้ว ยตนเอง โดยได้รั บ
แบบสอบถามคืน จ านวน 90 ฉบั บ คิ ดเป็ นร้อ ยละ 100 ตรวจสอบข้อมู ล แบบสอบถามแล้ ว มี ความสมบูร ณ์
ทุกฉบับ และนามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ
ชุดที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง จานวน 9 คน
โดยใช้แนวคาถามในการสัมภาษณ์เชิ งลึก การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วม ในเขต
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ แล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปประเด็น เสนอผลในลักษณะการบรรยาย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ชุดที่ 1 ข้อมูลจากแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วม ผู้วิจัย ทา
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ
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ชุดที่ 2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมในเขต
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปประเด็น เสนอผลเป็นการบรรยาย
ผลการวิจัย
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 58.89 มีอายุมากกว่า 45 ปี
จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11 มีการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 71.11 ส่วน
ตาแหน่งพบว่า มีจานวนเท่ากันคือ จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน/หรือรักษา
ราชการแทนในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน ครูวิชาการ และครูรับผิดชอบเกี่ยวกับเด็กพิเศษ มีประสบการณ์
ในการทางานมากกว่า 20 ปี จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 51.11 และเป็นโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน
ระหว่าง 121 – 300 คน) จานวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.89
2. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วม ในเขตอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางที่ 1
ด้านหลักสูตร
ปฏิบัติ
ไม่ได้ปฏิบัติ
ไม่แน่ใจ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1. จัดทาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น 75
83.33
9
10
6
6.67
2. จัดทาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้เรียน
85
94.44
2
2.22
3
3.34
3. จัดทาหลักสูตรสะท้อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
80
88.89
1
1.11
9
10
4. จัดทาหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
87
96.67
1
1.11
2
2.22
5. จัดทาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม โดยเนื้อหาวิชาและรายวิชา
ได้มีการบูรณาการกัน
65
72.22
7
7.78
18
20
6. จัดทาหลักสูตรเฉพาะเด็กพิเศษ
30
33.33
53
58.89
7
7.78
7. จัดทาโครงการทางวิชาการให้สอดคล้องกับหลักสูตร
30
33.33
43
47.78
17
18.89
8. จัดทาโครงการเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
52
57.78
9
10
29
32.22
3.33
9. กาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
87
96.67
3
3.33
รายการ

(N = 90)
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ตารางที่ 1
ด้านหลักสูตร (ต่อ)
ปฏิบัติ
ไม่ได้ปฏิบัติ
ไม่แน่ใจ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
10. มีการวางแผนการนาหลักสูตรไปใช้ทุกกลุ่มสาระและกิจกรรม
87
96.67
3
2.22
11. ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
51
56.67
2
17.78
37
41.11
12. จัดทาหลักสูตรกระตุ้นให้เกิดการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ
69
76.66
16
5
5.56
13. ปรับปรุง แก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดจากการนาหลักสูตรไปใช้
63
70
14
15.56
13
14.44
14. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
76
84.44
6
6.67
8
8.89
15. มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
78
86.66
6
6.67
6
6.67
16. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
76
84.44
14
15.56
17. ครูมีการจัดทาแผน IEP และ IIP สาหรับเด็กพิเศษทุกคน
54
60
7
7.78
29
32.22
18. จัดครูที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาพิเศษรับผิดชอบ
ในการสอนเด็กพิเศษ
61
67.78
19
21.11
10
11.11
19. ส่งเสริมครูในการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษ
66
73.33
6
6.67
18
20
รายการ

(N = 90)
จากตารางที่ 1 ด้านหลักสูตร พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติโดยมีค่าร้อยละสูงสุด คือ จัดทาหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการกาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
และ มีจัดทาหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ คิดเป็นร้อยละ 96.67 ส่วนข้อที่เห็นว่าไม่ได้
ปฏิบัติโดยมีร้อยละสูงสุด คือ จัดทาหลักสูตรเฉพาะเด็กพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 58.89 และข้อที่ไม่แน่ใจโดยมีร้อยละ
สูงสุด คือ ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 41.11
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหาร ครูวิชาการและครูรั บผิดชอบเด็กพิเศษ เห็นว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษาซึ่งปรับมาจากหลักสูตรแกนกลาง ผู้บริหารต้องศึกษาหลักสูตรแล้วดาเนินการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาแบบบูรณาการสอดแทรกกิจกรรมสาหรับเด็กพิเศษ มีการกาหนดนโยบายและวางแผนร่วมกันในการ
จัดทาหรือจัดหาหลักสูตร เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับเด็กพิเศษที่จะเข้ามาเรียน เนื่องจากหลักสูตรสาหรับเด็กพิเศษใน
โรงเรียนจัดการเรียนร่วมมีน้อย เพราะโรงเรียนไม่ให้ความสาคัญในการจัดทาหลักสูตร ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสาหรับผู้เรียนในทุกประเภท ผู้บริหารควรให้ความสนใจ เห็นความสาคัญในการจัดทา
หลักสูตรสาหรับเด็กพิเศษ และควรมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรที่จัดทาขึ้นสาหรับเด็กพิเศษ เพื่อหาข้อดี
ข้อด้อย แล้วนาไปปรับปรุง และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
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ตารางที่ 2
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (N=90)
รายการ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน
4. ร่วมมือกันกับผู้ปกครองเด็กพิเศษในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
7. จัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคล
8. ใช้แรงเสริมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กพิเศษ
9. จัดซื้อสื่อสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาแก่เด็กพิเศษ
10. แนะนาเทคนิคการสอนสาหรับเด็กให้ผู้ปกครองนาไปปฏิบัติที่
บ้าน
11. สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออย่างหลากหลาย
12. นิเทศการเรียนการสอนและนาผลไปปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ

ปฏิบัติ
จานวน ร้อยละ
88
97.78
69
76.67
67
74.44

ไม่ได้ปฏิบัติ
จานวน ร้อยละ
2
2.22
21
23.33
5
5.56

ไม่แน่ใจ
จานวน ร้อยละ
18
20

53
82
78
83
76

58.89
91.11
86.67
92.23
84.44

12
8
2
3
6

13.33
8.89
2.22
3.33
6.67

25
10
4
8

27.78
11.11
4.44
8.89

42
64
48

46.67
71.11
53.33

14
7
16

15.56
7.78
17.78

34
19
26

37.77
21.11
28.89

(N=90)

จากตารางที่ 2 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมในเขตอาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติโดยมีร้อยละสูงสุด คือ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ คิดเป็ นร้อยละ 97.78 ส่วนข้อที่เห็นว่าไม่ได้ปฏิบัติโดยมีร้อย
ละสูงสุด คือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 23.33 และข้อที่ไม่แน่ใจ
โดยมีร้อยละสูงสุด คือ นิเทศการเรียนการสอนและนาผลไปปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ คิดเป็นร้อยละ 37.77
จากการสัมภาษณ์เชิงลึ ก ผู้บริหาร ครูวิชาการและครูรับผิดชอบเด็กพิเศษ เห็นว่า ควรมีการวางแผน
จัดการเรียนการสอนร่วมกัน รวมทั้งการสร้างความตระหนักให้บุคลากรในโรงเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แก่
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนตลอดจนชุมชนให้ความสาคัญ ความเข้าใจ เห็ นอกเห็นใจแก่เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ครูต้องศึกษาพื้นฐานของนักเรียนทุกคนโดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษว่าแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร
บกพร่องในเรื่องใด เพื่อหาวิธีการจัดการเรียนการสอนและจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และการจัดทา
แผนการสอนเฉพาะบุ คคล (IIP) ให้ ตรงกับเด็กพิเศษแต่ละประเภท ครูควรได้รับการพัฒนาตนเอง ส่งเสริม
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สนับสนุนเข้าอบรม ในเรื่องเด็กพิเศษเรียนร่วม มีการพัฒนาสื่อและนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสม
สาหรับเด็กพิเศษ มีการจัดทาบันทึกการพัฒนาการของเด็กตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนครั้งต่อไป
ตารางที่ 3
ด้านการวัดและประเมินผล
ปฏิบัติ
จานวน ร้อยละ

รายการ
1. จัดระบบการบันทึก การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของเด็ก
พิเศษ
2. วางแผนให้มีการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ในแผน IEP ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3. วางแผน การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือวัดผลให้มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ
4. วางแผน การจัดทาเอกสารการวัดผลและประเมินผลอย่าง
สม่าเสมอ
5. มีการวางแผน วิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนาผลมา
ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน
6. สังเกตและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
7. ใช้วิธีการที่หลากหลายในการประเมินผู้เรียน
8. จัดการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในแผน IEP
9. ปรับและยืดหยุ่นกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในหลักสูตรให้
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนที่เป็นเด็กพิเศษ

ไม่ได้ปฏิบัติ
จานวน ร้อยละ

ไม่แน่ใจ
จานวน ร้อยละ

30

33.33

15

16.67

45

50

53

58.89

13

14.44

24

26.67

31

34.44

17

18.89

42

46.67

30

33.33

16

17.78

44

48.89

72
74
77
55

80
82.22
85.56
61.11

8
16
9
16

8.89
17.78
10
17.78

10
4
19

11.11
4.44
21.11

75

83.33

1

1.11

14

15.56

N=90
จากตารางที่ 3 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วม ในเขตอาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติโดยมีร้อยละสูงสุด คือ ใช้วิธีการที่หลากหลายในการ
ประเมินผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 85.56 ส่วนข้อที่เห็นว่าไม่ไ ด้ปฏิบัติโดยมีร้อยละสูงสุด คือ วางแผน การสร้างและ
ปรับปรุงเครื่องมือวัดผลให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 18.89 และข้อที่ไม่แน่ใจโดยมีร้อยละ
สูงสุด คือ จัดระบบการบันทึก การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของเด็กพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 50.00
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ บริหาร ครูวิชาการและครูรับผิดชอบเด็กพิเศษ เห็นว่า ควรมีการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการวัดผลและประเมินผลเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท ดาเนินการวางแผน
ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณะครูแ ละผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสร้างเกณฑ์เครื่องมือ
สาหรับวัดผลและประเมินผลตามลาดับขั้นของทักษะของเด็ก แล้วใช้วิธีการวัดผลโดยการทดสอบด้วยวิธีการหลาย
ๆ วิธี เมื่อเด็กที่มีความต้องพิเศษมีทักษะตามขั้นย่อย ๆ เหล่านั้นแล้ว ให้ถือว่าเด็กสอบผ่านและไม่ควรเปรียบเทียบ
ผลสั ม ฤทธิ์ กั บ เด็ ก อื่ น แต่ ค วรเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของเด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษเอง
ว่ามีความก้าวหน้าเพียงใด มีการปรับปรุงเครื่องมือ วิธีการวัดผลให้เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละ
ประเภทเป็นประจา
ตารางที่ 4
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
ปฏิบัติ
จานวน ร้อยละ

รายการ
1. ผู้บริหารวางแผน กาหนดนโยบาย เป้าหมายและนาไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหารวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดทา
แผนงาน โครงการ
3. ผู้บริหารมีลักษณะเป็นผู้นาด้านวิชาการ
4. ผู้บริหารส่งเสริมส่งเสริมให้ครูมีการทาวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนา
และแก้ปัญหาเด็กพิเศษ
5. ผู้บริหารนิเทศการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
6. ผู้บริหารส่งเสริมผู้ร่วมงานให้เป็นผู้นาในการปฏิบัติหน้าที่
7. ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่ ให้กับผู้ร่วมงานตามความสามารถ
8. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการจัดการระบบสารสนเทศ
9. ผู้บริหารจัดหาเอกสารตาราเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กพิเศษมาไว้ให้
ศึกษา
10. ผู้บริหารกาหนดแนวทางในการนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
11. ผู้บริหารประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน
12. ผู้บริหารมีทักษะในการทางานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
13. ผู้บริหารให้คาแนะนาปรึกษาแก่บุคลากร
14. ผู้บริหารร่วมประชุมเสนอแนะ แก้ไขปัญหา การเรียนการสอน
15. ผู้บริหารประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
N=90
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ไม่ได้ปฏิบัติ
จานวน ร้อยละ

ไม่แน่ใจ
จานวน ร้อยละ

58

64.44

7

7.78

25

27.78

58

64.44

25

27.78

7

7.78

70

77.78

20

22.22

-

-

74

82.22

10

11.11

6

6.67

56
65
79
57

62.22
72.22
87.78
63.34

31
11
11
31

34.44
12.22
12.22
34.44

3
14
2

3.34
15.56
2.22

39

43.33

50

55.56

1

1.11

67

74.44

16

17.78

7

7.78

66
81
85
89
71

72.22
90
94.44
98.89
78.89

15
3
1
1
2

16.67
3.33
1.11
1.11
2.22

10
6
4
17

11.11
6.67
4.45
18.89

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558

จากตารางที่ 4 การบริ ห ารงานวิช าการของโรงเรี ยนที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นร่ ว ม ในเขตอ าเภอแม่ แ ตง
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติโดยมีร้อยละสูงสุด คือ ผู้บริหารร่วม
ประชุมเสนอแนะ แก้ไขปัญหา การเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 98.89 ส่วนข้อที่เห็นว่าไม่ได้ปฏิบัติโดยมีร้อยละ
สูงสุด คือ ผู้บริหารจัดหาเอกสารตาราเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กพิ เศษมาไว้ให้ศึกษา คิดเป็นร้อยละ 55.56 และข้อที่
ไม่แน่ ใจโดยมีร้อยละสูงสุด คือ ผู้ บ ริห ารวางแผน กาหนดนโยบาย เป้าหมายและนาไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 27.78
จากการสั มภาษณ์เชิงลึ ก ผู้บ ริ หาร ครูวิช าการและครูรับผิดชอบเด็กพิเศษ เห็ นว่า ควรศึกษาและให้
ความสาคัญกับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน สร้างความตระหนักให้แก่ครูและนักเรียนในการจัดการเรียนร่วม
สนับสนุนสื่อ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ให้กับเด็กพิเศษแต่ละประเภท สนับสนุนให้ครูที่รับผิดชอบ เด็กพิเศษ
เรียนร่วมได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเรียนร่วม ควรนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สาหรับเด็กพิเศษ
อภิปรายผล
ด้า นหลั ก สู ต ร พบว่า ข้ อที่ มีก ารปฏิบั ติโ ดยมีร้ อยละสู ง สุ ด คื อ การจัด ทาหลั กสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากโรงเรี ย นที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นร่ ว ม ในเขตอ าเภอแม่ แ ตง
จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยกาหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
คนดีมีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการ (2545, 25) ที่ได้กาหนดไว้ว่า การบริ หารหลักสูตร
เป็ น ภารกิ จ หนึ่ ง ที่ ส าคัญ ที่ ผู้ ส อนต้ องปรั บ ปรุ งกระบวนการสอน และประเมิ น กระบวนการสอนของตน เพื่ อ
ตอบสนองต่ อความต้ องการของผู้ เ รี ย นและความจาเป็ นตลอดเวลาจึ งเป็น เรื่ องส าคัญ ที่ส ถานศึ กษา จะต้อ ง
ดาเนินการในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับบุญมี เณรยอด (2546, 145) ที่กล่าวไว้ว่า หลักสูตรให้
ความรู้และประสบการณ์ที่สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียน เพื่อผู้เรียนจะได้พัฒนาไปตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้หลักสูตร
มีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนแม่บทของการจัดการศึกษาที่กาหนดแนวทางและ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาเอาไว้
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติโดยมีร้อยละสูงสุดคือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
[671]

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558

ความเหมาะสมกับผู้เรียน มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งทาให้ผู้เรียนมีความกล้าคิด กล้าทา และ
กล้าแสดงออก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของไพบูลย์ แจ่มพงษ์ (2541, 38) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน
ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน ร่ว มประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง บทเรียนต้องท้าทายทางปัญญา
คาถามต่างๆต้องพัฒนาทักษะความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างอิสระ ใช้แหล่ง
ความรู้ที่เหมาะสมและใช้เทคโนโลยีหลากหลายเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติโดยมีร้อยละสูงสุดคือ การใช้วิธีการที่ห ลากหลายใน
การประเมินผู้เรียน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมแต่ละแห่ง มีระเบียบการวัดผล ประเมินผล
ที่แตกต่างกัน ซึ่งครูผู้สอนแต่ละคนใช้เครื่องมือในการวัดผลที่หลากหลาย โดยใช้กิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนตาม
แผน IEP และแผน IIP ซึ่งสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2546, 46) ที่กล่าวไว้
ว่า การวัดและประเมินผลการเรียนของเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะต้องแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษออกจาก
เด็กปกติโดยไม่นาคะแนนและจานวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษไปรวมกับเด็กปกติการวัดผลจะต้องสอดคล้องกับ
การเรีย นการสอนของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ล ะคน รายละเอียดของการประเมินผลกาหนดไว้แล้ว ใน
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ในกรณีที่เด็กมีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติและเรียนเนื้อหาครบถ้วน
เช่นเดียวกับเด็กปกติโดยไม่มีการยกเว้น การวัดและประเมินผลจึงเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกับที่ใช้กับเด็กปกติ นั่นคือ
เป็ น ไปตามระเบี ย บของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผลการเรี ย น ตามหลั ก สู ต รประถมศึ ก ษา
พุทธศักราช 2521 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2533) ที่กาหนดไว้ว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการยกเว้ น
จุดประสงค์บางข้อแต่ยกเว้นเนื้อหา การวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคลสาหรับเด็กแต่ละคน นอกจากนี้ Ubben & Hughes, 1987 (อ้างถึงใน ธวัช กรุดมณี, 2550) กล่าวว่า
การประเมินผลเป็นองค์ประกอบช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพของโรงเรียนซึ่งคณะครูต้องทาความตกลงกันใน
โรงเรียน ในการเอาใจใส่พฤติกรรมการทางานของนักเรียน เอาใจใส่เด็กให้ประสบความสาเร็จทั้งด้านการเรียน
การสอน คุณธรรมและจริยธรรม ครูต้องเข้าใจเป้าหมายในการเรียนการสอน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
และช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียนทั้งที่เป็นรายบุคคลและรายกลุ่มเมื่อนักเรียน ส่งงานที่ได้รับมอบหมายแล้ว
นักเรียนต้องได้รับข้อมูลย้อนกลับ และผู้ปกครองต้องได้รับรายงานความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักเรียน
อย่างสม่าเสมอ
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติโดยมีร้อยละสูงสุดคือ ผู้บริหารร่วมประชุม
เสนอแนะ แก้ไขปัญหา การเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วม มีบทบาท
หน้าที่ในการเป็นผู้นาหลักของโรงเรียนในทุกด้าน ซึ่งภาระหน้าที่อันสาคัญที่ถือได้ว่า เป็นหัวใจของโรงเรียน คือการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยต้องสนับสนุน ส่งเสริม แก้ไขปัญหา และอุปสรรค เพื่อให้ครูสามารถ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตรในการเรียนร่วมระหว่างเด็กพิเศษกับ เด็กปกติ ซึ่ง
สอดคล้องกับกมลวรรณ รอดจ่าย (2552, 24) ที่ได้ให้ความหมายของการบริหารโรงเรียนไว้ว่า การบริหารโรงเรียน
เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ งที่ผู้บริหารโรงเรียนร่วมมือกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นสมาชิก ที่ดีในสังคมต่อไป ส่วนนงลักษณ์ เรือนทอง
(2550, 43) กล่าวว่า ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียนประกอบด้วย บริหารงานวิชาการ เช่น บริหารหลักสูตร การ
เรี ย นการสอน การวั ด ผลประเมิ น ผล ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น เป้ า หมายสู ง สุ ด ของโรงเรี ย น บริ ห ารบุ ค ลากร อั น ได้ แ ก่
กระบวนการจูงใจคนให้ทางานเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน โดยตัวเขาเองพอใจที่จะทางานนั้น ๆ ด้วย ข้อนี้ถือว่าเป็น
เครื่องมือที่สาคัญที่สุดที่จะให้เป้ าหมายของโรงเรียนเป็นไปได้ ผู้บริหารโรงเรียนที่ดีย่อมตระหนักเสมอว่า ภารกิจ
ของโรงเรียนจะบรรลุเป้าหมายอย่างดี จาเป็นต้องมีการประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน
สรุป
จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วม ในเขตอาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าผลการวิจัยจะพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียน
ร่วม ในเขตอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักสูต ร 2) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
3) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน และ 4) ด้านการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้บริหาร ส่วนใหญ่มีร้อยละของการ
ปฏิบัติสูงก็ตาม แต่ก็มีส่วนที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า ยังไม่ได้ปฏิบัติ และยังไม่แน่ใจอยู่นอกจากนี้ยังพบปัญหา
การขาดความรู้ด้านการบริ ห ารจั ดการเรี ย นร่วมและไม่มีติดตามผลการจัดการเรียนร่ว ม ดังนั้น ควรนาเสนอ
ผลการวิจัยต่อผู้บริหาร เพื่อนาไปพัฒนาการจัดการเรียนร่วมให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา นั่นคือ ผู้เรียน
ที่เป็นเด็กพิเศษสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้อย่างมีความสุข
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการบริหารงานด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของโรงเรียนที่มีการจัดการ
เรียนร่วม
2. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเด็กปกติและโรงเรียนที่มีการ
จัดการเรียนร่วม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
เอกสารอ้างอิง
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