บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข ้อมู ลในการวิจยั เรื อง การศึ กษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ กษา
โรงเรี ย นบ้า นขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ ง เทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้จดั ลํา ดับ การเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 3 ตอน ดังนี0
ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามในโรงเรี ยนบ้านขุน
ประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร
ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลสภาพการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ย นบ้านขุน
ประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร
ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนบ้านขุน
ประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร
ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในโรงเรี ยนบ้ านขุนประเทศ
เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการแจกแจงความถีและหาค่าร้อยละ
ตารางที 4.1 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามเกียวกับการศึกษา
การบริ หารงานวิช าการ: กรณี ศึกษาโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ ง เทพมหานคร
จําแนกตามเพศ
เพศ
- ชาย
- หญิง

จํานวน
17
42

ร้ อยละ
28.81
71.19

จากตารางที 4.1 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 71.19 อีก
ร้อยละ 28.81 เป็ นเพศชาย
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ตารางที 4.2 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามเกียวกับการศึกษา
การบริ หารงานวิชาการ : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร
จําแนกตามอายุ
อายุ
- ตํากว่า 25 ปี
- 26 – 35 ปี
- 36 – 45 ปี
- 46 – 50 ปี
- มากกว่า 50 ปี

จํานวน
2
18
25
7
7

ร้ อยละ
3.39
30.51
42.37
11.86
11.86

จากตารางที 4.2 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี คิดเป็ นร้อยละ
42.37 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 30.51 และอายุระหว่าง 46 – 50 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 11.86 และอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 11.86 และอายุตากว่
ํ า 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ
3.39
ตารางที 4.3 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามเกียวกับการศึกษา
การบริ หารงานวิชาการ : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร
จําแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
- ตํากว่าปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาตรี
- สู งกว่าปริ ญญาตรี

จํานวน
29
30

ร้ อยละ
49.15
50.85

จากตารางที 4.3 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 50.85 และทีเหลือเป็ นวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 49.15
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ตารางที 4.4 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามเกียวกับการศึกษา
การบริ หารงานวิชาการ : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร
จําแนกตามตําแหน่ง
ตําแหน่ ง
- ผูอ้ าํ นวยการ
- รองผูอ้ าํ นวยการ
- ครู ผสู ้ อน

จํานวน
1
3
55

ร้ อยละ
1.69
5.08
93.22

จากตารางที 4.4 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นครู ผูส้ อน คิ ดเป็ นร้ อยละ 93.22
รองลงมา คือรองผูอ้ าํ นวยการ คิดเป็ นร้อยละ 5.08 และผูอ้ าํ นวยการ คิดเป็ นร้อยละ 1.69
ตารางที 4.5 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามเกียวกับการศึกษา
การบริ หารงานวิชาการ : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร
จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน
ประสบการณ์ ในการทํางาน
- ไม่เกิน 5 ปี
- 6 – 10 ปี
- 11 – 15 ปี
- 16 – 20 ปี
- 21 – 25 ปี
- 26 – 30 ปี
- มากกว่า 30 ปี

จํานวน
13
21
12
7
5
1
-

ร้ อยละ
22.03
35.59
20.34
11.86
8.47
1.69
-

จากตารางที 4.5 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทํางาน 6 – 10 ปี
คิดเป็ นร้ อยละ 35.59 รองลงมาคือ ไม่เกิ น 5 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 22.03 และมี ประสบการณ์ ทาํ งาน
11 – 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.34 และมีประสบการณ์ทาํ งาน 16 – 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ11.86 และมี
ประสบการณ์ทาํ งาน 21 – 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 8.47 และมีประสบการณ์ทาํ งาน 26 – 30 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 1.69
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ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสภาพการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนบ้ านขุนประเทศ เขต
หนองแขม กรุ งเทพมหานคร
ตารางที 4.6 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริ หารงานวิชาการ : กรณี ศึกษาโรงเรี ยน
บ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในด้านการจัดทําข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ
1. การวางแผนงานวิชาการ
ด้านการจัดทําข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ
- มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ
- มีการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ
- มีการพัฒนาบุคลากรเกียวกับการจัดทําข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ
- มีการจัดระบบเครื อข่ายสารสนเทศงานวิชาการ
- มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ

จํานวน ร้ อยละ
38
43
38
38
30

64.41
72.88
64.41
64.41
50.85

จากตารางที 4.6 พบว่าในด้านการจัดทําข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ กิ จกรรมที
ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่ ในโรงเรี ยนตอบ คื อ มี ก ารจัดระบบฐานข้อมู ลสารสนเทศงาน
วิชาการ คิดเป็ นร้ อยละ 72.88 รองลงมา คือ มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนข้อมูลสารสนเทศงาน
วิช าการ และมี ก ารพัฒนาบุ ค ลากรเกี ยวกับ การจัดทํา ข้อมู ล สารสนเทศงานวิช าการ และมี ก าร
จัดระบบเครื อข่ายสารสนเทศงานวิชาการ คิ ดเป็ นร้ อยละ 64.41 และมีการตรวจสอบติ ดตามและ
ประเมินผลข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ คิดเป็ นร้อยละ 50.85
ตารางที 4.7 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริ หารงานวิชาการ : กรณี ศึกษาโรงเรี ยน
บ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในด้านการจัดทําแผนงานวิชาการ
1. การวางแผนงานวิชาการ
ด้านการจัดทําแผนงานวิชาการ
- มีการแต่งตั0งคณะกรรมการจัดทําแผนงานวิชาการ
- มีการให้ความรู ้ความเข้าใจในการจัดทําแผนงานวิชาการแก่บุคลากร
- มีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทําแผนงานวิชาการ
- มีการจัดทํารายงานผลการวางแผนพัฒนางานวิชาการ

จํานวน ร้ อยละ
42
33
39
42

71.19
55.93
66.10
71.19
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- มีการจัดทําแผนงานวิชาการ

46

77.97

จากตารางที 4.7 พบว่าในด้านการจัดทําแผนงานวิชาการ กิ จกรรมที ผูบ้ ริ หารและ
ครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คือ มีการจัดทําแผนงานวิชาการ คิดเป็ นร้อยล่ะ 77.97 รองลงมา
คือ มีการแต่งตั0งคณะกรรมการจัดทําแผนงานวิชาการ และมีการจัดทํารายงานผลการวางแผนพัฒนา
งานวิชาการ คิดเป็ นร้อยละ 71.19 เท่ากัน และมีการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการจัดทําแผนงานวิชาการ คิด
เป็ นร้อยละ 66.10 และยังมีการให้ความรู ้ความเข้าใจในการจัดทําแผนงานวิชาการแก่บุคลากร คิด
เป็ นร้อยละ 55.93
ตารางที 4.8 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริ หารงานวิชาการ : กรณี ศึกษาโรงเรี ยน
บ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในด้านการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา

2. การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
จํานวน ร้ อยละ
ด้านการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
- มี ก ารสร้ า งความตระหนั ก แก่ บุ ค ลากรในด้ า นการจัด ทํา หลั ก สู ต ร
43
72.88
สถานศึกษา
- มีการแต่งตั0งคณะกรรมการประเมินหลักสู ตรสถานศึกษา
48
81.36
- มีการจัดทํายกร่ างหลักสู ตรสถานศึกษา
41
69.49
- มีการสรุ ปเรี ยบเรี ยงการจัดทําหลักสู ตร
42
71.19
- มีการประกาศใช้หลักสู ตรสถานศึกษา
41
69.49
จากตารางที 4.8 พบว่าในด้านการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา กิจกรรมทีผูบ้ ริ หารและ
ครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คือ มีการแต่งตั0งคณะกรรมการประเมินหลักสู ตรสถานศึกษา
คิดเป็ นร้อยละ 81.36 รองลงมาคือ มีการสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในด้านการจัดทําหลักสู ตร
สถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 72.88 มีการสรุ ปเรี ยบเรี ยงการจัดทําหลักสู ตร คิดเป็ นร้อยละ 71.19 และ
ยังมีการจัดทํายกร่ างหลักสู ตรสถานศึกษา และมีการประกาศใช้หลักสู ตรสถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ
69.49 เท่ากัน
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ตารางที 4.9 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริ หารงานวิชาการ : กรณี ศึกษาโรงเรี ยน
บ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในด้านการนําหลักสู ตรสถานศึกษาไปใช้
2. การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
จํานวน ร้ อยละ
ด้านการนําหลักสู ตรสถานศึกษาไปใช้
- มีการประชุมชี0แจงให้ครู ได้รับทราบแนวทางการนําหลักสู ตรไปใช้
47
79.66
- จัดให้ครู แต่ละกลุ่ มสาระร่ วมกันวิเคราะห์ หลัก สู ตรสู่ แผนการจัดการ
50
84.75
เรี ยนรู ้
- มีการจัดทําแผนการ และกระบวนการเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย ทันสมัย มุ่งสู่
56
94.92
คุณภาพผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
- มี การประเมิ นผลการใช้หลักสู ตรให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทํา
39
66.10
หลักสู ตร
- มีการสรุ ปผลการนําหลักสู ตรไปใช้
28
47.46
จากตารางที 4.9 พบว่าในด้านการนําหลักสู ตรสถานศึกษาไปใช้ กิ จกรรมทีผูบ้ ริ หาร
และครู ผู ้ส อนส่ ว นใหญ่ ใ นโรงเรี ย นตอบ คื อ มี ก ารจัด ทํา แผนการ และกระบวนการเรี ย นรู ้ ที
หลากหลาย ทันสมัย มุ่งสู่ คุณภาพผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ คิดเป็ นร้อยละ 94.92 รองลงมา คือ จัดให้ครู แต่
ละกลุ่มสาระร่ วมกันวิเคราะห์หลักสู ตรสู่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คิดเป็ นร้อยละ 84.75 มีการประชุ ม
ชี0แจงให้ครู ได้รับทราบแนวทางการนําหลักสู ตรไปใช้ คิดเป็ นร้อยละ 79.66 มีการประเมินผลการใช้
หลักสู ตรให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทําหลักสู ตร คิดเป็ นร้อยละ 66.10 และยังมีการสรุ ปผล
การนําหลักสู ตรไปใช้ คิดเป็ นร้อยละ 47.46
ตารางที 4.10 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในด้านการนิ เทศ ติดตามการใช้หลัก
สู ตสถานศึกษา
2. การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
ด้านการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสู ตสถานศึกษา
- มีการตรวจเยียม และการสังเกตการณ์ในชั0นเรี ยน
- มีการสอนแนะ (Coaching) จากผูบ้ ริ หารและผูเ้ กียวข้อง
- มีการตรวจแผนการจัดการเรี ยนรู ้

จํานวน ร้ อยละ
52
37
47

88.14
62.71
79.66
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- มีการจัดทําบันทึกหลังการสอน
- มีการประเมินผลสัมฤทธิP ทางการเรี ยน

51
46

86.44
77.97

จากตารางที 4.10 พบว่าในด้านการนิ เทศ ติดตามการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา กิจกรรม
ทีผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คือ มีการตรวจเยียม และการสังเกตการณ์ในชั0น
เรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 88.14 รองลงมา คือ มีการจัดทําบันทึกหลังการสอน คิดเป็ นร้อยละ 86.44 มีการ
ตรวจแผนการจัดการเรี ยนรู ้ คิดเป็ นร้อยละ 79.66 มีการประเมินผลสัมฤทธิP ทางการเรี ยน คิดเป็ นร้อย
ละ 77.97 และยังมีการสอนแนะ (Coaching) จากผูบ้ ริ หารและผูเ้ กียวข้อง คิดเป็ นร้อยละ 62.71
ตารางที 4.11 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในด้านการประเมินผลการใช้หลักสู ต
สถานศึกษา
2. การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
จํานวน ร้ อยละ
ด้านการประเมินผลการใช้หลักสู ตสถานศึกษา
- มีการประชุมชี0แจงให้ครู ได้รับรู ้แนวทางการตรวจสอบหลักสู ตร
41
69.49
- คณะกรรมการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา ร่ วมกันตรวจสอบ ทบทวนผล
53
89.83
การใช้หลักสู ตรทุกปี การศึกษา
- มีการจัดทําสรุ ปข้อมูลเพือเตรี ยมจัดทํารายงานการประเมินหลักสู ตร
49
83.05
- มีการนิเทศ ประเมินผลการใช้หลักสู ตรอย่างต่อเนือง
37
62.71
จากตารางที 4.11 พบว่าในด้านการประเมินผลการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา กิจกรรมที
ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คือ มีคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
ร่ วมกันตรวจสอบ ทบทวนผลการใช้หลักสู ตรทุกปี การศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 89.83 รองลงมา คือ มี
การจัดทําสรุ ป ข้อมูล เพื อเตรี ยมจัดทํา รายงานการประเมิ นหลัก สู ตร คิ ดเป็ นร้ อยละ 83.05 มี ก าร
ประชุมชี0แจงให้ครู ได้รับรู ้แนวทางการตรวจสอบหลักสู ตร คิดเป็ นร้อยละ 69.49 และยังมีการนิ เทศ
ประเมินผลการใช้หลักสู ตรอย่างต่อเนือง คิดเป็ นร้อยละ 62.71
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ตารางที 4.12 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในด้านการรายงานการประเมินผลการ
ใช้หลักสู ตรสถานศึกษา
2. การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
จํานวน ร้ อยละ
ด้านการรายงานการประเมินผลการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา
- มีการรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกผลการประเมินการใช้หลักสู ตร
45
76.27
- มี ก ารนํา ผลการรวบรวมข้อ มู ล จากข้อ 1 ไปจัด กระทํา ตามขั0น ตอน
48
81.36
กระบวนการประเมินผลทางสถิติ
- มีการจัดทํารายงานการตรวจสอบทบทวนหลักสู ตร
51
86.44
- มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลให้ผเู ้ กียวข้องและสาธารณชนทราบ
34
57.63
จากตารางที 4.12 พบว่าในด้านการรายงานการประเมินผลการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา
กิจกรรมทีผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คือ มีการจัดทํารายงานการตรวจสอบ
ทบทวนหลักสู ตร คิดเป็ นร้อยละ 86.44 รองลงมา คือ มีการนําผลการรวบรวมข้อมูลจากข้อ 1 ไปจัด
กระทําตามขั0นตอนกระบวนการประเมินผลทางสถิติ คิดเป็ นร้อยละ 81.36 มีการรวบรวมข้อมูลจาก
แบบบันทึกผลการประเมิ นการใช้หลักสู ตร คิดเป็ นร้ อยละ 76.27 และยังมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลให้
ผูเ้ กียวข้องและสาธารณชนทราบ คิดเป็ นร้อยละ 57.63
ตารางที 4.13 แสดงจํา นวนและค่ า ร้ อ ยละของการศึ ก ษาการบริ ห ารงานวิ ช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้า นขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในด้า นการพัฒนาและปรั บ ปรุ ง
หลักสู ตรสถานศึกษา
2. การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
จํานวน ร้ อยละ
ด้านการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา
- ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการประชุ มชี0 แจงให้ครู เห็นความสําคัญ และแนวทาง
51
86.44
การพัฒนาและการปรับปรุ งหลักสู ตร
- คณะกรรมการมีการปรับปรุ งหลักสู ตร นําข้อมูลจากผลการประเมินผล
46
77.97
การใช้หลักสู ตรมาวางแผนพัฒนา และปรับปรุ งหลักสู ตร
- มีการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตร
47
79.66
- มี การจัดทําสรุ ปรายงานผลการปรับปรุ งหลักสู ตรให้ฝ่ายวิชาการ และ 35
59.32
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ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนทราบ
- มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสู ตรในปี การศึกษาต่อไป

45

76.27

จากตารางที 4.13 พบว่าในด้านการพัฒนาและปรั บปรุ งหลักสู ตรสถานการศึ กษา
กิ จกรรมที ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คื อ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการประชุ ม
ชี0 แจงให้ครู เห็ นความสําคัญและแนวทางการพัฒนาการปรั บปรุ งหลักสู ตร คิ ดเป็ นร้ อยละ 86.44
รองลงมา คือ มีการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตร คิดเป็ นร้อยละ 79.66 มีคณะกรรมการมี
การปรั บปรุ งหลักสู ตร นําข้อมูล จากผลการประเมิ นผลการใช้หลัก สู ตรมาวางแผนพัฒนา และ
ปรับปรุ งหลักสู ตรคิดเป็ นร้อยละ 77.97 มีการนิ เทศติดตามการใช้หลักสู ตรในปี การศึกษาต่อไป คิด
เป็ นร้ อยละ 76.27 และยังมีการจัดทําสรุ ปรายงานผลการปรับปรุ งหลักสู ตรให้ฝ่ายวิชาการ และ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนทราบ คิดเป็ นร้อยละ 59.32
ตารางที 4.14 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3. การบริ หารการจัดการเรี ยนรู้
จํานวน ร้ อยละ
ด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
- มีการประชุ มชี0 แจงสร้างความตระหนักเกียวกับการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ที
53
89.83
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
- มีการศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการ
35
59.32
- มีการจัดทําคําสังแต่งตั0งผูร้ ับผิดชอบ
53
89.83
- มีการจัดทํากําหนดขอบข่ายของงานให้ผเู ้ กียวข้องรับทราบ
49
83.05
- มีการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้คาํ แนะนําปรึ กษา ตรวจสอบ/ นิ เทศ ให้ขวัญ
36
61.02
กําลังใจ
- มีการตรวจสอบ/ วัดผลเป็ นระยะ ๆ
38
64.41
- มีการจัดทําสรุ ปรวบรวมผลและรายงานผูเ้ กียวข้อง
36
61.02
จากตารางที 4.14 พบว่า ในด้า นการบริ หารจัดการเรี ย นรู ้ ที เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ
กิ จกรรมที ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่ ในโรงเรี ย นตอบ คื อ มี ก ารประชุ มชี0 แจงสร้ า งความ
ตระหนักเกี ยวกับการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ที เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ และมี ก ารจัดทํา คํา สังแต่ งตั0ง
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ผูร้ ั บผิดชอบ คิ ดเป็ นร้ อยละ 89.83 เท่ากัน รองลงมา คื อ มี การจัดทํากําหนดขอบข่ายของงานให้
ผูเ้ กียวข้องรับทราบ คิดเป็ นร้อยละ 83.05 มีการตรวจสอบ/วัดผลเป็ นระยะ ๆ คิดเป็ นร้อยละ 64.41 มี
การส่ งเสริ มสนับสนุ นให้คาํ แนะนําปรึ กษา ตรวจสอบ/นิ เทศ ให้ขวัญกําลังใจ และมีการจัดทําสรุ ป
รวบรวมผลและรายงานผูเ้ กียวข้อง คิดเป็ นร้อยละ 61.02 และยังมีการศึกษาสภาพปั ญหาและความ
ต้องการ คิดเป็ นร้อยละ 59.32
ตารางที 4.15 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3. การบริ หารการจัดการเรี ยนรู้
จํานวน ร้ อยละ
ด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
- มีการประชุ มชี0 แจงนโยบาย/ วัตถุประสงค์ ด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้
43
72.88
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
- มีการจัดทําคําสังแต่งตั0งกําหนดบทบาทหน้าที
48
81.36
- มีการจัดทํากําหนดโครงการ/กิ จกรรม ด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ตาม
54
91.53
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
- มีการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้คาํ แนะนําปรึ กษา ตรวจสอบนิ เทศ ให้ขวัญ
42
71.19
กําลังใจ
- มีการติดตามการดําเนินงานตามแผน
52
88.14
- มีการประเมินผลเป็ นระยะ ๆ
45
76.27
- มีการจัดทําสรุ ปรวบรวมผล รายงานผูเ้ กียวข้อง
35
59.32
จากตารางที 4.15 พบว่าในด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ตามกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้
กิ จกรรมที ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนส่ ว นใหญ่ ใ นโรงเรี ย นตอบ คื อ มี ก ารจัดทํา กํา หนดโครงการ/
กิจกรรม ด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คิดเป็ นร้ อยละ 91.53 รองลงมา คือ
มีการติดตามการดําเนิ นงานตามแผน คิดเป็ นร้อยละ 88.14 มีการจัดทําคําสังแต่งตั0งกําหนดบทบาท
หน้าที คิดเป็ นร้อยละ 81.36 มีการประเมินผลเป็ นระยะ ๆ คิดเป็ นร้อยละ 76.27 มีการประชุ มชี0 แจง
นโยบาย/ วัตถุประสงค์ ด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คิดเป็ นร้อยละ 72.88
มีการส่ งเสริ มสนับสนุนให้คาํ แนะนําปรึ กษา ตรวจสอบนิ เทศ ให้ขวัญกําลังใจ คิดเป็ นร้อยละ 71.19
และยังมีการจัดทําสรุ ปรวบรวมผล รายงานผูเ้ กียวข้อง คิดเป็ นร้อยละ 59.32
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ตารางที 4.16 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ
ผูเ้ รี ยน
3. การบริ หารการจัดการเรี ยนรู้
จํานวน ร้ อยละ
ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน
- มีการชี0 แจงนโยบาย/วัตถุ ประสงค์ ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ
43
72.88
ผูเ้ รี ยน
- มีการจัดทําคําสังแต่งตั0งผูร้ ับผิดชอบ
48
81.36
- มีการจัดทํากําหนดกรอบงานให้ผเู ้ กียวข้องรับทราบ
52
88.14
- มีการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้คาํ แนะนําปรึ กษา ตรวจสอบ นิ เทศ ให้ขวัญ
42
71.19
กําลังใจ
- มีการตรวจสอบ/วัดผลเป็ นระยะ
44
74.58
- มีการจัดทําสรุ ปรวบรวม/รายงานผล
36
61.02
จากตารางที 4.16 พบว่าในด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน กิ จกรรมที
ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คือ มีการจัดทํากําหนดกรอบงานให้ผูเ้ กี ยวข้อง
รับทราบ คิดเป็ นร้ อยละ 88.14 รองลงมา คื อ มีการจัดทําคําสังแต่งตั0งผูร้ ั บผิดชอบ คิ ดเป็ นร้ อยละ
81.36 มีการตรวจสอบ/วัดผลเป็ นระยะ คิดเป็ นร้อยละ 74.58 มีการชี0 แจงนโยบาย/วัตถุประสงค์ ด้าน
การส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน คิดเป็ นร้อยละ 72.88 มีการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้คาํ แนะนํา
ปรึ กษา ตรวจสอบ นิ เทศ ให้ขวัญ กําลังใจ คิดเป็ นร้ อยละ 71.19 และยังมีการจัดทําสรุ ปรวบรวม/
รายงานผล คิดเป็ นร้อยละ 61.02
ตารางที 4.17 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในด้านการจัดการศึกษาพิเศษ
3. การบริ หารการจัดการเรี ยนรู้
ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ
- มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ค้นหา/คัดกรอง/คัดแยก
- มีการนํานักเรี ยนทีคัดกรองแล้วไปทดสอบ IQ และวินิจฉัยความบกพร่ อง

จํานวน ร้ อยละ
30
21

50.85
35.59
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- มี ก ารนํา ผลจากการตรวจจากแพทย์ม าเป็ นข้อมู ล ในการวางแผนจัด
การศึกษา
- มีการประชุม นิเทศผูป้ กครองเกียวกับการดําเนินงาน
- มีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
- มีการจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคลประจําวัน (IIP)
- มีการดําเนินการสอนตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
- มีการประเมินผลนักเรี ยนและแผนการสอนทีใช้
- มีการรายงานผลให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนและผูป้ กครองทราบ
- มีการปรับปรุ งและพัฒนาการศึกษาเฉพาะบุคคลเพือใช้ในปี รายต่อไป

26

44.07

22
22
16
14
21
23
12

37.29
37.29
27.12
23.73
35.59
38.98
20.34

จากตารางที 4.17 พบว่าในด้านการจัดการศึกษาพิเศษ กิจกรรมทีผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน
ส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คือ มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ค้นหา/คัดกรอง/คัดแยก คิดเป็ น
ร้ อยละ 50.85รองลงมา คื อ มี ก ารนํา ผลจากการตรวจจากแพทย์ม าเป็ นข้อมูล ในการวางแผนจัด
การศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 44.07 มีการรายงานผลให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนและผูป้ กครองทราบ คิดเป็ น
ร้ อยละ 38.98 มี การประชุ ม นิ เทศผูป้ กครองเกี ยวกับการดําเนิ นงาน และมีการจัดทําแผนการจัด
การศึ กษาเฉพาะบุ คคล (IEP) คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.29 เท่ากัน มี การนํานัก เรี ยนที คัดกรองแล้วไป
ทดสอบ IQ และวินิจฉัยความบกพร่ อง และมีการประเมินผลนักเรี ยนและแผนการสอนทีใช้ คิดเป็ น
ร้อยละ 35.59 เท่ากัน มีการจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคลประจําวัน (IIP) คิดเป็ นร้อยละ 27.12 มี
การดําเนินการสอนตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล คิดเป็ นร้อยละ 23.73 และยังมีการปรับปรุ งและ
พัฒนาการศึกษาเฉพาะบุคคลเพือใช้ในปี รายต่อไป คิดเป็ นร้อยละ 20.34
ตารางที 4.18 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในด้านการส่ งเสริ มให้บุคลากรใน
โรงเรี ยนร่ วมมือกันปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
4. การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน
จํานวน ร้ อยละ
ด้านการส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนร่ วมมื อกันปรั บปรุ งคุ ณภาพการ
เรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
- มี การสร้ างความตระหนักเกี ยวกับการส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยน
51
86.44
ร่ วมมือกันปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
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- มีการแต่งตั0งคณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ
- มีการติดตามการดําเนินการนิเทศภายใน

51
53

86.44
89.83

จากตารางที 4.18 พบว่า ในด้า นการส่ ง เสริ ม ให้บุ ค ลากรในโรงเรี ย นร่ วมมื อกัน
ปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน และการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ กิจกรรมทีผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนส่ วน
ใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คือ มีการติดตามการดําเนิ นการนิ เทศภายใน คิดเป็ นร้ อยละ 89.83 รองลงมา
คื อ มี ก ารสร้ า งความตระหนักเกี ยวกับ การส่ ง เสริ มให้บุ ค ลากรในโรงเรี ย นร่ วมมื อกันปรั บ ปรุ ง
คุณภาพการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ และมีการแต่งตั0งคณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ คิด
เป็ นร้อยละ 86.44 เท่ากัน
ตารางที 4.19 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในด้านการจัดทําระเบียบว่าด้วยการวัด
และประเมินผลของโรงเรี ยน และดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ
5. การวัดผลประเมินผลการเรียน
จํานวน ร้ อยละ
ด้า นการจัด ทํา ระเบี ย บว่า ด้วยการวัดและประเมิ น ผลของโรงเรี ย น และ
ดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ
- มีการแต่งตั0งคณะกรรมการดําเนินงาน
42
71.19
- มีการมอบหมายภาระงานของกรรมการแต่ละชุด
48
81.36
- มีการนัดหมายการประชุมครั0งต่อไป
47
79.66
- มีการประชุมคณะทํางาน
58
98.31
- ผูบ้ ริ หารและคณะครู มี การดําเนิ นงานตามกรอบแนวทางการวัด และ
45
76.27
ประเมินผลตามทีกําหนด
- มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
36
61.02
จากตารางที 4.19 พบว่าในในด้านการจัดทําระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของ
โรงเรี ยน และดําเนิ นงานอย่างเป็ นระบบ กิ จกรรมทีผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยน
ตอบ คือ มีการประชุมคณะทํางาน คิดเป็ นร้อยละ 98.31 รองลงมา คือ มีการมอบหมายภาระงานของ
กรรมการแต่ละชุ ด คิดเป็ นร้อยละ 81.36 มีการนัดหมายการประชุ มครั0งต่อไป คิดเป็ นร้อยละ 79.66
ผูบ้ ริ หารและคณะครู มีการดําเนิ นงานตามกรอบแนวทางการวัด และประเมินผลตามทีกําหนด คิด
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เป็ นร้อยละ 76.27 มีการแต่งตั0งคณะกรรมการดําเนิ นงาน คิดเป็ นร้อยละ 71.19 และยังมีการนิ เทศ
ติดตาม ตรวจสอบ คิดเป็ นร้อยละ 61.02
ตารางที 4.20 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาสื อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้
6. การพัฒนาสื อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ งเรียนรู้
จํานวน ร้ อยละ
ด้านการพัฒนาสื อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้
- มี การประชุ มชี0 แจงให้ครู ได้รับทราบแนวทางการสร้ างและพัฒนาสื อ
51
86.44
นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
- ครู ทุกกลุ่มสาระมีการร่ วมกันพัฒนาสื อให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้
51
86.44
ในแต่ละกลุ่มสาระ
- มีการจัดทําทะเบียนสื อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้
54
91.53
- มีการประเมินผลการใช้สือให้สอดคล้องกับการพัฒนา
53
89.83
- มีการสรุ ปผลการนําสื อไปใช้จากแบบประเมินการนิเทศภายใน
47
79.66
- มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สือ
36
61.02
- มีการนิเทศการใช้สือ นวัตกรรมเทคโนโลยี
31
52.54
จากตารางที 4.20 พบว่าในด้านการพัฒนาสื อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้
กิจกรรมทีผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คือ มีการจัดทําทะเบียนสื อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี และแหล่ งเรี ย นรู ้ คิ ดเป็ นร้ อยละ 91.53 รองลงมา คื อ มี ก ารประเมิ นผลการใช้สือให้
สอดคล้องกับการพัฒนา คิ ดเป็ นร้ อยละ 89.83 มี การประชุ มชี0 แจงให้ครู ได้รับทราบแนวทางการ
สร้างและพัฒนาสื อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และครู ทุกกลุ่มสาระมีการ
ร่ วมกันพัฒนาสื อให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละกลุ่มสาระ คิดเป็ นร้อยละ 86.44 เท่ากัน
มี การสรุ ปผลการนําสื อไปใช้จากแบบประเมิ นการนิ เทศภายใน คิ ดเป็ นร้ อยละ 79.66 มี การ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สือ คิดเป็ นร้ อยละ 61.02 และยังมีการนิ เทศการใช้สือ นวัตกรรม
เทคโนโลยี คิดเป็ นร้อยละ 52.54
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ตารางที 4.21 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในด้านการบริ หารจัดการเพือพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้
6. การพัฒนาสื อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ งเรียนรู้
ด้านการบริ หารจัดการเพือพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
- มีการเตรี ยมการก่อนพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
- มีแนวทางการวางแผนการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้
- มีแนวทางการสร้าง พัฒนาและใช้แหล่งการเรี ยนรู ้
- มีการตรวจสอบ ทบทวน กํากับติดตาม
- มีการจัดทําสรุ ปและรายงานผลการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้

จํานวน ร้ อยละ
40
52
51
46
36

67.80
88.14
86.44
77.97
61.02

จากตารางที 4.21 พบว่าในด้านการบริ หารจัดการเพือพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ กิ จกรรมที
ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คือ มีแนวทางการวางแผนการพัฒนาแหล่งการ
เรี ยนรู ้ คิดเป็ นร้ อยละ 88.14 รองลงมา คือ มีแนวทางการสร้ าง พัฒนาและใช้แหล่ งการเรี ยนรู ้ คิ ด
เป็ นร้อยละ 86.44 มีการตรวจสอบ ทบทวน กํากับติดตาม คิดเป็ นร้อยละ 77.97 มีการเตรี ยมการก่อน
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ คิดเป็ นร้อยละ 67.80 และยังมีการจัดทําสรุ ปและรายงานผลการสร้างและพัฒนา
แหล่งการเรี ยนรู ้ คิดเป็ นร้อยละ 61.02
ตารางที 4.22 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในด้านการวิจยั ในชั0นเรี ยน
7. การวิจัยเพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านการวิจยั ในชั0นเรี ยน
- มีการสร้างความตระหนักเกียวกับการวิจยั ในชั0นเรี ยน
- มีการให้ความรู ้กบั ครู ในการวิจยั ในชั0นเรี ยน
- ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนให้ความสําคัญกับครู ในการทําวิจยั ในชั0นเรี ยน
- ครู ดาํ เนินการจัดทําวิจยั ในชั0นเรี ยน
- มีการรายงานการดําเนินงานเกียวกับการวิจยั ในชั0นเรี ยน
- มีการจัดประชุมแลกเปลียนเรี ยนรู ้
- มีการเผยแพร่ งานวิจยั ในชั0นเรี ยน

จํานวน ร้ อยละ
48
52
42
53
53
43
41

81.36
88.14
71.19
89.83
89.83
72.88
69.49
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จากตารางที 4.22 พบว่าในด้านการวิจยั ในชั0นเรี ยน กิจกรรมทีผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน
ส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คือ ครู ดาํ เนิ นการจัดทําวิจยั ในชั0นเรี ยน และมีการรายงานการดําเนิ นงาน
เกี ยวกับการวิจยั ในชั0นเรี ยน คิดเป็ นร้ อยละ 89.83 เท่ากัน รองมา คือ มีการให้ความรู ้ กบั ครู ในการ
วิจยั ในชั0นเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 88.14 มีการสร้างความตระหนักเกียวกับการวิจยั ในชั0นเรี ยน คิดเป็ น
ร้ อยละ 81.36 มี ก ารจัด ประชุ ม แลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ คิ ด เป็ นร้ อยละ 72.88 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นให้
ความสําคัญกับครู ในการทําวิจยั ในชั0นเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 71.19 และยังมีการเผยแพร่ งานวิจยั ในชั0น
เรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 69.49
ตารางที 4.23 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
8. การให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการ
จํานวน ร้ อยละ
ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
- มีการสร้างความตระหนักของการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการเสริ มสร้าง
42
71.19
ความเข้มแข็งทางวิชาการ
- ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
51
86.44
- มีการวางแผนสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการกับชุมชน
49
83.05
- มีการจัดทําสรุ ปและรายงานผล
38
64.41
จากตารางที 4.23 พบว่า ในด้า นการให้ชุ ม ชนมี ส่ วนร่ วมในการเสริ มสร้ า งความ
เข้มแข็งทางวิชาการ กิจกรรมทีผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คือ ชุ มชนมีส่วน
ร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ คิดเป็ นร้อยละ 86.44 รองลงมา คือ มีการวางแผน
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการกับชุ มชน คิดเป็ นร้อยละ 83.05 มีการสร้างความตระหนักของการมี
ส่ วนร่ วมของชุ มชนในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ คิดเป็ นร้อยละ 71.19 และยังมีการ
จัดทําสรุ ปและรายงานผล คิดเป็ นร้อยละ 64.41
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ตารางที 4.24 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในด้านการปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
อย่างต่อเนือง เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
9. การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
จํานวน ร้ อยละ
ด้านการปรับปรุ งการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื อง เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณภาพ
- มี การเตรี ยมการด้านการปรั บปรุ งการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื อง เพือ
43
72.88
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
- มี การดําเนิ นการด้านการปรับปรุ งการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื อง เพือ
50
84.75
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
- มีการจัดทํารายงานประกันคุณภาพด้านวิชาการประจําปี การศึกษา
54
91.53
จากตารางที 4.24 พบว่าในด้านการปรับปรุ งการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื อง เพือพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ กิ จกรรมที ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คื อ มีการจัดทํา
รายงานประกันคุ ณภาพด้านวิชาการประจําปี การศึ กษา คิ ดเป็ นร้ อยละ 91.53 รองลงมา คื อ มี การ
ดําเนิ นการด้านการปรับปรุ งการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื อง เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ คิดเป็ น
ร้อยละ 84.75 และยังมีการเตรี ยมการด้านการปรับปรุ งการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื อง เพือพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ คิดเป็ นร้อยละ 72.88
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ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนบ้ านขุนประเทศ เขต
หนองแขม กรุ งเทพมหานคร
ตารางที 4.25 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ย นบ้า นขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ ง เทพมหานคร ในปั ญ หาด้า นการจัดทํา ข้อมู ล
สารสนเทศงานวิชาการ
1. การวางแผนงานวิชาการ

จํานวน ร้ อยละ

ด้านการจัดทําข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ
- ไม่มีปัญหา

51

86.44

- มีปัญหาได้แก่

8

13.56

- ขาดการสํารวจและจัดทําทะเบียนข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ

4

6.78

- บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาเกียวกับการจัดทําข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ

2

3.39

- ขาดการจัดทําระบบเครื อข่ายสารสนเทศงานวิชาการ

2

3.39

จากตารางที 4.25 ด้านการจัดทําข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ พบว่าผูบ้ ริ หารและ
ครู ผูส้ อน ส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 86.44 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้ อยละ 13.56 ตอบว่ามีปัญหา
ปั ญหาได้แก่ ขาดการสํารวจและจัดทําทะเบียนข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ บุคลากรไม่ได้รับการ
พัฒนาเกียวกับการจัดทําข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ และขาดการจัดทําระบบเครื อข่ายสารสนเทศ
งานวิชาการ
ตารางที 4.26 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในปั ญหาด้านการจัดทําแผนงาน
วิชาการ
1. การวางแผนงานวิชาการ
ด้านการจัดทําแผนงานวิชาการ

จํานวน ร้ อยละ
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- ไม่มีปัญหา

53

89.83

- มีปัญหาได้แก่

6

10.17

- บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจในการจัดทําแผนงานวิชาการ

2

3.39

- ขาดการใช้ขอ้ มูลในการจัดทําแผนงานวิชาการ

2

3.39

- ขาดการจัดทําแผนงานวิชาการ

2

3.39

จากตารางที 4.26 ด้านการจัดทําแผนงานวิชาการ พบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อน ส่ วน
ใหญ่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 89.83 ตอบว่าไม่มีปัญหา มี เพียงร้ อยละ 10.17 ตอบว่ามี ปัญหา ปั ญหาได้แก่
บุคลากรขาดความรู ้ ความเข้าใจในการจัดทําแผนงานวิชาการ และขาดการใช้ขอ้ มูลในการจัดทํา
แผนงานวิชาการ และขาดการจัดทําแผนงานวิชาการ
ตารางที 4.27 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในปั ญหาด้านการจัดทําหลักสู ตร
สถานศึกษา
2. การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา

จํานวน ร้ อยละ

ด้านการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
- ไม่มีปัญหา

55

93.22

- มีปัญหาได้แก่

4

6.78

- ขาดการใช้ขอ้ มูลทีถูกต้องในการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา

4

6.78

จากตารางที 4.27 ด้านการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา พบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อน
ส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 93.22 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 6.78 ตอบว่ามีปัญหา ปั ญหาได้แก่
ขาดการใช้ขอ้ มูลทีถูกต้องในการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา

54

ตารางที 4.28 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ย นบ้า นขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ ง เทพมหานคร ในปั ญหาด้า นการนํา หลัก สู ตร
สถานศึกษาไปใช้
2. การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา

จํานวน ร้ อยละ

ด้านการนําหลักสู ตรสถานศึกษาไปใช้
- ไม่มีปัญหา

55

93.22

- มีปัญหาได้แก่

4

6.78

- ขาดการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้

2

3.39

- กระบวนการเรี ยนรู ้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสู ตร

2

3.39

จากตารางที 4.28 ด้านการนําหลักสู ตรสถานศึกษาไปใช้ พบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน
ส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 93.22 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 6.78 ตอบว่ามีปัญหา ปั ญหาได้แก่
ขาดการจัดทํา แผนการจัดการเรี ย นรู ้ และกระบวนการเรี ย นรู ้ ไม่ สอดคล้องกับจุ ดประสงค์ข อง
หลักสู ตร คิดเป็ นร้อยละ 3.39 เท่ากัน
ตารางที 4.29 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในปั ญหาด้านการนิ เทศ ติดตามการใช้
หลักสู ตรสถานศึกษา
2. การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา

จํานวน ร้ อยละ

ด้านการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา
- ไม่มีปัญหา

55

93.22

- มีปัญหาได้แก่

4

6.78

- ขาดการตรวจแผนการจัดการเรี ยนรู ้ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน

4

6.78

55

จากตารางที 4.29 ด้านการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา พบว่าผูบ้ ริ หารและ
ครู ผูส้ อน ส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้ อยละ 93.22 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้ อยละ 6.78 ตอบว่ามีปัญหา
ปั ญหาได้แก่ ขาดการตรวจแผนการจัดการเรี ยนรู ้ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน
ตารางที 4.30 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในปั ญหาด้านการประเมินผลการใช้
หลักสู ตรสถานศึกษา
2. การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา

จํานวน ร้ อยละ

ด้านการประเมินผลการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา
- ไม่มีปัญหา

51

86.44

- มีปัญหาได้แก่

8

13.56

- ขาดการนิเทศ ประเมินผลการใช้หลักสู ตรอย่างต่อเนือง

8

13.56

จากตารางที 4.30 ด้านการประเมินผลการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา พบว่าผูบ้ ริ หารและ
ครู ผูส้ อน ส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้ อยละ 86.44 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้ อยละ 13.56 ตอบว่ามีปัญหา
ปั ญหาได้แก่ขาดการนิเทศ ประเมินผลการใช้หลักสู ตรอย่างต่อเนือง
ตารางที 4.31 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ย นบ้า นขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ ง เทพมหานคร ในปั ญหาด้า นการรายงานการ
ประเมินผลการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา
2. การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา

จํานวน ร้ อยละ

ด้านการรายงานการประเมินผลการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา
- ไม่มีปัญหา

53

89.83

- มีปัญหาได้แก่

6

10.17

56

- ขาดการเผยแพร่ ขอ้ มูลให้ผเู ้ กียวข้องและสาธารณชนทราบ

10.17

จากตารางที 4.31 ด้านการรายงานการประเมินผลการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา พบว่า
ผูบ้ ริ หารแลครู ผสู ้ อน ส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 89.83 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 10.17 ตอบว่า
มีปัญหา ปั ญหาได้แก่ ขาดการเผยแพร่ ขอ้ มูลให้ผเู ้ กียวข้องและสาธารณชนทราบ
ตารางที 4.32 แสดงจํา นวนและค่า ร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิชาการ : กรณี ศึก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในปั ญหาด้านการพัฒนาและปรับปรุ ง
หลักสู ตรสถานศึกษา
2. การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา

จํานวน ร้ อยละ

ด้านการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา
- ไม่มีปัญหา
- มีปัญหาได้แก่
- คณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร ไม่ได้นาํ ข้อมูลจากผลการประเมินผลการ
ใช้หลักสู ตรมาวางแผน พัฒนา และปรับปรุ งหลักสู ตร
- ขาดการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตร
- ขาดการจัดทําสรุ ปรายงานผลการปรับปรุ งหลักสู ตร

56

94.92

3

5.08

1

1.69

1

1.69

1

1.69

จากตารางที 4.32 ในด้านการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา พบว่าผูบ้ ริ หาร
และครู ผสู ้ อน ส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 94.92 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 5.08 ตอบว่ามีปัญหา
ปั ญหาได้แก่ คณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร ไม่ได้นาํ ข้อมูลจากผลการประเมินผลการใช้หลักสู ตร
มาวางแผน พัฒนา และปรับปรุ งหลักสู ตร และขาดการดําเนิ นการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตร และ
ขาดการจัดทําสรุ ปรายงานผลการปรับปรุ งหลักสู ตร

57

ตารางที 4.33 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในปั ญหาด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้
ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3. การบริ หารการจัดการเรี ยนรู้

จํานวน ร้ อยละ

ด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
- ไม่มีปัญหา

53

89.83

- มีปัญหาได้แก่

6

10.17

- ขาดการศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการเพือการจัดการเรี ยนรู ้

1

1.69

- ขาดการส่ งเสริ มสนับสนุนให้คาํ แนะนําปรึ กษาให้ขวัญกําลังใจ

5

8.47

จากตารางที 4.33 ในด้า นการบริ หารจัดการเรี ย นรู ้ ที เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ พบว่า
ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน ส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 89.83 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 10.17 ตอบ
ว่ามีปัญหา ปั ญหาได้แก่ ขาดการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้คาํ แนะนําปรึ กษาให้ขวัญกําลังใจ และขาด
การศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการเพือการจัดการเรี ยนรู ้
ตารางที 4.34 แสดงจํา นวนและค่า ร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิชาการ : กรณี ศึก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในปั ญหาด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3. การบริ หารการจัดการเรี ยนรู้

จํานวน ร้ อยละ

ด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
- ไม่มีปัญหา

57

96.61

- มีปัญหาได้แก่

2

3.39

- ขาดการติดตามการดําเนินตามแผน

2

3.39

58

จากตารางที 4.34 ด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่าผูบ้ ริ หาร
และครู ผสู ้ อน ส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 96.61 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 3.39 ตอบว่ามีปัญหา
ปั ญหาได้แก่ ขาดการติดตามการดําเนินตามแผน
ตารางที 4.35 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในปั ญหาด้านการส่ งเสริ มและพัฒนา
ศักยภาพผูเ้ รี ยน
3. การบริ หารการจัดการเรี ยนรู้

จํานวน ร้ อยละ

ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน
- ไม่มีปัญหา

54

91.53

- มีปัญหาได้แก่

5

8.47

- ขาดการส่ งเสริ มสนับสนุนให้คาํ แนะนําปรึ กษา นิเทศ ให้ขวัญ กําลังใจ

2

3.39

- ขาดการจัดทําสรุ ปรวบรวม/รายงานผล

3

5.08

จากตารางที 4.35 ด้านการส่ งเสริ ม และพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ย น พบว่า ผูบ้ ริ หารและ
ครู ผูส้ อน ส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้ อยละ 91.53 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้ อยละ 8.47 ตอบว่ามีปัญหา
ปั ญหาได้แก่ ขาดการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้คาํ แนะนําปรึ กษา นิ เทศ ให้ขวัญ กําลังใจ และขาดการ
จัดทําสรุ ปรวบรวม/รายงานผล
ตารางที 4.36 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในปั ญหาด้านการจัดการศึกษาพิเศษ
3. การบริ หารการจัดการเรี ยนรู้

จํานวน ร้ อยละ

ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ
- ไม่มีปัญหา

54

91.53

59

- มีปัญหาได้แก่

5

8.47

- ขาดการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ค้นหา/คัดกรอง/คัดแยก

1

1.69

- ไม่ มี การนํา นัก เรี ย นที คัดกรองแล้วไปทดสอบ IQ และวินิจฉัย ความ
บกพร่ อง

2

3.39

2

3.39

5

8.47

1

1.69

1

1.69

1

1.69

1

1.69

- ไม่มีการประชุม นิเทศผูป้ กครองเกียวกับการดําเนินงาน
- ไม่มีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
- ไม่มีการจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคลประจําวัน (IIP)
- ขาดการดําเนินการสอนตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
- ขาดการปรับปรุ งและพัฒนาการศึกษาเฉพาะบุคคลเพือใช้ในปี รายต่อไป
-ไม่มีการจัดการศึกษาพิเศษ

จากตารางที 4.36 ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ พบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อน ส่ วนใหญ่
คิดเป็ นร้ อยละ 91.53 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 8.47 ตอบว่ามีปัญหา ปั ญหาได้แก่ ไม่มีการ
จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) คิดเป็ นร้อยละ 8.47 รองลงมา ไม่มีการนํานักเรี ยนที
คัดกรองแล้วไปทดสอบ IQ และวินิจฉัยความบกพร่ อง และไม่มีการประชุ ม นิ เทศผูป้ กครองเกียวกับ
การดําเนินงาน คิดเป็ นร้อยละ 3.39 เท่ากัน ขาดการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ค้นหา/คัดกรอง/คัด
แยก และไม่มีการจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคลประจําวัน (IIP) และขาดการดําเนิ นการสอนตาม
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และขาดการปรับปรุ งและพัฒนาการศึกษาเฉพาะบุคคลเพือใช้ในปี ราย
ต่อไป และไม่มีการจัดการศึกษาพิเศษ คิดเป็ นร้อยละ 1.69 เท่ากัน
ตารางที 4.37 แสดงจํานวนและค่าร้ อยละของการศึ กษาการบริ หารงานวิชาการ : กรณี ศึกษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในปั ญหาด้านการส่ งเสริ มให้บุคลากร
ในโรงเรี ยนร่ วมมือกันปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
4. การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน
ด้านการส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนร่ วมมือกันปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยน

จํานวน ร้ อยละ

60

การสอนและการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
- ไม่มีปัญหา

54

91.53

- มีปัญหาได้แก่

5

8.47

- ขาดการติดตามการดําเนินการนิเทศภายใน

5

8.47

จากตารางที 4.37 ด้านการส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนร่ วมมือกันปรับปรุ งคุณภาพ
การเรี ยนการสอนและการปฏิ บตั ิงานต่าง ๆ พบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อน ส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้ อยละ
91.53ตอบว่า ไม่มี ปั ญหา มี เพี ย งร้ อยละ 8.47 ตอบว่า มี ปั ญหา ปั ญหาได้แก่ ขาดการติ ดตามการ
ดําเนินการนิเทศภายใน
ตารางที 4.38 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริ หารงานวิชาการ : กรณี ศึกษาโรงเรี ยน
บ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในปั ญหาด้านการจัดทําระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลของโรงเรี ยน และดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ
5. การวัดผลประเมินผลการเรียน
จํานวน ร้ อยละ
ด้า นการจัด ทํา ระเบี ย บว่ า ด้ว ยการวัด และประเมิ น ผลของโรงเรี ย น และ
ดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ
- ไม่มีปัญหา
- มีปัญหาได้แก่
- ผูบ้ ริ หารและคณะครู ขาดการดําเนิ นงานตามกรอบแนวทางการวัด และ
ประเมินผลตามทีกําหนด
- ขาดการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ

54

91.53

5

8.47

2

3.39

3

5.08

จากตารางที 4.38 ด้านการจัดทําระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของโรงเรี ยน และ
ดําเนิ นงานอย่างเป็ นระบบ พบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน ส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 91.53 ตอบว่าไม่มี
ปั ญหา มีเพียงร้อยละ 8.47 ตอบว่ามีปัญหา ปั ญหาได้แก่ ผูบ้ ริ หารและคณะครู ขาดการดําเนิ นงานตาม
กรอบแนวทางการวัดและประเมินผลตามทีกําหนด และขาดการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
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ตารางที 4.39 แสดงจํา นวนและค่ าร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในปั ญหาด้านการพัฒนาสื อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้
6. การพัฒนาสื อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ งเรียนรู้

จํานวน ร้ อยละ

ด้านการพัฒนาสื อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้
- ไม่มีปัญหา

54

91.53

- มีปัญหาได้แก่

5

8.47

- ครู ในกลุ่มสาระขาดการร่ วมกันพัฒนาสื อให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้

2

3.39

- ขาดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สือ

3

5.08

จากตารางที 4.39 ด้านการพัฒนาสื อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ งเรี ยนรู ้ พบว่า
ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน ส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 91.53 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้อยละ 8.47 ตอบว่า
มีปัญหา ปั ญหาได้แก่ ครู ในกลุ่มสาระขาดการร่ วมกันพัฒนาสื อให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้
และขาดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สือ
ตารางที 4.40 แสดงจํานวนและค่าร้ อยละของการศึ กษาการบริ หารงานวิชาการ : กรณี ศึกษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในปั ญหาด้านการบริ หารจัดการเพือ
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
6. การพัฒนาสื อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ งเรียนรู้

จํานวน ร้ อยละ

ด้านการบริ หารจัดการเพือพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
- ไม่มีปัญหา

54

91.53

- มีปัญหาได้แก่

5

8.47

- ขาดการจัดทําแนวทางการสร้าง พัฒนาและใช้แหล่งการเรี ยนรู ้

2

3.39
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- ขาดการตรวจสอบ ทบทวน กํากับติดตาม

1

1.69

- ขาดการจัดทําสรุ ปและรายงานผลการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้

2

3.39

จากตารางที 4.40 ด้านการบริ หารจัดการเพือพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ พบว่าผูบ้ ริ หารและ
ครู ผูส้ อน ส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้ อยละ 91.53 ตอบว่าไม่มีปัญหา มี เพียงร้ อยละ 8.47 ตอบว่ามี ปัญหา
ปั ญหาได้แก่ ขาดการจัดทําแนวทางการสร้ า ง พัฒนาและใช้แหล่ ง การเรี ย นรู ้ ขาดการตรวจสอบ
ทบทวน กํากับติดตาม และขาดการจัดทําสรุ ปและรายงานผลการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้
ตารางที 4.41 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการศึกษาการบริ หารงานวิชาการ: กรณี ศึกษาโรงเรี ยน
บ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในปั ญหาด้านการวิจยั ในชั0นเรี ยน
7. การวิจัยเพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จํานวน ร้ อยละ

ด้านการวิจยั ในชั0นเรี ยน
- ไม่มีปัญหา

52

88.14

- มีปัญหาได้แก่

7

11.86

- โรงเรี ยนไม่ให้ความสําคัญกับครู ในการทําวิจยั ในชั0นเรี ยน

1

1.69

- ครู ไม่มีการทําวิจยั ในชั0นเรี ยน

2

3.39

- ขาดการรายงานการดําเนินงานเกียวกับการวิจยั ในชั0นเรี ยน

1

1.69

- ขาดการเผยแพร่ งานวิจยั ในชั0นเรี ยน

3

5.08

จากตารางที 4.41 ด้านการวิจยั ในชั0นเรี ยน พบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน ส่ วนใหญ่ คิด
เป็ นร้ อยละ 88.14 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้ อยละ 11.86 ตอบว่ามีปัญหา ปั ญหาได้แก่ โรงเรี ยน
ไม่ให้ความสําคัญกับครู ในการทําวิจยั ในชั0นเรี ยน ครู ไม่มีการทําวิจยั ในชั0นเรี ยน ขาดการรายงานการ
ดําเนินงานเกียวกับการวิจยั ในชั0นเรี ยน ขาดการเผยแพร่ งานวิจยั ในชั0นเรี ยน

63

ตารางที 4.42 แสดงจํา นวนและค่า ร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิชาการ : กรณี ศึก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในปั ญหาด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่ วม
ในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
8. การให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการ

จํานวน ร้ อยละ

ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
- ไม่มีปัญหา

52

88.14

- มีปัญหาได้แก่

7

11.86

- ขาดการสร้างความตระหนักของการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการ

1

1.69

1

1.69

5

8.47

- ขาดการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
- ไม่มีการวางแผนสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการกับชุมชน

จากตารางที 4.42 ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ พบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน ส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 88.14 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้อย
ละ 11.86 ตอบว่ามีปัญหา ปั ญหาได้แก่ ไม่มีการวางแผนสร้ างความเข้มแข็งทางวิชาการกับชุ มชน
ขาดการสร้างความตระหนักของการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
และขาดการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
ตารางที 4.43 แสดงจํา นวนและค่า ร้ อยละของการศึ ก ษาการบริ หารงานวิชาการ : กรณี ศึก ษา
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ในปั ญหาด้านการปรับปรุ งการบริ หาร
จัดการอย่างต่อเนือง เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
9. การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
ด้า นการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจัดการอย่า งต่ อ เนื อง เพื อพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้ มี
คุณภาพ

จํานวน ร้ อยละ

64

- ไม่มีปัญหา
- มีปัญหาได้แก่
- ขาดการดําเนิ นการด้านการปรับปรุ งการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื อง เพือ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ

57

96.61

2

3.39

2

3.39

จากตารางที 4.43 ด้านการปรับปรุ งการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื องเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
มีคุณภาพ พบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน ส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 96.61 ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียงร้อย
ละ 3.39 ตอบว่ามีปัญหา ปั ญหาได้แก่ ขาดการดําเนิ นการด้านการปรับปรุ งการบริ หารจัดการอย่าง
ต่อเนือง เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ

