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รายชือผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชียวชาญ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนั ธ์ จงสวัสดิ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลีรัตน์ โสดานิล

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ

3. ดร.กรรณิ การ์ เชาว์วฒั นกุล

อาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์
สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามเพือการวิจยั
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แบบสอบถามเพือการวิจัย
เรือง การศึกษาการบริ หารงานวิชาการ :
กรณีศึกษาโรงเรี ยนบ้ านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร
--------------------------------------คําชี.แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี4 มีวตั ถุประสงค์เพื5อศึกษาสภาพ และปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ
ของโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร
2. แบบสอบถามฉบับนี4แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที5 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที5 2 สภาพการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนอง
แขม กรุ งเทพมหานคร
ตอนที5 3 ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนอง
แขม กรุ งเทพมหานคร
3. การวิ จ ัย ในครั4 งนี4 ใช้ก รอบแนวคิ ด การบริ ห ารงานวิ ช าการของสํ า นัก การศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ.2554 ใช้เป็ นขอบข่ายในการศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ
ของโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ซึ5 งมีท4 งั หมด 9 ด้าน ได้แก่ 1) การ
วางแผนงานวิชาการ 2) การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา 3) การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ 4)
การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน 5) การวัดผลประเมินผลการเรี ยน 6) การพัฒนาสื5 อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้ 7) การวิจยั เพื5อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8) การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมใน
การเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
4. แบบสอบถามฉบับนี4 สําหรับผูบ้ ริ หาร และครู ผสู ้ อนของโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขต
หนองแขม กรุ งเทพมหานคร
5. แบบสอบถามฉบับนี4 ใช้รวบรวมข้อมูลเพื5อการวิจยั เท่านั4น ข้อมูลที5ได้รับจากการตอบ
แบบสอบถาม ผูว้ ิจยั จะเสนอผลการวิเคราะห์ และอภิปรายผลในภาพรวม ไม่มีผลกระทบต่อผูต้ อบ
เป็ นรายบุคคลแต่อย่างใด จึงใคร่ ขอความกรุ ณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็ นจริ ง
โดยผูว้ จิ ยั จะมาขอรับคืนด้วยตนเอง
ขอขอบคุณทุกท่านเป็ นอย่างสู งที5ให้ความร่ วมมือ มา ณ โอกาสนี4
ขอเจริ ญพร
พระสุ วรรณา เหื อน
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ตอนที 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี.แจง โปรดทําเครื5 องหมาย

ลงใน

หน้าข้อความที5ตรงกับสถานภาพของท่าน

ข้ อที สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.
2.

เพศ
ชาย

หญิง

ตํ5ากว่า 26 ปี

26 – 35 ปี

36 – 45 ปี

46 –50 ปี

อายุ

มากกว่า 50 ปี
3.

วุฒิการศึกษา
ตํ5ากว่าปริ ญญาตรี

ปริ ญญาตรี

สู งกว่าปริ ญญาตรี
4.

ตําแหน่งในปั จจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
ครู ผสู ้ อน

5.

ประสบการณ์ในการทํางาน
ไม่เกิน 5 ปี

6 – 10 ปี

11 – 15 ปี

16 – 20 ปี

21– 25 ปี

26 –30 ปี

มากกว่า 30 ปี
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ตอนที 2 สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
คําชี. แจง โปรดเขียนเครื5 องหมาย

ลงใน

หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างตามความ

เป็ นจริ ง เกี5ยวกับสภาพการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนของท่าน ในแต่ละคําถามท่านสามารถ
ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
1. การวางแผนงานวิชาการ
1.1. ด้ านการจัดทําข้ อมูลสารสนเทศงานวิชาการ
มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ
มีการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ
มีการพัฒนาบุคลากรเกี5ยวกับการจัดทําข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ
มีการจัดระบบเครื อข่ายสารสนเทศงานวิชาการ
มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ
อื5น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................
1.2. ด้ านการจัดทําแผนงานวิชาการ
มีการแต่งตั4งคณะกรรมการจัดทําแผนงานวิชาการ
มีการให้ความรู ้ความเข้าใจในการจัดทําแผนงานวิชาการแก่บุคลากร
มีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทําแผนงานวิชาการ
มีการจัดทํารายงานผลการวางแผนพัฒนางานวิชาการ
มีการจัดทําแผนงานวิชาการ
อื5น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................
2. การบริหารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
2.1. ด้ านการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
มีการสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในด้านการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
มีการแต่งตั4งคณะกรรมการประเมินหลักสู ตรสถานศึกษา
มีการจัดทํายกร่ างหลักสู ตรสถานศึกษา
มีการสรุ ปเรี ยบเรี ยงการจัดทําหลักสู ตร
มีการประกาศใช้หลักสู ตรสถานศึกษา
อื5น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................
2.2. ด้ านการนําหลักสู ตรสถานศึกษาไปใช้
มีการประชุมชี4แจงให้ครู ได้รับทราบแนวทางการนําหลักสู ตรไปใช้
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จัดให้ครู แต่ละกลุ่มสาระร่ วมกันวิเคราะห์หลักสู ตรสู่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้
มีการจัดทําแผนการ และกระบวนการเรี ยนรู ้ที5หลากหลาย ทันสมัย มุ่งสู่ คุณภาพ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
มีการประเมินผลการใช้หลักสู ตรให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทําหลักสู ตร
มีการสรุ ปผลการนําหลักสู ตรไปใช้
อื5น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................
2.3. ด้ านการนิเทศ ติดตามการใช้ หลักสู ตรสถานศึกษา
มีการตรวจเยีย5 ม และการสังเกตการณ์ในชั4นเรี ยน
มีการสอนแนะ (Coaching)จากผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี5ยวข้อง
มีการตรวจแผนการจัดการเรี ยนรู ้
มีการจัดทําบันทึกหลังการสอน
มีการประเมินผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
อื5น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................
2.4. ด้ านการประเมินผลการใช้ หลักสู ตรสถานศึกษา
มีการประชุมชี4แจงให้ครู ได้รับรู ้แนวทางการตรวจสอบหลักสู ตร
คณะกรรมการจัดทําหลักสู ตรสถานศึ กษาร่ วมกันตรวจสอบ ทบทวนผลการใช้
หลักสู ตรทุกปี
การศึกษา
มีการจัดทําสรุ ปข้อมูลเพื5อเตรี ยมจัดทํารายงานการประเมินหลักสู ตร
มีการนิเทศ ประเมินผลการใช้หลักสู ตรอย่างต่อเนื5อง
อื5น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................
2.5. ด้ านการรายงานการประเมินผลการใช้ หลักสู ตรสถานศึกษา
มีการรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกผลการประเมินการใช้หลักสู ตร
มีการนําผลการรวบรวมข้อมูลจากข้อ 1 ไปจัดกระทําตามขั4นตอนกระบวนการ
ประเมินผลทางสถิติ
มีการจัดทํารายงานการตรวจสอบทบทวนหลักสู ตร
มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลให้ผเู ้ กี5ยวข้องและสาธารณชนทราบ
อื5น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................
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2.6.ด้ านการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการประชุ มชี4 แจงให้ครู เห็นความสําคัญและแนวทางการพัฒนา
และการปรับปรุ ง
หลักสู ตร
คณะกรรมการมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรนํา ข้อมู ล จากผลการประเมิ นผลการใช้
หลักสู ตรมาวางแผน
พัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตร
มีการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตร
มี การจัดทําสรุ ปรายงานผลการปรั บปรุ งหลักสู ตรให้ฝ่ายวิชาการ และผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนทราบ
มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสู ตรในปี การศึกษาต่อไป
อื5น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................
3. การบริหารการจัดการเรียนรู้
3.1. ด้ านการบริหารจัดการเรียนรู้ ทเน้
ี นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
มี ก ารประชุ มชี4 แจงสร้ า งความตระหนัก เกี5 ยวกับการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ที5เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
มีการศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการ
มีการจัดทําคําสั5งแต่งตั4งผูร้ ับผิดชอบ
มีการจัดทํากําหนดขอบข่ายของงานให้ผเู ้ กี5ยวข้องรับทราบ
มีการส่ งเสริ มสนับสนุนให้คาํ แนะนําปรึ กษา ตรวจสอบ/ นิเทศ ให้ขวัญกําลังใจ
มีการตรวจสอบ/ วัดผลเป็ นระยะ ๆ
มีการจัดทําสรุ ปรวบรวมผลและรายงานผูเ้ กี5ยวข้อง
อื5น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................
3.2. ด้ านการบริหารจัดการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีการประชุ มชี4 แจงนโยบาย/ วัตถุ ประสงค์ ด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ตามกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้
มีการจัดทําคําสั5งแต่งตั4งกําหนดบทบาทหน้าที5
มีการจัดทํากําหนดโครงการ/กิจกรรม ด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้
มีการส่ งเสริ มสนับสนุนให้คาํ แนะนําปรึ กษา ตรวจสอบนิเทศ ให้ขวัญกําลังใจ
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มีการติดตามการดําเนินงานตามแผน
มีการประเมินผลเป็ นระยะๆ
มีการจัดทําสรุ ปรวบรวมผล รายงานผูเ้ กี5ยวข้อง
อื5น ๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................................
3.3. ด้ านการส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
มีการชี4แจงนโยบาย/วัตถุประสงค์ ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน
มีการจัดทําคําสั5งแต่งตั4งผูร้ ับผิดชอบ
มีการจัดทํากําหนดกรอบงานให้ผเู ้ กี5ยวข้องรับทราบ
มีการส่ งเสริ มสนับสนุนให้คาํ แนะนําปรึ กษา ตรวจสอบ นิเทศ ให้ขวัญ กําลังใจ
มีการตรวจสอบ/วัดผลเป็ นระยะ
มีการจัดทําสรุ ปรวบรวม/รายงานผล
อื5น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................
3.4. ด้ านการจัดการศึกษาพิเศษ
มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ค้นหา/คัดกรอง/คัดแยก
มีการนํานักเรี ยนที5คดั กรองแล้วไปทดสอบ IQ และวินิจฉัยความบกพร่ อง
มีการนําผลจากการตรวจจากแพทย์มาเป็ นข้อมูลในการวางแผนจัดการศึกษา
มีการประชุม นิเทศผูป้ กครองเกี5ยวกับการดําเนินงาน
มีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
มีการจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคลประจําวัน (IIP)
มีการดําเนินการสอนตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
มีการประเมินผลนักเรี ยนและแผนการสอนที5ใช้
มีการรายงานผลให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนและผูป้ กครองทราบ
มีการปรับปรุ งและพัฒนาการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื5อใช้ในปี รายต่อไป
อื5น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................
4. การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน
4.1. ด้ านการส่ งเสริ มให้ บุคลากรในโรงเรี ยนร่ วมมือกันปรั บปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอนและ
การปฏิบัตงิ านต่ างๆ

มีการสร้ างความตระหนักเกี5ยวกับการส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนร่ วมมือกัน
ปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
มีการแต่งตั4งคณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ
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มีการติดตามการดําเนินการนิเทศภายใน
อื5น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................
5. การวัดผลประเมินผลการเรียน
5.1. ด้ านการจัดทําระเบียบว่ าด้ วยการวัดและประเมินผลของโรงเรียน และดําเนินงานอย่ างเป็ น
ระบบ
มีการแต่งตั4งคณะกรรมการดําเนินงาน
มีการมอบหมายภาระงานของกรรมการแต่ละชุด
มีการนัดหมายการประชุมครั4งต่อไป
มีการประชุมคณะทํางาน
ผูบ้ ริ หารและคณะครู มีการดําเนิ นงานตามกรอบแนวทางการวัด และประเมินผล
ตามที5กาํ หนด
มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
อื5น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................
6. การพัฒนาสื อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ งเรียนรู้
6.1. ด้ านการพัฒนาสื อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ งเรียนรู้
มีการประชุ มชี4 แจงให้ครู ได้รับทราบแนวทางการสร้ างและพัฒนาสื5 อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ครู ทุกกลุ่มสาระมีการร่ วมกันพัฒนาสื5 อให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละ
กลุ่มสาระ
มีการจัดทําทะเบียนสื5 อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้
มีการประเมินผลการใช้สื5อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
มีการสรุ ปผลการนําสื5 อไปใช้จากแบบประเมินการนิเทศภายใน
มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สื5อ
มีการนิเทศการใช้สื5อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
อื5น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................
6.2. ด้ านการบริหารจัดการเพือพัฒนาแหล่ งเรียนรู้
มีการเตรี ยมการก่อนพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
มีแนวทางการวางแผนการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้
มีแนวทางการสร้าง พัฒนาและใช้แหล่งการเรี ยนรู ้
มีการตรวจสอบ ทบทวน กํากับติดตาม
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มีการจัดทําสรุ ปและรายงานผลการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้
อื5น ๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................
7. การวิจัยเพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7.1. ด้ านการวิจัยในชั. นเรียน
มีการสร้างความตระหนักเกี5ยวกับการวิจยั ในชั4นเรี ยน
มีการให้ความรู ้กบั ครู ในการวิจยั ในชั4นเรี ยน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนให้ความสําคัญกับครู ในการทําวิจยั ในชั4นเรี ยน
ครู ดาํ เนินการจัดทําวิจยั ในชั4นเรี ยน
มีการรายงานการดําเนินงานเกี5ยวกับการวิจยั ในชั4นเรี ยน
มีการจัดประชุมแลกเปลี5ยนเรี ยนรู ้
มีการเผยแพร่ งานวิจยั ในชั4นเรี ยน
อื5น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................
8. การให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการ
8.1. ด้ านการให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการ
มีการสร้ างความตระหนักของการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการเสริ มสร้ างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
มีการวางแผนสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการกับชุมชน
มีการจัดทําสรุ ปและรายงานผล
อื5น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................
9. การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
9.1. ด้ านการปรับปรุ งการบริหารจัดการอย่ างต่ อเนือง เพือพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณภาพ
มีการเตรี ยมการด้านการปรับปรุ งการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื5 อง เพื5อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีคุณภาพ
มี ก ารดํา เนิ นการด้า นการปรั บ ปรุ ง การบริ หารจัด การอย่า งต่ อเนื5 อง เพื5 อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
มีการจัดทํารายงานประกันคุณภาพด้านวิชาการประจําปี การศึกษา
อื5น ๆ (โปรด
ระบุ)......................................................................................................
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ตอนที 3 ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
คําชี.แจง โปรดเขียนเครื5 องหมาย ลงใน

หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างตามความ

เป็ นจริ ง เกี5ยวกับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนของท่าน ในแต่ละคําถามท่านสามารถ
ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
1. การวางแผนงานวิชาการ
1.1. ด้ านการจัดทําข้ อมูลสารสนเทศงานวิชาการ
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
ถ้ ามี ปัญหาได้ แก่
ขาดการสํารวจและจัดทําทะเบียนข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ
บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาเกี5ยวกับการจัดทําข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ
ขาดการจัดทําระบบเครื อข่ายสารสนเทศงานวิชาการ
ขาดการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศงานวิชาการ
อื5น ๆ (โปรด
ระบุ)......................................................................................................
1.2. ด้ านการจัดทําแผนงานวิชาการ
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
ถ้ ามี ปัญหาได้ แก่
ไม่มีการแต่งตั4งคณะกรรมการจัดทําแผนงานวิชาการ
บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจในการจัดทําแผนงานวิชาการ
ขาดการใช้ขอ้ มูลในการจัดทําแผนงานวิชาการ
ขาดการจัดทําแผนงานวิชาการ
ขาดการประชาสัมพันธ์เกี5ยวกับแผนงานวิชาการ
อื5น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................
2. การบริหารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
2.1. ด้ านการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
ไม่มีปัญหา
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มีปัญหา
ถ้ ามี ปัญหาได้ แก่
บุคลากรขาดความตระหนักในด้านการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
ไม่มีการแต่งตั4งคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
ขาดการใช้ขอ้ มูลที5ถูกต้องในการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
หลักสู ตรสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ5น
อื5น
ๆ
(โปรด
ระบุ)......................................................................................................
2.2. ด้ านการนําหลักสู ตรสถานศึกษาไปใช้
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
ถ้ ามี ปัญหาได้ แก่
ไม่มีการประชุมชี4แจงให้ครู ได้รับทราบแนวทางการนําหลักสู ตรไปใช้
ครู แต่ละกลุ่มสาระขาดการร่ วมกันวิเคราะห์หลักสู ตรสู่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ขาดการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้
กระบวนการเรี ยนรู ้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสู ตร
ขาดงบประมาณในการจัดทําสื5 อการเรี ยนรู ้
อื5น ๆ (โปรดระบุ).............................................................................................. ......
2.3. ด้ านการนิเทศ ติดตามการใช้ หลักสู ตรสถานศึกษา
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
ถ้ ามี ปัญหาได้ แก่
ขาดการจัดทําระบบการนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสู ตร
ไม่มีการจัดกิจกรรมการนิเทศ
ขาดการตรวจแผนการจัดการเรี ยนรู ้ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน
ขาดการจัดทําบันทึกหลังการสอน
อื5น ๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................
2.4. ด้ านการประเมินผลการใช้ หลักสู ตรสถานศึกษา
ไม่มีปัญหา
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มีปัญหา
ถ้ ามี ปัญหาได้ แก่
ขาดการประชุมชี4แจงให้ครู ได้รับรู ้แนวทางการประเมินผลการใช้หลักสู ตร
คณะกรรมการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษาขาดการร่ วมกันตรวจสอบ ทบทวนผล
การใช้หลักสู ตรในแต่ละปี การศึกษา
ขาดการสรุ ปข้อมูลเพื5อการจัดทํารายงานการประเมินหลักสู ตร
ขาดการนิเทศ ประเมินผลการใช้หลักสู ตรอย่างต่อเนื5อง
อื5น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................
2.5. ด้ านการรายงานการประเมินผลการใช้ หลักสู ตรสถานศึกษา
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
ถ้ ามี ปัญหาได้ แก่
ขาดการรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกผลการประเมินการใช้หลักสู ตร
ขาดการจัดทํารายงานการตรวจสอบทบทวนการใช้หลักสู ตร
ขาดการเผยแพร่ ขอ้ มูลให้ผเู ้ กี5ยวข้องและสาธารณชนทราบ
อื5น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................
2.6.ด้ านการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
ถ้ ามี ปัญหาได้ แก่
โรงเรี ยนไม่มีการประชุ มชี4 แจงให้ครู เห็นความสําคัญ และแนวทางการพัฒนาและ
การปรับปรุ งหลักสู ตร
คณะกรรมการปรั บปรุ ง หลักสู ตร ไม่ ได้นาํ ข้อมูลจากผลการประเมิ นผลการใช้
หลักสู ตรมาวางแผน พัฒนา และปรับปรุ งหลักสู ตร
ขาดการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตร
ขาดการจัดทําสรุ ปรายงานผลการปรับปรุ งหลักสู ตร
ขาดการนิเทศติดตามการใช้หลักสู ตร
อื5น ๆ (โปรดระบุ)..............................................................................................
3. การบริหารการจัดการเรียนรู้
3.1. ด้ านการบริหารจัดการเรียนรู้ ทเน้
ี นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
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ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
ถ้ ามี ปัญหาได้ แก่
ขาดการประชุ มชี4 แจงสร้ างความตระหนักเกี5 ยวกับการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ที5เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ขาดการศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการเพื5อการจัดการเรี ยนรู ้
ขาดการส่ งเสริ มสนับสนุนให้คาํ แนะนําปรึ กษา ให้ขวัญกําลังใจ
ขาดการนิเทศ ติดตาม ผลการจัดการเรี ยนรู ้
ขาดการจัดทําสรุ ปรวบรวมผลและรายงานผูเ้ กี5ยวข้อง
อื5น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................
3.2. ด้ านการบริหารจัดการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
ถ้ ามี ปัญหาได้ แก่
ขาดการประชุมชี4แจงนโยบาย/ วัตถุประสงค์ ด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ตามกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้
ขาดการจัดทําคําสั5งแต่งตั4งกําหนดบทบาทหน้าที5
ขาดการจัดทํากําหนดโครงการ/กิ จกรรม ด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ตามกลุ่ ม
สาระการเรี ยนรู ้
ขาดการส่ งเสริ มสนับสนุนให้คาํ แนะนําปรึ กษา นิเทศ ให้ขวัญกําลังใจ
ขาดการติดตามการดําเนินงานตามแผน
ขาดการประเมินผลเป็ นระยะๆ
ขาดการจัดทําสรุ ปรวบรวมผล รายงานผูเ้ กี5ยวข้อง
อื5น ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................
3.3. ด้ านการส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
ถ้ ามี ปัญหาได้ แก่
ขาดการชี4แจงนโยบาย/วัตถุประสงค์ ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน
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ขาดการจัดทําคําสั5งแต่งตั4งผูร้ ับผิดชอบ
ขาดการจัดทํากําหนดกรอบงานให้ผเู ้ กี5ยวข้องรับทราบ
ขาดการส่ งเสริ มสนับสนุนให้คาํ แนะนําปรึ กษา นิเทศ ให้ขวัญ กําลังใจ
ขาดการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน
ขาดการจัดทําสรุ ปรวบรวม/รายงานผล
อื5น ๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................
3.4. ด้ านการจัดการศึกษาพิเศษ
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
ถ้ ามี ปัญหาได้ แก่
ขาดการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ค้นหา/คัดกรอง/คัดแยก
ไม่มีการนํานักเรี ยนที5คดั กรองแล้วไปทดสอบ IQ และวินิจฉัยความบกพร่ อง
ไม่ได้นาํ ผลจากการตรวจจากแพทย์มาเป็ นข้อมูลในการวางแผนจัดการศึกษา
ไม่มีการประชุม นิเทศผูป้ กครองเกี5ยวกับการดําเนินงาน
ไม่มีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ไม่มีการจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคลประจําวัน (IIP)
ขาดการดําเนินการสอนตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
ขาดการประเมินผลนักเรี ยนและแผนการสอนที5ใช้
ขาดการรายงานผลให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนและผูป้ กครองทราบ
ขาดการปรับปรุ งและพัฒนาการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื5อใช้ในปี รายต่อไป
อื5น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................
4. การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน
4.1. ด้ านการส่ งเสริ มให้ บุคลากรในโรงเรี ยนร่ วมมือกันปรั บปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอนและ
การปฏิบัตงิ านต่ างๆ

ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
ถ้ ามี ปัญหาได้ แก่
ไม่มีการสร้ างความตระหนักเกี5 ยวกับการส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนร่ วมมือ
กันปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
ขาดการจัดทําระบบการนิเทศงานวิชาการ
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ขาดการติดตามการดําเนินการนิเทศภายใน
อื5น ๆ (โปรดระบุ)..............................................................................................

5. การวัดผลประเมินผลการเรียน
5.1. ด้ านการจัดทําระเบียบว่ าด้ วยการวัดและประเมินผลของโรงเรียน และดําเนินงานอย่ างเป็ น
ระบบ
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
ถ้ ามี ปัญหาได้ แก่
ไม่มีการแต่งตั4งคณะกรรมการดําเนินงาน
ขาดการจัดทําระบบการวัดผล ประเมินผลของโรงเรี ยน
ผูบ้ ริ หารและคณะครู ขาดการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการวัด และประเมินผล
ตามที5กาํ หนด
ขาดการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
อื5น ๆ (โปรดระบุ).........................................................................................
6. การพัฒนาสื อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ งเรียนรู้
6.1. ด้ านการพัฒนาสื อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ งเรียนรู้
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
ถ้ ามี ปัญหาได้ แก่
ไม่มีการประชุมชี4แจงให้ครู ได้รับทราบแนวทางการสร้างและพัฒนาสื5 อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ครู ในกลุ่มสาระขาดการร่ วมกันพัฒนาสื5 อให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้
ขาดการจัดทําทะเบียนสื5 อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้
ขาดการประเมินผลการใช้สื5อ
ขาดการสรุ ปผลการนําสื5 อไปใช้
ขาดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สื5อ
ขาดการนิเทศการใช้สื5อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
อื5น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................
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6.2. ด้ านการบริหารจัดการเพือพัฒนาแหล่ งเรียนรู้
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
ถ้ ามี ปัญหาได้ แก่
ขาดการจัดทําแนวทางการวางแผนการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้
ขาดการจัดทําแนวทางการสร้าง พัฒนาและใช้แหล่งการเรี ยนรู ้
ขาดการตรวจสอบ ทบทวน กํากับติดตาม
ขาดการจัดทําสรุ ปและรายงานผลการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้
อื5น ๆ (โปรดระบุ).........................................................................................
7. การวิจัยเพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7.1. ด้ านการวิจัยในชั. นเรียน
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
ถ้ ามี ปัญหาได้ แก่
ไม่มีการสร้างความตระหนักเกี5ยวกับการวิจยั ในชั4นเรี ยน
ครู ขาดความรู ้ความเข้าใจในการวิจยั ในชั4นเรี ยน
โรงเรี ยนไม่ให้ความสําคัญกับครู ในการทําวิจยั ในชั4นเรี ยน
ครู ไม่มีการทําวิจยั ในชั4นเรี ยน
ขาดการรายงานการดําเนินงานเกี5ยวกับการวิจยั ในชั4นเรี ยน
ไม่มีการจัดประชุมแลกเปลี5ยนเรี ยนรู ้
ขาดการเผยแพร่ งานวิจยั ในชั4นเรี ยน
อื5น ๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................
8. การให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการ
8.1. ด้ านการให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการ
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
ถ้ ามี ปัญหาได้ แก่
ขาดการสร้างความตระหนักของการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการเสริ มสร้ างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
ขาดการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
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ไม่มีการวางแผนสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการกับชุมชน
ขาดการจัดทําสรุ ปและรายงานผล
อื5น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................
9. การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
9.1. ด้ านการปรับปรุ งการบริหารจัดการอย่ างต่ อเนือง เพือพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณภาพ
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
ถ้ ามี ปัญหาได้ แก่
ขาดการเตรี ยมการด้านการปรั บปรุ งการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื5 อง เพื5อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
ขาดการดําเนิ นการด้านการปรั บปรุ งการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื5 อง เพื5อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
ขาดการจัดทํารายงานประกันคุณภาพด้านวิชาการประจําปี การศึกษา
อื5น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................
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ภาคผนวก ค
หนังสื อขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชียวชาญ ตรวจสอบเครืองมือวิจยั
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ภาคผนวก ง
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ เก็บข้ อมูลเพือการวิจยั
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