
บทที่  5

บทสรุป

การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน ในครั้ง

นี้ สรุปผลการศึกษาคนควาไดดังนี้

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน 

ใน 5 ดาน ประกอบดวย ดานการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัด

ประเมินผลการเรียน ดานสื่อการเรียนการสอนและดานการนิเทศการสอน สามารถสรุปไดดังนี้

1.กกสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุนโดย
ภาพรวม

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน โดยภาพรวม มีสภาพการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน โดย มี

การปฏิบัติดานการจัดการเรียนการสอนสูงสุด รองลงมาคือดานการวัดประเมินผลการเรียน ดาน

การนิเทศการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน ตามลําดับ และมีการปฏิบัติดานการบริหารหลักสูตร

ต่ําสุด สวนปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาปญหาการบริหารงาน

วิชาการเปนรายดาน พบวา มีปญหาดานการบริหารหลักสูตรสูงสุด รองลงมาคือดานสื่อการเรียน

การสอน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดประเมินผลการเรียน ตามลําดับ และมีปญหา

ดานการนิเทศการสอนต่ําสุด 

เมื่อพิจารณาสภาพและปญหารายดาน มีรายละเอียดดังน้ี

ดานการจัดการเรียนการสอน
1.กกสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนการสอน โดยรวมมีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก ขอที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือครูใชวิธีการสอนที่หลากหลาย รองลงมาคือ การจัดการ

สอนซอมเสริมใหกับผูเรียน ตามความเหมาะสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน สวน

ขอท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด คือการบันทึกผลการสอนแตละรายวิชาเพื่อนํามาปรับปรุงแผนการสอนของครู

1.1กกปญหาการจัดการเรียนการสอนโดยรวมมีปญหาอยูในระดับนอยที่สุด ขอที่มี

ระดับปญหาสูงสุด คือการบันทึกผลการสอนแตละรายวิชาเพื่อนํามาปรับปรุงแผนการสอนของครู 

รองลงมาคือการจัดครูผูสอนท่ีมีความรู ความสามารถ และความชํานาญเหมาะสมกับแตละวิชา สวน
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ขอที่มีปญหาต่ําสุด คือครูมีการวิจัยในชั้นเรียน โดยนําเอาผลการวิจัยไปใชปรับปรุงและพัฒนาการ

เรียนการสอน

ดานการวัดประเมินผลการเรียน
1.กกสภาพการบริหารงานวิชาการดานการวัดประเมินผลการเรียน โดยรวมมีการปฏิบัติ

อยู ในระดับมาก ขอที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือการสรางเครื่องมือในการวัดผลตรงตาม

จุดประสงคการเรียนรูของทุกรายวิชา รองลงมาคือการอบรมใหความรูแกครูและผูเกี่ยวของในการ

วัดและประเมินผล สวนขอที่มีการปฏิบัติต่ําสุด คือการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการเกี่ยวกับ

การวัดผล ประเมินผลการเรียน 

2.กกปญหาการวัดประเมินผลการเรียนโดยรวมมีปญหาในระดับนอยที่สุด ขอที่มีปญหา

สูงสุด คือการประชุมชี้แจงถึง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรที่

กําหนด รองลงมาคือการกําหนดแนวปฏิบัติและจัดทําปฏิทินงานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการ

เรียนเปนลายลักษณอักษร สวนขอที่มีปญหาต่ําสุด คือการสรางเครื่องมือในการวัดผลตรงตาม

จุดประสงคการเรียนรูของทุกรายวิชา

ดานการนิเทศการสอน
1.กกการบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการสอน โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

ขอที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือครูมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดการนิเทศภายในสถานศึกษา 

รองลงมาคือจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการนิเทศภายในสถานศึกษาทําความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของการนิเทศ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหประสบผลสําเร็จ สวนขอที่มี

การปฏิบัติต่ําสุด คือการสรางความเขาใจกับบุคลากรในสถานศึกษาใหเห็นความสําคัญในการ

นิเทศภายใน

2.กกปญหาการนิเทศการสอนโดยรวมมีปญหาในการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด ขอที่มี

ปญหาสูงสุด คือการสรางความเขาใจกับบุคลากรในสถานศึกษาใหเห็นความสําคัญในการนิเทศ

ภายใน รองลงมาคือสํารวจปญหาปญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนําไปใชใน

การวางแผนในการนิเทศภายใน สวนขอที่มีปญหาต่ําสุด คือจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาทําความเขาใจและเห็นความสําคัญของการนิเทศเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียน

การสอนใหประสบผลสําเร็จ

ดานสื่อการเรียนการสอน
1.กกการบริหารงานวิชาการดานสื่อการเรียนการสอน โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับ

มาก ขอที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือนักเรียนมีสวนรวมในการผลิตและใชสื่อเทคโนโลยี รองลงมา
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คือการพัฒนาและจัดหา จัดทําสื่อและอุปกรณที่ทันสมัย และปรับปรุงสิ่งที่มีอยูแลวใหใชการไดดี 

สวนขอที่มีการปฏิบัติต่ําสุด คือการประเมินและพัฒนาการผลิตสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน 

2.กกปญหาสื่อการเรียนการสอนโดยรวมมีปญหาในการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด ขอที่

มีปญหาสูงสุด คือการฝกอบรบครูผูสอนใหมีความรู สามารถจัดทําและบํารุงรักษาสื่อการสอน 

รองลงมาคือครูผูสอนมีการเตรียมการในการสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ

เนื้อหาวิชาที่เรียน สวนขอที่มีปญหาต่ําสุด คือการพัฒนา และจัดหา จัดทําสื่อและอุปกรณที่

ทันสมัย และปรับปรุงสิ่งที่มีอยูแลวใหใชการไดดี

ดานการบริหารหลักสูตร
1.กกสภาพการบริหารงานวิชาการดานการบริหารหลักสูตร โดยรวมมีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก ขอที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือการใหความรูหรือชี้แจงใหผูที่จะใชหลักสูตรมีความ

เขาใจถึงจุดมุงหมาย หลักการ โครงการ แนวการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดการ

ประเมินผล กอนการนําหลักสูตรไปใช รองลงมาคือการกําหนดเนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนการ

สอน และการประเมินผลหลักสูตรในหลักสูตรแตละระดับชั้นใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ สวนขอที่มี

การปฏิบัติต่ําสุด คือการจัดคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรจากหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของ

ญี่ปุนใหสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น

2.กกปญหาการบริหารหลักสูตรโดยรวมมีปญหาในการปฏิบัติอยูในระดับนอย ขอที่มี

ปญหาสูงสุด คือการจัดทําเอกสารหลักสูตรเพื่อนําเสนอความมุงหมายและวัตถุประสงคเฉพาะวิชา

ของหลักสูตรแตละระดับชั้นไวเปนลายลักษณอักษร รองลงมาคือการจัดคณะกรรมการจัดทํา

หลักสูตรจากหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุนใหสอดคลองกับปญหาของทองถิ่น สวนขอที่มี

ปญหาต่ําสุด คือใหผูเรียนสามารถเรียนรูในหองเรียนและนอกหองเรียน

การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ จําแนกตามชวงชั้น 
1.กกการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการจําแนกตามชวงชั้นผลการ

เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการจําแนกตามชวงชั้น พบวาชวงชั้นตางกันมีสภาพการ

บริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้ง

ไว และสามารถสรุปไดวาสภาพการบริหารงานวิชาการของชวงชั้นที่แตกตางกัน คือชวงชั้นที่ 1 และ 

3 โดยชวงชั้นที่ 3 มีระดับการปฏิบัติในภาพรวมมากกวาชวงช้ันที่ 1 และสามารถสรุปไดวา

1.1กกสภาพการบริหารงานวิชาการที่แตละชวงชั้นมีระดับการปฏิบัติไมแตกตางกัน 

คือ การบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนการ ดานการวัดประเมินผลการเรียน และดานการ

นิเทศการสอน 
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1.2กกสภาพการบริหารงานวิชาการที่แตละชวงชั้นมีระดับการปฏิบัติแตกตางกันมี 2 

ดาน คือ การบริหารงานวิชาการดานการบริหารหลักสูตรและดานสื่อการเรียนการสอน สามารถ

อธิบายไดดังนี้

1.2.1กกดานการบริหารหลักสูตร ที่แตละชวงชั้นมีระดับการปฏิบัติแตกตาง

กัน คือ การจัดทําเอกสารหลักสูตร เพื่อนําเสนอความมุงหมายและวัตถุประสงคเฉพาะวิชาของ

หลักสูตรแตละระดับชั้นไวเปนลายลักษณอักษร โดยชวงชั้นที่ 4 มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด 

รองลงมาคือชวงชั้นที่ 3 ชวงชั้นที่ 2 ตามลําดับและชวงชั้นที่ 1 มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด

1.2.2กกดานสื่อการเรียนการสอนที่แตละชวงชั้นมีระดับการปฏิบัติแตกตาง

กัน คือ 

การฝกอบรมครูผูสอนใหมีความรู สามารถจัดทําและบํารุงรักษาสื่อการ โดย

ชวงชั้นที่ 1 มีระดับการปฏิบัตินอยกวาชวงชั้นอื่นๆ ทั้งหมด

การประเมินและพัฒนาการผลิตสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน โดยชวงชั้น

ที่ 1 มีระดับการปฏิบัตินอยกวาชวงชั้นอื่นๆ ทั้งหมด

2.กกการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการจําแนกตามชวงชั้น  ผลการ

เปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการจําแนกตามชวงชั้น พบวาชวงชั้นที่ตางกันมีปญหาการ

บริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้ง

ไว ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู สามารถสรุปไดวาชวงชั้นที่ 1 มีระดับปญหาในภาพรวม

มากกวาชวงชั้นที่ 2 และชวงชั้นที่ 4 และเมื่อเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการรายดาน

สามารถสรุปได ดังนี้

2.1กกดานการวัดประเมินผลการเรียน แตละชวงชั้นมีระดับปญหาในการปฏิบัติ

แตกตางกัน คือ

2.1.1กกการกําหนดแนวปฏิบัติและจัดทําปฏิทินงานเกี่ยวกับการวัดผล

ประเมินผลการเรียนเปนลายลักษณอักษร โดยชวงชั้นที่ 1 มีระดับปญหาในการปฏิบัติมากกวาชวงชั้นที่ 4

2.2.2กกมีการประชุมชี้แจงถึง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการวัดและ

ประเมินผลตามหลักสูตรที่กําหนด โดยชวงชั้นที่ 1 มีระดับปญหาในการปฏิบัติมากกวาชวงชั้นอื่นๆ  

และการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลการเรียน โดยพบวาชวง

ชั้นท่ี 1 มีระดับปญหาในการปฏิบัติมากกวาชวงชั้นที่ 2 

2.2กกดานสื่อการเรียนการสอน แตละชวงชั้นมีระดับปญหาในการปฏิบัติแตกตางกัน 

คือ 
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2.2.1กกครูผูสอนมีการเตรียมการในการสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่เรียน โดยชวงชั้นท่ี 1 มีระดับปญหาในการปฏิบัติมากกวาชวงชั้นที่ 4 

2.2.2กกการพัฒนา และจัดหา จัดทําสื่อและอุปกรณที่ทันสมัย และปรับปรุง

สิ่งที่มีอยูแลวใหใชการไดดี ท่ีชวงชั้นที่ 1 มีระดับปญหาในการปฏิบัติมากกวาชวงชั้นอ่ืนๆ  

2.2.3กกการฝกอบรมครูผูสอนใหมีความรู สามารถจัดทําและบํารุงรักษาสื่อ

การสอน โดยชวงชั้นที่ 1 มีระดับปญหาในการปฏิบัติมากกวาชวงชั้นอื่นๆ  

2.2.4กกครูใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยชวงชั้นที่ 1 

มีระดับปญหาในการปฏิบัติมากกวาชวงชั้นอื่นๆ 

2.2.5กกการประเมินและพัฒนาการผลิตสื่อและอุปกรณการเรียนการ โดย

ชวงชั้นท่ี 1 มีระดับปญหาในการปฏิบัติมากกวาชวงชั้นที่ 3 

2.3กก ดานการนิเทศการสอน แตละชวงชั้นมีระดับปญหาในการปฏิบัติแตกตางกัน คือ 

2.3.1กกสํารวจปญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนําไปใชใน

การวางแผนในการนิเทศภายใน โดยชวงชั้นที่ 1 มีระดับปญหาในการปฏิบัติมากกวาชวงชั้นที่ 3 

2.3.2กกการสรางความเขาใจกับบุคลากรในสถานศึกษาใหเห็นความสําคัญ

ในการนิเทศภายใน โดยชวงชั้นที่ 1 มีระดับปญหาในการปฏิบัติมากกวาชวงชั้นท่ี 3

2.2.4กกครูมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดการนิเทศภายในสถานศึกษา 

โดยชวงชั้นท่ี 1 มีระดับปญหาในการปฏิบัติมากกวาชวงชั้นท่ี 4 

2.2.4กกจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการนิเทศภายในสถานศึกษาทําความ

เขาใจและเห็นความสําคัญของการนิเทศ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหประสบ

ผลสําเร็จ โดยชวงชั้นที่ 1 มีระดับปญหาในการปฏิบัติมากกวาชวงชั้นอื่นๆ

การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ จําแนกตามประสบการณทํางาน
1.กกผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการจําแนกตามประสบการณทํางาน

พบวาครูที่มีประสบการณทํางานตางกันมีสภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว และสามารถสรุปไดวาครูผูสอนที่มี

ประสบการณมากกวา 10 ป มีระดับการปฏิบัติในภาพรวมมากกวาครูผูสอนที่มีประสบการณนอย

กวา 5 ป และประสบการณระหวาง 5-10 ป และสามารถสรุปไดวา

1.1กกสภาพการบริหารงานวิชาการที่ครูที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีระดับการ

ปฏิบัติไมแตกตางกัน คือ การบริหารงานวิชาการดานสื่อการเรียนการสอน และดานการนิเทศการ

สอน 
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1.2กกสภาพการบริหารงานวิชาการที่ครูที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีระดับการ

ปฏิบัติที่แตกตางกัน 3 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการดานการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการ

เรียนการสอน และดานการวัดประเมินผลการเรียน สามารถอธิบายไดดังนี้

1.2.1กกดานการบริหารหลักสูตร ครูที่มีประสบการณทํางานตางกันมีระดับ

การปฏิบัติแตกตางกัน คือ

-กกการกําหนดเนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนการสอน และการ

ประเมินผลหลักสูตรในหลักสูตรแตละระดับชั้นใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยครูที่มีประสบการณ

ทํางานมากกวา 10 ป มีระดับการปฏิบัติมากกวาครูที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 5 ป

-กกการใหความรูหรือชี้แจงใหผูที่จะใชหลักสูตรมีความเขาใจถึง

จุดมุงหมาย หลักการ โครงการ แนวการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดการ

ประเมินผล กอนการนําหลักสูตรไปใช โดยครูผูสอนที่มีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป มีระดับ

การปฏิบัติมากกวาครูผูสอนที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 5 ป 

1.2.2กกดานการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนที่มีประสบการณทํางาน

ตางกันมีระดับการปฏิบัติแตกตางกัน คือ 

-กกครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยมีวิธีการเนนผูเรียนเปนสําคัญโดย

มีทั้งการใหความรูและการปฏิบัติจริง โดยครูผูสอนที่มีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป มีระดับ

การปฏิบัติมากกวาครูผูสอนที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 5 ป

-กกการจัดครูผูสอนที่มีความรู ความสามารถ และความชํานาญ

เหมาะสมกับแตละวิชา โดยครูผูสอนที่มีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป มีระดับการปฏิบัติ

มากกวาครูผูสอนที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 5 ป 

1.2.3กกดานการวัดประเมินผลการเรียน ครูผูสอนที่มีประสบการณทํางาน

ตางกันมีระดับการปฏิบัติแตกตางกัน คือ 

-กกการกําหนดแนวปฏิบัติและจัดทําปฏิทินงานเกี่ยวกับการวัดผล

ประเมินผลการเรียนเปนลายลักษณอักษร โดยครูผูสอนที่มีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป มี

ระดับการปฏิบัติมากกวาครูผูสอนที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 5 ป 

-กกการสรางเครื่องมือในการวัดผลตรงตามจุดประสงคการเรียนรู

ของทุกที่ครูผูสอนที่มีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป มีระดับการปฏิบัติมากกวาครูผูสอนที่มี

ประสบการณทํางานนอยกวา 5 ป 
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-กกการอบรมใหความรู แกครูและผู เกี่ ยวของในการวัดและ

ประเมินผล ที่ครูผูสอนที่มีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป มีระดับการปฏิบัติมากกวาครูผูสอนที่

มีประสบการณทํางานระหวาง 5-10 ป

2.กกการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการจําแนกตามประสบการณทํางานของ

ครูผูสอน

ผลการเปรียบเทียบพบวา ครูผูสอนที่มีประสบการณทํางานตางกันมีปญหาการ

บริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
จากผลการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน 

จากบุคลากรครูที่มีประสบการณทํางานในโรงเรียนและสอนในชวงชั้นที่ตางกัน ในดานการบริหาร

หลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดประเมินผลการเรียน ดานสื่อการเรียนการสอน 

และดานการนิเทศการสอน พบวา

1.กกครูผูสอนที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุนแตกตางกัน จํานวน 2 ดาน คือ ดานบริหารหลักสูตรและดานการจัดการ

เรียนการสอน 

2.กกครูผูสอนที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีปญหาในการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุนไมแตกตางกัน 

3.กกครูผูสอนชวงชั้นตางกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-

ญี่ปุนแตกตางกัน จํานวน 2 ดาน คือ ดานการบริหารหลักสูตรและดานสื่อการเรียนการสอน

4.กกครูผูสอนชวงชั้นตางกัน มีปญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-

ญี่ปุนแตกตางกัน จํานวน 3 ดาน คือ ดานการวัดประเมินผลการเรียน ดานสื่อการเรียนการสอน 

และดานการนิเทศการสอน

อภิปรายผล
การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน 

มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย ดังนี้

สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู

ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการบริหารงานวิชาการมีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษา

ให เกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ มุงสัมฤทธิ์ผลให เกิดตอผู เ รียนเปนสําคัญ
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และโรงเรียนมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเพื่อสนองตอบความตองการของ

ประชาชนอยางเทาเทียมและเสมอภาค ดังนั้นการบริหารงานวิชาการจึงเปนหนาที่หลักของ

สถานศึกษาที่จะทําใหการดําเนินงานทุกดานบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของการจัด

การศึกษา ดังที่ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2540) กลาววา “การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักของ

โรงเรียน มีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา จะปรากฏเดนชัดเมื่อการบริหารงานวิชาการประสบผลสําเร็จ” สอดคลองกับ (จันทรานี 

สงวนนาม, 2545) ที่กลาววา “การปฏิบัติงานวิชาการเปนการปฏิบัติกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ซึ่ง

เกี่ยวของกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดผลตามเปาหมายของหลักสูตรอยางมี

ประสิทธิภาพ” และ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541) ที่ไดกลาวถึง

ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการวา การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจของการบริหารงาน

โรงเรียนที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญอยางยิ่ง สวนงานอื่น ๆ มีความสําคัญในลักษณะเปนงาน

สนับสนุนใหงานวิชาการดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการเปนสวนหนึ่งของ

การบริหารการศึกษาสําหรับผูมีบทบาท หนาที่ ในการบริหารไดสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรทุกฉบับที่ เกี่ยวของอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถศึกษาหรือตรวจสอบไดจาก 1) โรงเรียนมีขอบขายการบริหารงานวิชาการ

ชัดเจน 2) ผูบริหารโรงเรียนเกิดแนวคิดในการพัฒนางาน 3) ผูบริหารโรงเรียนและคณะครูตระหนัก

และรวมมือพัฒนางานวิชาการโรงเรียน อยางจริงจัง และ 4)ผูบริหารโรงเรียนสามารถนําความรูไป

ประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่กิจกรรมการปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการ จะ

สอดคลองไปตามจุดหมายของหลักสูตร และนโยบายของหนวยงาน เชน นโยบายประกันโอกาส

ทางการศึกษา ประกันคุณภาพทางการศึกษา และประกันประสิทธิภาพการศึกษา เปนตน กิจกรรม

ปฏิบัตินอกจากจะสงผลตอนักเรียนโดยตรงแลว จะตองสงผลตอสวนรวมในระดับชาติดวย อยางไร

ก็ตาม ในการบริหารงานวิชาการตองยึดเปาหมายของแผนพัฒนาการแหงชาติระดับกอน

ประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตนเปนหลักเสมอ รวมทั้งในปจจุบันที่เนนการ

แขงขันดานคุณภาพการศึกษาทําใหการบริหารงานวิชาการเปนการสรางความเปนเลิศและเปนตัว

บงชี้คุณภาพของสถานศึกษาไดเปนอยางดี ตรงกับ นิยดา กรโกวิท (2551) ที่ไดกลาววา “การ

ปฏิบัติงานวิชาการมีความสําคัญที่สุดของโรงเรียน เปนตัวกําหนดชี้วัด คุณภาพมาตรฐานของผูเรียน

และโรงเรียน เปนหัวใจหลักของการบริหาร เพื่อสูความสําเร็จและความเปนเลิศ ฉะนั้นผูบริหารจึงตอง

ใหความสําคัญมากกวาการปฏิบัติงานดานอื่นๆ”
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1.กกผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการทั้ง 5 ดาน พบวาโรงเรียนสมาคมไทย

-ญี่ปุนมีการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีการปฏิบัติดานการจัดการเรียนการสอน

สูงสุด รองลงมาคือดานการวัดประเมินผลการเรียน ดานการนิเทศการสอน ดานสื่อการเรียนการ

สอน ตามลําดับ และมีการปฏิบัติดานการบริหารหลักสูตรต่ําสุด มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย 

ดังนี้

  1.1กกดานการจัดการเรียนการสอน มีการปฏิบัตสูงสุด อาจกลาวไดวาโรงเรียน

สมาคมไทย-ญี่ปุน ใหความสําคัญในการบริหารจัดการดานการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด อาจ

เปนเพราะวาโรงเรียนใชหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุนนํามาปรับเปลี่ยนเพื่อใหเขา

กับบริทบของประเทศไทย และยึดหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุนเปนแกน โดยใหการศึกษา

เชนเดียวกับการศึกษาภาคบังคับในประเทศญี่ปุนทุกประการ มีการจัดทําเอกสารแผนการสอน

รายวิชาเปนลายลักษณอักษร มีวิธีการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบันทึกผลการสอน 

การจัดครูผูสอนสําหรับแตละวิชา การสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน และการจัดการสอนซอมเสริม

ใหกับผูเรียนลักษณะตางๆ ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของเอกชัย กี่สุขพันธ (2525) ที่กลาววา”การ

จัดการเรียนการสอนเปนการจัดดําเนินงานเพื่อใหเกิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรหรือโปรแกรม

การศึกษา ไดแก การจัดตารางสอนของโรงเรียน การจัดครูผูสอนประจําวิชา ตลอดจนการจัดสิ่ง

อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนการสอนตางๆ ดวย” และสอดคลองกับผลการวิจัยเรื่อง สภาพ

ปญหาและความตองการในการบริหารงานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 ของโรงเรียนประถมศึกษาสํานักงานการประถมศึกษาขอนแกน อภิวันท นาเลาห (2545) ที่

ระบุวาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาไดปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเฉพาะ

ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการพัฒนาบุคลากร และผลงานวิจัยเรื่องการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 1 

แสงเดือน มาลีรักษ (2547) ที่ระบุวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับ

ประถมศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ยกเวนดานงานประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการ

สอน งานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช และงานหองสมุดมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง

การบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนการสอน โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับ

มาก ขอที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ ครูใชวิธีการสอนที่หลากหลาย และขอที่มีการปฏิบัติในระดับ

ต่ําสุดคือการบันทึกผลการสอนแตละรายวิชาเพื่อนํามาปรับปรุงแผนการสอนของครู และขอที่มี

ระดับปญหาในการปฏิบัติสูงสุดคือการบันทึกผลการสอนแตละรายวิชาเพื่อนํามาปรับปรุงแผนการ
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สอนของครู และขอที่มีปญหาในการปฏิบัติในระดับต่ําสุดคือครูมีการวิจัยในชั้นเรียน โดยนําเอา

ผลการวิจัยไปใชปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 

ตรงกับแนวคิดของปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544) ที่ไดสรุปวา “การจัดการเรียน

การสอนเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร” และ อําภา 

บุญชวย (2537) และ กิติมา ปรีดีดิลก (2532) ไดกลาวถึง “ความสําคัญของการจัดตารางสอน

เพื่อใหนักเรียนไดเรียนวิชาตางๆ ครบตรงหลักสูตร โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิชาตางๆ ในการใชเวลา

เทาๆ กัน ระดับความยากงายของการเรียนรูที่แตกตางกัน พรอมกับการสนับสนุนพัฒนาการของ

ผูเรียนควรเหมาะสมกับวัย” ดังที่โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน ไดมีการแบงระดับชั้นเรียนเพื่อให

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของญี่ปุน เปนดังนี้ ชวงที่ 1 คือระดับประถมศึกษาปที่ 1-2 ชวงที่ 2 

คือระดับประถมศึกษาปที่ 3-4 ชวงที่ 3 คือระดับประถมศึกษาปที่ 5-6 และชวงที่ 4 คือระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 1-3 ทั้งนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของปภาสิริ อนันตชาติ (2551) ที่กลาววา การ

บริหารงานวิชาการดานการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนเพื่อสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล มีการจัดครูเขาสอนโดยจัดตามความรูความสามารถและประสบการณของครูผูสอน 

จัดตารางสอนใหเหมาะสมกับชวงเวลาโดยหัวหนากลุมสาระการเรียนรูรวมกับคณะกรรมการหรือ

ผูรับผิดชอบในการจัดตาราง จัดทําแผนการสอนโดยสังเคราะหจุดมุงหมายของหลักสูตรกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาจีนเพื่อกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน มีการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดใหสอดคลองกับเนื้อหาบทเรียน และปญหาที่พบ คือ ขาด

ครูผูสอน นักเรียนมีพื้นฐานภาษาแตกตางกันมากทําใหเกิดความยุงยากในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ครูผูสอนมีภาระงานมากทําใหการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทําไมไดเต็มที่

1.2กกการบริหารงานวิชาการดานการวัดประเมินผลการเรียน โดยรวมมีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก ขอที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือการสรางเครื่องมือในการวัดผลตรงตามจุดประสงค

การเรียนรูของทุกรายวิชา และขอที่มีการปฏิบัติในระดับต่ําที่สุด คือการนําเทคโนโลยีมาใชในการ

ดําเนินการเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลการเรียน ขอที่มีระดับปญหาในการปฏิบัติสูงสุด คือการ

ประชุมชี้แจงถึง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรที่กําหนด รองลงมา

คือการกําหนดแนวปฏิบัติและจัดทําปฏิทินงานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียนเปนลาย

ลักษณอักษร และขอที่มีปญหาในการปฏิบัติในระดับต่ําสุด คือการสรางเครื่องมือในการวัดผลตรง

ตามจุดประสงคการเรียนรูของทุกรายวิชา 

ปจจุบันโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุนมีมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียน และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนจากทักษะปฏิบัติและพฤติกรรมทางการเรียนการทํา
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กิจกรรม โดยมีการประเมินการเรียนในระดับประถม จัดเปน 3 ระดับ และในระดับมัธยม จัดเปน 5 

ระดับ ตรงกับแนวคิดของ อําภา บุญชวย (2537) ที่กลาววา “การวัดและประเมินผลการเรียนเปน

องคประกอบที่สําคัญที่จะชวยใหการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปน

กระบวนการที่ตรวจสอบวานักเรียนไดถึงจุดหมายปลายทางตามที่หลักสูตรตองการหรือไมเพียงใด

ผลจากการวัดและประเมินผลจะเปนขอมูลที่จะชวยใหครูผูสอนไดนําไปพิจารณาหาวิธีการแกไข

ขอบกพรองและจุดออนในดานตางๆ ได” และ รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2550) “ไดกลาวถึงการวัด

และประเมินผลตามสภาพจริงตองมีการใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เชน การบันทึกขอมูล

จากการศึกษาผลงาน โครงการ หนังสือที่ผูเรียนผลิต แบบบันทึกตางๆ การใชแบบสังเกต การใช

แฟมสะสมงาน และการใชแบบทดสอบ” และสอดคลองกับงานวิจัยของปภาสิริ อนันตชาติ (2551) 

ที่กลาวถึงการมุงเนนใหครูผูสอนทดสอบความสามารถของผูเรียนโดยวัดและประเมินผลการเรียน

โดยใชแบบทดสอบ มีการจัดประเมินผลปลายภาคเรียนและปลายปการศึกษา ปญหาที่พบ คือ

ครูผูสอนไมสามารถวัดผลและไดอยางหลากหลาย และความรูพื้นฐานของผูเรียนแตกตางกันทําให

การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนไปดวยความยากลําบาก และตรงกับผลงานวิจัยเรื่องการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอนแกนเขต 1 แสงเดือน มาลีรักษ (2547) ที่กลาวถึงปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

เอกชนระดับประถมศึกษา มีปญหาการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ยกเวนงานดานวัดผล

ประเมินผล

1.3กกการบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการสอน โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับ

มาก ขอที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือครูมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดการนิเทศภายใน

สถานศึกษา และขอที่มีการปฏิบัติในระดับต่ําสุด คือการสรางความเขาใจกับบุคลากรใน

สถานศึกษาใหเห็นความสําคัญในการนิเทศภายใน ขอที่มีระดับปญหาในการปฏิบัติสูงสุด คือการ

สรางความเขาใจกับบุคลากรในสถานศึกษาใหเห็นความสําคัญในการนิเทศภายใน และขอที่มีปญหา

ในการปฏิบัติในระดับต่ําสุด คือจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการนิเทศภายในสถานศึกษาทําความ

เขาใจและเห็นความสําคัญของการนิเทศเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหประสบผลสําเร็จ

สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2539) ที่ได

กลาวถึงความสําคัญของการนิเทศการสอนนั้นจะตองสอดคลองกับความตองการ และความจําเปน

ในการพัฒนาครูของโรงเรียนและสอดคลองกับระดับพัฒนาการของครู ดําเนินการเปนอยางระบบ 

และตอเนื่องตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศ โดยบุคลากรที่เปนหลักสําคัญในการดําเนินการพัฒนา

ระบบนิเทศ คือ ผูบริหารโรงเรียน และตองดําเนินการโดยเปดโอกาสใหคณะครูมีสวนรวมในการ
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ดําเนินการเพื่อสรางเปาหมายสําคัญ คือ การสงเสริม สนับสนุน หรือใหความชวยเหลือครูใน

โรงเรียน ใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจหลัก ในดานการสอนหรือการเสริมสราง

พัฒนาการของนักเรียนทุกดานใหเต็มตามวัยและเต็มศักยภาพ โดยมีหลักสูตรเปนกรอบกํากับใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการสรางครูมืออาชีพ 

1.4กกการบริหารงานวิชาการดานสื่อการเรียนการสอน โดยรวมมีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก ขอที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือนักเรียนมีสวนรวมในการผลิตและใชสื่อเทคโนโลยี และ

ขอที่มีการปฏิบัติในระดับต่ําสุด คือการประเมินและพัฒนาการผลิตสื่อและอุปกรณการเรียนการ

สอน ขอที่มีระดับปญหาในการปฏิบัติสูงสุด คือการฝกอบรบครูผูสอนใหมีความรู สามารถจัดทํา

และบํารุงรักษาสื่อการสอน และขอที่มีปญหาในการปฏิบัติในระดับต่ําสุด คือการพัฒนา และจัดหา 

จัดทําสื่อและอุปกรณที่ทันสมัย และปรับปรุงสิ่งที่มีอยูแลวใหใชการไดดี 

ปจจุบันโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุนไดรับสื่อการเรียนการสอนจากกระทรวง

ศึกษาธิการญี่ปุนโดยตรงและสั่งซื้อเอง โดยพิจารณาจากสิ่งที่สามารถหาไดภายในประเทศกอน 

หากไมมีสื่อและอุปกรณที่ตองการจึงสั่งซื้อจากญี่ปุน โดยมีการแจกหนังสือเรียนใหกับนักเรียนโดย

ไมเสียคาใชจาย แตในสวนหนังสืออานนอกเวลาใหนักเรียนรับผิดชอบคาใชจาย สอดคลองกับ 

วนิดา จึงประสิทธิ์ (2533) ไดกลาวถึง 

…การจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยการผลิตสื่อการสอนขึ้นมาใชเองเพื่อเปนการ

ประหยัดเพราะสามารถใชวัสดุทองถิ่น วัสดุเหลือใช วัสดุราคาถูก มาผลิตเปนสื่อการสอน

ได ทั้งยังสามารถผลิตไดตรงตามความตองการของผูใชไดมากที่สุดและสื่อการสอนบาง

ชนิดไมมีขายตามทองตลาด รวมทั้งการจัดซื้อสื่อ ซึ่งเปนวิธีการจัดหาที่สะดวก เมื่อ

พิจารณาแลววาสื่อการสอนนั้น ถาทําขึ้นเองจะแพงกวา ใชเวลานานมาก ตองใชวัสดุ

พิเศษหรือวิธีการผลิตเกินความสามารถในการผลิตเองได ในการจัดซื้อตองพิจารณา

ลําดับความสําคัญ และความตองการของผูใช ตองมีการประเมินคาสื่อการสอนที่จะซื้อ 

ซึ่งอาจเปนในรูปคณะกรรมการประเมินสื่อการสอน  

อําภา บุญชวย (2532) กลาวถึง “การเตรียมนักเรียนในฐานะที่เปนผูใชสื่อนั้น ครูจะตอง

ศึกษาประสบการณของนักเรียนเพราะสื่อบางชิ้นนักเรียนอาจเคยเห็นแลว ทําใหไมตื่นตาตื่นใจเมื่อ

ครูนํามาสอนอีกประการหนึ่งครูควรใหนักเรียนไดมีสวนรวมใชสื่อดวย” สอดคลองกับงานวิจัยของ

อรดี ติระตระกูล (2552) ที่พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาการ
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บริหารงานอยูในระดับมากทุกขอ เพราะวางานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เปนการนําเอา

วัสดุ เครื่องมือ โสตทัศนูปกรณ สิ่งประดิษฐใหมๆ ตลอดจนการรวมกรรมวิธีตางๆ มาใชในกิจกรรม

การเรียนการสอนของครูและนักเรียน เพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปสูเปาหมายของการเรียนรู

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.5กกการบริหารงานวิชาการดานการบริหารหลักสูตร โดยรวมมีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก ขอที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือการใหความรูหรือชี้แจงใหผูที่จะใชหลักสูตรมีความเขาใจ

ถึงจุดมุงหมาย หลักการ โครงการ แนวการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดการ

ประเมินผล กอนการนําหลักสูตรไปใช และขอที่มีการปฏิบัติต่ําสุด คือการจัดคณะกรรมการจัดทํา

หลักสูตรจากหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุนใหสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น ขอที่มีระดับ

ปญหาในการปฏิบัติสูงสุด คือการจัดทําเอกสารหลักสูตรเพื่อนําเสนอความมุงหมายและ

วัตถุประสงคเฉพาะวิชาของหลักสูตรแตละระดับช้ันไวเปนลายลักษณอักษร และขอที่มีปญหาในการ

ปฏิบัติในระดับต่ําสุด คือใหผูเรียนสามารถเรียนรูในหองเรียนและนอกหองเรียน

ปจจุบันโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุนจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา

ภาคบังคับของญี่ปุนและใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นของประเทศไทย จึงกําหนดหลักการของ

หลักสูตรไวเพื่อใหมีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งและเพิ่มพูนทักษะทุกดาน ใหผูเรียนเขาใจกฏ

ระเบียบของสังคมและความเปนสากล เนนการสงเสริมและพัฒนาทั้งครูและนักเรียนโดยการมี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนไทยทุกระดับชั้น เนนใหผูเรียนสามารถพัฒนาและเรียนรูไดดวย

ตนเอง ใหการบริการแนะแนวศึกษาตอทั้งขณะยังศึกษาอยูและหลังจากจบการศึกษาแลว และเปน

การศึกษาที่ผูเรียนรูคุณคาของชีวิตและรูจักรักษาชีวิตตนเอง ซึ่งมีองคประกอบตรงกับ Hilda Taba 

(1962) ไดกลาววา “หลักสูตรจะตองประกอบดวย ความมุงหมายและวัตถุประสงคเฉพาะ 

เนื้อหาวิชา และกระบวนการเรียนการสอน” และ ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539) “ไดกลาวถึงงาน

บริหารหลักสูตรเปนการบริหารและดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่

กําหนดไวในหลักสูตร ผูบริหารจะเปนแกนนําโดยมีผูชวยตางๆ หัวหนาหมวดวิชา ครูวิชาการโรงเรียน 

ครูผูสอนและหนวยงานอื่นๆ ที่ เสริมการบริหารหลักสูตร เชน กรรมการบริหารโรงเรียน 

กรรมการบริหารวิชาการ เปนตน” ซึ่งตรงกับการศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําปาง บุญมี ธิอุต (2532) ที่กลาวถึง

ปญหาที่ชัดเจนคือ ผูบริหารโรงเรียนขาดการติดตามผลการใชหลักสูตรเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1.กกจากผลการวิจัย พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน มีการ

ปฏิบัติในดานการจัดการเรียนการสอนสูงสุด ดังนั้นผูบริหาร ครูผูสอนและบุคลากรทุกฝายที่

เกี่ยวของควรสงเสริมสนับสนุนใหมีกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในดานการจัดทําเอกสาร

แผนการสอนรายวิชาเปนลายลักษณอักษร การพัฒนาวิธีการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การบันทึกผลการสอน การจัดครูผูสอนสําหรับแตละวิชา การสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน และการ

จัดการสอนซอมเสริมใหกับผูเรียนลักษณะตางๆ อยางตอเนื่อง และควรพัฒนาระบบสนับสนุนการ

ดําเนินงานใหดานนี้ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น 

2.กกจากผลการวิจัย พบวา ชวงชั้นที่ 1 มีระดับการบริหารงานวิชาการต่ําวาชวงชั้นอื่นๆ 

โดยเฉพาะดานการบริหารหลักสูตรและดานสื่อการเรียนการสอน ดังนั้นผูบริหารควรกําหนด

นโยบายสูการปฏิบัติทั้งสองดานใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และควรสงเสริมสนับสนุนให

ครูผูสอนในชวงชั้นที่ 1 มีการปฏิบัติงานวิชาการดังกลาวใหมากขึ้น เนื่องจากชวงชั้นที่ 1 เปน

ชวงแรกของการใชชีวิตในวัยเรียน ครูผูสอนจึงควรปฏิบัติตามหลักสูตรและมีนําสื่อการเรียนการ

สอนที่มีคุณภาพเขามาใชในหองเรียน

3.กกจากผลการวิจัย พบวา ครูผูสอนที่มีประสบการณมากกวา 10 ป มีระดับการ

ปฏิบัติงานดานวิชาการในภาพรวมมากกวาครูผูสอนที่มีประสบการณนอยกวา 5 ป  และ

ประสบการณระหวาง 5-10 ป ดังนั้นโรงเรียนจึงควรกําหนดใหครูที่มีประสบการณในการสอนนอย

หรือครูใหมไดรับการอบรมกระบวนการบริหารวิชาการในดานการจัดการเรียนการสอน การวัด

ประเมินผลการเรียน การจัดหาสื่อการเรียนการสอนและความสําคัญของการนิเทศการสอน

4.กกจากผลการวิจัย พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน มี

ปญหาในการปฏิบัติในดานการบริหารหลักสูตรมากที่สุด ดังนั้นผูบริหารและผูที่เกี่ยวของในระดับ

นโยบายควรสนับสนุนการใหความรูหรือชี้แจงใหผูที่จะใชหลักสูตรมีความเขาใจถึงจุดมุงหมาย 

หลักการ โครงการ แนวการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดการประเมินผล กอนการ

นําหลักสูตรไปใช รวมทั้งการกําหนดเนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล

หลักสูตรในหลักสูตรแตละระดับชั้นใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และเห็นควรมีการจัดคณะกรรมการ

จัดทําหลักสูตรจากหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุนใหสอดคลองกับสภาพของทองถิ่นของ

ประเทศไทยใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันมากยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1.กกควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตอไป ในกลุมผูบริหารและครูผูสอน

ที่มีขอมูลพื้นฐานแตกตางกัน เพื่อสํารวจขอมูลความคิดเห็นเชิงลึกของกลุมเปาหมายในดานการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคม-ไทยญี่ปุน

2.กกโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน ควรมีศึกษาการบริหารงานตามแนวทางการบริหาร

สถานศึกษาในดานอื่นๆ เพิ่มเติมเชน การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ หรือการ

บริหารงานทั่วไป
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บทที่  5


บทสรุป


การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ในครั้งนี้ สรุปผลการศึกษาค้นคว้าได้ดังนี้

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น 
ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดประเมินผลการเรียน ด้านสื่อการเรียนการสอนและด้านการนิเทศการสอน สามารถสรุปได้ดังนี้

1.กกสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นโดยภาพรวม

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น โดยภาพรวม มีสภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย มีการปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนสูงสุด รองลงมาคือด้านการวัดประเมินผลการเรียน ด้านการนิเทศการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ตามลำดับ และมีการปฏิบัติด้านการบริหารหลักสูตรต่ำสุด ส่วนปัญหาการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาปัญหาการบริหารงานวิชาการเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาด้านการบริหารหลักสูตรสูงสุด รองลงมาคือด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดประเมินผลการเรียน ตามลำดับ และมีปัญหาด้านการนิเทศการสอนต่ำสุด 

เมื่อพิจารณาสภาพและปัญหารายด้าน มีรายละเอียดดังนี้

ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.กกสภาพการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย รองลงมาคือ การจัดการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน ตามความเหมาะสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติต่ำสุด คือการบันทึกผลการสอนแต่ละรายวิชาเพื่อนำมาปรับปรุงแผนการสอนของครู


1.1กกปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด ข้อที่มีระดับปัญหาสูงสุด คือการบันทึกผลการสอนแต่ละรายวิชาเพื่อนำมาปรับปรุงแผนการสอนของครู รองลงมาคือการจัดครูผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเหมาะสมกับแต่ละวิชา ส่วนข้อที่มีปัญหาต่ำสุด คือครูมีการวิจัยในชั้นเรียน โดยนำเอาผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน

ด้านการวัดประเมินผลการเรียน

1.กกสภาพการบริหารงานวิชาการด้านการวัดประเมินผลการเรียน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือการสร้างเครื่องมือในการวัดผลตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของทุกรายวิชา รองลงมาคือการอบรมให้ความรู้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องในการวัดและประเมินผล ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติต่ำสุด คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลการเรียน 

2.กกปัญหาการวัดประเมินผลการเรียนโดยรวมมีปัญหาในระดับน้อยที่สุด ข้อที่มีปัญหาสูงสุด คือการประชุมชี้แจงถึง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรที่กำหนด รองลงมาคือการกำหนดแนวปฏิบัติและจัดทำปฏิทินงานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนข้อที่มีปัญหาต่ำสุด คือการสร้างเครื่องมือในการวัดผลตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของทุกรายวิชา

ด้านการนิเทศการสอน

1.กกการบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศการสอน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือครูมีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดการนิเทศภายในสถานศึกษา รองลงมาคือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการนิเทศภายในสถานศึกษาทำความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการนิเทศ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จ ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติต่ำสุด คือการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาให้เห็นความสำคัญในการนิเทศภายใน

2.กกปัญหาการนิเทศการสอนโดยรวมมีปัญหาในการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด ข้อที่มีปัญหาสูงสุด คือการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาให้เห็นความสำคัญในการนิเทศภายใน รองลงมาคือสำรวจปัญหาปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนในการนิเทศภายใน ส่วนข้อที่มีปัญหาต่ำสุด คือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการนิเทศภายในสถานศึกษาทำความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการนิเทศเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จ

ด้านสื่อการเรียนการสอน

1.กกการบริหารงานวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือนักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี รองลงมาคือการพัฒนาและจัดหา จัดทำสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ใช้การได้ดี ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติต่ำสุด คือการประเมินและพัฒนาการผลิตสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

2.กกปัญหาสื่อการเรียนการสอนโดยรวมมีปัญหาในการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด ข้อที่มีปัญหาสูงสุด คือการฝึกอบรบครูผู้สอนให้มีความรู้ สามารถจัดทำและบำรุงรักษาสื่อการสอน รองลงมาคือครูผู้สอนมีการเตรียมการในการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่เรียน ส่วนข้อที่มีปัญหาต่ำสุด คือการพัฒนา และจัดหา จัดทำสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ใช้การได้ดี

ด้านการบริหารหลักสูตร

1.กกสภาพการบริหารงานวิชาการด้านการบริหารหลักสูตร โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือการให้ความรู้หรือชี้แจงให้ผู้ที่จะใช้หลักสูตรมีความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย หลักการ โครงการ แนวการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดการประเมินผล ก่อนการนำหลักสูตรไปใช้ รองลงมาคือการกำหนดเนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลหลักสูตรในหลักสูตรแต่ละระดับชั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติต่ำสุด คือการจัดคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรจากหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น

2.กกปัญหาการบริหารหลักสูตรโดยรวมมีปัญหาในการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ข้อที่มีปัญหาสูงสุด คือการจัดทำเอกสารหลักสูตรเพื่อนำเสนอความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เฉพาะวิชาของหลักสูตรแต่ละระดับชั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รองลงมาคือการจัดคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรจากหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับปัญหาของท้องถิ่น ส่วนข้อที่มีปัญหาต่ำสุด คือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ จำแนกตามช่วงชั้น 

1.กกการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการจำแนกตามช่วงชั้นผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการจำแนกตามช่วงชั้น พบว่าช่วงชั้นต่างกันมีสภาพการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และสามารถสรุปได้ว่าสภาพการบริหารงานวิชาการของช่วงชั้นที่แตกต่างกัน คือช่วงชั้นที่ 1 และ 3 โดยช่วงชั้นที่ 3 มีระดับการปฏิบัติในภาพรวมมากกว่าช่วงชั้นที่ 1 และสามารถสรุปได้ว่า


1.1กกสภาพการบริหารงานวิชาการที่แต่ละช่วงชั้นมีระดับการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน คือ การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการ ด้านการวัดประเมินผลการเรียน และด้านการนิเทศการสอน 


1.2กกสภาพการบริหารงานวิชาการที่แต่ละช่วงชั้นมีระดับการปฏิบัติแตกต่างกันมี 2 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการด้านการบริหารหลักสูตรและด้านสื่อการเรียนการสอน สามารถอธิบายได้ดังนี้



1.2.1กกด้านการบริหารหลักสูตร ที่แต่ละช่วงชั้นมีระดับการปฏิบัติแตกต่างกัน คือ การจัดทำเอกสารหลักสูตร เพื่อนำเสนอความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เฉพาะวิชาของหลักสูตรแต่ละระดับชั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยช่วงชั้นที่ 4 มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือช่วงชั้นที่ 3 ช่วงชั้นที่ 2 ตามลำดับและช่วงชั้นที่ 1 มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด



1.2.2กกด้านสื่อการเรียนการสอนที่แต่ละช่วงชั้นมีระดับการปฏิบัติแตกต่างกัน คือ 



การฝึกอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ สามารถจัดทำและบำรุงรักษาสื่อการ โดยช่วงชั้นที่ 1 มีระดับการปฏิบัติน้อยกว่าช่วงชั้นอื่นๆ ทั้งหมด



การประเมินและพัฒนาการผลิตสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยช่วงชั้นที่ 1 มีระดับการปฏิบัติน้อยกว่าช่วงชั้นอื่นๆ ทั้งหมด

2.กกการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการจำแนกตามช่วงชั้น ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการจำแนกตามช่วงชั้น พบว่าช่วงชั้นที่ต่างกันมีปัญหาการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ สามารถสรุปได้ว่าช่วงชั้นที่ 1 มีระดับปัญหาในภาพรวมมากกว่าช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 4 และเมื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการรายด้านสามารถสรุปได้ ดังนี้


2.1กกด้านการวัดประเมินผลการเรียน แต่ละช่วงชั้นมีระดับปัญหาในการปฏิบัติแตกต่างกัน คือ



2.1.1กกการกำหนดแนวปฏิบัติและจัดทำปฏิทินงานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยช่วงชั้นที่ 1 มีระดับปัญหาในการปฏิบัติมากกว่าช่วงชั้นที่ 4

2.2.2กกมีการประชุมชี้แจงถึง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรที่กำหนด โดยช่วงชั้นที่ 1 มีระดับปัญหาในการปฏิบัติมากกว่าช่วงชั้นอื่นๆ  และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลการเรียน โดยพบว่าช่วงชั้นที่ 1 มีระดับปัญหาในการปฏิบัติมากกว่าช่วงชั้นที่ 2 

2.2กกด้านสื่อการเรียนการสอน แต่ละช่วงชั้นมีระดับปัญหาในการปฏิบัติแตกต่างกัน คือ 

2.2.1กกครูผู้สอนมีการเตรียมการในการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่เรียน โดยช่วงชั้นที่ 1 มีระดับปัญหาในการปฏิบัติมากกว่าช่วงชั้นที่ 4 

2.2.2กกการพัฒนา และจัดหา จัดทำสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ใช้การได้ดี ที่ช่วงชั้นที่ 1 มีระดับปัญหาในการปฏิบัติมากกว่าช่วงชั้นอื่นๆ  

2.2.3กกการฝึกอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ สามารถจัดทำและบำรุงรักษาสื่อการสอน โดยช่วงชั้นที่ 1 มีระดับปัญหาในการปฏิบัติมากกว่าช่วงชั้นอื่นๆ  

2.2.4กกครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยช่วงชั้นที่ 1 
มีระดับปัญหาในการปฏิบัติมากกว่าช่วงชั้นอื่นๆ 

2.2.5กกการประเมินและพัฒนาการผลิตสื่อและอุปกรณ์การเรียนการ โดยช่วงชั้นที่ 1 มีระดับปัญหาในการปฏิบัติมากกว่าช่วงชั้นที่ 3 

2.3กก 
ด้านการนิเทศการสอน แต่ละช่วงชั้นมีระดับปัญหาในการปฏิบัติแตกต่างกัน คือ 

2.3.1กกสำรวจปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนในการนิเทศภายใน โดยช่วงชั้นที่ 1 มีระดับปัญหาในการปฏิบัติมากกว่าช่วงชั้นที่ 3 

2.3.2กกการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาให้เห็นความสำคัญในการนิเทศภายใน โดยช่วงชั้นที่ 1 มีระดับปัญหาในการปฏิบัติมากกว่าช่วงชั้นที่ 3

2.2.4กกครูมีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดการนิเทศภายในสถานศึกษา 
โดยช่วงชั้นที่ 1 มีระดับปัญหาในการปฏิบัติมากกว่าช่วงชั้นที่ 4 

2.2.4กกจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการนิเทศภายในสถานศึกษาทำความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการนิเทศ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จ โดยช่วงชั้นที่ 1 มีระดับปัญหาในการปฏิบัติมากกว่าช่วงชั้นอื่นๆ

การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน

1.กกผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการจำแนกตามประสบการณ์ทำงานพบว่าครูที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกันมีสภาพการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว และสามารถสรุปได้ว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีระดับการปฏิบัติในภาพรวมมากกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี และประสบการณ์ระหว่าง 5-10 ปี และสามารถสรุปได้ว่า


1.1กกสภาพการบริหารงานวิชาการที่ครูที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีระดับการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน คือ การบริหารงานวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการนิเทศการสอน 


1.2กกสภาพการบริหารงานวิชาการที่ครูที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีระดับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน 3 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดประเมินผลการเรียน สามารถอธิบายได้ดังนี้



1.2.1กกด้านการบริหารหลักสูตร ครูที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกันมีระดับการปฏิบัติแตกต่างกัน คือ




-กกการกำหนดเนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลหลักสูตรในหลักสูตรแต่ละระดับชั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยครูที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี มีระดับการปฏิบัติมากกว่าครูที่มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปี




-กกการให้ความรู้หรือชี้แจงให้ผู้ที่จะใช้หลักสูตรมีความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย หลักการ โครงการ แนวการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดการประเมินผล ก่อนการนำหลักสูตรไปใช้ โดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี มีระดับการปฏิบัติมากกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปี 



1.2.2กกด้านการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกันมีระดับการปฏิบัติแตกต่างกัน คือ 




-กกครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยมีวิธีการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีทั้งการให้ความรู้และการปฏิบัติจริง โดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี มีระดับการปฏิบัติมากกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปี




-กกการจัดครูผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเหมาะสมกับแต่ละวิชา โดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี มีระดับการปฏิบัติมากกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปี 



1.2.3กกด้านการวัดประเมินผลการเรียน ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกันมีระดับการปฏิบัติแตกต่างกัน คือ 




-กกการกำหนดแนวปฏิบัติและจัดทำปฏิทินงานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี มีระดับการปฏิบัติมากกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปี 




-กกการสร้างเครื่องมือในการวัดผลตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของทุกที่ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี มีระดับการปฏิบัติมากกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปี 




-กกการอบรมให้ความรู้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องในการวัดและประเมินผล ที่ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี มีระดับการปฏิบัติมากกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานระหว่าง 5-10 ปี

2.กกการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการจำแนกตามประสบการณ์ทำงานของครูผู้สอน

ผลการเปรียบเทียบพบว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกันมีปัญหาการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

จากผลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น จากบุคลากรครูที่มีประสบการณ์ทำงานในโรงเรียนและสอนในช่วงชั้นที่ต่างกัน ในด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดประเมินผลการเรียน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการนิเทศการสอน พบว่า

1.กกครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นแตกต่างกัน จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านบริหารหลักสูตรและด้านการจัดการเรียนการสอน 

2.กกครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีปัญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นไม่แตกต่างกัน 

3.กกครูผู้สอนช่วงชั้นต่างกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นแตกต่างกัน จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารหลักสูตรและด้านสื่อการเรียนการสอน

4.กกครูผู้สอนช่วงชั้นต่างกัน มีปัญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นแตกต่างกัน จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านการวัดประเมินผลการเรียน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการนิเทศการสอน

อภิปรายผล

การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น 
มีประเด็นสําคัญที่ควรนำมาอภิปราย ดังนี้

สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารงานวิชาการมีความสำคัญต่อการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสัมฤทธิ์ผลให้เกิดต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และโรงเรียนมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ดังนั้นการบริหารงานวิชาการจึงเป็นหน้าที่หลักของสถานศึกษาที่จะทำให้การดำเนินงานทุกด้านบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ดังที่ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2540) กล่าวว่า “การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของโรงเรียน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา จะปรากฏเด่นชัดเมื่อการบริหารงานวิชาการประสบผลสำเร็จ” สอดคล้องกับ (จันทรานี สงวนนาม, 2545) ที่กล่าวว่า “การปฏิบัติงานวิชาการเป็นการปฏิบัติกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ” และ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541) ที่ได้กล่าวถึงความสำคัญของการบริหารงานวิชาการว่า การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจของการบริหารงานโรงเรียนที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ส่วนงานอื่น ๆ มีความสำคัญในลักษณะเป็นงานสนับสนุนให้งานวิชาการดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาสำหรับผู้มีบทบาท หน้าที่ ในการบริหารได้สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรทุกฉบับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถศึกษาหรือตรวจสอบได้จาก 1) โรงเรียนมีขอบข่ายการบริหารงานวิชาการชัดเจน 2) ผู้บริหารโรงเรียนเกิดแนวคิดในการพัฒนางาน 3) ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูตระหนักและร่วมมือพัฒนางานวิชาการโรงเรียน อย่างจริงจัง และ 4)ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่กิจกรรมการปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการ จะสอดคล้องไปตามจุดหมายของหลักสูตร และนโยบายของหน่วยงาน เช่น นโยบายประกันโอกาสทางการศึกษา ประกันคุณภาพทางการศึกษา และประกันประสิทธิภาพการศึกษา เป็นต้น กิจกรรมปฏิบัตินอกจากจะส่งผลต่อนักเรียนโดยตรงแล้ว จะต้องส่งผลต่อส่วนรวมในระดับชาติด้วย อย่างไรก็ตาม ในการบริหารงานวิชาการต้องยึดเป้าหมายของแผนพัฒนาการแห่งชาติระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นหลักเสมอ รวมทั้งในปัจจุบันที่เน้นการแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษาทำให้การบริหารงานวิชาการเป็นการสร้างความเป็นเลิศและเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ตรงกับ นิยดา กรโกวิท (2551) ที่ได้กล่าวว่า “การปฏิบัติงานวิชาการมีความสำคัญที่สุดของโรงเรียน เป็นตัวกำหนดชี้วัด คุณภาพมาตรฐานของผู้เรียนและโรงเรียน เป็นหัวใจหลักของการบริหาร เพื่อสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศ ฉะนั้นผู้บริหารจึงต้องให้ความสำคัญมากกว่าการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ”

1.กกผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการทั้ง 5 ด้าน พบว่าโรงเรียนสมาคมไทย
-ญี่ปุ่นมีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีการปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนสูงสุด รองลงมาคือด้านการวัดประเมินผลการเรียน ด้านการนิเทศการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ตามลำดับ และมีการปฏิบัติด้านการบริหารหลักสูตรต่ำสุด มีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปราย ดังนี้

  
1.1กกด้านการจัดการเรียนการสอน มีการปฏิบัตสูงสุด อาจกล่าวได้ว่าโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุ่นนำมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับบริทบของประเทศไทย และยึดหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุ่นเป็นแกน โดยให้การศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษาภาคบังคับในประเทศญี่ปุ่นทุกประการ มีการจัดทำเอกสารแผนการสอนรายวิชาเป็นลายลักษณ์อักษร มีวิธีการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบันทึกผลการสอน การจัดครูผู้สอนสำหรับแต่ละวิชา การสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน และการจัดการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนลักษณะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของเอกชัย กี่สุขพันธ์ (2525) ที่กล่าวว่า”การจัดการเรียนการสอนเป็นการจัดดำเนินงานเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษา ได้แก่ การจัดตารางสอนของโรงเรียน การจัดครูผู้สอนประจำวิชา ตลอดจนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่างๆ ด้วย” และสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารงานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของโรงเรียนประถมศึกษาสำนักงานการประถมศึกษาขอนแก่น อภิวันท์ นาเลาห์ (2545) ที่ระบุว่าสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาได้ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการพัฒนาบุคลากร และผลงานวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1 แสงเดือน มาลีรักษ์ (2547) ที่ระบุว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านงานประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน งานหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ และงานห้องสมุดมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง


การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ ครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย และข้อที่มีการปฏิบัติในระดับต่ำสุดคือการบันทึกผลการสอนแต่ละรายวิชาเพื่อนำมาปรับปรุงแผนการสอนของครู และข้อที่มีระดับปัญหาในการปฏิบัติสูงสุดคือการบันทึกผลการสอนแต่ละรายวิชาเพื่อนำมาปรับปรุงแผนการสอนของครู และข้อที่มีปัญหาในการปฏิบัติในระดับต่ำสุดคือครูมีการวิจัยในชั้นเรียน โดยนำเอาผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 


ตรงกับแนวคิดของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) ที่ได้สรุปว่า “การจัดการเรียนการสอนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร” และ อำภา บุญช่วย (2537) และ กิติมา ปรีดีดิลก (2532) ได้กล่าวถึง “ความสำคัญของการจัดตารางสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชาต่างๆ ครบตรงหลักสูตร โดยคำนึงถึงการเรียนรู้วิชาต่างๆ ในการใช้เวลาเท่าๆ กัน ระดับความยากง่ายของการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน พร้อมกับการสนับสนุนพัฒนาการของผู้เรียนควรเหมาะสมกับวัย” ดังที่โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ได้มีการแบ่งระดับชั้นเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของญี่ปุ่น เป็นดังนี้ ช่วงที่ 1 คือระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 ช่วงที่ 2 คือระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 ช่วงที่ 3 คือระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 และช่วงที่ 4 คือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของปภาสิริ อนันตชาติ (2551) ที่กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการด้านการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนเพื่อสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการจัดครูเข้าสอนโดยจัดตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของครูผู้สอน จัดตารางสอนให้เหมาะสมกับช่วงเวลาโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกับคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดตาราง จัดทำแผนการสอนโดยสังเคราะห์จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน และปัญหาที่พบ คือ ขาดครูผู้สอน นักเรียนมีพื้นฐานภาษาแตกต่างกันมากทำให้เกิดความยุ่งยากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีภาระงานมากทำให้การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทำไม่ได้เต็มที่


1.2กกการบริหารงานวิชาการด้านการวัดประเมินผลการเรียน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือการสร้างเครื่องมือในการวัดผลตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของทุกรายวิชา และข้อที่มีการปฏิบัติในระดับต่ำที่สุด คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลการเรียน ข้อที่มีระดับปัญหาในการปฏิบัติสูงสุด คือการประชุมชี้แจงถึง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรที่กำหนด รองลงมาคือการกำหนดแนวปฏิบัติและจัดทำปฏิทินงานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร และข้อที่มีปัญหาในการปฏิบัติในระดับต่ำสุด คือการสร้างเครื่องมือในการวัดผลตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของทุกรายวิชา 

ปัจจุบันโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นมีมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากทักษะปฏิบัติและพฤติกรรมทางการเรียนการทำกิจกรรม โดยมีการประเมินการเรียนในระดับประถม จัดเป็น 3 ระดับ และในระดับมัธยม จัดเป็น 5 ระดับ ตรงกับแนวคิดของ อำภา บุญช่วย (2537) ที่กล่าวว่า “การวัดและประเมินผลการเรียนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบว่านักเรียนได้ถึงจุดหมายปลายทางตามที่หลักสูตรต้องการหรือไม่เพียงใด ผลจากการวัดและประเมินผลจะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้นำไปพิจารณาหาวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องและจุดอ่อนในด้านต่างๆ ได้” และ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550) “ได้กล่าวถึงการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงต้องมีการใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การบันทึกข้อมูลจากการศึกษาผลงาน โครงการ หนังสือที่ผู้เรียนผลิต แบบบันทึกต่างๆ การใช้แบบสังเกต การใช้แฟ้มสะสมงาน และการใช้แบบทดสอบ” และสอดคล้องกับงานวิจัยของปภาสิริ อนันตชาติ (2551) 
ที่กล่าวถึงการมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนทดสอบความสามารถของผู้เรียนโดยวัดและประเมินผลการเรียนโดยใช้แบบทดสอบ มีการจัดประเมินผลปลายภาคเรียนและปลายปีการศึกษา ปัญหาที่พบ คือครูผู้สอนไม่สามารถวัดผลและได้อย่างหลากหลาย และความรู้พื้นฐานของผู้เรียนแตกต่างกันทำให้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปด้วยความยากลำบาก และตรงกับผลงานวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1 แสงเดือน มาลีรักษ์ (2547) ที่กล่าวถึงปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา มีปัญหาการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นงานด้านวัดผลประเมินผล

1.3กกการบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศการสอน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือครูมีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดการนิเทศภายในสถานศึกษา และข้อที่มีการปฏิบัติในระดับต่ำสุด คือการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาให้เห็นความสำคัญในการนิเทศภายใน ข้อที่มีระดับปัญหาในการปฏิบัติสูงสุด คือการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาให้เห็นความสำคัญในการนิเทศภายใน และข้อที่มีปัญหาในการปฏิบัติในระดับต่ำสุด คือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการนิเทศภายในสถานศึกษาทำความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการนิเทศเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จ

สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2539) ที่ได้กล่าวถึงความสำคัญของการนิเทศการสอนนั้นจะต้องสอดคล้องกับความต้องการ และความจำเป็นในการพัฒนาครูของโรงเรียนและสอดคล้องกับระดับพัฒนาการของครู ดำเนินการเป็นอย่างระบบ และต่อเนื่องตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศ โดยบุคลากรที่เป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนาระบบนิเทศ คือ ผู้บริหารโรงเรียน และต้องดำเนินการโดยเปิดโอกาสให้คณะครูมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อสร้างเป้าหมายสำคัญ คือ การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียน ให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจหลัก ในด้านการสอนหรือการเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านให้เต็มตามวัยและเต็มศักยภาพ โดยมีหลักสูตรเป็นกรอบกำกับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการสร้างครูมืออาชีพ 

1.4กกการบริหารงานวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือนักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี และข้อที่มีการปฏิบัติในระดับต่ำสุด คือการประเมินและพัฒนาการผลิตสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ข้อที่มีระดับปัญหาในการปฏิบัติสูงสุด คือการฝึกอบรบครูผู้สอนให้มีความรู้ สามารถจัดทำและบำรุงรักษาสื่อการสอน และข้อที่มีปัญหาในการปฏิบัติในระดับต่ำสุด คือการพัฒนา และจัดหา จัดทำสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ใช้การได้ดี 

ปัจจุบันโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นได้รับสื่อการเรียนการสอนจากกระทรวง
ศึกษาธิการญี่ปุ่นโดยตรงและสั่งซื้อเอง โดยพิจารณาจากสิ่งที่สามารถหาได้ภายในประเทศก่อน หากไม่มีสื่อและอุปกรณ์ที่ต้องการจึงสั่งซื้อจากญี่ปุ่น โดยมีการแจกหนังสือเรียนให้กับนักเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ในส่วนหนังสืออ่านนอกเวลาให้นักเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับ 

วนิดา จึงประสิทธิ์ (2533) ได้กล่าวถึง 

…การจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยการผลิตสื่อการสอนขึ้นมาใช้เองเพื่อเป็นการประหยัดเพราะสามารถใช้วัสดุท้องถิ่น วัสดุเหลือใช้ วัสดุราคาถูก มาผลิตเป็นสื่อการสอนได้ ทั้งยังสามารถผลิตได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้มากที่สุดและสื่อการสอนบางชนิดไม่มีขายตามท้องตลาด รวมทั้งการจัดซื้อสื่อ ซึ่งเป็นวิธีการจัดหาที่สะดวก เมื่อพิจารณาแล้วว่าสื่อการสอนนั้น ถ้าทำขึ้นเองจะแพงกว่า ใช้เวลานานมาก ต้องใช้วัสดุพิเศษหรือวิธีการผลิตเกินความสามารถในการผลิตเองได้ ในการจัดซื้อต้องพิจารณาลำดับความสำคัญ และความต้องการของผู้ใช้ ต้องมีการประเมินค่าสื่อการสอนที่จะซื้อ ซึ่งอาจเป็นในรูปคณะกรรมการประเมินสื่อการสอน  

อำภา บุญช่วย (2532) กล่าวถึง “การเตรียมนักเรียนในฐานะที่เป็นผู้ใช้สื่อนั้น ครูจะต้องศึกษาประสบการณ์ของนักเรียนเพราะสื่อบางชิ้นนักเรียนอาจเคยเห็นแล้ว ทำให้ไม่ตื่นตาตื่นใจเมื่อครูนำมาสอนอีกประการหนึ่งครูควรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใช้สื่อด้วย” สอดคล้องกับงานวิจัยของอรดี ติระตระกูล (2552) ที่พบว่าสภาพการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการบริหารงานอยู่ในระดับมากทุกข้อ เพราะว่างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นการนำเอาวัสดุ เครื่องมือ โสตทัศนูปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ตลอดจนการรวมกรรมวิธีต่างๆ มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินไปสู่เป้าหมายของการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5กกการบริหารงานวิชาการด้านการบริหารหลักสูตร โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือการให้ความรู้หรือชี้แจงให้ผู้ที่จะใช้หลักสูตรมีความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย หลักการ โครงการ แนวการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดการประเมินผล ก่อนการนำหลักสูตรไปใช้ และข้อที่มีการปฏิบัติต่ำสุด คือการจัดคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรจากหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น ข้อที่มีระดับปัญหาในการปฏิบัติสูงสุด คือการจัดทำเอกสารหลักสูตรเพื่อนำเสนอความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เฉพาะวิชาของหลักสูตรแต่ละระดับชั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และข้อที่มีปัญหาในการปฏิบัติในระดับต่ำสุด คือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุ่นและให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของประเทศไทย จึงกำหนดหลักการของหลักสูตรไว้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและเพิ่มพูนทักษะทุกด้าน ให้ผู้เรียนเข้าใจกฏระเบียบของสังคมและความเป็นสากล เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทั้งครูและนักเรียนโดยการมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนไทยทุกระดับชั้น เน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ให้การบริการแนะแนวศึกษาต่อทั้งขณะยังศึกษาอยู่และหลังจากจบการศึกษาแล้ว และเป็นการศึกษาที่ผู้เรียนรู้คุณค่าของชีวิตและรู้จักรักษาชีวิตตนเอง ซึ่งมีองค์ประกอบตรงกับ Hilda Taba (1962) ได้กล่าวว่า “หลักสูตรจะต้องประกอบด้วย ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เฉพาะ เนื้อหาวิชา และกระบวนการเรียนการสอน” และ ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539) “ได้กล่าวถึงงานบริหารหลักสูตรเป็นการบริหารและดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ผู้บริหารจะเป็นแกนนำโดยมีผู้ช่วยต่างๆ หัวหน้าหมวดวิชา ครูวิชาการโรงเรียน ครูผู้สอนและหน่วยงานอื่นๆ ที่เสริมการบริหารหลักสูตร เช่น กรรมการบริหารโรงเรียน กรรมการบริหารวิชาการ เป็นต้น” ซึ่งตรงกับการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง บุญมี ธิอุต (2532) ที่กล่าวถึงปัญหาที่ชัดเจนคือ ผู้บริหารโรงเรียนขาดการติดตามผลการใช้หลักสูตรเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1.กกจากผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น มีการปฏิบัติในด้านการจัดการเรียนการสอนสูงสุด ดังนั้นผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในด้านการจัดทำเอกสารแผนการสอนรายวิชาเป็นลายลักษณ์อักษร การพัฒนาวิธีการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การบันทึกผลการสอน การจัดครูผู้สอนสำหรับแต่ละวิชา การสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน และการจัดการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนลักษณะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และควรพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานให้ด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น 

2.กกจากผลการวิจัย พบว่า ช่วงชั้นที่ 1 มีระดับการบริหารงานวิชาการต่ำว่าช่วงชั้นอื่นๆ โดยเฉพาะด้านการบริหารหลักสูตรและด้านสื่อการเรียนการสอน ดังนั้นผู้บริหารควรกำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติทั้งสองด้านให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนในช่วงชั้นที่ 1 มีการปฏิบัติงานวิชาการดังกล่าวให้มากขึ้น เนื่องจากช่วงชั้นที่ 1 เป็นช่วงแรกของการใช้ชีวิตในวัยเรียน ครูผู้สอนจึงควรปฏิบัติตามหลักสูตรและมีนำสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเข้ามาใช้ในห้องเรียน

3.กกจากผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีระดับการปฏิบัติงานด้านวิชาการในภาพรวมมากกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี และประสบการณ์ระหว่าง 5-10 ปี ดังนั้นโรงเรียนจึงควรกำหนดให้ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยหรือครูใหม่ได้รับการอบรมกระบวนการบริหารวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียน การจัดหาสื่อการเรียนการสอนและความสำคัญของการนิเทศการสอน

4.กกจากผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น มีปัญหาในการปฏิบัติในด้านการบริหารหลักสูตรมากที่สุด ดังนั้นผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายควรสนับสนุนการให้ความรู้หรือชี้แจงให้ผู้ที่จะใช้หลักสูตรมีความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย หลักการ โครงการ แนวการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดการประเมินผล ก่อนการนำหลักสูตรไปใช้ รวมทั้งการกำหนดเนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลหลักสูตรในหลักสูตรแต่ละระดับชั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเห็นควรมีการจัดคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรจากหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1.กกควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพต่อไป ในกลุ่มผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีข้อมูลพื้นฐานแตกต่างกัน เพื่อสำรวจข้อมูลความคิดเห็นเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายในด้านการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคม-ไทยญี่ปุ่น

2.กกโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ควรมีศึกษาการบริหารงานตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมเช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ หรือการบริหารงานทั่วไป

