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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานวชิาการของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยประชากรท่ีศึกษาคร้ังนี้  คือ ผูบริหาร
และครูผูสอนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ในปการศึกษา  

2553  จํานวน 287 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองดังกลาวขางตน นําขอมูล
ท่ีไดมาวเิคราะหโดยใชความถ่ีและรอยละ       
 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ ในการดําเนนิงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ผูบริหารไดกําหนดโครงสรางหลักสูตร                   
ในดานเน้ือหาและเวลาเรียน วางแผนการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน เนนใหครูเห็นความสําคัญ       
ของการใชส่ือ  วัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร  สวนปญหาท่ีพบมีผูตอบ
แบบสอบถามสวนนอยไดเสนอไวดังนี้ หลักสูตรมีการแกไขเปล่ียนแปลงปรับปรุงบอยคร้ัง 
โรงเรียนไมไดทําทะเบียนแหลงเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอยางเปนระบบ  งบประมาณ
ในการผลิตส่ือการสอนนอยเกินไป การวัดผลประเมินผลไมชัดเจน โดยมีขอเสนอแนะวา                         
ควรประชุม ช้ีแจง ทําความเขาใจหลักสูตรใหเปนไปในทิศทางเดียวกนั ควรจัดงบประมาณเพิม่เติม
เกี่ยวกับการใชแหลงเรียนรู ควรจัดสรรงบประมาณในการผลิตส่ือการเรียนการสอนใหเพียงพอ 
ควรอบรมครูเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล   
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ABSTRACT 

 
 This independent study was aimed at examining the academic affairs  performance of  
school  administrators under the Office of Secondary  Education Service Area 36.  Attogether, 287 
administrators and teachers of schools in this service area served as key informants for the study. 
They were asked to respond to the questionnaire with items relevant to the topic under study. 
Collected data then were analyzed using percentage and frequency. 
 Findings were as follows : 
 The administrators reportedly determined the curriculum structure both in terms of 
contents and learning time/sequence ; planned the use of school-based learning resources ; 
demonstrated to teachers the importance of curriculum materials ; measured and evaluated in 
accordance with curriculum objectives.  A small number of respondents reported the following      
as problems : The curriculum changed too often ; schools did not systematically record and 
register learning resources both inside and outside schools ; lack of budget needed for 
instructional media/materials production ; and measurement and evaluation was unclear. 
 It was, however, recommended that internal meetings be regularly organized informing 
all personnel about curriculum matters for better and more unified understanding ; more and 
sufficient budget sought/allocated for producing instructional media/ materials and learning 
resources use ; measurement and evaluation training organized for teachers. 


