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การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ  1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ที่มีเพศ และต าแหน่ง ต่างกัน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา กับครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จ านวน 335 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย ควา มถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบที (t-test 
independent samples) 
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ทะเบียนนักเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน  และ
กลุ่มตัวอย่างท้ังที่มีสถานภาพ ต่างกัน มีการบริหารงานวิชาการของโรงเ รียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
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 The purposes of this thesis were: aimed: 1) to study managements of 
academic affairs at Elementary Education Service Office 3’s schools and 2) to 
compare managements of academic affairs at its schools with variables of school 
administrators’ and teachers’ genders and positions. The sampling group for the 
study comprised administrators and teachers at its schools, numbering 335 subjects. 
The research instrument was rating scale questionnaires. The statistics utilized for 
data analyses incorporated frequency, percentage, standard deviation and t-test. 
   Results of the research indicated that:  
 1. Managements of academic affairs at Elementary Education Service Office 
3’s schools were rated ‘high’ in the overall aspect. Considering each aspect, the first, 
second and third aspects with the highest, lower and lowest means incorporated:           
i) academic planning, ii) evaluation of academic operation, and iii) academic 
development and promotion. 2) The comparative findings of academic managements 
at its schools confirmed that variables of administrators’ and teachers’ genders 
showed no significant differences in the overall aspect while considering each aspect 
but the remaining ones, it proved the contrast with the statistical significance level at 
.05, which each of aspects embraced: i) academic developments and promotions, ii) 
instructional measurement and evaluation and iii) student registration. In addition, 
variables of the sampling group’s statuses also found significant differences in their 
academic managements in the overall aspect. Likewise, it noticed significant 
differences with the statistical significance level at .05 in the single aspect, which 
each included: i) measurement and evaluation of students’ learning achievements 
and registration, and ii) evaluation of academic operation.  
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้  ความคิด ความประพฤติและ
คุณธรรมของบุคคลสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนเหมาะสมกัน
ทุกๆด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ  ซึ่งสามารถด ารงรักษาความเจริญมั่นคง
ของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอดการศึกษาเป็น การมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตทันต่อการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขการจัดการเรียนการสอนจะต้องให้
นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลสามารถแก้ปัญหาได้โดยการปฏิบัติจริงรู้จัก
การน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เป็นพ้ืนฐานใน การพัฒนาชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาสังคมได้อย่างต่ อเนื่องและมีคุณภาพจะส่งผลให้สามารถพัฒนา
ประเทศให้เท่าเทียมประเทศอ่ืนไดซ้ึ่งการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยธรรมประเทศ
อ่ืนนั้น นอกจากจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว ประชากรของประเทศจะต้องมี
คุณภาพ ประเทศไทยจึงจะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ วและต้องตระหนักถึงการพัฒนาคนในประเทศ
เช่นกัน (อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, 2550, หน้า 1-2) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มี
จุดมุ่งหมายปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและสติปั ญญา 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข อีกทั้งก าหนดให้ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น
การศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ต่อจากระดับ
ประถมศึกษา  ให้ผู้เรียน ได้ค้นพบความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง  ทั้งในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพตามควรแก่วัย และยัง
ก าหนดให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาตาม
ความถนัดและความสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือเพ่ือ ให้เพียงพอ
แก่ การประกอบการงานและอาชีพที่ตนถนัด ทั้งอาชีพอิสระและรับจ้าง  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคม ที่จ าเป็นส าหรับการประกอบการงานและอาชีพ  และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554,หน้า 15)  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาคือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งแบ่งการบริหารการศึกษาออกเป็น  3 ระดับ คือระดับประเทศ  ระดับ เขต
พ้ืนที่การศึกษาและระดับโรงเรียน ตามล าดับ การบริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในปัจจุบัน โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจะอยู่ภายใต้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับ
สนองนโยบายจากระดับประเทศและน ามาก าหนดเป็นนโยบายระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดน าไปใช้บริหารต่อไป การบริหารในระดับโรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ส าคัญ
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ที่สุด เพราะเป็นระดับที่น านโยบายและหลักการเข้าสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การศึกษาแก่ผู้เรียนโดยตรง 
ดังนั้น โรงเรียนจึงเป็นสถาบันทางสังคมท่ีได้รับมอบหมาย ให้ท าหน้าที่สร้างและพัฒนาคุณภาพของ
คน ความคาดหวังที่สังคมมีต่อโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียน อยู่ในสายตาของประชาชนตลอดเวล า เสียง
วิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชน ที่มีต่อคุณภาพของโรงเรียนจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
กระทรวงศึกษาธิการจึงด าเนินการให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขึ้น  ผลการ
ประเมินที่ได้นอกจากจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของประเทศ ในภาพรวมแล้ว ยังใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายและใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ
ได้อีกด้วย 
 ส านักทดสอบทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะ ที่
ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้มีการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ตามระดับช่วง
ชั้น ซึ่งช่วงชั้นที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ชั้นประถม ศึกษาปีที่  
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 อย่างต่อเนื่องทุกปี จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาจาก ปี 2546 - 2550 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตลอดช่วง 5 ปีการศึกษา มีแนวโน้มลดลงใน
เกือบทุกรายวิชา คือคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา  มีเพียงวิชาภาษาไทยที่มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยที่สูงกว่าวิชาอ่ืน  และสูงเกินกว่าร้อยละ 50 เฉพาะในปีการศึกษา 
2546 คือเฉลี่ย 53.98 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
ในช่วง 2 ปีการศึกษา ที่ได้เริ่มด าเนินการสอบในวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์  สังคมศึกษา ชีววิทยาและ
ฟิสิกส์ โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยทั้ง  5 วิชา มีแนวโน้มสูงขึ้น  ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
กายภาพชีวภาพ และเคมี  มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยลดลง อย่างไรก็ตาม  คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้ง  2 
ระดับก็ยังต่ ากว่าร้อยละ 50 การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้างต้นสอดคล้องกับผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาข้ันพื้นฐา นทั้งหมด 30,010 แห่งโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในปี 2548 กล่าวคือ การประเมินที่เก่ียวข้องกับคุณภาพของผู้เรียน
ได้แก่ มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  คิด
สร้างสรรค์  ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศ น์ มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
หลักสูตร มาตรฐานที่  6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องพบว่า  สถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด  ยังคงไม่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพของ
ผู้เรียนตามที่ สมศ. ตั้งไว้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, หน้า 50 - 53) 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ซ่ึง
การศึกษาจะมีคุณภาพได้โรงเรียนจะต้องมีระบบการบริหารงานโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งการ
บริหารโรงเรียนนิติบุคคลประกอบด้วย  4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ  กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ทั้ง 4 กลุ่มงาน มีเป้าหมาย ร่วมกัน 
คือ การพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีกลุ่มงาน วิชาการ
เป็นงานหลัก งานอ่ืนๆ เป็นงานสนับสนุนงานวิชาการให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548,
หน้า 18) งานด้านวิชาการจึงเป็นงานหลักท่ีส าคัญที่สุด  ในการบริหารและจัดการในสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้  ความเข้าใจในขอบข่ายของเนื้อหาและหลักการบริหารงานการ
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จัดการเรียนการสอน  การนิ เทศภายใน  การวัดและประเมินผลการศึกษา  การประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านวิชาการอย่างลึกซึ้งในขอบข่ายของงานวิชาการ เช่น หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  
(พิกุล ยอดสวัสดิ์ , 2548 ,หน้า 3) เพราะงานวิชาการเป็นงานหลักของการจัดการศึกษาทุกระดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการศึก ษาของโรงเรียน  งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา  
เป็นงานหลักของโรงเรียนทั้งในแง่การบริหาร และการปฏิบัติงานของครู  ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การประเมินแล้วนับว่าเป็นดัชนีที่แสดงความส าเร็จของการจัดการศึกษาภายใต้การบริหารงานภายใน
โรงเรียนนั้นๆได้เป็นอย่างดี  (อัจฉราภรณ์ พลรักษา , 2554 ,หน้า 3) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกคน
จ าเป็นต้องให้ความสนใจและ ให้ความส าคัญกับการบริหารงา นวิชาการเป็นอันดับแรก โดยมุ่งหวังให้
ประโยชน์กับผู้เรียนท าให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จตามจุดหมาย ที่ก าหนดไว้และเพ่ือใช้เป็นเครื่องชี้วัด
ความส าเร็จให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัด การศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ (นภัสส์พสุ 
ค ามิตร, 2548 ,หน้า 10) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการบริหาร งานวิชาการจะเป็นหน้าที่หลักของโรงเรียน  
แต่โดยทั่วไปแล้วผู้บริหารไม่มากนักที่ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการบริหารงานวิชาการอย่างจริงจัง
และด าเนินการถูกต้องกับหลักการศึกษา  ส่วนใหญ่มักจะเน้นในด้านธุรการ การเงินหรือการก่อสร้าง
อาคารสถานที่ เพราะเป็นสิ่งทีม่องเห็นผลได้ชัดเจนและรวดเร็วกว่า 
 จากสภาพปัจจุบันดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีการปฏิบัติงานวิชาการค่อนข้าง
น้อย ผู้บริหารให้ความส าคัญแก่งานวิชาการน้อยกว่างานอื่น ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ ในการ
นิเทศน้อย ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาในการบริหารงานวิ ชาการซึ่งเป็นงานหลัก เป็นหัวใจส าคัญของ
สถานศึกษา เพราะงานวิชาการเป็นงานที่มีขอบข่ายกว้างขวาง เป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียน การปฏิบัติงานวิชาการอย่างมีคุณภาพของบุคคลแสดงถึงประสิทธิภาพ ของการบริหาร
โรงเรียนที่จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพที่พึงปรา รถนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ดังนั้นผู้บริหาร
โรงเรียนต้องเป็นผู้น าวิชาการ และบริหารโดยใช้กระบวนการท างานทุกอย่างให้ งานหลักประสบ
ผลส าเร็จ รวมทั้งการเตรียมการเพื่อให้บุคลากรเกิดความพร้อมอย่างทั่วถึงก่อน ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจและปฏิบัติงานอย่างจริงจังและเพ่ือให้การบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนได้บรรลุ
วัตถุประสงค์  ดังนั้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็น ของผู้บริหารและครูเก่ียวกับการ
ด าเนินงานบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 3 เพ่ือทราบว่ามีการด าเนินงานอยู่ในระดับใด จะได้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษา ใน
โรงเรียน ให้เกิดคุณภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายการศึกษาแห่งชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ตามเพศ และต าแหน่ง  
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ต่างกัน 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ที่มีต าแหน่ง  ต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 โดยมีขอบเขตของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
  1. ขอบเขตด้านประชากร  
 ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 จ านวน 2,501 คน  
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ได้แก่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ดเขต 3 โดยมีขอบเขตของการวิจัยจ าแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ 
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
5. ด้านการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  ได้แก่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลการวิจัยจะน าไปใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต3 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 
ครูผู้สอน  หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 
การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และการ

ด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้ บรรลุตาม
จุดหมายของหลักสูตร จ าแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
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         1. การวางแผนงานวิชาการ หมายถึง การรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของ
ทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดระเบียบแนวปฏิบัติงานวิชาการ การศึกษารวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา การก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมทาง
วิชาการ การก าหนดวิธีด าเนินการการประเมินงานวิชาการเพ่ือให้งานวิชาการบรรลุเป้าหมาย การ
ติดตามประเมินผลและการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ 
       2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การน าหลักสูตรที่วางไว้มาใช้ ได้แก่  
 การจัดท า การใช้ การปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการ เรียนรู้ 
การจัดหา จัดท า ใช้ บ ารุงรักษา และส่งเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ การจัดสอนซ่อมเสริม การ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
       3. การพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
การเรียนรู้ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการของครู การจัดบรรยากาศ
ทางด้านวิชาการในโรงเรียน การส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ของผู้เรียน และการ
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ เพื่อท าให้เพิ่มพูนทักษะความช านาญการ
ส่งเสริมให้ครูน าวิธีการสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน  

   4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน หมายถึง การด าเนินการ
วัดผลและประเมินผลการเรียน การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือวัดผลการเรียน การจัดให้มีเอกสาร
และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน การด าเนินการเก่ียวกับหลักฐานการวัดผล
และประเมินผลการเรียน และการด าเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน 
       5. ด้านการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ หมายถึง การประเมินผลการท างานด้าน
วิชาการ การประเมินผลในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การตรวจสอบหลักฐาน การ
ด าเนินงานด้านวิชาการเป็นระยะ การวิเคราะห์และการประเมินผลงานวิชาการ เพื่อการปรับปรุง
พัฒนางานวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา   
  1. เพศ  หมายถึง เพศของบุคคลากรที่ตอบแบบสอบถามสารนิพนธ์เรื่องนี้ จ าแนกเป็น                
2 เพศ คือ 1. เพศชาย และ 2. เพศหญิง 
 2. อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบส อบถามสารนิพนธ์เรื่องนี้จ าแนกเป็นสาม ช่วงอายุ คือ
1.ไม่เกิน 40 ปี 2. 41 – 50 ปี 3. 51 ปีขึ้นไป 
 3. ระดับการศึกษา  หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามสารนิพนธ์เรื่องนี้ 
จ าแนกเป็น สามระดับ คือ 1. ปริญญาตรี 2. ปริญญาโท 3. ปริญญาเอก  
   4. สถานภาพ หมายถึง ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
 



 
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคดิทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ดเขต 3 และได้น าเสนอ

ตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารงาน 
2. แนวคดิเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ 
3. ขอบขา่ยการบริหารงานวิชาการ 
4. บริบทของพืน้ท่ีท่ีศกึษา 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
6. กรอบแนวคดิท่ีใช้ในการวิจยั 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงาน 

ในการศกึษาการบริหารการศกึษา ผู้ศกึษาได้ศกึษาความหมายการบริหารและขอบขา่ย
งานการบริหารจดัการศกึษาโรงเรียนการประถมศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความหมายของการบริหาร 
การบริหารเป็นกระบวนการส าคญัตอ่การพฒันาองค์การตา่ง ๆ ซึง่มีนกัวิชาการได้กลา่ว ถึง

ความหมายของการบริหารไว้อยา่งหลากหลาย ดงันี ้
ชาญชัย อา จินสมาจาร  (2541 ,หน้า 39) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การบริหาร คือ ความ

พยายามท่ีจะสัง่ แนะ และผสมผสานความพยายามของมนษุย์ ซึง่มีจดุรวมท่ีมุง่สูจ่ดุหมายปลายทาง 
หรือเป้าหมายบางอยา่ง การบริหารเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นส าหรับผู้บริหารในองค์การ ซึง่มีหน้าท่ีสัง่
การ ให้ความสะดวกในการท างานของกลุม่คนท่ีมีวตัถปุระสงค์เดียวกนั  

 สมศักดิ์ คงเท่ียง (2542, หน้า 1) กลา่ววา่ การบริหาร หมายถึง กิจกรรมตา่งๆท่ีบคุคลตัง้แต ่
สองคนขึน้ไปร่วมมือกนัด าเนินการ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายๆอยา่ง ท่ีบคุคล
ร่วมกนัก าหนด โดยใช้กระบวนการอยา่งมีระบบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตา่งๆ อยา่งเหมาะสม 
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วิโรจน์ สารัตนะ (2542 ,หน้า 3) ได้ให้ความหมายวา่ การบริหาร คือ กระบวนการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมายขององค์การ โดยอาศยัหน้าท่ีทางการบริหาร ท่ีส าคญัคือ การวางแผน  
การจดัองค์กร การน า และการควบคมุ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2543, หน้า 14) กลา่ววา่ การบริหารงานของผู้บริหารยอ่มมี
ฐานของการบริหาร คือ อ านาจหน้าท่ี หมายถึง สิทธิในการปฏิบตัหิน้าท่ีซึง่ได้ก าหนดไว้กบัต าแหนง่ 
เพ่ือให้ผู้ด ารงต าแหนง่ใช้ส าหรับการตดัสินใจและปฏิบตัหิน้าท่ีการงานตา่งๆได้ส า เร็จลลุว่งลงได้ สว่น
ความรับผิดชอบเป็นความผกูพนัท่ีผู้บริหารยดึถือไว้ในการท่ีจะปฏิบตังิานตามอ านาจหน้าท่ี ให้เป็น
ผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ 

จันทรานี สงวนนาม (2551 ,หน้า 25) ได้ให้ความหมายวา่ การบริหารเป็นเร่ืองของการท า
กิจกรรมโดยผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งมีประสิทธิภาพด้วยการใช้
ทรัพยากรและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สงูสดุ นกับริหารหลายคนตา่งเห็นพ้องต้องกนัวา่  การ
บริหารเป็นกระบวนการท างานร่วมกนัของคณะบคุคล โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีแนน่อนในการท างาน บาง
คนเห็นว่า การบริหารเป็นศลิปะของการเป็นผู้น าท่ีจะน าให้ผู้ อ่ืนท างานตามวตัถปุระสงค์ได้ บางคน
ให้ความหมายวา่ การบริหารเป็นกระบวนการทางสงัคม ซึง่มีบคุคลตัง้แตส่องคนขึน้ไปมาท า
กิจกรรมร่วมกนั เพ่ือน าไปสูค่วามส าเร็จตามเป้าหมาย จงึเห็นได้วา่ เร่ืองของการบริหาร เป็นเร่ืองท่ี
คอ่นข้างยุง่ยากสลบัซบัซ้อน เป็นเร่ืองท่ีต้องเก่ียวพนักบัคน ความรู้สกึนกึคดิ ทรัพยากร จดุมุง่หมาย 
รวมทัง้กระบวนการในการบริหารงาน 

สุนทร โคตรบรรเทา  (2552 ,หน้า 3) ได้ให้ความหมายวา่ การบริหารหรือการจดัการ
เป็นกระบวนการท างานกบัคนและโดยคน เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายสงูสดุขององค์การ 

กู๊ด (Good 1973 ,หน้า 14) ได้ให้ความหมายของการบริหารวา่เป็นการวินิจฉยัสัง่การ 
ควบคมุและจดัการเร่ืองเก่ียวกบังานหรือภารกิจของโรงเรียน โดยมุง่ผลตามจดุมุง่หมายของ
การศกึษาท่ีก าหนดไว้ ภาระหน้าท่ีดงักลา่วจะเก่ียวกบัครูอาจารย์ นกัเรียน และบคุลากรอ่ืนๆ  ใน
โรงเรียน  

จากการศกึษาความหมายของการบริหาร จะเห็นได้วา่ การบริหาร คือ กระบวนการท างาน  
โดยการท างานร่วมกนัของกลุม่คน ผา่นกระบวนการวางแผน การบริหารบคุคล การบริหารทรัพยากร
อยา่งคุ้มคา่ เกิดประโยชน์สงูสดุ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
การบริหารการศกึษาเป็นศาสตร์สาขาหนึง่ซึง่ถือวา่เป็นวิชาชีพชัน้สงู และนกับริหาร

การศกึษาถือวา่เป็นผู้ มีวิชาชีพชัน้สงู เพราะเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมและเรียนมาโดยตรงเป็นผู้ มี
จรรยาบรรณและมีในการประกอบวิชาชีพชัน้สงู ซึง่การท างานทกุอยา่งขอ งผู้บริหารต้องอาศยัทฤษฎี
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ทัง้สิน้ เพราะทฤษฎีการบริหารการศกึษาจดัเป็นกรอบแนวทางเพื่อการเข้าใจการท านาย  และการ
ควบคมุพฤตกิรรมขององค์กร และยงัชว่ยให้เกิดความเจริญงอกงามทางด้านความรู้ในการบริหาร
การศกึษา ในการศกึษาการบริหารการศกึษา ผู้ศกึษาได้ศกึษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้ อง กบัการบริหาร
การศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้

1. ทฤษฎีการจดัการตามหลกัวิทยาศาสตร์ของเทเลอร์ (Scientific Management) เป็น
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการหรือการบริหารงานกบัผู้ท างาน ซึง่สามารถสรุปออกมาเป็นหลกัการ
ส าคญัและเก่ียวข้องได้ 4 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้(สนุทร โคตรบรรเทา 2552 ,หน้า 51)  

1.1 หลกัการวิเคราะห์งานตามหลกัวิทยาศาสตร์ จากการสงัเกต การเก็บรวบรวม
ข้อมลูและการวดัอยา่งรอบคอบ ฝ่ายจดัการก าหนดวิธีท่ีดีท่ีสดุของการปฏิบตัแิตล่ะงานไว้แล้วฝึก
ผู้ท างานให้ท าได้ตามนัน้ การวิเคราะห์เชน่นีแ้ทนวิธีการแบบลองผิดลองถกูหรือตามบญุตามกรรม 

1.2 หลกัการคดัเลือกบคุลากร โดยเม่ือท าการวิเคราะห์แตล่ะงานแล้ว หลกัตอ่ไป
จะต้องคดัเลือกผู้มาปฏิบตังิานหรือผู้ท างานตามหลกัวิทยาศาสตร์แล้วฝึกอบรม สอน และพฒันา ผู้
ท างานเหลา่นี ้ในอดีตคนท างานเป็นผู้ เลือกงานของตนเองและฝึกตนเอง 

1.3 หลกัการความร่วมมือของฝ่ายกา รจดัการ โดยฝ่ายจดัการร่วมมือกบัผู้ท างาน
เพ่ือให้มัน่ใจวา่งานทัง้หมดท่ีก าลงัท าอยูเ่ป็นไปตามหลกัวิทยาศาสตร์ท่ีพฒันาขึน้มาแล้วและมี
มาตรฐานและวิธีการตามท่ีก าหนดไว้ของฝ่ายการจดัการ 

1.4 หลกัการแบง่งานกนัท าระหวา่งผู้จดัการกบัผู้ท างาน เพ่ือให้ผู้จดัการรับผิดชอบ
การวางแผนและการเตรียมงาน และรับผิดชอบการควบคมุดแูล สว่นผู้ท างานมีหน้าท่ีปฏิบตังิานของ
ตน ในอดีตงานเกือบทัง้หมดและความรับผิดชอบสว่นใหญ่จงึตกอยูก่บัผู้ท างาน 

2. ทฤษฎีระบบราชการของเวเบอร์ ซึง่มีแนวคดิวา่ ระบบราชการท่ีดี (Well-run 
Bureaucracies) เป็นรูปแบบขององค์การ ท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุ คือ ข้าราชการ (Bureaucrats) เป็น
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีได้รับการฝึกอบรมมาอยา่งดี ซึง่แตล่ะทกัษะเป็นสว่นเฉพาะ เคร่ืองมือส าคญั
ของระบบราชการต้องไมถื่อเป็นเร่ืองสว่นตวัอยา่งมาก ซึง่ท าให้องค์ประกอบทางอารมณ์และทาง
สว่นตวัท่ีขาดเหตผุลเหลือน้ อยท่ีสดุ และท าให้บคุลากรในระบบราชการท างานอยา่งอิสระ โดย
ปราศจากแรงเสียดทานหรือมมีความสบัสนน้อยท่ีสดุ ถ้าเป็นเชน่นีอ้งค์กรสามารถให้บริการ แบบ
ผู้ เช่ียวชาญ ไมแ่บง่เป็นสว่นเล็กสว่นน้อยและให้ความล าเอียงแก่ลกูค้าขององค์กร ระบบราชการในอดุม
คต ิ(Ideal Bureaucracy) มีหลกัการจดัการ 6 ประการ ดงันี ้(สนุทร โคตรบรรเทา, 2552 ,หน้า 57)  

2.1 การแบง่งาน 
   2.2 อ านาจหน้าท่ีลดหลัน่ชดัเจน 
   2.3 ระบบเก่ียวกบักฎระเบียบ 



 

9 
 

   2.4 ระบบวิธีด าเนินงาน 
   2.5 การไมถื่อเป็นเร่ืองสว่นตวั 
   2.6 การคดัเลือกและการเล่ือนต าแหนง่ตามความสามารถทางวิชาการ 

ทฤษฎีการบริหารมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องอาศยัทฤษฎีในการด าเนินงานเพ่ือให้
บรรลตุามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ และมีทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารหลายทฤษฎี ดงันี ้ 

3. ทฤษฎีระบบ (System Theory) การน าเอาความคดิเชิ งระบบเข้ามาใช้ในการบริหาร ก็
ด้วยเหตผุลท่ีวา่ ในปัจจบุนัองค์กรมีความสลบัซบัซ้อนมากขึน้ นกับริหารจงึหนัมาศกึษาพฤตกิรรม ของ
องค์กรเพราะคนเป็นสว่นหนึง่ของระบบองค์กร องค์ประกอบพืน้ฐานของทฤษฎีระบบได้แก่ (สนุทร 
โคตรบรรเทา, 2552, หน้า 93) 

3.1 ปัจจยัน าเข้า (Input) 
3.2 กระบวนการ (Process) 
3.3 ผลผลิต (Output) 
3.4 ผลกระทบ (Impact) 

4. ทฤษฎีวา่ด้วยความสมัพนัธ์และพฤตกิรรมศาสตร์ (Human Relation and the 
Behavioral Sciences) กลา่วคือ ผู้บริหารจะต้องให้ความใกล้ชิด และดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชา เปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาเข้าพบได้ ตลอด รวมถึงให้ค าปรึกษา ค าแนะน าในสิ่งตา่ง ๆ นอกจากนีถ้้า
หากเห็นวา่พฤตกิรรมของผู้ใต้บงัคบับญัชาเบี่ยงเบนไปในทางลบ ก็ต้องหาทางชว่ยเหลือแก้ไขและผู้ ท่ี
จะต้องแก้ไขต้องอาศยัหลกัจิตวิทยามาใช้ในการบริหารและปกครองด้วย  (ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาแหง่ชาติ, 2538, หน้า 3-28)  

5. ทฤษฎี X และทฤษฎี  Y ซึง่สรุปไว้ดงันี ้ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ , 
2538: 3-28)  

5.1 ผู้บริหารตามทฤษฎี  X บรรยากาศในองค์กรถกูควบคมุอยา่งใกล้ชิดอ านาจหน้าท่ี
อยูท่ี่สว่นกลาง ภาวะผู้น าเป็นอตัตาธิปไตยและการตดัสินใจเกิดจากฝ่ายเดียว ผู้บริหารตามทฤษ ฎี X 
จะสร้างบรรยากาศเหลา่นีข้ึน้มาและมีความเช่ือเก่ียวกบัพฤตกิรรมมนษุย์ คือ คนทัว่ไปไมช่อบท างาน
และหลีกเล่ียงความรับผิดชอบ เหนือสิ่งใดจะบงัคบัให้คนท างานชอบท าตามค าสัง่คนต้องการความ
มัน่คง เพื่อบรรลเุป้าหมายขององค์กร  

5.2 ผู้บริหารตามทฤษฎี  Y บรรยากาศในองค์กรไม่ ตงึเครียด อ านาจหน้าท่ีอยูใ่น
สว่นกลางน้อย  ภาวะผู้น าเป็นแบบประชาธิปไตยมากขึน้ การตดัสินใจมาจากหลายฝ่าย ผู้บริหาร
ตามทฤษฎี Y จะปฏิบตังิานตามสมมตฐิานดงันี ้คนทัว่ไปจะมีการจงูใจตวัเขา มีความพอใจในการ
ท างานเหมือนกบัการเลน่หรือพกัผอ่น ไมบ่งัคบัขูเ่ข็ญคนจงึไมห่ลีกเล่ียงการท างาน  
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6. ทฤษฎีการบริหารโดยยดึวตัถปุระสงค์ (Management by Objective) เป็นแนวคดิ
เก่ียวกบัการบริหารโดยยดึวตัถปุระสงค์เป็นการบริหารท่ีมุง่หวงัในเร่ืองตอ่ไปนี ้ชว่ยให้ทกุคนเข้าใจ
ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบได้ดีขึน้ ชว่ยให้มีการตดิตอ่ระหวา่งผู้บงัคบับญัช าและ
ผู้ใต้บงัคบับญัชามากขึน้ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกนัก าหนดวตัถปุระสงค์ในการปฏิบตังิาน  การ
ประเมินผลการปฏิบตังิานมีหลกัเกณฑ์เช่ือถือได้ มีความยตุธิรรม ชว่ยพฒันาให้ทกุคนสามารถ
ท างานเตม็ความสามารถ ชว่ยให้เป้าหมายหลกัขององค์กรและวตัถปุระสงค์เช่ือมโยงประสานกนั ดี
ขึน้ ชว่ยให้หวัหน้างานรู้ขา่วความเคล่ือนไหวของการท างานในระดบัลง่ได้เป็นอยา่งดี  (ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, 2538 ,หน้า 3-28)  

7. กลูิค และ เออร์วิค (Gulick & Urwick. 1973; อ้างถึงใน สมศกัดิ ์คงเท่ียง, 2542, หน้า 
128-129) ได้สรุป กระบวนการบริหารแบบ “POSDCoRB” มีอยู ่7 ประการ ดงันี ้

7.1 P – Planning หมายถึง การวางแผน  
  7.2 O – Organizing หมายถึง การจดัองค์การ 
  7.3 S – Staffing หมายถึง การจดัคนเข้าท างาน  
  7.4 D – Directing หมายถึง การสัง่การ 
  7.5 Co – Coordinating หมายถึง ความร่วมมือ 
  7.6 R – Reporting หมายถึง การรายงาน  
  7.7 B – Budgeting หมายถึง งบประมาณ 

8. เกรก , (Gregg. 1967; อ้างถึงใน จนัทรานี สงวนนาม , 2551, หน้า 23) ได้สรุป 
กระบวนการบริหารแบบ Russell T. Gregg Model มีอยู ่7 ขัน้ตอน ดงันี ้

 8.1 การวินิจฉยัสัง่การ ผู้บริหารควรตดัสินใจด้วยความรวดเร็วและรอบคอบ   
 8.2 การวางแผน ผู้บริหารจะต้องท าอยา่งมีแผน 
 8.3 การจดัองค์การ ผู้บริหารจะต้องมีการจดัองค์การให้มีประสิทธิภาพ  
 8.4 การตดิตอ่ส่ือสาร ผู้บริหารควรจดัชอ่งทางของการตดิตอ่ส่ือสารในองค์การ ให้

ตดิตอ่กนัได้ทัว่ถึง 
  8.5 การจงูใจ ผู้บริหารจะต้องดแูลให้ผู้ ร่วมงานพอใจในงาน 
  8.6 การประสานงาน ผู้บริหารจะต้องจดัการประสานงานในองค์การให้ดี  
  8.7 การประเมินผล ผู้บริหารควรจะต้องตดิตามผลและประเมินผลเป็นระยะ ๆ 

3. ขอบข่ายงานการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนการประถมศึกษา 
การบริหารจดัการศึ กษามีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่กระบวนการพฒันาคณุภาพการศกึษา

ของชาต ิโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดัการศกึษาในระดบัการประถมศกึษา  ทัง้นีเ้พ่ือความชดัเจนในภาระ
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งานและความคลอ่งตวัในการปฏิบตังิาน กระทรวงศกึษาธิการ ได้ก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบตังิาน โรงเรียนการประถมศกึษา โดยมีเนือ้ห าสาระส าคญัครอบคลมุกลไกการบริหารโรงเรียน
ทัง้ 4 ด้าน ตามขอบขา่ยและภารกิจการบริหารโรงเรียน สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษา ขัน้พืน้ฐานท่ีเป็นนิตบิคุคล ได้แก ่การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบคุคล 
และการบริหารทัว่ไป ประกอบด้วยเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้(กระทรวงศกึษาธิการ , 2552 , หน้า 1-99) 

1. งานแผนงานและประกนัคณุภาพ 
2. งานวิชาการ 
3. งานกิจการนกัเรียน 
4. งานบคุคล 
5. งานธุรการ 
6. งานการเงินและพสัด ุ
7. งานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
8. งานชมุชนและภาคีเครือขา่ย 
งานแผนงานและประกันคุณภาพ  
แผน คือสิ่งท่ีแสดงถึงความตัง้ใจลว่งหน้าท่ีจะด าเนินการใด ๆ  ภายในระยะเวลาหนึง่

เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้  ผลท่ีเกิดจากการวางแผนสว่นหนึง่จะปรากฏในรูปเอกสาร  เพ่ือ
ใช้เป็นหลกัฐานยืนยนัการตดัสินใจ ซึง่จะระบถุึงสิ่งท่ีจะกระท า เหตผุลท่ีเลือกท า วิธีการด าเนินการ ผู้
ด าเนินงาน และสถานท่ีด าเนินงาน 

ด้านการศกึษา  การวางแผน หมายถึง การก าหนดความต้องการ  วิธีการด าเนินการ
และผลท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต โดยใช้หลกัวิชา เหตผุล มีข้อมลูประกอบ มีการน าเสนอปัญหา เพ่ือ
ขจดัอปุสรรคท่ีจะเกิดกบัเป้าหมายข้างหน้า ท าให้ผู้ปฏิบตัรู้ิวา่จะท าอะไร ท่ีไหน เม่ือใด กบัใคร ท า
อยา่งไร และท าเพ่ืออะไรอยา่งชดัเจน ซึง่จะน าไปสูก่ารปฏิบตังิานท่ีถกูต้องและบรรลวุตัถปุระสงค์ การ
วางแผนจงึมีความส าคญัอยา่งยิ่งเปรียบเสมือนกบั  เข็มทิศ  แผนท่ีเดนิทางหรือพิมพ์เขียว (Blue 
Print) เป็นยานพาหนะท่ีน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงอยา่งมีระบบ  หากปราศจากการวางแผนท่ีดีระบบก็
ไมส่ามารถปรับเปล่ียนตวัให้เข้ากบัอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนัได้  จงึมีค ากลา่ววา่  “การ
วางแผนท่ีดียอ่มน าไปสูค่วามส าเร็จกวา่คร่ึง (Well Begun is Half Done)” หรืออาจกลา่วได้อีกนยัหนึง่วา่ 
การวางแผนท่ีดีมีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่ความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ ขององค์กรในประการตา่ง ๆ  
เชน่ การท างานของบคุลากรเกิดการประสานงานซึง่กนัและกนั ชว่ยให้เกิดการประหยดัทางการบริหาร 
ทัง้คน เงิน วสัด ุและการจดัการชว่ยให้การปฏิบตังิานส าเร็จลลุว่งไปอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็น
การกระจายงานแบง่เบาภาระความรับผิดชอบของผู้บริหาร  สามารถระดมสรรพก าลงัทรัพยากร  
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(Mobilization of Resources) ได้ตามความต้องการอยา่งมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารสามารถทราบ
ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิ ดจากการปฏิบตังิานตามขัน้ตอน ของแผนได้อยา่งชดัเจน (Plan Implementation) 
สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงได้ทนัตอ่เหตกุารณ์ คุ้มคา่และลดความสญูเปลา่ งานแผนงานและ
ประกนัคณุภาพ ประกอบด้วย  

1. การวางแผนพฒันาโรงเรียน 
2. การจดัองค์กร 
3. การจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. การจดัระบบประกนัคณุภาพภายใน 
5. การค านวณต้นทนุการผลิต 
6. การควบคมุภายใน 
7. การประเมินผลการด าเนินงานแผนงานและประกนัคณุภาพ 
งานวิชาการ  
บทบาทส าคญัของสถานศกึษาต้องยดึหลกัตอบสนองตอ่ผู้ เรียน  โดยยดึหลกัวา่  ผู้ เรียนทกุ

คนมีความรู้ความสามารถและพฒันาตนเองได้ ถือวา่ผู้ เรียนส าคญัท่ีสดุ การจดัการเรียนการสอน ต้อง
จดักิจกรรมสง่เสริมให้เหมาะสมกบัความสนใจความถนดัของผู้ เรียน  มุง่เน้นประเมินพฒันาการของ
ผู้ เรียน ความประพฤตแิละพฤตกิรรมการเรียน  การเข้าร่วมกิจกรรม  วดัผลและประเมินผลผู้ เรียน
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัระดั บ และรูปแบบการจดัการศกึษา หากเปรียบงาน
แผนงานเป็นสมองเป็นแผนท่ี  เป็นเข็มทิศของชีวิต  งานวิชาการก็คือหวัใจของสถานศกึษาท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบังานแผนอยา่งแยกกนัไมไ่ด้  การจะบริหารงานวิชาการให้ประสบผลสมัฤทธ์ิ ต้อง
ตระหนกัวา่หวัใจของการจดัการศกึษาคือผู้ เรียน  หากจะดวูา่งานวิชาการโรงเรียนใดเป็นอยา่งไร  ดไูด้
จากนกัเรียนในโรงเรียนนัน้ ๆ งานวิชาการ ประกอบด้วย  

1. การวางแผนงานวิชาการ 
2. การด าเนินงานวิชาการ 
3. การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
4. การพฒันาและสง่เสริมทางด้านวิชาการ 
5. การวดัผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนกัเรียน 
6. การแนะแนวการศกึษา 
7. การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
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งานกิจการนักเรียน 
กิจการนกัเรียนเป็นอีกหนึง่ภาระงานท่ีส าคญั  สถานศกึษามีบทบาทหน้าท่ีจดัระบบดแูล

ชว่ยเหลือนกัเรียนอยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ  รู้จกัผู้ เรียนเป็นรายบคุคล  มีข้อมลูสารสนเทศ
เก่ียวกบัผู้ เรียนท่ีครบถ้วนและเป็นปัจจบุนั  เพ่ือชว่ยให้ครูเข้าใจ  เข้าถึงและพฒันานกัเรียน  โดยผา่น
กระบวนการวางแผน และการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคณุลกัษณะพงึประสงค์ของผู้ เรียนให้สอดคล้อง
กบัสภาวะเศรษฐกิจ  สงัคม การเปล่ียนแปลงทางการเมือง  สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยี  ท่ีเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว  นอกจากนี ้ ต้องพฒันาผู้ เรียน ให้มีคณุธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินยั  ภาคภมูิใจ ใน
ความเป็นชาตไิทย  เกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผา่นกระบวนการและกิจกรรมตา่ง ๆ  ใน
โรงเรียน เทิดทนูและจงรักภกัดีตอ่สถาบนัชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  มีจิตสาธารณะ  ใช้
ชีวิตอยา่งพอเพียง ปรับตวัมีเหตผุล และมีภมูิคุ้มกนั สามารถเลือกด าเนินชีวิต  อยา่งผู้ มีภมูิรู้และมีภมูิ
ธรรม งานกิจการนกัเรียน ประกอบด้วย  

1. การวางแผนงานกิจการนกัเรียน 
2. การบริหารกิจการนกัเรียน 
3. การสง่เสริมพฒันาให้นกัเรียนมีวินยั คณุธรรม จริยธรรม 
4. การด าเนินงานระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 
5. การด าเนินการสง่เสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
6. การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนกัเรียน 
งานบุคคล 
การพฒันาองค์กรจะประสบผลสมัฤทธ์ิหรือไมเ่พียงใด  บคุคลซึง่เป็นหนึง่ในส่ีประเดน็ หลกั

ของการบริหารจดัการ มีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การขบัเคล่ือนองค์กรไปข้างหน้า เพ่ือตอบสนองตอ่การ
เปล่ียนแปลงของบริบทการพฒันาในกระแสโลกาภิวฒัน์  ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยี 
สถานศกึษาจงึต้องมีหนว่ยงานดงักลา่วอยา่งเป็นรูปธรรม เพ่ือขบัเคล่ือนองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ  
งานบคุคลเป็นหนว่ยสนบัสนนุบคุลากรท่ีส าคญัในสถานศกึษา  มีจดุประสงค์หลกัของงานบคุคล เพ่ือ
ดแูลอ านวยความสะดวกให้กบับคุลากรในโรงเรียน  สร้างขวญัก าลงัใจ  ดแูล การ รักษา สิทธิ
ประโยชน์อนัพงึมีพงึได้ของบคุลากร  ด าเนินการจดักิจกรรมสง่เสริมและพฒันาความรู้
ความสามารถให้กบับคุลากร  เชน่  จดัการจดัการปฐมนิเทศให้บคุลากรเพ่ือให้ทราบภาระงาน
เม่ือเร่ิมเข้าสูอ่งค์กร  จดัท าเอกสารแนะแนวทางปฏิบตังิาน  จดัการนิเทศภายในเพ่ือทบทวนบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  จดัการประชมุสมัมนา  ศกึษาดงูาน  เพ่ือเพิ่มพนูทกัษะและศกัยภาพ ใน
การปฏิบตังิานของบคุลากร  จดัระบบประเมินผลการปฏิบตังิานเพื่อน าข้อมลูท่ีได้ไปใช้ปรับปรุง การ
ท างานอยา่งตอ่เน่ือง งานบคุคล ประกอบด้วย  
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1. การบริหารงานบคุคล 
2. การบริหารงานทะเบียนและสถิตข้ิาราชการครู ลกูจ้าง และบคุลากรทางการศกึษา 
3. การประเมินผลการด าเนินงานบคุคล 
งานธุรการ 
งานธุรการ เป็นหนว่ยงานสนบัสนนุท่ีส าคญั และจ าเป็นหนว่ยหนึง่ในสถานศกึษา มีหน้าท่ี

หลกั ๆ  ท่ีต้องปฏิบตัเิพ่ือความส าเร็จขององค์กร ได้แก่  การรวบรวมข้อมลูระเบียบ และแนวปฏิบตัิ
ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบังานธุรการ  การปฏิบตังิานด้านสารบรรณ  การลงทะเบียนรับ -สง่หนงัสือ  การ
โต้ตอบหนงัสือราชการ และหนงัสือท่ีมีมาถึงสถานศกึษา  รวมถึงการจดัเก็บและท าลายหนงัสือ งาน
ธุรการ ประกอบด้วย  

1. การวางแผนงานธุรการ 
2. การบริหารงานธุรการ 
3. การบริหารงานสารบรรณ 
4. การประเมินผลการด าเนินงานธุรการ 
งานการเงนิและพัสดุ 
งานการเงินและพสัดุ  เป็นหนว่ยสนบัสนนุท่ีส าคญัชว่ยให้การบริหารจดัการและ การ

ด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ  เป็นไปด้วยความราบร่ืน  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ถกูต้อง ตาม
ระเบียบ กฎ แนวปฏิบตัิ และมีหลกัฐานครบถ้วนถกูต้อง  คุ้มคา่ ประหยดัและเกิดประโยชน์  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ ตามหลกัธรรมาภิบาล  ภาระหน้าท่ีงานการเงินและพสัดปุระกอบด้วย  การบริหาร
การเงิน ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  การจดัท าและตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน ให้ถกูต้อง
เป็นปัจจบุนัและเป็นไปตามแผน  การประเมินความคุ้มคา่  การจดัท าทะเบียนควบคมุพสัดุ  เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบ และง่ายตอ่การตรวจสอบ งานการเงินและพสัด ุประกอบด้วย  

1. การบริหารการเงิน 
2. การบริหารการเงินและบญัชี 
3. การบริหารงานพสัดแุละสินทรัพย์ 
4. การประเมินผลการด าเนินงานการเงินและพสัด ุ
งานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
งานบริการและงานอาคารสถานท่ี เป็นงานท่ีชว่ยสนบัสนนุและสง่เสริมงานตา่ง ๆ

อยา่งเป็นรูปธรรม  ภาระงานเก่ียวข้องกบัการวางแผนพฒันาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม  
การจดับรรยากาศทัง้ภายในห้องเรียน และภายในโรงเรียนให้เกิดความร่มร่ืน  เป็นสดัสว่น สวยงาม  
เอือ้ตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน  จดัดแูลบ ารุงรักษา  อาคารเรียน  อาคารประกอบห้องเรียน  ห้องพิเศษ 
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และห้องบริการตา่ง ๆ  ให้ใช้ประโยชน์ได้อยา่งคุ้มคา่ตามเกณฑ์  ปริมาณและตรงตามมาตรฐาน  
จดัให้มีเอกสารการใช้อาคาร  และจดัท าประวตักิารบ ารุงรักษา  และสรุปประเมินผลอยา่งชดัเจน  
งานบริการและงานอาคารสถานท่ี ประกอบด้วย 

1. การบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
2. การบริการอาคารเรียน 
3. การบริการห้องเรียน 
4. การบริการห้องบริการ 
5. การบริการห้องพิเศษ 
6. การบริการอาคารประกอบ 
7. การให้บริการน า้ด่ืม 
8. การสง่เสริมสขุภาพอนามยั 
9. การส่ือสารและการประชาสมัพนัธ์ 
10. การสร้างและเผยแพร่เกียรตปิระวตัขิองโรงเรียน 
11. การประเมินผลการด าเนินงานบริการและอาคารสถานท่ี 
งานชุมชนและภาคีเครือข่าย  
งานชมุชนและภาคีเครือขา่ยมีความส าคญัอยา่งยิ่งในยคุปัจจบุนั พระราชบญัญตัิ

การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 58 ก าหนดให้มีการ
ระดมทรัพยากรและการลงทนุด้านงบประมาณการเงินทัง้จากรัฐ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  บคุคล 
ครอบครัว ชมุชน องค์กรชมุชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบนัสงัคม
อ่ืน ๆ โดยเป็นผู้จดัและมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

ภาคีเครือขา่ย คือ การจดัหรือเช่ือมโยงกลุม่บคุคล หรือองค์กรท่ีสมคัรใจ ท่ีจะแลกเปล่ียน
ขา่วสารร่วมกนั  เรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกนัด้วยความเป็นอิสระ  เทา่เทียมกนัภายใต้พืน้ฐาน
ของการเคารพในสิทธิของแตล่ะคน เช่ือถือ เอือ้อาทรซึง่กนัและกนั การจดัภาคีเครือขา่ยในสถานศกึษามี
ทัง้ในสว่นท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญตั ิ ระเบียบและข้อบงัคบั คณะกรรมการท่ีจดัตัง้ ให้สอดคล้องกบั
บริบทของสถานศกึษา  เชน่  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  คณะกรรมการมลูนิธิ  
คณะกรรมการเครือขา่ยผู้ปกครอง  คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  สมาคมผู้ปกครองและครู  
สมาคมนกัเรียนเก่า หรือสมาคมศษิย์เก่า หน้าท่ีส าคญัของหนว่ยงานนี ้ คือ การสร้างความสมัพนัธ์กบั
ชมุชน จดัท าข้อมลูพืน้ฐาน และสภาพแวดล้อมของชมุชนและภาคีเครือขา่ย ให้บริการแก่ชมุชน  มีสว่น
ร่วมในการพฒันาชมุชน  ประสานและขอรับการสนบัสนนุด้านตา่ง ๆ  จากชมุชน รวมทัง้ประเมินผล
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ความต้องการและ ความพงึพอใจของชมุชนเพ่ือสร้างเครือขา่ยท่ียัง่ยืนตอ่ไป งานชมุชนและภาคี
เครือขา่ย ประกอบด้วย  

1. การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชน 
2. การให้บริการชมุชน 
3. การมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชน 
4. การได้รับการสนบัสนนุจากชมุชน 
5. การประเมินผลการด าเนินงานชมุชนและภาคีเครือขา่ย 

จากการศกึษาขอบขา่ยงานการบริหารจดัการศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

จะเห็นได้วา่ แตล่ะงานจะมีกรอบการปฏิบตังิานท่ีชดัเจน ขอบขา่ยงานท่ีมีความส าคญักบัการจดัคณุภาพ

ของผู้ เรียน คือ งานวิชาการซึง่เป็นภา ระงานท่ีส าคญัและจดัได้วา่เป็นหวัใจส าคญัของการบริหาร

โรงเรียน  โดยเฉพาะบทบาทหน้าท่ีใน การจดัเรียนการสอนให้มีความชดัเจนและมีประสิทธิภาพ  

รู้จกัผู้ เรียนเป็นรายบคุคล  มีข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกบัผู้ เรียนท่ีครบถ้วนและเป็นปัจจบุนัชว่ยในการ

พฒันาสง่เสริมนกัเรียน การป้องกั น และการดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านตา่ง ๆ ได้

อยา่ง มีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนอยา่งเป็นระบบ การบริหารจดัการ ปรับแผนงานและกลยทุธ์ 

ให้ก้าวทนัความเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ  สงัคม การเมือง  สิ่งแวดล้อมและส่ือเทคโนโลยีท่ีมี ความ

เจริญก้าวหน้าอยา่งรวดเร็ว 

  

2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
1. ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการ มีนกัวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดงันี ้
อนุศักดิ์ สมิตสันต์ (2540, หน้า 2) กลา่ววา่ การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง การบริหาร

กิจกรรมทกุประเภทในโรงเรียนท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนส่ือ
การสอน หลกัสตูรรวมทัง้การพฒันาครู  เพ่ือน าผลแหง่การพฒันาทัง้หลายทัง้ปวงนัน้มาเอือ้ อ านวย
และปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดีมากย่ิงขึน้ 

บุญทพิย์ สุริยวงศ์ (2542, หน้า 21) ได้ให้ความหมายของการบริหารวิชาการวา่  เป็นการ
จดักิจกรรมทกุประเภทในโรงเรียนท่ีมีผลเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงูสดุ 
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ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2543, หน้า 2) กลา่ววา่การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร
สถานศกึษาโดยมีการจดักิจกรรมทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันา  การเรียนการสอนให้
ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ เรียน 

วินิจ เกตุข า (ม.ป.ป., หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ  คือ การ
บริหารกิจกรรมทกุชนิดท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถานศกึษา  เพ่ือให้การเรียนการ
สอนเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ 

อนันต์ สุริยาศรีสกุล (2543, หน้า 16) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้วา่ 
เป็นกระบวนการด าเนินกิจกรรมตา่งๆทางด้านงานวิชาการท่ีเก่ียวข้ องกบัการเรียนการสอนและ การ
ปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพบรรลวุตัถปุระสงค์ 

พเิชฏฐ์ ดงปัตถา (2544, หน้า 12) กลา่ววา่ การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง การจดั
กิจกรรมทกุอยา่งของโรงเรียนท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน  และการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน
ให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพสงูสดุโดยให้ผู้ เรียน  มีความรู้ ความสามารถ  และเป็นคนดีมีคณุธรรม  
ด ารงตนอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสขุ 

บุญส่ง พุทธรักษ์พงศ์  (2545, หน้า 13) กลา่ววา่การบริหารงานวิชาการ  หมายถึงการ
บริหารกิจกรรมทกุชนิดในสถานศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรการน าหลกัสตูรไ ปใช้งานการเรียนการ
สอน งานด้านวสัดปุระกอบหลกัสตูรและส่ือการเรียนการสอน  งานวดัผลและประเมินผล  งาน
ห้องสมดุ งานนิเทศภายใน  และการประชมุอบรมทางวิชาการ  เพ่ือสง่เสริมปรับปรุงพฒันาการเรียน
การสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

สุชีพ พฤฒพิันธ์พศุิทธ์ (2545, หน้า 16) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้
วา่การจดักิจกรรมทกุชนิดในโรงเรียนท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันากระบวนการเรียนการสอน  เพ่ือให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ  ตามจดุมุง่หมายของการศกึษาท่ี
ก าหนดไว้ 

ไพบูลย์ กล่อมบรรจง (2545, หน้า 9-10) กลา่ววา่ การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง การ
ด าเนินการจดักิจกรรมทกุสิ่งทกุอยา่งซึง่ประกอบด้วยงานด้านหลกัสตูร  การน าหลกัสตูรไปใช้งานการ
เรียนการสอน  งานวดัและประเมินผล  งานนิเทศการสอน  งานจดัส่ือการเรียนการสอน  งานห้องสมดุ  
งานวางแผนการศกึษา  งานประชมุอบรมทางวิชาการ  เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้สมบรูณ์ทัง้ทางด้าน
ร่างกาย สตปัิญญา จิตใจ และสงัคม 

เกรียงศักดิ์  อัจกลับ (2546 ,หน้า 17) กลา่ววา่ การบริหารงานวิชาการ  หมายถึงการ
ปฏิบตัร่ิวมกนัของผู้บริหารกบัครูผู้สอนในโรงเรียน  โดยท่ีผู้บริหารจะต้องคอยกระตุ้น  และสง่เสริมให้



 

18 
 

ครูร่วมมือกนัทกุคนในการปฏิบตักิิจกรรมทกุชนิดในโรงเรียนเก่ียวกบัการปรับปรุง  พฒันาการเรียน
การสอน เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์สงูสดุและมีประสิทธิภาพ 

สุมาลี แก้ววิมล (2547 ,หน้า 15) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ  ไว้วา่เป็น
การใช้ศาสตร์และศลิป์ในการจดักิ จกรรมทกุชนิดในโรงเรียนท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียน
การสอนให้ได้ผลดีมีคณุภาพสงูสดุโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุ้มคา่เพ่ือให้บรรลจุดุประสงค์ตาม
ความมุง่หมายของหลกัสตูร 

สรุปได้วา่ การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานในภารกิจทกุอยา่งท่ีเก่ียวข้องกั บ
กิจกรรมการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  
เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถบรรลผุลตามเป้าหมายของหลกัสตูร ซึง่ประกอบด้วยงานด้าน
หลกัสตูร การน าหลกัสตูรไปใช้งานการเรียนการสอน งานวดัและประเมินผล  งานนิเทศ การสอน งาน
จดัส่ือการเรียนการสอน  งานห้องสมดุ  งานวางแผนการศกึษา  งานประชมุอบรมทางวิชาการ  เพ่ือ
พฒันาผู้ เรียนให้สมบรูณ์ทัง้ทางด้านร่างกาย สตปัิญญา จิตใจ และสงัคม 

2. ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 
งานวิชาการเป็นงานท่ีต้องมีในทกุสถานศกึษา หากเปรียบงานแผนงานเป็นแผนท่ี เป็นเข็ม

ทิศของชีวิต งานวิชาการก็คือหวัใจของสถานศกึษา ท่ีมีความสมัพนัธ์กบังานแผนอยา่งแยกกนัไมไ่ด้ 
การจะบริหารงานวิชาการให้ประสบผลสมัฤทธ์ิต้องตระหนกัวา่หวัใจของการจดัการศกึษาคือผู้ เรียน 
หา กจะดวูา่งานวิชาการในโรงเรียนใดเป็นอยา่งไรดไูด้จากนกัเรียนในโรงเรียนนัน้ๆ 
(กระทรวงศกึษาธิการ . 2552,หน้า 18) การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลกัของการบริหาร
สถานศกึษาหรือโรงเรียน โรงเรียนจะมีมาตรฐานหรือคณุภาพการศกึษามากหรือน้อยเพียงใด ขึน้อยู่
กบัการบริหารงานวิชาการ  

อุทัย บุญประเสริฐ  (2540 ,หน้า 25) กลา่ววา่ งานวิชาการนีเ้ป็นงานหนกั มีลกัษณะ
คล้ายสว่นท่ีเป็นร่างกายคนหรือของเดก็ เป็นสว่นท่ีใหญ่ท่ีสดุของระบบ เป็นงานท่ีเป็นหวัใจของ
โรงเรียน และมีหลกัสตูรเป็นสว่นท่ีส าคญัท่ีสดุของงานวิชาการ ท่ีใช้ก ากบัการจดัระบบการท างานของ
โรงเรียน และใช้ก ากบักระบวนการด าเนินงานในสว่นตา่งๆของโรงเรียนให้ตอบสนองและสนบัสนนุ
การท างานวิชาการของโรงเรียน คือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคณุภาพ ให้ได้คนดีท่ีเป็นคนท่ีสมบรูณ์ งาน
วิชาการจงึได้กลายเป็นงานท่ีเป็นศนูย์กลางของโรงเรียน ครอบ คลมุโรงเรียนทัง้ระบบ ทัง้โรงเรียน 
ดงันัน้โรงเรียนใดท่ีงานวิชาการก้าวหน้า โรงเรียนนัน้มกัจะมีช่ือเสียง เป็นท่ีนิยม เป็นท่ียอมรับ สว่นโรงเรียนใดงาน
วิชาการล้าหลงั ออ่นด้วย โรงเรียนนัน้จะไมเ่ป็นท่ีนิยม ขาดศรัทธา หรือความศรัทธามกัเส่ือมถอย ไม่
เป็นท่ียอมรับ 
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อนันต์ สุริยาศรีสกุล  (2543 ,หน้า 17) ได้กลา่วถึงความส าคญัของการบริหารงาน
วิชาการไว้วา่เป็นภารกิจท่ีส าคญัยิ่งส าหรับผู้บริหารโรงเรียนการปฏิบตังิานวิชาการอยา่งมีคณุภาพ
ของบคุคลแสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารโรงเรียนท่ีจะสง่ผลให้นกัเรียนมีคณุภาพท่ีพงึ
ปรารถนาตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

พเิชฏฐ์ ดงปัตถา (2544 ,หน้า 13) ได้กลา่วถึง ความส าคญัของการบริหารงานวิชาการไว้
วา่การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีมีความส าคญัท่ีสดุของโรงเรียนซึง่จะชว่ยพฒันาผู้ เรียนให้เกิด
การเรียนรู้ และมีคณุธรรมจริยธรรม ทัง้ยงัชว่ยพฒันาประเทศชาตแิละสงัคมให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย 

บุญส่ง พุทธรักษ์พงศ์  (2545 ,หน้า 14) ได้กลา่วถึงความส าคญัของการบริหารงาน
วิชาการไว้วา่ การบริหารงานวิชาการมีความส าคญัและเป็นหวัใจของสถานศกึษา  ดงันัน้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการศกึษาทกุคน จ าเป็นต้องให้ความสนใจและให้ความส าคญักบัการบริหารงานวิชาการเป็น 
อนัดบัแรก โดยมุง่หวงัให้ประโยชน์กบัผู้ เรียน  ท าให้ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จตามจดุหมายท่ีก าหนดไว้  
และเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองชีว้ดัความส าเร็จให้เห็นถึงคณุภาพและประสิทธิภาพของการจดัการศกึษา 
ของสถานศกึษานัน้ๆ 

สุชีพ พฤฒพิันธ์พศุิทธ์  (2545 ,หน้า 16) ได้กลา่วถึงความส าคญัของการบริหารงาน
วิชาการไว้วา่  การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีส าคญัของโรงเรียน  เน่ืองจากเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบั
การจดับริการในด้านการเรียนการสอนซึง่เป็นหวัใจของโรงเรียน ในการด าเนินกิจกรรมให้ผู้ เรียนไ ด้รับ
ประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้  รวมถึงงานท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการสอน  ให้บรรลตุาม
จดุมุง่หมายทางการศกึษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

อุดม จันทร์โสดา (2545, หน้า 18) ได้กลา่วถึงความส าคญัของการบริหารงานวิชาการไว้
วา่ การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเป็ นงานท่ีมีความส าคญัท่ีสดุ  งานอ่ืนๆเป็นเพียงงานสนบัสนนุ
เพ่ือให้งานวิชาการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้น าวิชาการและบริหารโดย
ใช้กระบวนการท างานทกุอยา่งให้งานหลกัประสบผลส าเร็จ 

สอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา  (2546 ,หน้า 44) ได้กลา่วถึงความส าคญัของ การบริหารงาน
วิชาการไว้วา่ เป็นงานหลกัของการจดัการศกึษาทกุระดบั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการจดัการศกึษาของ
โรงเรียน งานวิชาการ  ถือวา่เป็นหวัใจของการจดัการศกึษา  เป็นงานหลกัของโรงเรียนทัง้ในแง่การ
บริหารและการปฏิบตังิานของครู  ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการประเมินแล้วนบัวา่  เป็นดชันีท่ีแสดง
ความ ส าเร็จของการจดัการศกึษาภายใต้การบริหารงานภายในโรงเรียนนัน้ๆได้เป็นอยา่งดี 

สมชาย จินตนพันธ์  (2546 ,หน้า 9-10) ได้กลา่วถึงความส าคญัของการบริหารงาน
วิชาการไว้วา่  การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีส าคั ญท่ีสดุของสถานศกึษาหรือโรงเรียน  และเป็น
หวัใจส าคญัของการบริหารสถานศกึษาหรือโรงเรียน ผู้บริหารต้องมีความสนใจและเข้าใจเป็นอยา่งดี  
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ท่ีจะท าให้นกัเรียนมีความรู้  มีคณุธรรม  มีจริยธรรม  คณุภาพ และมีคณุสมบตัติรงตามท่ีหลกัสตูร
ต้องการอนัท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและในสงัคมได้ดี 

สรุปได้วา่  การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีส าคญัของโรงเรียน  เน่ืองจากเป็นงานท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดับริการในด้านการเรียนการสอนซึง่เป็นหวัใจของโรงเรียน  ดงันัน้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การศกึษาทกุคนจ าเป็นต้องให้ความสนใจและให้ความส าคญักบัการบริหารงานวิชาการเ ป็นอนัดบั
แรกในการด าเนินกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้  รวมถึง งานท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาการเรียนการสอนให้บรรลตุามจดุมุง่หมายทางการศกึษา  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
ผู้บริหารและครูในโรงเรียน ควรจดัสิ่งตา่งๆให้สมดลุเกือ้กลูสง่เสริมแก่กั นและท่ีส าคญัคือไมเ่น้นงาน
ด้านอ่ืนๆเพียงด้านหนึง่หรือหลายด้านจนละเลยงานด้านวิชาการ ทัง้นีเ้พราะข้อผกูพนัของโรงเรียนท่ี
มีตอ่สงัคมคือ ให้การศกึษาตามหลกัสตูรแก่นกัเรียนให้มีคณุภาพโดยจดัการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนท่ีมีมาตรฐานดีนัน้ต้องไมเ่น้นเฉพาะด้านอาคารสถานท่ี วสัด ุครุภณัฑ์ อปุกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่งๆเทา่นัน้ แตต้่องรวมถึงงานอ่ืนๆโดยเฉพาะผลงานวิชาการเป็นส าคญั 

 
3. ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 

ส าหรับการจดัการศกึษาในระดบัการประถมศกึษา  กระทรวงศกึษาธิการ ได้ก าหนด
ขอบขา่ยงานวิชาการตาม มาตรฐานการปฏิบตังิาน โรงเรียนการประถมศกึษา  ซึง่ประกอบด้วย  7 
งาน ดงัตอ่ไปนี ้(กระทรวงศกึษาธิการ, 2552, หน้า 19-33) 

1. การวางแผนงานวิชาการ 
การวางแผนงานวิชาการมีนกัวิชาการได้ให้ทศันะไว้หลายทา่นดงันี ้ 
สุชีพ พฤตพิันธ์พศุิทธ์  (2545 ,หน้า 19) ได้ให้ทศันะไว้วา่  การวางแผนงานวิชาการคือ  

การก าหนดนโยบาย วตัถปุระสงค์ และทิศทางของการด า เนินงานโดยมีผู้ รับผิดชอบและฝ่ายท่ีต้อง มี
ความเข้าใจตรงกนั  เพ่ือให้การด าเนินงานจดัท าแผนงานตามแนวปฏิบตัโิดยจะต้องมีผู้ รับผิดชอบ
ด้านการวางแผนงานวิชาการ  ด าเนินการจดัท าแผนงานตามแนวปฏิบตัดิงักลา่วและการร่วมมือกนั
หลายฝ่ายไมว่า่จะเป็นคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียน หวัหน้าหมวดวิชา  และหวัหน้างาน  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้บริหารโรงเรียนจะต้องให้ความส าคญัและผลกัดนัให้เกิดแผนขึน้ให้ได้  เพ่ือจะได้
ใช้เป็นแบบแผนในการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนให้บรรลจุดุมุง่หมายของการจดัการ ศกึษาใน
โรงเรียน 

เกรียงศักดิ์  อัจกลับ (2546 ,หน้า 13) ได้ให้ทศันะไว้วา่  การวางแผนงานวิชาการเป็น
กระบวนการตดัสินใจโดยใช้ข้อมลูพื ้ นฐาน  วิธีการและกระบวนการในการปฏิบตังิานทกุอยา่งใน
อนาคต วา่จะท าอะไร ท าอยา่งไร เพ่ือท่ีจะให้งานบรรลเุป้าหมายท่ีได้ก าหนดทิศทางและควบคมุ 
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ไว้แล้ว 
จิรพร เตียวิรัตน์ (2546 ,หน้า 25) ได้ให้ทศันะไว้วา่  การวางแผนงานวิชาการเป็นการ

รวบรวมข้อมลูและการจดัท าระเบียบแนวปฏิบตัเิก่ียวกบังานวิชาการการท าแผนงานวิชาการไว้
ลว่งหน้า เพ่ือให้งานเป็นการบริหารงานวิชาการไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

บุปผา แก้วรักษ์ (2546 ,หน้า 17) ได้ให้ทศันะไว้วา่  การวางแผนงานวิชาการเป็นงานท่ี
ผู้บริหารและทีมงานบริหารโรงเรียนจะต้องจดัท าก่อนกระบวนการบริหารในด้านอ่ืนๆเพ่ือให้ การ
บริหารงานวิชาการเป็นไปตามหลกัการ ประหยดัเวลาและทรัพยากรท าให้การปฏิบตังิาน 
มีประสิทธิภาพได้ผลงานดีเดน่บรรลเุป้าหมายของโรงเรียน 

ธวัช ดารารัตน์ (2548 ,หน้า13) ได้ให้ทศันะไว้วา่ การวางแผนงานวิชาการ หมายถึง การก าหนด
เป้าหมายและการตดัสินใจเลือกแนวทางวิธีปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุไว้ลว่งหน้าในการด าเนินงานวิชาการ 

จากท่ีนกัวิชาการได้ให้ทศันะเก่ียวกบัความหมายของการวางแผนงานวิชาการไว้ข้างต้น
สรุปได้วา่ การวางแผนงานวิชาการ หมายถึง การก าหนดนโยบาย วตัถปุระสงค์ ทิศทาง และการตดัสินใจเลือก
แนวทางท่ีดีท่ีสดุมาจดัท าระเบียบแนวปฏิบตัเิก่ียวกบังานวิชาการไว้ลว่งหน้าเพ่ือให้งานวิชาการบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้และส าหรับขอบขา่ยของการวางแผนงานวิชาการมีนกัวิชาการได้ให้ทศันะไว้หลาย
ทา่น ดงันี ้

วัชระ ดวงมาตย์พล  (2542, หน้า 32) ได้ให้ทศันะไว้วา่  การวางแผนงานวิชาการเป็น
กระบวนการเตรียมการไว้ลว่งหน้าให้เสร็จสิน้ก่อนท่ีจะน าไปสูก่ารปฏิบตัดิงันี ้

1. การจดัท าแผนปฏิบตักิาร 
2. การท าโครงการ 
3. การก าหนดงบประมาณ 
4. การจดัระบบการบริหารงาน 
5. การจดัให้มีปฏิทินวิชาการของโรงเรียน 
6. การเตรียมการในด้านอาคารสถานท่ี วสัดอุปุกรณ์ 
7. การจดัท าเอกสาร 
8. การจดัท าคูมื่อ ระเบียบแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้องเพ่ือให้ผู้ รับผิดชอบตอ่หน้าท่ีตามสาย

งานสามารถปฏิบตัไิด้ถกูต้อง และมีการเผยแพร่ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2543, หน้า 98 - 100) ได้ให้ทศันะเก่ียวกบัการวางแผนงาน

วิชาการไว้ 5 ขัน้ตอนคือ 
1.การก าหนดเป้าหมาย ของการท างานของสถานศกึษาซึง่มีผู้อ านวยการเป็นผู้บริหาร

และผู้ชว่ยผู้บริหารฝ่ายตา่ง ๆ รวมทัง้การมีคณะกรรมการบริหารสถานศกึษาเป็น ผู้ก าหนดเป้าหมาย
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ของการท างาน  เชน่ การวางแผนรับนกัเรียน  นกัศึกษา การปรับปรุงการเรียน การสอนการก าหนด
เป้าหมาย  หากสามารถรวมความคดิเห็นจากฝ่ายตา่ง  ๆ ก็จะเป็นประโยชน์ ตอ่การบริหาร
สถานศกึษา 

2. การค้นหาโอกาสและการพิจารณาถึงปัญหาท่ีจะเกิดขึน้  เป็นการหาแนวทาง ท่ีจะ
ชว่ยให้แผนท่ีวางไว้สามารถน าไปปฏิบตัไิด้  นัน่คือ การมีข้อมลูและข้อเท็จจริงตา่ง  ๆ เชน่ การวางแผน
รับนกัเรียน นกัศกึษา ข้อมลูจากปีก่อน ๆ จากจ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา จากสภาพของตลาดแรงงาน 
สภาพเศรษฐกิจ  จะคาดคะเนจ านวนนกัเรียนนกัศกึษาท่ีจะมาสมคัรสอบได้สามารถจดัเตรียมแนว
ด าเนินการสอบ ให้เป็นท่ีเรียบร้อยได้และแก้ไขปัญหาอปุสรรคท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 

3. การแปลโอกาสให้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ  เป็นการน าเอาแผนท่ีมีอยูไ่ปใช้อยา่งมี
เหตผุล  เชน่ งบประมาณท่ีเพียงพอ  การจดับคุลกรท่ีเหมาะสม  และต้องมีความสามารถในการ
พยากรณ์เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยอาศยัข้อมลูท่ีมีอยู่ 

4. การเลือกแนวทางท่ีดีท่ี สดุและการก าหนดจดุมุง่หมายเป็นการก าหนดจดุมุง่หมาย
เฉพาะของงาน  แบง่งานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือให้รู้วา่จะท างานอะไร เชน่  ครูแตล่ะคน
จะสอนวิชาอะไร มีจดุหมายเชิงพฤตกิรรมอะไรบ้าง จะเลือกวิธีสอนและประเมินผลอยา่งไร  ท าให้การ
ท างานมีความสะดวก และคลอ่งตวัขึน้ 

5. การตรวจสอบแบบการทบทวนเป็นการตรวจสอบและประเมินผลงานท่ีเกิดขึน้  จาก
การปฏิบตัติามแผนในการประเมินสามารถตรวจสอบได้ 2 ลกัษณะคือ 

 5.1 การประเมินผลระหวา่งปฏิบตังิานเพื่อจะได้ปรับปรุงแผนงานท่ีก าลงัด าเนินอยู่
ได้ดีขึน้ 

 5.2 การประเมินผลรวบยอด เป็นการประเมินผลเม่ือเสร็จสิน้แผนหรือโครงการแล้ว 
อุดม จันทร์โสดา (2545 ,หน้า 19) ได้ให้ทศันะเก่ียวกบัการวางแผนงานวิชาการไว้วา่ 

1. จดัระบบการบริหารงานวิชาการเป็นหมวดวิชา 
2. รวบรวม จดัท าระเบียบ  แนวปฏิบตัเิก่ียวกบังานวิชาการแล้วประชาสมัพนัธ์ให้ครู  

นกัเรียน และผู้ปกครองทราบ 
3. จดัท าเอกสารคูมื่อครู คูมื่อนกัเรียน เผยแพร่ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบ 
4. จดัท าปฏิทินการปฏิบตังิานวิชาการเป็นตารางปฏิบตัิ 
5. จดัวางแผนการด้านงบประมาณ คา่ใช้จา่ยประจ าปีของงานบริหารวิชาการ 
6. จดัท าแผนงาน โครงการทางวิชาการ 
7. จดับคุลากรประสานงานกบัแหลง่วิชาการภายนอกโรงเรียน 
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จากท่ีนกัวิชาการได้ให้ทศันะเก่ียวกบัขัน้ตอนและกระบวนการในการวางแผนงานวิชาการ
ไว้ข้างต้น  สรุปได้วา่  การวางแผนงานวิชาการเป็นงานท่ีส าคญัเป็นหน้าท่ีแรกของผู้บริหารท่ีจะต้อง
จดัท าก่อนกระบวนการบริหารคน เงิน ทรัพยากร ประกอบด้วยขัน้ตอนตา่ง ๆ ดงันี ้

1. การจดัท าแผนงานและโครงการเก่ียวกบังานวิชาการไว้อยา่งชดัเจน 
2. การจดับคุลากรให้เหมาะกบังานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของงานตา่ง  ๆ ตลอดจนก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตังิานไว้

อยา่งชดัเจน 
4. การเตรียมการในด้านอาคารสถานท่ี และแหลง่วิชาการให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
5. จดัท าเอกสาร  คูมื่อครู คูมื่อนกัเรียน  ไว้อยา่งเพียงพอตอ่ความต้องการของครูและ

นกัเรียน 
6. การจดัท าปฏิทินการปฏิบตังิานวิชาการและเผยแพร่แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
7. การจดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอส าหรับโครงการตา่ง ๆ ด้านงานวิชาการ 

2. การด าเนินงานวิชาการ  
การด าเนินงานวิชาการ เป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมทกุอยา่งท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ด าเนินการเรียนการสอนตามหลกัสตูร เพ่ือปรับปรุงคณุภาพและประสิทธิภาพของสถานศกึษา 
เพ่ือให้เป็นไปตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูรจดุมุง่หมายของการศกึษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่
ผู้ เรียน โดยมีนกัวิชาการหลายทา่นได้ให้ความหมายของการด าเนินงานวิชาการ ดงันี ้

จุไรรัตน์ เอิบกมล (2544, หน้า 25) ได้ให้ทศันะขอบขา่ยการด าเนินงานวิชาการไว้ ดงันี ้
1. การจดัตารางสอน 
2. การท าแผนการสอน 
3. การจดัครูเข้าสอน 
4. การจดัชัน้เรียน 
5. การสอนซอ่มเสริมการจดัสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ตอ่การเรียนการสอน 

สุชีพ พฤตพิันธ์พศุิทธ์  (2545, หน้า 20) ได้ให้ทศันะขอบขา่ยการด าเนินงานวิชาการไว้ 
ดงันี ้

1. การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ เก่ียวข้อง 
2. การจดักลุม่การเรียน 
3. การจดัตารางสอน 
4. การจดัครูเข้าสอน 
5. การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ืองานวิชาการ 
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6. การจดัท าและใช้แผนการสอน 
7. การสง่เสริมการผลิตและใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอน 

ธวัช ดารารัตน์ (2548, หน้า 20) ได้ให้ทศันะขอบขา่ยการด าเนินงานวิชาการไว้ ดงันี ้
1. การจดัชัน้เรียนโดยค านงึถึงการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน 
2. การจดัตารางสอนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้อยา่งเหมาะสม 
3. การจดัครูเข้าสอนตามความเช่ียวชาญและภาระงาน 
4. การด าเนินการเรียนการสอนตามตารางสอนท่ีก าหนด 
5. การจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนการสอน เชน่ การสอนซอ่มเสริม การแขง่ขนัทกัษะ

ตา่ง ๆ 
6. การจดัและบริการวสัดแุละสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการเรียนการสอน 

กระทรวงศกึษาธิการ ได้ก าหนดขอบขา่ยการด าเนินงานวิชาการไว้ ดงันี ้
1. การจดัการหลกัสตูร  
 เป็นการด าเนินงานเก่ียวกบัหลกัสตูรเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้โดยมี

การเตรียมบคุลากร การจดัครูเข้าส อน การบริการวสัดเุพ่ือให้การใช้หลกัสตูรเป็นไปตามจดุมุง่หมาย
และมีประสิทธิภาพ ส าหรับความหมายของการจดัการหลกัสตูร  มีนกัวิชาการหลายทา่นได้กลา่วไว้ 
ดงันี ้ 

รจิต นาคะโยคี  (2541, หน้า 40) ได้ให้ทศันะไว้วา่  การจดัการหลกัสตูร  เป็นการ
ด าเนินการเก่ียวกบัหลกัสตูร  เพ่ือให้สามารถบรรลผุลตามหลกัการและจดุหมายของหลกัสตูร  โดย
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าในการใช้หลกัสตูรอยา่งถกูต้อง 

กฤษดา ตามสีวัน  (2543,หน้า 26) ได้ให้ทศันะไว้วา่  การจดัการหลกัสตูร  เป็นการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัหลกัสตูร  เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้  การจดัการหลกัสตูรสูก่าร
ปฏิบตัผิู้บริหารต้องเข้าใจหลกัการเป็นอยา่งดีจงึจะเกิดผล 

สัมฤทธ์ิ แสงทอง (2545 ,หน้า 17) ได้ให้ทศันะไว้วา่  การจดัการหลกัสตูร  เป็นการ
ด าเนินงาน เก่ียวกบัหลกัสตูรเพ่ือให้เป็นตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้  โดยมีการเตรียมการเก่ียวกบั
หลกัสตูร และบคุล ากรเพ่ือให้การด าเนินงานการจดัการหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใช้มี
ประสิทธิภาพ 

ธวัช ดารารัตน์ (2548 ,หน้า 16) ได้ให้ทศันะไว้วา่ การจดัการหลกัสตูร หมายถึง การ
ด าเนินการ เก่ียวกบัหลกัสตูรเพ่ือให้บรรลผุลตามหลกัการ  เป้าหมาย  และจดุประสงค์ของหลกัสตูร
โดยมีการเตรียมการเก่ียวกบั  หลกัสตูร  และบคุลากร  เพ่ือให้การน าหลกัสตูรไปใช้เป็นไปตาม
จดุมุง่หมาย และ มีประสิทธิภาพ 
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จากท่ีนกัวิชาการ  ได้ให้ทศันะเก่ียวกบัการจดัการหลกัสตูรไว้ข้างต้น  สรุปได้วา่การจดัการ
หลกัสตูร  หมายถึง  การด าเนินงานเก่ียวกั บหลกัสตูรเพ่ือให้เป็นไปตาม  หลกัการ เป้าหมาย  และ
จดุประสงค์ของหลกัสตูรท่ีได้ก าหนดไว้  โดยมีการเตรียมการเก่ียวกบัหลกัสตูรและบคุลากร  เพ่ือให้
การด าเนินงานการจดัการหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใช้เป็นไปตามจดุมุง่หมายและมี
ประสิทธิภาพ 

2. ขอบขา่ยของการจดัการหลกัสตูร มีนกัวิชาการได้ให้ทศันะไว้หลายทา่น ดงันี ้
ผุสดี ตรงต่อการ  (2540 ,หน้า 43) ได้ให้ทศันะไว้วา่  ขอบขา่ยของการจดัการหลกัสตูร 

ได้แก่ การเตรียมบคุลากร การจดัครูเข้าสอนตามหลกัสตูร การจดัการและการบริการวสัดหุลกัสตูร 
และการบริการหลกัสตูรภายในโรงเรียน  

อรวรรณ สันตชิานุวัตร (2541 ,หน้า 15) ได้ให้ทศันะไว้วา่ การจดัการหลกัสตูรมีขอบขา่ย 
ดงันี ้

1. การบริหารและบริการหลกัสตูร 
 1.1 ด้านบคุลากร 
 1.2 ด้านการจดัครูเข้าสอน 
 1.3 ด้านการบริหารและบริการหลกัสตูร 
 1.4 ด้านวสัดอุปุกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 
 1.5 ด้านส่ืออ านวยความสะดวกตา่ง ๆ แก่ผู้ใช้หลกัสตูร 

2. งานด าเนินการเรียนการสอนตามหลกัสตูร 
 2.1 ด้านหลกัสตูรท่ีสอดคล้องกบัสภาพท้องถ่ิน 

3. งานสนบัสนนุและสง่เสริมการใช้หลกัสตูร 
 3.1 ด้านการนิเทศและตดิตามผลการใช้หลกัสตูร 

กฤษดา ตามสีวัน (2543 ,หน้า 29) ได้ให้ทศันะไว้วา่ ขอบขา่ยของการจดัการหลกัสตูร 
ได้แก่ การวางแผนการใช้หลกัสตูร การจดัครูเข้าสอน การจดัสิ่งอ านวยความสะดวก การฝึกงาน การ
นิเทศและการพฒันาบคุลากรทางการสอน และการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน  

ธวัช ดารารัตน์  (2548 ,หน้า 18) ได้ให้ทศันะไว้วา่  ขอบขา่ยของการจดั การหลกัสตูร 
ได้แก่ การศกึษาจดุมุง่หมายของหลกัสตูร การวางแผนการใช้หลกัสตูร การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูรแก่ผู้ เก่ียวข้อง การเตรียมความพร้อมของบคุลากรเพ่ือการเรียนการสอน และการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนและการจดัท าแผนการเรียนรู้ 

จากท่ีนกัวิชาการได้ให้ทศันะเก่ียวกบัการจดัการหลกัสตูรไว้ข้างต้นสรุปได้วา่ ขอบขา่ยของ
การจดัการหลกัสตูร ประกอบด้วยขัน้ตอนตา่ง ๆ ดงันี ้
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1. การศกึษาจดุมุง่หมายของหลกัสตูรอยา่งชดัเจน 
2. การวางแผนการใช้หลกัสตูรตลอดปีการศกึษา 
3. การเตรียมความพร้อมของบคุลากรเพ่ือจดัการเรียนการสอน 
4. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้อยา่ง

ตอ่เน่ือง 
5. การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรแก่ผู้ เก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ือง 

จากรายละเอียดข้างต้น สรุปขัน้ตอนการด าเนินงานวิชาการได้ดงันี ้ 
1. ศกึษาวิเคราะห์เอกสารหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาระแกนกลางของ

กระทรวงศกึษาธิการ ข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความต้องการของสงัคม  ชมุชนและ
ท้องถ่ิน 

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศกึษา  เพ่ือก าหนดวิสยัทศัน์ 
ภารกิจ เป้าหมายและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  โดยการมีสว่นร่วมทกุฝ่ายรวมทัง้คณะกรรมกา ร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

3. จดัท าโครงสร้างหลกัสตูรและสาระตา่งๆท่ีก าหนดให้มีในสถานศกึษาท่ีสอดคล้อง
กบัวิสยัทศัน์  เป้าหมายและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  โดยพยายามบรูณาการเนือ้หาสาระทัง้ใน
กลุม่สาระการเรียนรู้เดียวกนัและระหวา่งกลุม่สาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

4. น าหลกัสตูรไปใช้ในการจกัการเรียนการสอน และบริหารจดัการใช้หลกัสตูรให้
เหมาะสม 

5. สง่เสริมให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ตามสาระและหนว่ยการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั 

6. สง่เสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้  โดยจดัเนือ้หาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้อง
กบัความสนใจ  ความถนดัของผู้ เรียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ 
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  การสง่เสริมให้รักการอา่นและใฝ่รู้อยา่งตอ่เน่ือง การผสมผสาน
ความรู้ตา่งๆ  ปลกูฝังคณุธรรม คา่นิยมท่ีดีงาม  การจดักระบวนการเรียนรู้และการน า ภมูิปัญญา
ท้องถ่ินหรือเครือขา่ยผู้ปกครอง ชมุชน ท้องถ่ินมามีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอน 

7. จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุม่สาระตา่งๆ  โดยเน้นการนิเทศ ท่ี
ร่วมมือชว่ยเหลือกนัแบบกลัยาณมิตร 

8. ก าหนดระเบียบแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการวดัผลประเมินผลของสถานศกึษา 
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9. สง่เสริมให้ครูจดัท าแผนการวดัผลและประเมินผลแตล่ะรายวิชา  ให้สอดคล้องกบั
มาตรฐานการศกึษา สาระการเรียนรู้ หนว่ยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ และการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

10. ศกึษา วิเคราะห์ วิจยั  การบริหารจดัการและการพฒันาคณุภาพงานวิชาการ ใน
ภาพรวมของสถานศกึษา 

11. สง่เสริมให้ครูศกึษาวิเคราะห์ เพ่ือการพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ในแตล่ะกลุม่สาระ
การเรียนรู้และประสานความร่วมมือในการศกึษา และการเผยแพร่ผลงานวิจยั 

12. ศกึษาวิเคราะห์  ความจ าเป็นในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือจดัการเรียนการสอน 
สง่เสริมให้ครู ผลิตและพฒันาส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอน  จดัหาส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือใช้การ
จดัการเรียนการสอน 

13. ส ารวจแหลง่เรียนรู้  จดัท าเอกสารเผยแพร่ จดัตัง้และพฒันาแหลง่การเรียนรู้ 
พร้อมทัง้สง่เสริมสนบัสนนุให้ครูใช้แหลง่เรียนรู้ทัง้ในและนอกโรงเรียน 

14. จดัระบบการนิเทศงานวิชาการ  ด าเนินการนิเทศประเมินผล ตดิตามและ
ประสานงาน การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์การจดัระบบการนิเทศการศกึษา 

15. จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการ  ด าเนินการแนะแนว ประเมินผล ตดิตามและ
ประสานงานการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์จดัระบบแนะแนวการศกึษา 

16. จดัระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจดัระบบกา รประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

17. สง่เสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชมุชนให้เข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ
ของสถานศกึษา 

18. ประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศกึษาและองค์กรอ่ืน 
19. สง่เสริมและสนบัสนนุงานวิชาการแก่บคุคล  ครอบครัว องค์กร หนว่ยงานและ

สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษา 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การน าหลกัสตูรท่ีวางไว้มาใช้ ได้แก่ การจดัท า 

การใช้ การปรับปรุงหนว่ยการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้ การจดักระบวนการ  เรียนรู้ การจดัหา 
จดัท า ใช้ บ ารุงรักษา และสง่เสริมกา รผลิตส่ือการจดัการเรียนรู้ การจดัสอนซอ่มเสริม การจดักิจกรรม
พฒันาผู้ เรียนตามหลกัสตูร เพ่ือให้เกิดการเรียนการสอนตามหลกัสตูรซึง่ขอบขา่ยของการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน มีนกัวิชาการได้ให้ทศันะไว้หลายทา่น ดงันี ้
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 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2536 ,หน้า 5-8 ; อ้างถึงใน อดุม  
จนัทร์โสดา, 2545 ,หน้า 33-34) ได้ก าหนดกิจกรรมของการจดัการเรียนการสอน ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัให้มีแผนการสอนให้ครบถ้วนทกุชัน้และทกุกลุม่ประสบการณ์  มุง่เน้นให้ผู้สอน
เป็นผู้จดัท าแผนการสอนเอง  ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าและกระตุ้นให้ครูจดัท าและตดิตามการน าไปใช้
ด้วย 

2. จดัห้องเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัจ านวนนกัเรียน  รวมถึงจดัวสัดคุรุภณัฑ์
และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอตามความจ าเป็น 

3. จดัสถานท่ี  อปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และห้องพิเศษเพ่ือสนบัสนนุกา รจดั การ
เรียนการสอนในกลุม่ประสบการณ์ตา่งๆตามสภาพความพร้อมของโรงเรียน 

4. ตรวจสอบการจดัตารางสอนให้เหมาะสมกบัเวลาและสอดคล้องกบัอตัราเวลาเรียน
ในหลกัสตูร ทกุกลุม่ประสบการณ์ ทกุชัน้เรียนและให้มีตารางสอนรวมของโรงเรียนด้วย 

5. จดัท าหรือจดัหาเอกสารประกอบหลกัสตูรและแ บบพิมพ์ตา่งๆท่ีสนบัสนนุการสอน  
เชน่ แผนการสอน  คูมื่อครู และเอกสารท่ีเก่ียวข้องส าหรับครูผู้สอนให้เพียงพอทกุระดบัชัน้ และ ทกุ
กลุม่ประสบการณ์โดยการส ารวจความขาดแคลนและความต้องการ 

6. จดัครูประจ าชัน้ประจ าวิชาให้เหมาะสม  โดยค านงึถึงความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์และความถนดั หากไมส่ามารถด าเนินการได้ก็ให้จดัตามความสมคัรใจ  ทัง้นีใ้ห้ค านงึถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบันกัเรียนด้วย 

7. ตดิตามการจดัการเรียนการสอนของครูโดยการตรวจแผนการสอนหรือบนัทกึการ
สอนของครูอยา่งสม ่าเสมอ 

8. เย่ียมชัน้เรียนหรือสงัเกตการสอน โดยก าหนดเป็นปฏิทินปฏิบตังิานไว้ 
9. จดัครูเข้าสอนแทนครูท่ีขาดหรือครูท่ีไมม่าปฏิบตังิานโดยมีการบนัทกึมอบหมาย

งานและบนัทกึรายงานผลการปฏิบตังิานเป็นลายลกัอกัษร 
10. ตดิตามชว่ยเหลือพิเศษ  ชว่ยแก้ปัญหาในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอน

ให้แก่ครู ให้ขวญัและก าลงัใจในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสตูร 
11. เป็นผู้น าให้ครูปรับปรุงการสอน  ให้รู้จกัใช้เทคนิคและวิธีการสอนแบบตา่งๆและ

เลือกกิจกรรมการสอนโดยค านงึถึงสภาพความพร้อมของนกัเรียน  โรงเรียน  ชมุชนและสิ่งแวดล้อม
เป็นส าคญัเพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ ทกัษะและเจตคตท่ีิดี 

 ผุสดี ตรงต่อการ (2540, หน้า 54) ได้ให้ทศันะขอบขา่ยของกิจกรรมจดัการเรียนการสอน
วา่ประกอบไปด้วย การจดัแผนการเรียน  การจดัตารางสอน  การจดัชัน้เรียน  การจดัครูเข้าสอน  การ
จดัแบบเรียน การจดัซอ่มเสริม และการจดัหาคูมื่อครูและคูมื่อนกัเรียน 
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 วัฒนา สังข์ศิรินทร์  (2541, หน้า 33) ได้ให้ทศันะเก่ียวกบัขอบขา่ยกิจกรรมของการจดั 
การเรียนการสอนวา่ประกอบด้วย  การจดัแผนการเรียน  การก าหนดรายวิชา  ทัง้วิชาบงัคบัและวิชา
เลือกเสรี การจดัครูเข้าสอน  การท าบนัทกึการสอน  และการท าแผนการสอน  การท าโครงการสอน  
การสอนซอ่มเสริม  การจดัตารางสอน  การสง่เสริมให้นกัเรียนแขง่ขนัทกั ษะทางวิชาการและ
ความสามารถทางวิชาการ  และการสง่เสริมให้ครูผลิตส่ือและใช้ส่ือประกอบการสอนเพ่ือให้มี
ผลสมัฤทธ์ิสงู 

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2543 ,หน้า 151–161) ได้ให้ทศันะขอบขา่ยกิจกรรมการจดั  
การเรียนการสอนไว้ดงันี ้

1. การจดัประมาลการสอน สว่นใหญ่จะวางแผนเป็นภาคการศกึษา 
2. การจดัแผนการเรียน  ควรจดัให้สอดคล้องกบัหลกัสตูร  มีการก าหนดรายวิชา  ให้

เรียนประกอบด้วย  วิชาบงัคบั วิชาเลือก และวิชาเลือกเสรีซึง่แตล่ะโรงเรียนจะจดัแตกตา่งกนัไปตาม
สภาพความพร้อมของโรงเรียน 

3. การจดัตารางสอนเป็นการก าหนดวิชา วนั เวลา สถานท่ีและกลุม่ผู้ เรียนท่ีจะท าการ
เรียนการสอน  โดยปกตจิะจดัไว้เป็นสปัดาห์  สิ่งท่ีควรค านงึในการจดัตารางสอน  คือจดัให้ครบตาม
โครงสร้างของหลกัสตูร 

4. การจดัชัน้เรียนสามารถกระท าได้หลายลกัษณะ เชน่ แบง่ตามความสามารถของ
ผู้ เรียนแบบคละผสมผสานและแบง่เป็นชัน้เรียนพิเศษทั ้ งนีต้้องค านงึถึงจ านวนนกัเรียนกบัสถานท่ีให้
เหมาะสมกนัด้วย 

5. การจดัครูเข้าสอนต้องมีการพิจารณาตามความเหมาะสมแตล่ะรายวิชาแตล่ะ
ระดบัชัน้ และแตล่ะความสามารถของผู้ เรียน ความถนดัของครูเป็นสิ่งท่ีไมค่วรละเลยในการจดัครูเข้า
สอน 

6. การสอนซอ่มเสริมเป็นการสอนกรณีพิเศษ นอกเหนือไปจากการสอนตามปกตเิพ่ือ
แก้ไขข้อบกพร่องของนกัเรียน  หรือเสริมความรู้และทกัษะท่ีต้องการให้เดก็มีพฒันาการไปในทางท่ีดี
ขึน้ซึง่สามารถสอนได้ทัง้เวลาเรียนปกตหิรือนอกเวลาเรียนก็ได้ 

7. การเลือกต าราเรียน  ซึง่เกณฑ์ในการเลือกนัน้ต้องให้เหมาะสมและตรงกบั
จดุมุง่หมายของหลกัสตูรรายวิชา และท่ีส าคญัต้องมีคณุภาพ 

8. คูมื่อครูในการจดัการซึง่เนือ้หาท่ีบรรจไุว้จะต้องครอบคลมุเพ่ือครูจะได้ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบตังิานด้านวิชาการในโรงเรียน  อนัจะสง่ผลให้การจดัการเรียนการสอนมีคณุภาพ
และประสิทธิภาพเพิ่มขึน้เป็นไปตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูรได้ 
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9. การจดัท าคูมื่อนกัเรียนเพ่ือเป็นแนวทางให้นกัเรียนปฏิบตัตินได้ถกูระเบียบของ
โรงเรียนในเร่ืองตา่ง ๆท่ีถกูต้อง 

10. การจดัห้องศนูย์ควบคมุการเรียนการสอนทางวิชากา รจะเป็นห้องศนูย์กลาง ท่ี
อ านวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอน 

จุไรรัตน์ เอิบกมล (2544 ,หน้า 25) ได้ให้ทศันะการจดัการเรียนการสอนวา่ประกอบไป
ด้วย การจดัตารางสอน  การท าแผนการสอน  การจดัครูเข้าสอน  การจดัชัน้เรียน  และการสอนซอ่ม
เสริมการจดัสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ตอ่การเรียนการสอน 

 สุชีพ พฤตพิันธ์พศุิทธ์  (2545 ,หน้า 20) ได้ให้ทศันะเก่ียวกบักิจกรรมการจดัการเรียน
การสอนวา่ประกอบด้วย การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ เก่ียวข้อง  การจดักลุม่การเรียน  การ
จดัตารางสอน  การจดัครูเข้าสอน  การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ืองานวิชาการ  การจดัท าและใช้
แผนการสอน และการสง่เสริมการผลิตและใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอน 

 ธวัช ดารารัตน์ (2548 ,หน้า 20) ได้ให้ทศันะกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนไว้ ดงันี ้
1. การจดัชัน้เรียนโดยค านงึถึงการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน 
2. การจดัตารางสอนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้อยา่งเหมาะสม 
3. การจดัครูเข้าสอนตามความเช่ียวชาญและภาระงาน 
4. การด าเนินการเรียนการสอนตามตารางสอนท่ีก าหนด 
5. การจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนการสอน เชน่ การสอนซอ่มเสริม  การแขง่ขนัทกัษะ

ตา่ง ๆ 
6. การจดัและบริการวสัดแุละสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการเรียนการสอน 

 จากท่ีนกัวิชาการได้ให้ทศันะเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไว้ข้างต้น สรุปได้วา่
ขอบขา่ยของกิจกรรมเรียนการสอนประกอบด้วยขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. การจดัท าแผนการเรียนของนกัเรียนได้สอดคล้องกบัความถนดัและความสนใจของ
ผู้ เรียน 

2. การจดัชัน้เรียนโดยค านงึถึงการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน 
3. การจดัตารางสอนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้อยา่งเหมาะสม 
4. การจดัครูเข้าสอนตามสาระการเรียนรู้หรือประจ าวิชาโดยค านงึถึงความรู้และ

ความสามารถของครูเป็นส าคญั 
5. ด าเนินการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
6. การสอนซอ่มเสริมอยา่งเป็นระบบเพ่ือชว่ยเหลือเดก็ออ่นและเสริมเดก็เก่ง 
7. การจดักิจกรรมเพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนมีทกัษะทางวิชาการ 
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8. สง่เสริมให้ครูใช้ส่ือ ผลิตและพฒันาส่ือการสอนอยา่งตอ่เน่ืองและมีคณุภาพ 
9. การจดัและบริการวสัดแุละสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการเรียนการสอนอยา่ง

เพียงพอ 
4. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ  
 การพฒันาและสง่เสริมทางด้านวิชาการ หมายถึงการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้

ความสามารถของครูเป็นการเพิ่มพนูทกัษะความช านาญการสง่เสริมให้ครูน าวิธีการสอนและ จดั
กิจกรรมเพื่อสง่เสริมการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีท่ี เหมาะสม ท าให้ผู้ เรียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ  

กิตมิา ปรีดีดลิก  (2532 ,หน้า 104 อ้างถึงใน เพียรพนัธ์  กิจพาณิชย์เจริญ , 2552 : 95) 
กลา่ววา่ การพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนเป็น สิ่งจ าเป็นอยา่งยิ่งในการบริหารการศกึษาหรือการ
บริหารโรงเรียน เพราะปัจจบุนัโลกได้เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว มีทัง้วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ
เกิดขึน้มากมาย ในด้านการศกึษาก็เชน่เดียวกนั เชน่ หลกัสตูร เนือ้หา วิธีการสอน และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ทางการศกึษาได้พฒันาก้าวหน้าอยา่งรวดเร็ว จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องปรับปรุงและพฒันา สิ่ง
เหลา่นีใ้ห้ทนักบัวิทยาการตา่งๆท่ีก้าวหน้า ผู้บริหารในฐานะท่ีต้องรับผิดชอบโรงเรียนจงึต้องพิจารณา
พฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

การจดักระบวนการเรียนการสอนในสถานศกึษาสามารถจดัท าได้หลายรูปแบบตามบริบท
ของโรงเรียน ซึง่ต้องจดัให้บรรลวุตัถปุระสงค์ คือ สามารถพฒันาผู้ เรียนให้มีความสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย
และจิตใจ พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิมาตรา  24 ได้ก าหนดการจดักระบวนการเรียนรู้ให้
สถานศกึษาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน , 2546 : 
13)  

1. จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดค ล้องกบัความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน
โดยค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

2. ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  และการประยกุต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

3. จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตัใิห้ท าได้ คดิเป็น 
ท าเป็น รักการอา่นและเกิดการใฝ่รู้อยา่งตอ่เน่ือง 

4. จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ตา่งอยา่งได้สดัสว่นสมดลุกนั 
รวมทัง้ปลกูฝังคณุธรรม คา่นิยมท่ีดีงามและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ไว้ในวิชา 
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5. สง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ  สภาพแวดล้อม ส่ื อการสอนและ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทัง้สามารถใช้การวิจยั เป็นสว่น
หนึง่ของกระบวนการเรียนรู้ 

6. จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้  ได้ทกุเวลาทกุสถานท่ี  มีการประสานความร่วมมือกบับดิา 
มารดา ผู้ปกครอง และบคุคลในชมุชนทกุฝ่าย เพ่ือร่วมกนัพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ 

สรุปได้วา่ การพฒันาและสง่เสริมงานวิชาการในโรงเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีส าคญัยิ่งเพราะ
สภาพสงัคม ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และสถานการณ์รอบตวัเกิดการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ดงันัน้ จงึจ าเป็นท่ีจะต้องมีการพฒันาและสง่เสริมงานด้านวิชาการให้ทนัตอ่ 
การเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 
 

5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน  
การวดัผลและประเมินผลการเรียน เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีจะชว่ยให้การเรียนรู้ ของ

นกัเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นกระบวนการตรวจสอบนกัเรียนได้ถึงจดุหมาย
ปลายทางตามท่ีหลกัสตูรต้องการมากน้อยเพียงใด ดงันัน้ผู้บริหารหรือครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจในหลกัการวดัและประเมินผล รวมทัง้ให้ความส าคญัในเร่ืองนีอ้ยา่งจริงจงัและการวดัผล เป็นสิ่ง
ท่ีต้องท าตลอดเวลาควบคูไ่ปกบัการเรียนการสอน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัโอกาสและจดุมุ่ งหมาย ของการ
วดัผลยงัไมเ่ป็นกระบวนการขัน้สดุท้ายของการวดัผล 

ส าหรับความหมายของการวดัผลและประเมินผลนัน้ มีนกัวิชาการได้ให้ความหมาย 
ไว้หลายทา่น ดงันี ้

 สมนึก ภัททยินี (2541 ,หน้า 3) ได้ให้ทศันะของการวดัผล  หมายถึง กระบวนการหา
ปริมาณความสามารถเก่ียวกบัพฤตกิรรมความต้องการอนัสืบเน่ืองมาจากการเรียนการสอนโดยใช้
เคร่ืองมือทางการศกึษาอยา่งใดอยา่งหนึง่มาวดัผลจากการวดัจะออกมาเป็นคะแนนหรือข้อมลู สว่น
การประเมินผล หมายถึง กระบวนการตดัสินหรือวินิจฉยัสิ่งตา่งๆท่ีได้จากการวดัผล  โดยอาศยัเกณฑ์
การพิจารณาอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

 ราชัย จันทร์หัวโทน  (2547,หน้า 78) ได้ให้ความหมายของการวดัผลและประเมินผลวา่
เป็นกระบวนการหนึง่ของการเรียนการสอนท่ีจะท าให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูได้ทราบวา่  การเรียน
การสอนได้ผลมากน้อยเพียงใด  บรรลตุามจดุหมายของหลกัสตูรห รือไม่ ผลจากการวดัเป็นข้อมลู ท่ี
จะชว่ยให้ครูได้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึน้  อนัเป็นหวัใจท่ีส าคญัของการเรียนการสอน
นอกจากนีย้งัชว่ยให้ผู้บริหารได้ข้อมลูประกอบการตดัสินใจในการตรวจสอบ  ปรับปรุงพฒันาการ
บริหารและการจดัการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนได้อยา่งถกูต้องและมีประสิทธิภาพ 
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พเิชฏฐ์ ดงปัตถา (2544 ,หน้า 40) ได้ให้ทศันะไว้วา่  การวดัผลและประเมินผล หมายถึง  
กระบวนการตดัสินใจ  การวินิจฉยัคณุคา่ของสิ่งท่ีต้องการวดัอยา่งมีหลกัเกณฑ์  โดยอาศยัความ
ยตุธิรรมเป็นพืน้ฐานและประสิทธิภาพของกระบวนการวดั 

 วนิดา แก้วรักษ์  (2544 ,หน้า 68) ได้ให้ทศันะไว้วา่  การวดัผลและประเมินผล เป็น
กระบวนการท่ีแปรคณุคา่ให้ออกมาเป็นจ านวนหรือปริมาณโดยเคร่ืองมืออยา่งใดอยา่งหนึง่เพ่ือบง่ชี ้
รายละเอียดในสิ่งท่ีวดัวา่มีจ านวนหรือปริมาณเทา่ใดแล้วน ามาวินิจฉยัหรือตีคา่โดยอาศยัหลกัเกณฑ์
ท่ีมีความยตุธิรรมของผู้ประเมิน 

วัฒนาพร ระงับทุกข์  (2545,หน้า 228 – 229) ได้ให้ทศันะไว้วา่  การวดัและประเมินผล 
การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีให้ผู้สอนใช้พฒันาคณุภาพผู้ เรียนเพราะจะชว่ยให้ได้ข้อมลูสารสนเทศ ท่ี
แสดงพฒันาการความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผู้ เรียนรวมทัง้ข้อมลูท่ี จะเป็น
ประโยชน์ตอ่การสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาและผู้ เรียนเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 

 วินิจ สัตตะบุตร  (2547 ,หน้า 21) ได้ให้ทศันะไว้ดงันี ้ การวดัและประเมินผลเป็น
กระบวนการตรวจสอบวา่นกัเรียนได้ถึงจดุหมายปลายทางตามท่ีหลกัสตูรต้องการหรือไมค่วรมีการ
ปรับปรุง ในเร่ืองใดการวดัตา่งจากการประเมินในแง่ท่ีวา่การวดัเป็นกระบวนการท่ีก าหนดจ านวนตวั
เลขท่ีได้จากการวดันัน้ สว่นการประเมินเป็นการตดัสินเก่ียวกบัคณุภาพ  คณุคา่ในสิ่งท่ีวดัได้  ผู้บริหาร
และครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลกัการวดัและประเมินผล  รวมทัง้ให้ความส าคญัในเร่ืองนี ้
อยา่งจริงจงั 

 ส าเริง แสงทัน  (2548 ,หน้า 25) ได้ให้ทศันะไว้ดงันี ้  การวดัและประเมินผลเป็น
กระบวนการ  ท่ีครูปฏิบตักิบันกัเรียน  เพ่ือทราบผลการเรียนของนกัเรียนวา่มีความรู้ควา มสามารถ
เพียงใดโดยมีวิธีการอยา่งเป็นระบบ 

ในการปฏิรูปการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการได้ประกาศจดุเน้นสูก่ารพฒันาคณุภาพ
ผู้ เรียน เพ่ือการขบัเคล่ือนหลกัสตูร การจดัการเรียนรู้ และการวดัผลและประเมินผล ซึง่ถือเป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคญัตอ่การพฒันาผู้ เรียนอีกทางหนึง่ โดยกระทรวงศกึษาธิการมีจดุมุง่หมายของการวดั
และประเมินผล 2 ประการ ดงันี ้(กระทรวงศกึษาธิการ, 2554 ,หน้า 13-20) 

 1. การประเมินผลเพื่อการพฒันา (Formative Assessment) เป็นการประเมินเพื่อให้รู้
จดุเดน่ จดุท่ีต้องปรับปรุง เป็นข้อมลูเพื่อใช้ในการพฒันา ซึง่ประกอบด้วย 

 1.1 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้  (Assessment for Learning) เป็นการประเมิน
ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน โดยครูพิจารณาจากผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนตลอด
ระยะเวลาในระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือท่ีจะดวูา่ผู้ เรียนบรรลตุามจดุเน้นเพียงใด หรือ
เป้าหมายการเรียนรู้หรือไมเ่พียงใด ถ้ายงัไมบ่รรลุ  ครูผู้สอนต้องเป็นผู้ เข้าชว่ยเหลือ แนะน าหรือ หา
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แนวทางในการให้การชว่ยเหลือผู้ เรียน อาจให้กิจกรรมใหมห่รือใช้ส่ือการเรียนรู้ใหม ่จนผู้ เรียนบรรลุ
ตามจดุเน้นหรือเป้าหมายของการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ การประเมินลกัษณะนีจ้ะเป็นการให้ข้อมลู
ย้อนกลบัไปสูผู่้ เรียนตลอดเวลาเ พ่ือชว่ยในการปรับปรุงการเรียนการสอนของครูผู้สอนและ วาง
แผนการพฒันาผู้ เรียนให้ดีขึน้อยูต่ลอดเวลา 
  1.2 การประเมินตนเองเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment as Learning) การประเมินผล
มิใชภ่าระหน้าท่ีของครูผู้สอนเพียงผู้ เดียว แตก่ารประเมินผลท่ีดีผู้ เรียนควรเป็นผู้ประเมิ นตนเอง 
เพราะผู้ เรียนยอ่มรู้ดีวา่ตนเองก าลงัเรียนรู้อะไรและรู้วา่ตนเองรู้อะไรไปบ้างแล้ว หรือรู้วา่อะไรท่ีตนเอง 
ยงัไมรู้่และยงัไมมี่ความสามารถอะไร ทัง้นีผู้้ เรียนสามารถท่ีจะปรับวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะกบัตนเอง
เพ่ือให้บรรลผุลตามเปาหมายการเรียนรู้ท่ีครูผู้สอนก าห นดให้ การประเมินผลในลกัษณะนีจ้ะต้องมี
การวดัและประเมินอยูต่ลอดเวลาท่ีจดัการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนจะต้องดัและประเมินผลผู้ เรียนเป็น
ระยะในระหวา่งท่ีจดัการเรียนรู้ เพ่ือคอยชว่ยเหลือแก้ไขให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้จากการวดัและ
ประเมินผลไปพร้อมๆกนั เพ่ือท่ีจะสามารถน า ความรู้ไปตดัสินใจและแก้ปัญหาในการเรียนอนัจะ
น าไปสูท่กัษะการตรวจสอบตนเองตอ่ไป 

 2. การประเมินผลเพื่อตดัสินผลการเรียน (Summative Assessment) เป็นการประเมิน
สรุปผลการเรียนรู้เพ่ือตดัสินผลการเรียนรู้โดยรวมของผู้ เรียน เชน่ เม่ือจบบทเรียน จบหนว่ยการเรียนรู้ 
หรือจบรายวิชา ก็มีความส าคญัเพื่อสรุปวา่ผู้ เรียนมีความสามารถ ทกัษะหรือคณุลกัษณะตามจดุเน้น
หรือเป้าหมายของการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 

กระทรวงศกึษาธิการได้แบง่ระดบัการวดัผลและประเมินผลไว้เป็น 4 ระดบั ได้แก่ 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2554 ,หน้า 31-35) 

1. การประเมินระดบัชัน้เรียน เป็นการวดัและประเมินผลท่ีอยูใ่นกระบวนการจดัการเรียนรู้
ท่ีครูผู้สอนด าเนินการประเมินเพื่อพฒันาผู้ เรียน และเพ่ือตดัสินผลการเรียนในรายวิชา /กิจกรรมท่ี
สอน ในการประเมินเพื่อการพฒันา ครูผู้สอนจะประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย
ตลอดเวลาท่ีจดักิจกรร ม เพื่อดวูา่ผู้ เรียนบรรลตุามจดุเน้น หรือมีแนวโน้มวา่จะบรรลตุามจดุเน้น
เพียงใด หากคณุภาพผู้ เรียนยงัไมไ่ด้ถึงตามจดุเน้น ครูผู้สอนต้องท าการแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆเป็น
ระยะๆอยา่งตอ่เน่ือง 

2. การประเมินระดบัสถานศกึษา  เป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบัการจดั
การศกึษาของสถานศกึษาวา่สง่ผล ตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีสอดคล้องกบัจดุเน้นหรือไม ่ผู้ เรียนมีสิ่ง
ท่ีต้องได้รับการพฒันาในด้านใด สถานศกึษาต้องตรวจสอบคณุภาพผู้ เรียนเพ่ือเป็นข้อมลูในการ
ก าหนดแนวทางในการพฒันาได้ตรงกบัความต้องการและความจ าเป็นของแตล่ะสถานศกึษา ในการ
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น าข้อมลูและสารสนเทศมาปรับปรุงนโยบาย หลกัสตูรสถานศกึษา โครงการ หรือวิธีการจดัการเรียน
การสอน ตลอดจน เพ่ือการจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

3. การประเมินระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา  เป็นการประเมินคณุภาพผู้ เรียนในระดบัเขตพืน้ท่ี
การศกึษา เพ่ือเป็นการตรวจสอบคุ ณภาพของผู้ เรียนและใช้เป็นข้อมลูในการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาของโรงเรียนภายในเขตพืน้ท่ีการศกึษา โดยด าเนินการประเมินคณุภาพของผู้ เรียนด้วย
วิธีการและเคร่ืองมือท่ีเป็นมาตรฐาน ซึง่จดัท าและด าเนินการโดยเขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือด้วยความ
ร่วมมือกบัหนว่ยงานต้นสงักดัหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

4. การประเมินระดบัชาติ  เป็นการประเมินคณุภาพผู้ เรียนในระดบัชาตติามหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษา ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 โดยท า การประเมินผู้ เรียนทกุคนในชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ชัน้การประถมศกึษาปีท่ี 3 และชัน้การประถมศกึษาปีท่ี 6 
ซึง่ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมลูในการเทียบเคียงคณุภาพการศกึษาในระดบัตา่งๆ เพ่ือน าไปใช้ใน
การวางแผนยกระดบัคณุภาพการจดัการศกึษาอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่สถานศกึษาในการตรวจสอบ 
ทบทวนและพฒันาคณุภาพผู้ เรียน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื ้ นฐาน พทุธศกัราช 2551 
เพ่ือให้ผู้ เรียนได้พฒันาเตม็ตามศกัยภาพบนพืน้ฐานความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

จากแนวคดิของเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลการเรียน พอสรุปได้วา่ การวดัผลและ
ประเมินผลการเรียน เป็นการประเมินเพื่อให้รู้จดุเดน่ จดุท่ีต้องปรับปรุง เป็นข้อมลูเพื่อใช้ใน การ
พฒันา เป็นกระบวนการหนึง่ของการเรียนการสอนท่ีจะท าให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูได้ทราบวา่  การ
เรียนการสอนได้ผลมากน้อยเพียงใด  บรรลตุามจดุหมายของหลกัสตูรหรือไม ่โดยเคร่ืองมืออยา่งใด
อยา่งหนึง่เพ่ือบง่ชีร้ายละเอียดในสิ่งท่ีวดัวา่มีจ านวนหรือปริมาณเทา่ใดแล้วน ามาวินิ จฉยัหรือตีคา่
โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ท่ีมีความยตุธิรรมของผู้ประเมิน โดยมีจดุมุง่หมายในการวดัผลและประเมินผล 
2 ประการ คือ ประเมินผลเพื่อการพฒันาและประเมินผลเพ่ือตดัสินผลการเรียน และแบง่ระดบัการ
วดัผลและประเมินผลเป็น 4 ระดบั ได้แก่  การประเมินระดบัชัน้เรียน  การประเมินระดบัสถานศกึษา 
การประเมินระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา และการประเมินระดบัประเทศ 

ส าหรับงานทะเบียนนกัเรียน มีผู้ให้ความหมาย และแบง่ขอบขา่ยไว้ดงันี ้
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2543 ,หน้า 222-223) กลา่วไว้วา่งานของฝ่ายทะเบียนเป็น

งาน ท่ีสง่เสริมด้านวิชาการ และเป็นงานท่ี ท าให้ระบบการจดัการเรียนการสอนสามารถด าเนินลลุว่ง
ด้วยดี งานฝ่ายทะเบียนจะมีขอบขา่ยตัง้แตก่ารประชาสมัพนัธ์รับสมคัรนกัเรียนและให้ความสะดวก
ในระหวา่งท่ีศกึษาอยู ่งานทะเบียนครอบคลมุภารกิจดงันี ้

1. การด าเนินการเก่ียวกบัการรับนกัเรียน การตรวจสอบหลกัฐานการรับสมคัร 
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2. การด าเนินงานเก่ียวกบัการขึน้ทะเบียนของนกัเรียน การลงทะเบียน การเพิ่มและ
การลดวิชาเรียน 

3. การท าหลกัฐานของนกัเรียน เชน่ ทะเบียนประวตั ิบตัรประจ าตวันกัเรียน 
4. ตรวจสอบเก่ียวกบัการเรียนและการสอบของนกัเรียน 
5. รับผลการลงทะเบียนและบนัทกึผลการเรียน 
6. การให้บริการเก่ียวกบัการออกหลกัฐานในการเรียน 

ดงันัน้ หน้าท่ีของผู้บริหารในด้านการวดัผลประเมินผลคือการสง่เสริมให้ครูรู้จกัหลกัการ
และวิธีการวดัผลประเมินผล ตวัผู้บริหารต้องมีความรู้ในเร่ืองการวดัผลและประเมินผลตามระเบียบ
กระทรวงศกึษาธิการวา่ด้วยการประเมินผลการเรียน และแ นวปฏิบตักิารประเมินผลการเรียนตาม
หลกัสตูรการประถมศกึษา 

6. การแนะแนวการศึกษา  
การแนะแนวเป็นการบริการท่ีโรงเรียนจดัขึน้ เพ่ือชว่ยให้นกัเรียนรู้จกัและเข้าใจตนเอง รู้จกั

และเข้าใจโลกรอบตวั ด้วยกระบวนการ กลวิธี และเคร่ืองมือตา่งๆเพื่อให้สามารถตดัสินใจเลือก
วิธีการท่ีจะเผชิญปัญหาและเลือกวิธีการแก้ปัญหา และปรับตวัได้ด้วยตนเองอยา่งถกูต้อง เหมาะสม 
ฉลาดรอบคอบ ซึง่จะชว่ยให้สามารถด าเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ และท าประโยชน์ให้กบั
สงัคมได้เป็นอยา่งดี มีนกัวิชาการหลายทา่นได้ให้ความหมายของการแนะแนวการศกึษา ดงันี ้ 

สน่ัน มีสัตยธรรม  (2540 ,หน้า 623) ให้ความหมายไว้วา่ การแนะแนวเป็นกระบวนการ
ชว่ยให้บคุคลรู้จกัและเข้าใจตนเอง รู้จกัสภาพแวดล้อม และสามารถเลือกตดัสินใจได้อยา่งถกูต้อง
เหมาะสมและสามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ตา่งๆได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

กันยา สุวรรณแสง  (2544 ,หน้า 8) ได้กลา่ววา่ การแนะแนว หมายถึงกระบวนการให้
ความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกบัโลกของการศกึษา โอกาสท่ีจะทราบถึงแนวทางหรือแนวโน้มทาง
การศกึษา โอกาสทางการศกึษาในอนาคต ความตอ่เน่ืองของการอาชีพ เป็นผลมาจากกา รเลือก
แนวทางการศกึษาได้เหมาะสมกบัความถนดั และความสามารถทางสตปัิญญาของตน ทัง้นี ้เพ่ือ
ป้องกนัความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดในการวางแนวทางและจดุประสงค์เก่ียวกบัการศกึษาใน
อนาคต 

จากค าจ ากดัความเก่ียวกบั การแนะแนวการศกึษา ท่ีมีผู้นิยามไว้นัน้ พอสรุปได้วา่ การ
แนะแนวการศกึษา เป็นกระบวนการสง่เสริม ป้องกนั และชว่ยเหลือนกัเรียนในด้านการเรียนมุง่หวงั
ให้นกัเรียนพฒันาการเรียนของตนเตม็ศกัยภาพ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูสดุตามความสามารถ
ของตน มีโอกาสแสวงหาความรู้ และสามารถวางแผนการศกึษาในอนาคตได้เพ่ือพฒันาตนให้
สามารถด าเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ เพ่ือให้กระบวนการแนะแนวการศกึษาในโรงเรียน
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ด าเนินการได้อยา่งเป็นระบบ ครอบคลมุเนือ้หา สอดคล้องกบัปัญหา ความต้องการของผู้ รับการแนะ
แนวอยา่งแท้จริงจงึต้องด าเนินการอยา่งมีขัน้ตอน ดงันี ้

1. จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ ภายในสถานศกึษา โดยเช่ือมโยงกบั
ระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 

2. ด าเนินการแนะแนวการศกึษา โดยความร่วมมือของครูทกุคนในสถานศกึษา 
3. ตดิตามและประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการแนะแนวการศกึษาใน

สถานศกึษา 
4. ประสานความร่วมมือ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนว

การศกึษากบัสถานศกึษาหรือเครือขา่ยการแนะแนวภายในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
7. การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ  
เคร่ืองมือท่ีจะสามารถตรวจสอบวา่การบริหารงานวิชาการบรรลวุตัถปุระสงค์หรือไม ่ คือ

การประเมินผลการจดัการงานวิชาการซึง่มีผู้ให้ข้อคดิไว้ดงันี ้

ไพศาล หวังพานิช  (2543 ,หน้า 11) กลา่ววา่ การประเมินผล หมายถึง  กระบวนการท่ี
น าเอาผลซึง่ได้จากการวดันัน้มาตีคณุคา่ตามระดบัของเกณฑ์ท่ีตัง้  ไว้วา่ เก่ง ปานกลาง  ออ่น หรือ
สงูต ่า เพียงใด เป็นกระบวนการในการตรวจสอบหรือการพิจารณา คณุลกัษณะของสิ่งใดหรือกิจกรรม
ใดๆ เพ่ือก าหนดคณุคา่คณุภาพความถกูต้องเหมาะสม โดยอาศยัเกณฑ์เป็นหลกั หรือกลา่วอยา่งสรุป
ได้วา่ การประเมินคือการพิจารณาก าหนดคณุคา่ของสิ่งของตา่งๆ ตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่ 

วิโรจน์ สารัตนะ  (2542 ,หน้า 236) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลไว้วา่ เป็นการ
วดัผล ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัจิริง เพื่อเอาผลนัน้ไปเปรียบเทียบกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้จากคูมื่อการประเมินมาตรฐานโรงเรียนการประถมศกึษา พ .ศ.2539 ของกรมสามญัศกึษา 
ท่ีได้ก าหนดรายละเอียดในการบริหารงานวิชาก าร ได้ก าหนดวตัถปุระสงค์ วิธีการและหลกัการ ใน
การประเมินผลงานวิชาการ ในเอกสารคูมื่อผู้บริหารโรงเรียนการประถมศกึษาไว้ดงันี ้

วตัถปุระสงค์ในการประเมินผลงานวิชาการ ก าหนดไว้ดงันี ้
1. เพ่ือทราบความก้าวหน้าหรือความล้มเหลวของการปฏิบตังิานตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
2. เพ่ือทราบปัญหา และแก้ปัญหาข้อบกพร่องท่ีควรแก้ไข 
3. เพ่ือปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึน้ 
4. เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ และความคดิเห็นตา่งๆจากผู้ ร่วมงาน 
5. เพ่ือเป็นการเตรียมรายงานปฏิบตังิานในครัง้ตอ่ไป ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

วิธีการประเมินผลงาน มีดงันี ้
1. การออกแบบสอบถาม 
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2. การเขียนรายงาน 
3. การบนัทกึเหตกุารณ์ส าคญั  
4. การอภิปรายฟังความคดิเห็น 
5. การเปรียบเทียบผลงานของบคุลากร 
6. ศกึษาผลงานท่ีปรากฏ 
7. การสมัภาษณ์เป็นรายบคุคล 
8. การตัง้ตู้ รับฟังความคดิเห็นผู้ ร่วมงาน 
9. การจดัประชมุสมัมนาสรุปผลงานประจ าปี 

จากค าจ ากดัความหลกัการประเมินการจดัการงานวิชาการ มีหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
1. ยดึจดุมุง่หมายของงานท่ีวางไว้ เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลงาน วา่งานท่ีท านัน้

ได้ผลตามจดุมุง่หมายหรือไม่ 
2. ต้องทราบข้อมลูพืน้ฐานของสิ่งท่ีจะประเมินเสียก่อน เพ่ือจะได้สามารถเปรียบเทียบ 

กบัการประเมินผลครัง้หลงัๆวา่เป็นอยา่งไร 
3. ทกุฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือ เพ่ือจะได้สิ่งท่ีเป็นจริงๆโดยต้องท าความเข้าใจวา่

เป็นการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงงาน มิใชก่ารจบัผิด 
4. จบัแนวการประเมินผลวา่เป็นอยา่งไร และต้องมีความเข้าใจตรงกนัระหวา่งผู้ ร่วม

ประเมิน 
5. การประเมินผลควรท าเป็นระยะๆตดิตอ่กนัไป เพ่ือจะได้เห็นแนวโน้มและความ

เปล่ียนแปลงในงานตา่งๆ 
6. ใช้ผลของการประเมินเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึน้ 

สรุปได้วา่ การประเมินผลงานวิชาการ เป็นการประเมินผลงานในด้านวิชาการเป็นระยะ การ
ตรวจสอบหลกัฐานการด าเนินงานวิชาการ ก ารวิเคราะห์และประเมินผลงานวิชาการ เพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงงานวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 
4. บริบทของพืน้ที่ที่ศึกษา 

ประวัตอิ าเภอโพนทอง 
 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  มีเจ้าลาวทรงพระนามวา่ "เจ้าโสมพะ
มิตร" ได้พาครอบครัวและบริวารข้ามฝ่ังโขงมาจากบริเวณ ประเทศลาวในปัจจบุนั มาตัง้รกรากท่ีบ้าน
น า้ด า (จงัหวดักาฬสินธุ์ ในปัจจบุนั) และขณะนัน้ เจ้าอนวุงศ์แหง่เวียงจนัทน์ต้องการท่ีจะขยายอาณา
เขตครอบครองแผน่ดนิทางอีสานเหนือของไทยโดยมีจดุมุง่หมายท่ีเมือง นครราชสีมา  จงึเกณฑ์ให้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
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กลุม่เจ้าโสมพะมิตรร่วมรบด้วย แตเ่จ้าโสมพะมิตรปฏิเสธท่ีจะชว่ยรบ พร้อมกบัอพยพหนีการจบักมุ
ของเจ้าอนวุงศ์ มาตัง้กองคาราวานท่ีบ้านแวง ริมหนองบวั ซึง่ในละแวกนัน้มีท้าวโสใหญ่เป็น
ผู้ปกครองดแูลอยูแ่ละตัง้ถ่ินฐานอยูบ้่านโพนทองน้อย ท้ าวโสใหญ่มีลกูชายสองคนคือ "โสน้อย" และ 
"พรหมมาใหญ่" ซึง่ได้ร่วมกนักบักลุม่เจ้าโสมพะมิตรตอ่ต้านเจ้าอนวุงศ์แหง่เวียงจนัทน์ จนเจ้าอนวุงศ์
พา่ยแพ้หนีกลบัเวียงจนัทน์ไป สว่นโสน้อยได้รวมพรรคพวกมาตัง้เมืองใหมท่ี่บ้านแวง 
  ตอ่มาในรัชสมยั พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วั  ทรงประกาศให้มีการใช้นามสกลุ 
"โสน้อย" จงึได้ใช้นามสกลุวา่ "พลเย่ียม" ซึง่บริวารสว่นใหญ่ก็ใช้นามสกลุพลเย่ียมเชน่กนั นายโสน้อย
ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นก านนัคนแรกของบ้านแวง (อ าเภอแวงหรืออ าเภอโพนทองในปัจจบุนั ) มีช่ือวา่ 
"ท้าวสวุรรณสาร" (จงึถือวา่ทา่นผู้ นีเ้ป็นต้นสกลุ "พลเย่ียม") บ้านเรือนของทา่นก่อนนีป้ลกูอยูบ่ริเวณท่ี
ท าการไปรษณีย์โพนทองในปัจจบุนั ซึง่ยั งปรากฏเสาหลกัเมืองแวงตัง้อยูท่ี่บริเวณมมุท่ีตัง้ของท่ีท า
การไปรษณีย์โพนทองจนทกุวนันีท่ี้วา่การอ าเภอโพนทอง อยูข้่างตลาดสดเทศบาลต าบล มีห้องสมดุ
ประชาชน ประสิทธ์ิ- ตุ๊  พร้อมพนัธ์ ปัจจบุนั เป็น ศนูย์การศกึษานอกโรงเรียน และ ห้องสมดุ ท่ี
ให้บริการ ห้องสมดุ CD Rom และ บริการอินเทอร์เน็ต ส าหรับประชาชนทัว่ไป ห้องสมดุประชาชน 
ประสิทธ์ิ-ตุ๊  พร้อมพนัธ์ สร้างด้วยเงินบริจาค ท่ี นายประสิทธ์ิ นางตุ๊  พร้อมพนัธ์ ผู้ประกอบกิจการ ไม้ 
มอบให้กบั ผู้วา่ราชการจงัหวดัร้อยเอ็ด นอกจากนี ้นายประสิทธ์ิ และ นางตุ๊  พร้อมพนัธ์ ยงัได้ บริจาค 
สร้างอาคาร ท่ี โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ด้วย 
ที่ตัง้  

 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 ตัง้อยูท่ี่อ าเภอโพนทอง จงัหวดั
ร้อยเอ็ด โดยใช้อาคารส านกังานการประถมศกึษาอ าเภอโพนทอง (หลงัเดมิ ) และอาคารโรงเรียน
อนบุาลโพนทอง จ านวน 1หลงั เป็นท่ีตัง้ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา อยูห่า่งจากศาลากลาง 
จงัหวดัร้อยเอ็ด 48 กิโลเมตร มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดั สง่เสริมและสนบัสนนุการจดัการศกึษา- 
ขัน้พืน้ฐาน ครอบคลมุเขตพืน้ท่ีการปกครอง 5 อ าเภอ ประกอบด้วย  
 1. อ าเภอโพนทอง (14 ต าบล 196 หมูบ้่าน 3 เทศบาล 12 อบต.)  
 2. อ าเภอเสลภมูิ (18 ต าบล 235 หมูบ้่าน 9 เทศบาล 8 อบต.)  
 3. อ าเภอหนองพอก (9 ต าบล 120 หมูบ้่าน 2 เทศบาล 8 อบต.)  
 4. อ าเภอโพธ์ิชยั (9 ต าบล 112 หมูบ้่าน 4 เทศบาล 6 อบต.)  
 5. อ าเภอเมยวดี (4 ต าบล 43 หมูบ้่าน 4 เทศบาล - อบต.) 
รวม 54 ต าบล 706 หมูบ้่าน มีประชากร 364,274 คน มีพืน้ท่ีประมาณ 2,684 ตารางกิโลเมตร  
มีอาณาเขตตดิตอ่กบัอ าเภอตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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ทิศเหนือ  ตดิตอ่กบั อ าเภอกฉิุนารายณ์และก่ิงอ าเภอดอนจาน จงัหวดั
กาฬสินธุ์, อ าเภอหนองสงู จงัหวดัมกุดาหาร 

ทิศใต้  ตดิตอ่กบั อ าเภออาจสามารถ อ าเภอพนมไพร อ าเภอเชียงขวญั 
จงัหวดัร้อยเอ็ด 

ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบั อ าเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองยโสธร 
อ าเภอกดุชมุ อ าเภอทรายมลูและอ าเภอเลิงนกทา 
จงัหวดัยโสธร และอ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ 

ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบั อ าเภอกมลาไสย อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสินธุ์ และ
อ าเภอธวชับรีุ อ าเภอทุง่เขาหลวง จงัหวดัร้อยเอ็ด 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 ตัง้อยูบ่ริเวณตอนกลางของภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบสงู สงูจากระดบัน า้ทะเลปานกลางประมาณ 130-
160 เมตร มีภเูขาทางตอนเหนือซึ่ งตดิตอ่จากเทือกเขาภพูาน บริเวณตอนกลางของส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีลกัษณะเป็นท่ีราบลกูคล่ืน บริเวณตอนลา่งมีลกัษณะ
เป็นท่ีราบลุม่ริมฝ่ังแมน่ า้ยงัและล าน า้ชี 
ลักษณะภูมิอากาศ 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับอิ ทธิพลจากลมมรสมุ
ตะวนัออกเฉียงเหนือและลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ สภาพภมูิอากาศอยูใ่นประเภทฝนเมืองร้อน 
ปริมาณน า้ฝนเฉล่ีย 1,196.80 ลกูบาศก์มิลลิเมตร ฝนตกชกุในเดือนมิถนุายนถึงกนัยายน อากาศ
ร้อนแห้งแล้ง ในเดือนกมุภาพนัธ์ถึงเมษายน 
การปกครอง 
 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีเขตความรับผิดชอบในการจดั -
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 5 อ าเภอ ประกอบด้วย  
 1. อ าเภอโพนทอง    
 2. อ าเภอเสลภมูิ     
 3. อ าเภอหนองพอก  
 4. อ าเภอโพธ์ิชยั    
 5. อ าเภอเมยวดี 
 
 



 

41 
 

ประชากร  
จ านวนประชากรทัง้สิน้ 364 ,274 คน แยกเป็นชาย จ านวน 182 ,324 คน หญิง จ านวน 

181,950 คน ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 1. อ าเภอเสลภมูิ ประชากร ชาย 55,525 คน หญิง 55,807 คน รวม 111,332 คน 
 2. อ าเภอโพนทอง ประชากร ชาย 55,244 คน หญิง 55,207 คน รวม 110,451 คน  
 3. อ าเภอหนองพอก ประชากร ชาย 31,612 คน หญิง 30,879 คน รวม 62,491 คน 
 4. อ าเภอโพธ์ิชยั ประชากร ชาย 28,791 คน หญิง 28,836 คน รวม 57,627 คน 
 5. อ าเภอเมยวดี ประชากร ชาย 11,152 คน หญิง 11,221 คน รวม 22,373 คน 
สถานท่ีท่องเท่ียวและแหล่งศึกษาเรียนรู้ 
 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 จดัได้วา่เป็นเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
ท่ีมีแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาตอิยูม่ากมายเป็นท่ีนิยมของบคุคลทัว่ไป ประกอบด้วย 
 1. อ าเภอโพนทอง 

- แหลมพยอม เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ อยูบ่ริเวณทิศตะวนัออกของบงึโพนทองซึง่เป็น
แหลง่น า้กว้างใหญ่ มีเนือ้ท่ีประมาณ 20 ไร่ อยูห่า่งจากท่ีวา่การอ าเภอโพนทองไปทางทิศตะวนัออก
(ถนนสายอ าเภอโพนทอง – ถนนสายอ าเภอหนองพอก) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
 2. อ าเภอเสลภูมิ 

- บึงเกลือ (บุ่งเกลือ) อยูใ่นบริเวณต าบลบงึเกลือ อ าเภอเสลภมูิ หา่งจากตวัอ าเภอเสลภมูิ
ไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นแหลง่น า้ขนาดใ หญ่ มีเนือ้ท่ีประมาณ 7,500 ไร่ ริม
บงึมีหาดทรายขาวสะอาดกว้างขวาง ในวนัหยดุจะมีนกัทอ่งเท่ียวมาพกัผอ่นจ านวนมาก 
 3. อ าเภอหนองพอก 

- วนอุทยานผาน า้ย้อย  อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของอ าเภอหนองพอก เดนิทางโดย
รถยนต์สายร้อยเอ็ด – อ าเภอโพนทอง – อ าเภอหนองพอก ระยะทาง 89 กิโลเมตรจากตวัอ าเภอ-
เมืองร้อยเอ็ด ผาน า้ย้อยเป็นผาหินขนาดใหญ่ ซึง่มีน า้ไหลตกและซมึตลอดปีอยูบ่นภเูขาเขียว บ้าน
โคกกลาง  ต าบลโคกสวา่ง มีเนือ้ท่ีรอบๆ บริเวณหน้าผาพืน้ท่ีประมาณ 20,000 ไร่ เป็นป่าไม้เนือ้แข็ง
นานาชนิดนบัเป็นป่าท่ีมีคา่และหายากอยา่งยิ่ง มีสตัว์ป่าอ าศยัอยูห่ลายชนิด เชน่ หมปู่า เก้ง กวาง 
ไก่ป่า ฯลฯ บริเวณเชิงเขาจะมีวดัอยูว่ดัหนึง่สร้างในพืน้ท่ีประมาณ 2,500 ไร่ มีศาลาการเปรียญท่ี
ใหญ่โตมาก กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร วดันีมี้ช่ือวา่ “ วดัผาน า้ทิพย์เทพประสิทธ์ิวนาราม ” โดยมี
พระเทพสทุธิมงคล (พระอาจารย์ศรี มห าวิโร ) ซึง่เป็นศษิย์ของพระอาจารย์มัน่ ภริูทตัโต เป็น
ผู้ด าเนินการก่อสร้าง นอกจากนีย้งัมี “ พระมหาเจดีย์ชยัมงคล ” เป็นพระมหาเจดีย์ท่ีสงูอยูใ่นล าดบั
ต้นๆ ของเจดีย์ในประเทศไทย มีความกว้าง 101 เมตร สงู 101 เมตร ความสงูรวมยอดทองค า 109 
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เมตร การก่อสร้างใช้งบประมาณ กวา่ 3,000 ล้านบาท เฉพาะยอดใช้ทองค าน า้หนกั 60 กิโลกรัม 
ภายในองค์พระมหาเจดีย์ชยัมงคลมี 5 ชัน้ ดงันี ้

ชัน้ท่ี 1 เป็นห้องโถง ส าหรับใช้เป็นห้องประชมุบ าเพ็ญบญุ ผนงัจารึกทานตา่งๆ 
ชัน้ท่ี 2 เป็นห้องโถงเชน่เดียวกนั ผนงัตดิตัง้ภาพพทุธประวตั ิลวดลายไทยวิจิตรงดงามมาก 
ชัน้ท่ี 3 เป็นท่ีประดษิฐานรูปพระคณาจารย์ ปราชญ์ชาวอีสานในอดีตและหุน่รูปเหมือนพระสุ

ปฏิปันโน 101 องค์ 
ชัน้ท่ี 4 เป็นพิพิธภณัฑ์แสดงสถานท่ีวดัวาอารามท่ีหลวงปู่ ศรี มหาวีโร เคยปฏิบตัวิิปัสนนา

กรรมฐาน 
ชัน้ท่ี 5 มีบนัใด 119 ชัน้ เป็นห้องโถงรูประฆงั 8 เหล่ียม บรรจพุระบรมสารีริกธาตมุิ่งมงคล 
- สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี เป็นโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในวรรณคดี ประจ าภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตัง้อยูใ่นบริเวณป่าสงวนแหง่ชาตดิงมะอ่ี ต าบลผาน า้ย้อย อ าเภอหนองพอก 
หา่งจากตวัจงัหวดัร้อยเอ็ดประมาณ 91 กิโลเมตร มีเนือ้ท่ีประมาณ 1,000 ไร่ เป็นเนือ้ท่ีส าหรับปลกู
ต้นไม้แบง่ตามวรรณคดี เชน่ เร่ืองพระเวสสนัดร ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพา่ย ลานพทุธประวตั ิฯลฯ 
นอกจากนีย้งัมีสมนุไพรแยกตามสรรพคณุ บริเวณสวนมีสภาพภมูิประเทศสวยงาม 

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ า้ผาน า้ทพิย์  ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีอ าเภอหนองพอก ควบคมุดแูลพืน้ท่ี
ประมาณ 151,242 ไร่ หรือประมาณ 242 ตารางกิโลเมตร โดยสภาพพืน้ท่ีจะเป็นเทือกเขาหินทราย
สงูชนั  และสลบัซบัซ้อน ประกอบด้วยป่าดบิแล้ง ป่าเบญจพรรณและป่าเตง็รัง ซึง่มีความอดุม
สมบรูณ์ สตัว์ป่าท่ีพบในพืน้ท่ีป่าแหง่นี ้ได้แก่ ไก่ฟ้าพญาลอ หมปู่า สนุขัจิง้จอก เป็นต้น จดุท่ องเท่ียว
ท่ีนา่สนใจในบริเวณเขตห้ามลา่ฯ คือ ผาพยอม ซึง่เป็นจดุท่ีใช้ส าหรับชมพระอาทิตย์ขึน้ และผาน า้
ทิพย์ ซึง่เป็นจดุท่ีใช้ชมพระอาทิตย์ตกดนิ 

- น า้ตกถ า้โสดา  ตัง้อยูบ่ริเวณเดียวกนักบัอา่งเก็บน า้ห้วยพงุใหญ่ เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ี
สวยงามท่ีสดุแหง่เดียวในจงัหวดัร้ อยเอ็ด น า้ตกถ า้โสดาเป็นน า้ตกถ า้ขนาดใหญ่มีความสงูประมาณ 
50 เมตร อยูใ่นพืน้ท่ีบ้านโนนสมบรูณ์ หมูท่ี่ 9 ต าบลภเูขาทอง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอ็ดและ
เป็นท่ีตัง้ของส านกัสงฆ์ถ า้โสดา อีกทัง้ธรรมชาตโิดยรอบน า้ตกก็ร่มร่ืนเหมาะแก่การพกัผอ่นเป็นอยา่ง
มาก 
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศกึษางานวิจยัในประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารวิชาการในโรงเรียนได้มีนกัวิชาการ
ศกึษาหลายทา่นได้ท าการศกึษาวิจยัไว้ ซึง่จะน าเสนอตามล าดบั ดงันี ้

พกุิล ยอดสวัสดิ์ (2548 ,หน้า 155) ได้ศกึษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ใน สงักดั
ส านกังาน เขตพืน้ท่ีการศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ผู้บริหารโรงเรียน  ทัง้หมดมีการ
ปฏิบตังิานวิชาการครบทัง้  7 ด้าน ดงันี ้ มีการปฏิบตังิานวิชาการระดบัมาก  2 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
เรียนการสอนและด้านการวดัผลและประเมินผล  สว่นอีก 5 ด้าน มีการปฏิบตัริะดบัปานกลาง  ได้แก่ 
ด้านหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใช้ ด้านการนิเทศภายใน  ด้านหลกัสตูรและส่ือการเรียนการสอน 
ด้านการประชมุอบรมหรือสมัมนาทางวิชาการและด้าน ห้องสมดุ  สว่นปัญหาในการปฏิบตังิาน
วิชาการจากสาเหตสุ าคญั  ๆ ดงันี ้ครูผู้สอนไมเ่ข้าใจหลกัสตูร  ท่ีเปล่ียนแปลง  ครูสว่นใหญ่ยงัไม่
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการสอนให้ทนัสมยั  ขาดแคลนครูท่ีมีทกัษะเฉพาะทาง  งบประมาณในการ
ผลิตส่ือการเรียนการสอนมีจ ากดั ครูผู้สอนยงัไมเ่ข้าใจวิธีการวดัผลและประเมินผลดีพอ  ครูไมย่อมรับ
ผู้นิเทศในหนว่ยงานเดียวกนั และครูได้รับการจดัประชมุ อบรม สมัมนาทางวิชาการน้อยและไมท่ัว่ถึง 

สมแพน จ าปาหวาย  (2542 ,หน้า 141) ได้ศกึษาการศกึษาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยั
พบวา่มีสภาพการบริหารงานวิชาการทัง้ 7 ด้าน คือ ด้านบริหารหลกัสตูร  ด้านการเรียนการสอน  ด้าน
วสัดอุปุกรณ์และส่ือการเรียนการสอน ด้านการวดัผลและประเมินผล  ด้านห้องสมดุด้านนิเทศภายใน
งานวิชาการ  และด้านการประชมุอบรมทางวิชาการ  มีการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก ปัญหาในการ
บริหารงานทัง้  7 ด้านอยูใ่นระดบัมาก  โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตา่งกนัมีสภาพการบริหารงานวิชาการ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  .05 ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้โรงเรียนเน้นด้านการเรียนการ
สอน และด้านการวดัผลและประเมินผล 

ธีรพัฒน์ ภาษี  (2544 ,หน้า 115) ศกึษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศกึษา สงักดัส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดับรีุรัมย์ ตามความคดิเห็นของผู้บริหารและครู
วิชาการ พบวา่ ผู้บริหารและครูวิชาการมีความคดิเห็นตอ่การบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ผู้บริหารมีความคดิเห็นตอ่การบริหารวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน สว่น
ครูวิชาการมีความคดิเห็นตอ่การบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 6 ด้าน สว่นด้านงาน
ห้องสมดุอยูใ่นระดบัปานกลาง และผู้บริหารและครูวิชาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 6 ด้าน สว่น
ด้านงานห้องสมดุอยูใ่นระดบัปานกลาง และผู้บริหารและครูวิชาการ มีความคดิเห็นตอ่การ
บริหารงานวิชา การโดยรวมแตกตา่งกนั 4 ด้าน คือด้านการเรียนการสอน ด้านงานวสัดปุระกอบ
หลกัสตูรและส่ือ ด้านงานวดัผลและประเมินผล ด้านงานนิเทศภายใน สว่นด้านอ่ืนนอกจากนัน้ไม่
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แตกตา่งกนั และเม่ือเปรียบเทียบความคดิเห็นตอ่การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารและครูวิชาการ
ท่ีมีประสบการณ์ ในการท างานต ่ากวา่ 5 ปี โดยภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั สว่นผู้บริหารและครูวิชาการ
ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานตัง้แต ่ 5 ปีขึน้ไป มีความคดิเห็นตอ่การบริหารงานวิชาการไมแ่ตกตา่ง
กนั 6 ด้าน สว่นด้านงานวสัดปุระกอบหลกัสตูรและส่ือแตกตา่งกนั และเม่ือเปรียบเทียบตามขนาด
โรงเรียน ผู้ บริหารและครูวิชาการท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดตา่งกนั มีความคดิเห็นตอ่การบริหารงาน
วิชาการโดยรวมแตกตา่งกนั 

 สุชีพ พฤฒพิันธ์พศุิทธ์ (2550 ,หน้า 124) ได้ศกึษาการศกึษาเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนประถมศกึษาโครงการขยายโอกาสทางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กบัโรงเรียนมธัยมศกึษา
ในพืน้ท่ีจงัหวดัสริุนทร์ ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศกึษาโครงการ
ขยายโอกาสทางการศกึษาขัน้พืน้ฐานมีการปฏิบตัโิดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายด้าน
พบวา่ ด้านการจดัการเรียนการสอน  และด้านการพฒันาและสง่เสริมวิชาการ มีการปฏิบตัอิยูใ่นระดบั
น้อย สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมธัยมศกึษา มีการปฏิบตัโิดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือ
พิจารณารายด้านพบวา่ ด้านการจดัการเรียนการสอน  ด้านการผลิตส่ือประกอบการเรียนการสอน  
และด้านการพฒันาและสง่เสริมวิชาการ  อยูใ่นน้อย  และเม่ือเปรียบเทียบความ คดิเห็นตอ่การ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารและครูวิชาการท่ีมีประสบการณ์ตา่งกนั  มีความคดิเห็นตอ่การ
บริหารงานวิชาการโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั  และเม่ือเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน ผู้บริหารและ ครูท่ี
อยูใ่นโรงเรียนขนาดตา่งกนั มีความคดิเห็นตอ่การบริหารงานวิชาการโดยรวมไมแ่ตกแตกตา่งกนั 

 อดุลย์ ก้อนค าใหญ่  (2552 ,หน้า 132) ได้ศกึษาและเปรียบเทียบความคดิเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนตอ่การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมธัยมศกึษา จงัหวดับรีุรัมย์ ในขอบเขต
การบริหารงานวิชาการ 6 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการวดัและประเมินผลการเรี ยน
และงานทะเบียนนกัเรียน ด้านการประเมินผลการจดัการงานวิชาการ ด้านการจดัการเรียนการสอน 
ด้านการพฒันาและสง่เสริมทางด้านวิชาการ ด้านการนิเทศงานวิชาการ พบวา่ผู้บริหารโรงเรียนมี
ความคดิเห็นตอ่การบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่น ระดบัมาก ด้านท่ีมีการปฏิบตัแิละมี
คา่เฉล่ียสงูสดุ คือด้านการวดัและประเมินผลและงานทะเบียนนกัเรียน ครูผู้สอนมีความคดิเห็น ตอ่
การบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมมีการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านระดบั
ท่ีมีการปฏิบตัมิาก ได้แก่ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านการวั ดผล
ประเมินผลและงานทะเบียนนกัเรียน และด้านการประเมินการจดัการงานวิชาการ สว่นด้านท่ีเหลือ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคดิเห็นตอ่การบริหารงานวิชาการโดย
ภาพรวมแตกตา่งกนั สว่นด้านการวางแผนงานวิชาการมีความคดิเห็นไมแ่ตกตา่งกนั 
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ประยูร เจริญวรรณ (2554 ,หน้า 118) ได้ศกึษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการท่ีพยากรณ์ การ
จดัการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศกึษาของโรงเรียนในอ าเภอลานสกา  สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษานครศรีธรรมราช  เขต 1 พบวา่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอ าเภอลานสกา  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  และรายด้านทกุ
ด้าน คืองานด้านหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใช้  งานด้านการเรียนการสอน  งานด้านวสัดุ
ประกอบหลกัสตูรและส่ือการสอน  งานวดัผลและประเมินผล  งานห้องสมดุ  งานนิเทศภายใน และ
งานอบรมทางวิชาการ อยูใ่นระดบัมากเชน่กนั 

ฐิตมิา สุวรรณา  (2550 ,หน้า 147) ได้ศกึษาวิจยั สภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียน
ในสงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาพิจิตร เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ 1. สภาพการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาพิจิตร เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบตัอิยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาด้านการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา ด้านการพฒันาส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาและด้านการนิเทศภายในมีการปฏิบตัอิยูใ่นระดบั มาก สว่นในการสง่เสริม
และสนบัสนนุการบริหารงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครัว องค์กร หนว่ยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศกึษา มีการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อย 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการปฏิบตักิารบริหาร
วิชาการของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาพิจิตร เขต 1 คา่นยัส าคญัท่ีค านวณได้มี
คา่ < 0.05 ดงันัน้ มีโรงเรียนอยา่งน้อย 2 ขนาดท่ีมีสภาพการปฏิบตักิารบริหารวิชาการแตกตา่งกนัท่ี
ระดบัเปรียบเทียบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีการของ Tamhane’s T2 พบวา่ โรงเรียนขนาด
เล็ก มีสภาพการปฏิบตักิารบริหารวิชาการมีความแตกตา่งกบัโ รงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาด
ใหญ่ 

อภญิญา วงศ์สุวรรณ  (2552 ,หน้า 97) ได้ท าการศกึษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการ ใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน อ าเภอทา่บอ่ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาหนองคาย เขต 1 ภาพรวม
และรายด้าน พบวา่สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมาก โดยรวมและราย
ด้าน โดยด้านท่ีมีการปฏิบตัสิงูสดุ คือ ด้านการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน รองลงมา
คือ ด้านการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา สว่นด้านท่ีเห็นวา่มีการปฏิบตัติ ่าท่ีสดุ 
คือ ด้านการวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา ขัน้
พืน้ฐาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย โดยด้านท่ีมีปัญหาสงูสดุคือ ด้านการวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพ
การศกึษา รองลงมาคือ ด้านการสง่เสริมสนบัสนนุงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครัว องค์กร 
หนว่ยงานและสถาบั นอ่ืนท่ีจดัการศกึษา การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตามความคดิเห็นของผู้บริหารและครูสงักดัโรงเรียนตา่งขนาดกนั แตกตา่งกนั
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อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน การเปรียบเทียบปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของสถานศกึ ษาขัน้พืน้ฐานตามความคดิเห็นของผู้บริหารและครูสงักดัโรงเรียน
ตา่งขนาดกนัมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

ชญาภา โพธ์ิศรี  (2553 ,หน้า 121). ท าการวิจยัเร่ือง การบริหารงานวิชาการของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอดุรธานี เขต 1 พบวา่ สภาพการ
บริหารงานวิชาการโดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก โดยด้านท่ีมากท่ีสดุได้แก่ ด้านการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา ด้านท่ีมี
การปฏิบตัน้ิอยท่ีสดุ คือ ด้านการสง่เสริมสนบัสนนุงานวิชาการแก่บคุคล ค รอบครัว องค์กร 
หนว่ยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษา สว่นด้านท่ีมีปัญหาต ่าสดุคือ ด้านการพฒันาระบบประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

มะลิวัลย์ ถานองดี (2553 ,หน้า 81). ได้ท าการศกึษาบทบาทผู้บริหารสถานศกึษาในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส านกังานเขตพื ้ นท่ีการศกึษาสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษา ชยัภมูิ เขต 2 จากการวิจยัพบวา่ 1. การศกึษาสภาพการบริหารสถานศกึษา ใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสงักดั
ส านกังานเขตพื ้ นท่ีการศกึษา ชยัภมูิ เขต 2 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผู้บริหารสถานศกึษา
บริหารงานวิชาการในด้านการนิเทศการศกึษามากกวา่ด้านอ่ืน และด าเนินการด้านการวิจยัเพ่ือ
พฒันาคณุภาพการศกึษาน้อยกวา่ด้านอ่ืน 2. การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา ใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักั ดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ชยัภมูิ เขต 2 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างานในภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ใน
ด้านการนิเทศการศกึษา แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยครูผู้สอนท่ีมี
ประสบการณ์การสอนมากกวา่ 5 ปี มีความคดิวา่ผู้บริหาร มีบทบาทในการนิดเทศการศกึษามากกวา่
ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนมากกวา่ 5 ปี มีความคดิวา่ผู้บริหารมีบทบาทในการนิเทศการศกึษา 
มากกวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต ่ากวา่ 5 ปี 3. การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักั ดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
ชยัภมูิเขต 2 จ าแนกตามขนาดสถานศกึษาโดยภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 

จารุทัศน์ ไหลอุดี  (2554, หน้า  144). ได้วิจยัเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของ
สถานศกึษา ขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 
ผลการวิจัยพบวา่ 1. สภาพการบริหารงานวิชาการของของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน ด้านท่ีมีการปฏิบตัสิงูสดุ คือ ด้านการพฒันาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา รองลงมาคือด้าน
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การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา สว่นด้านท่ีมีการปฏิบตัติ ่าสดุ คือ
ด้านการพฒันาและสง่เสริมการเรียนรู้  2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 โดยภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัน้อย 
เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่มีปัญหาอยูใ่นระดบัน้อยทกุด้าน โดยด้านท่ีมีปัญหาสงูสดุ คือ ด้านการ
พฒันาและใช้ส่ือ 

  จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ดเขต 3 สรุปได้วา่ การบริหา รงาน

วิชาการให้สมัฤทธ์ิผล มีหลายปัจจยัมาเก่ียวข้องซึง่ในแตล่ะองค์ประกอบนัน้ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้อง

จะต้องให้ความส าคญัและด าเนินการพฒันา จดัระบบการด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรมเพราะในการบริหาร

จดัการงานวิชาการของโรงเรียนตา่งๆนัน้เป็นภารกิจท่ีส าคญัท่ีสดุของผู้บริห ารโรงเรียนท่ีจะต้องอาศยั

แนวทางและวิธีการหลากหลายในการบริหารอยา่งเป็นรูปธรรม ซึง่ลกัษณะงานมีทัง้ท่ีมีความ

คล้ายคลงึกนัและแตกตา่งกนัไปตามสภาพของแตล่ะพืน้ท่ี และสภาพการให้ความส าคญัในการ

ปฏิบตังิานด้านตา่งๆของงานวิชาการของโรงเรียนซึง่บคุคลท่ีมีความส าคญัตอ่การบริหารงานวิชาการ

ให้บรรลตุามเป้าหมายของหลกัสตูรนัน้ ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย ซึง่ต้องเป็นผู้ ท่ี

มีคณุลกัษณะท่ีเหมาะสม มีเทคนิควิธีการ ท่ีหลากหลาย สามารถพฒันางานวิชาการของโรงเรียนให้

ด าเนินไปได้อยา่งมีคณุภาพ 
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6. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
  จากแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในการวิจยัเร่ืองการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ดเขต 3 โดยประยกุต์ใช้
องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของส านกังานคณะกรรมการศกึษาพืน้ฐาน (2546, หน้า 1-99) 
ซึง่ได้สรุ ปถึงบทบาทการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหาร ไว้ 5 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนงาน
วิชาการ 2) ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด้านการพฒันาและสง่เสริมทางด้านวิชาการ  4) 
การวดัผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนกัเรียน 5) ด้านการประเมินผลการด าเนินงาน
วิชาการ โดยใช้เป็นแนวทางในการวิจยัดงักรอบแนวทางในการวิจยั ดงันี ้

 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

(Independent Variables)      (Dependent Varibles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคดิท่ีใช้ในการวิจยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1) เพศ  

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 
จ าแนกเป็น 5 ด้าน ดงันี ้

1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ 
2) ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 3) ด้านการพฒันาและสง่เสริมทางด้านวิชาการ 
4) การวดัผลและประเมินผลการเรียนและงาน

ทะเบียนนกัเรียน 
5) ด้านการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 

 

ต ำแหน่ง 
 1) ผู้บริหารสถานศกึษา 
 2) ครูผู้สอน 



 
บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3” นี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ต ารา เอกสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้ันตอนและ
วิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. เทคนิควิธีสุ่มตัวอย่าง 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  4. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร  

 ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 จ านวน 2,501 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง  
  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 จ านวน 335 คน 
 
 เทคนิควิธีสุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นเป็นสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบจากตารางเ ครจซี และมอร์แกน  ( R.V.Krejcie 
and D.W.Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 335 คน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43) 
 2. ค านวณสัดส่วนจ านวนตัวอย่างตามจ านวนบุคคลากรมากน้อยในแต่ละ โรงเรียน โดยใช้ตัว
แปรอิสระด้านอายุและเพศ เป็นตัวแปรควบคุม (Control Variables)  

3. สุ่มตัวอย่าง แบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก (Lottery 
Method) แบบทดแทนจนได้จ านวนตัวอย่าง ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม เพศ และต าแหน่ง 
 

 เพศ 
 

 
ต าแหน่ง 

ชาย หญิง รวม 
ประชากร

(คน) 
กลุ่ม

ตัวอย่าง
(คน) 

ประชากร
(คน) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง

(คน) 

ประชากร
(คน) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง

(คน) 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 
155 

 
113 

 
55 

 
47 

 
210 

 
160 

ครูผู้สอน  85  70  140  105  225  175 
รวม 240 183 195 152 435 335 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และต าแหน่ง  ลักษณะค าถามเป็น

แบบเชิงส ารวจรายการ (Check - list)  
 ตอนที่ 2 ระดับการปฏิบัติ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 มีจ านวน 5 ด้าน  มีลักษณะแบบมา ตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

5 คะแนน  เท่ากับ  ระดับการปฏิบัติมากที่สุด 

4 คะแนน เท่ากับ ระดับการปฏิบัติมาก  

3 คะแนน เท่ากับ ระดับการปฏิบัติปานกลาง 

2 คะแนน เท่ากับ ระดับการปฏิบัติน้อย 

1 คะแนน เท่ากับ ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  

 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 การสร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ บทความ ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 2. สร้างแบบสอบถามให้ครอ บคลุมขอบเขตการศึกษาวิจัย  โดยใช้ค าถาม 2 ประเภท คือ  
แบบปลายปิดและแบบปลายเปิด  
 3. น าเครื่องมือที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แก้ไขปรับปรุงให้
ถูกต้องและชัดเจน เหมาะสม ทั้งเนื้อหาสาระ และการใช้ถ้อยค าส านวนภาษา แล้วน ามาจัดท าเป็น
แบบสอบถาม 
 4. น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้ เชี่ยวชาญ  จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบหรือ
ปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา เพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่มีความตรงตามเนื้อหาและ
ความเหมาะสมของค าถาม ผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านประกอบด้วย 
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1) ดร.ประพิศ โบราณมูล  เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านสถิติ และพิจารณาความสอดคล้อง 
 การศึกษา  : ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์) 
 ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา

เขตร้อยเอ็ด  
2) นายสุชาติ  พุทธลา  ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านวิทยาการวิจัย และพิจารณาความ
สอดคล้อง 
 การศึกษา  : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 ต าแหน่ง : รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ร้อยเอ็ด

เขต 1  
3) นายณรงค์  ฝุ่นมะนาว   เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องด้านอักษรและความ
สอดคล้องของเครื่องมือ 
 การศึกษา :  กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่ง : รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเสลภูมิ 

  5. น าแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index ofItem Objective Cong 
ruence : IOC) ของแบบสอบถาม (ธีระศักดิ ์อุ่นอารมณ์เลิศ,2549 : 65) 

 สูตร  IOC = 
N

R  

 เมื่อ  IOC แทนดัชนีความสอดคล้อง 
   R  แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
   N แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 โดยที่  +1 แน่ใจว่าสอดคล้อง 
    0 ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
    -1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 

โดยเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากข้อค าถามทั้งหมดจ านวน 49 ข้อ ใช้ได้ทั้ง 
49 ข้อ ซึ่งข้อค าถามท่ีใช้ได้มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 - 1.00  

6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับแก้และเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา เพื่อประเมินความเหมาะสมและถูกต้อง 

7. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคคลากร ใน
โรงเรียนสังกัดส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 จ านวน  30 ราย แล้วน าผล
การตอบแบบสอบถาม ไปหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา  (Alpha–
Coefficient) ของครอน บาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่า 0.95 

8. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรั บปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือประเมินความเหมาะสมและน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ดังนี้ 

  1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลากรของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 มีจ านวน 335 คน 
  2. ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 
 3. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคืนด้วยตนเอง 
 4. น าแบบสอบถามกลับคืนมาแล้วตรวจสอบความสมบูรณ์และจัดล าดับข้อมูล 
 5. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ซึ่ง
แยกวิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยการแจกแจง
ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
   2. ศึกษา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 โดยวิเคราะหค์่าเฉลี่ย ( X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐา น (S.D.) ทั้งในภาพรวม 
รายด้าน และรายข้อ แล้วแปลผลตามเกณฑ์การวิเคราะห์  ดังนี้ (ธีระศักดิ ์อุ่นอารมณ์เลิศ,2549 ,หน้า 
65) 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51-5.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51-4.50   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51-3.50   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.51- 2.50   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.00-1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   3. ทดสอบสมมุติฐาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 กับปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
เพศ ใช้การทดสอบค่าที (t-test) ส่วนด้านอายุ และระดับการศึกษา  ใช้การทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่ างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 
    4. วิเคราะห์ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 โดยใช้การแจกแจงค่าความถี่  (Frequency) 
และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยเรื่องนี้ มีสถิติที่ใช้ในการท าวิจัย 2 ประเภท ได้แก่ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือบรรยายข้อมูลทั่วไป 

 2. สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferencial Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 
จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
 1. การหาค่าร้อยละ (Percentage) 

P =   

                                     P =  ค่าร้อยละ 
X = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
N =  จ านวนประชากร 

 
2. การหาค่าเฉลี่ย (Mean) 

X =  
N

fx  

X =  ค่าเฉลี่ย 
fX =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
N =  จ านวนประชากร 

 
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

S =  
)1(

)( 22



 
NN

fxfxN  

S = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
fX =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ 
N =  จ านวนประชากร 

 
 
 
 
 
 
 

N

X 100
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4. การทดสอบสมมติฐาน (t-test) 
                       X 1 - X  2

  

                         S1
2 

- S2
2 

       n1    n2 

เมื่อ  t  = ค่าที-เทสท์ (t- test) 

X1 , X2 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 

S1
2 

, S2
2  = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 

 n1 , n2 = จ านวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 
 

=  t 



 
บทท่ี 4 

ผลการศึกษาค้นคว้า 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3” ผู้ศึกษาค้นคว้า น าเสนอตามล าดับ  
ดังนี้ 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ล าดับการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ในครั้งนี้  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  ผู้ศึกษาค้นคว้า ได้
ก าหนด สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

n แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

x  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ                                 

t (Independent) 
* แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ล าดับการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาค้นคว้าได้เสนอตามล าดับ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษา กับครผูู้สอน  
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3”  
 ตอนที่  3 เปรียบเ ทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษา กับครูผู้สอน  

ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด ดังแสดง
ไว้ในตารางที่ 2 
ตาราง 2 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

- ชาย  146 43.58 
- หญิง  189 56.42 
รวม  335 100 

2. ต าแหน่ง   
- ผู้บริหารสถานศึกษา  160 47.76 
- ครูผู้สอน  175 52.24 
รวม  335 100.00 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 43.58 เพศหญิง 
จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 56.42 และเม่ือจ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อย 47.76 และเป็นครู 175 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.24 
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3”  

 การวิเคราะห์ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ดังแสดงไว้ในตาราง 2 - 8 
 
ตารางที ่3 คะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 โดยรวมและราย
ด้าน 

 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 

ระดับการบริหารงานวิชาการ 

x  S.D. อันดับ ระดับ 
1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ 3.83 .38 1 มาก 
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.75 .44 4 มาก 
3. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 3.74 .44 5 มาก 
4. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนและงาน

ทะเบียนนักเรียน 
 

3.76 
 

.38 
 
3 

 
มาก 

5. ด้านการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 3.80 .45 2 มาก 
เฉลี่ย 3.77 .42 มาก 

 

จากตาราง ที่ 3 พบว่า  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก  ( x = 3.77) แต่
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  ด้านการวางแผนงานวิชาการ  ( x = 
3.83) รองลงมาคือ ด้านการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ ( x = 3.80) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ( x = 43.74) 
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ตารางที ่4  คะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ด้านการวางแผน
งานวิชาการ โดยรวมและรายข้อ 

 

 
ข้อที ่

 
การบริหารงานวิชาการ ด้านการวางแผนงานวิชาการ 

ระดับการบริหารงานวิชาการ 

x  S.D. อันดับ ระดับ 
1 มีแนวปฏิบัติของทางราชการเก่ียวกับงานวิชาการใช้ใน

โรงเรียน 
 

3.86 
 

.66 
 
3 

 

มาก 

2 มีการท าแผนภูมิการบริหารงานวิชาการและมอบหมายงาน
เป็นลายลักษณ์อักษร 

 
3.96 

 
.73 

 
2 

 
มาก 

3 มีการจัดท าพรรณนางานวิชาการ 3.79 .74 9 มาก 
4 มีการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการทุกปีการศึกษา 3.86 .75 5 มาก 
5 มีเอกสารคู่มือครูและคู่มือนักเรียนทุกปีการศึกษา 3.86 .71 4 มาก 
6 มีแผนงานวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษร 3.97 .68 1 มาก 
7 มีคณะกรรมการวิชาการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน 3.79 .77 10 มาก 
8 มีการจัดท าหลักสูตรโรงเรียน  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

3.85 
 

.64 
 
6 

 
มาก 

9 มีการนิเทศภายใน การก ากั บ และการติดตามประเมินผล
และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 
3.85 

 
.69 

 
7 

 
มาก 

10 มีการจัดกลุ่มการเรียนให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตาม
ความต้องการ ความถนัด และความสนใจ 

 
3.76 

 
.69 

 
11 

 
มาก 

11 มีแนวปฏิบัติและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอน
ตามตารางสอนท่ีแน่นอนเหมาะสม และสม่ าเสมอ 

 
3.70 

 
.61 

 
12 

 
มาก 

12 มีแนวปฏิบัติและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอน
แทนที่แน่นอนเหมาะสม และสม่ าเสมอ 

 
3.85 

 
.72 

 
8 

 
มาก 

13 มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานทาง
วิชาการ 

 
3.65 

 
.70 

 
13 

 
มาก 

เฉลี่ย 3.83 .70 มาก 
 

จากตารางที ่4 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ด้านการวางแผนงานวิชาการ  เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก  
( x =3.83) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุ ด คือ มีแผนงานวิชาการเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ( x =3.97) รองลงมาคือ มีการท าแผนภูมิการบริหารงานวิชาการและมอบหมายงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร  ( x =3.96) และข้อที่ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงานทางวิชาการ ( x = 3.65) 
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 ตารางที่ 5  คะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 3 ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อที ่ การบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับการบริหารงานวิชาการ 

x  S.D. อันดับ ระดับ 

1 ครูมีความรู้ในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
3.75 

 
.70 

 
4 

 
มาก 

2 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา และน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้อย่างสม่ าเสมอและตรวจสอบได้ 

 
3.81 

 
.66 

 
1 

 
มาก 

3 โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 

 
3.73 

 
.72 

 
5 

 
มาก 

4 มีการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 

 
3.65 

 
.67 

 
6 

 
มาก 

5 มีการจัดหา จัดท าสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้และน าไปใช้ได้  
3.76 

 
.65 

 
3 

 
มาก 

6 มีแนวปฏิบัติ และด าเนินการสอนซ่อมเสริมตามแนวปฏิบัติ 
และน าผลการสอนซ่อมเสริมมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงในการ
สอนซ่อมเสริม 

 
 

3.81 

 
 

.71 

 
 
2 

 
 

มาก 
เฉลี่ย  3.75  .69 มาก 

  

 จากตารางที่ 5 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.75) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้อย่างสม่ าเสมอและตรวจสอบได้  
( x =3.81) รองลงมา  คือ มีแนวปฏิบัติ และด าเนินการสอนซ่อมเสริมตามแนวปฏิบั ติ และน าผลการ
สอนซ่อมเสริมมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงในการสอนซ่อมเสริม  ( x = 3.81) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการ
จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ( x =3.65)  
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ตารางที ่6  คะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ด้านการพัฒนา
และส่งเสริมทางด้านวิชาการ โดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อที่ การบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ 

ระดับการบริหารงานวิชาการ 

x  S.D. อันดับ  ระดับ 

1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 3.72 .67 5 มาก 
2 นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด  วางแผนปฏิบัติและแก้ปัญหาใน

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
 

3.77 
 

.69 3 
 

มาก 
3 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างน้อย 20 ชั่วโมง

ต่อปี 
 

3.84 
 
.69 1 

 
มาก 

4 มีการส ารวจความต้องการของครูและความจ าเป็นของโรงเรียน 3.81 .75 2 มาก 
5 มีการจัดบรรยากาศทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 3.73 .77 4 มาก 
6 ส่งเสริมให้ครูมีควา มรู้ในการวิเคราะห์  วิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 
 

3.70 
 
.72 6 

 
มาก 

7 ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 3.67 .69 7 มาก 
8 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 3.66 .72 8 มาก 

เฉลี่ย 3.74 .71 มาก 
 

จากตารางที ่6 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ  เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ( x =3.74) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ ครูทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี ( x =3.84) รองลงมา คือ มีการส ารวจความ
ต้องการของครูและความจ าเป็นของโรงเรียน  ( x =3.81) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ( x =3.66)  
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ตารางที ่7 คะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ด้านการวัดผล
และประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน โดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อที่ การบริหารงานวิชาการ ด้านการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนและงานทะเบียนนักเรียน 

ระดับการบริหารงานวิชาการ 

x  S.D. อันดับ ระดับ 
1 มีระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียน 3.56 .66 14 มาก 
2 มีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ครบทุกรายวิชา 3.71 .73 10 
 

มาก 
3 มีการจัดเก็บเอกสารวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่างเป็น

ระเบียบและสะดวกในการใช้ 3.78 .78 7 
 

มาก 
4 มีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 3.69 .77 11 มาก 
5 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในวัดผลและประเมินผลการเรียน

อย่างเหมาะสม 3.67 .68 12 
 

มาก 
6 มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียนที่

ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 3.82 .71 5 
 

มาก 
7 มีการจัดเก็บรักษาหลักฐานงานทะเบียนนักเรียนที่ดีและ

ปลอดภัย 3.66 .65 13 
 

มาก 
8 ก าหนดขอบข่ายและแนวปฏิบัติงานแนะแนวอย่างชัดเจน 3.74 .67 9 มาก 
9 จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน 3.86 .71 2 มาก 
10 จัดระบบแนะแนวเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3.79 .71 6 มาก 
11 ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแนะแนว 3.83 .72 4 มาก 
12 ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนว 3.77 .70 8 มาก 
13 ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน

การแนะแนวกับโรงเรียนในเครือขาย 3.93 .69 1 
 

มาก 
14 ประเมินผลงานแนะแนวและน าไปปรับปรุงพัฒนางานแนะ

แนว 3.85 .77 3 
 

มาก 
เฉลี่ย 3.76 .71 มาก 

 

จากตารางที ่7 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน  เมื่อ
พิจารณาโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( x =3.76) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับโรงเรียนใน
เครือขาย  ( x =3.93) รองลงมาคือ  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน             
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( x =3.86 ) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียน                 
( x =3.56)  
 
ตารางที ่8  คะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ด้านการ
ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ โดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อที่ การบริหารงานวิชาการ ด้านการประเมินผลการด าเนินงาน
วิชาการ 

ระดับการบริหารงานวิชาการ 

x  S.D. อันดับ ระดับ 

1 ก าหนดแนวปฏิบัติการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ
อย่างชัดเจน 3.83 .72 4 มาก 

2 มีการประเมินผลด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุก 
ภาคเรียน 3.85 .67 3 มาก 

3 มีการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการโดยมีหลักฐานให้
ตรวจสอบได้ 3.80 .71 5 มาก 

4 ผู้บริหารปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งใน ระยะสั้น
และระยะยาว 3.63 .61 8 มาก 

5 มีการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการในระดับหน่วยย่อย
ภายในโรงเรียน 3.86 .65 2 มาก 

6 มีการประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ 3.90 .80 1 มาก 
7 มีการตรวจสอบหลักฐานการด าเนินงานด้านวิชาการเป็น

ระยะ 3.72 .76 7 มาก 
8 มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและน าผลการวิเคราะห์ไป

ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานวิชาการ 3.77 .68 6 มาก 
เฉลี่ย 3.80 .70 มาก 

 

จากตารางที ่8 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ด้านการประเมินผลการด าเนินงานวิชากา ร เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ( x =3.80) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ มีการ
ประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ  ( x =3.90) รองลงมาคือ  มีการประเมินผลการด าเนินงาน
วิชาการในระดับหน่วยย่อยภายในโรงเรียน ( x =3.86) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ ผู้บริหารปฏิบัติงานโดย
ค านึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว ( x =3.63)  
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 ตอนที่  3 เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ื นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 
 
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ การ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  
เขต 3 

 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เพศชาย เพศหญิง t p 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
ด้านการวางแผนงานวิชาการ 3.87 .35 มาก 3.80 .41 มาก 1.30 .25 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 3.81 .40 มาก 3.71 .47 มาก 0.59 .44 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ  3.80 .39 มาก 3.68 .47 มาก 4.60 .03* 
ด้านการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนและงานทะเบียนนักเรียน 3.85 .32 มาก 3.69 .42 มาก 6.94 .01* 
ด้านการประเมินผลการด าเนินงาน
วิชาการ 3.92 .36 มาก 3.70 .48 มาก 2.91 .09 

เฉลี่ย 3.85 .36 มาก 3.72 .45 มาก 1.97 .16 
*P < .05  
 จากตารางที่ 9 กลุ่มตัวอย่างท้ัง เพศชาย  และ เพศหญิง  มีการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 3 โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  แต่
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ และด้านการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน  มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ การ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเข ตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ดเขต 3 

 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน t p 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
ด้านการวางแผนงานวิชาการ 3.86 .34 มาก 3.80 .42 มาก 3.15 .08 
ด้านการจัดกิจกร รมการเรียนการ
สอน 3.82 .40 มาก 3.69 .47 มาก 0.75 .39 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ  3.73 .43 มาก 3.74 .46 มาก 0.77 .38 
ด้านการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนและงานทะเบียนนักเรียน 3.79 .32 มาก 3.73 .43 มาก 8.30 .00* 
ด้านการประเมินผลการด าเนินงาน
วิชาการ 3.90 .36 มาก 3.70 .49 มาก 4.32 .04* 

เฉลี่ย 3.82 .37 มาก 3.73 .45 มาก 5.75 .02* 
*P < .05  
 จากตารางที่ 10 กลุ่มตัวอย่างท้ัง ผู้บริหารสถานศึกษา  และครูผู้สอน  มีการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวม 
แตกต่ างกัน  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงาน
ทะเบียนนักเรียน  และ ด้านการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 
 
 



 
บทท่ี  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาค้นคว้า ครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษา  1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 2. เพ่ือเปรียบเทียบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักง านเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด            
เขต 3 เพศ และต าแหน่ง ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  กับ
ครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จ านวน 335 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จัยค้นคว้า  คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที (t-
test) ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 

สรุปผล 
การสรุปผลการศึกษาค้นคว้า ดังต่อไปนี้ 
1. การบริหารง านวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ร้อยเอ็ดเขต 3 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  ด้านการวางแผนงานวิชาการ  รองลงมาคือ ด้านการประเมินผลการด าเนินงาน
วิชาการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ  

2. ผลการ เปรียบเทียบ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกัน มี การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ื นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ และด้านการวัดผล
และประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกั น  และกลุ่มตัวอย่างท้ัง ที่มีสถานภาพ ต่างกัน  มีการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวม 
แตกต่างกัน  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงาน
ทะเบียนนักเรียน  และ ด้านการประเมิ นผลการด าเนินงานวิชาการ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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การอภิปรายผล 
จากการศึกษา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ผู้ศึกษาค้นคว้าขอน าเสนอการอภิปรายผล ตามล าดับดังนี้ 
1. การบริหารงาน วิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ร้อยเอ็ดเขต 3 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ รองลงมาคือ ด้านการประเมินผลการด าเนินงาน
วิชาการ  และด้า นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก การบริหารงานของผู้บริหารย่อมมีฐานของการบริหาร คือ อ านาจหน้าที่ หมายถึง สิทธิ
ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้ก าหนดไว้กับต าแหน่ง เพ่ือให้ผู้ด ารงต าแหน่งใช้ส าหรับการตัดสินใจและ
ปฏิบัติหน้าที่การงานต่างๆได้ส าเร็จลุล่วงลงได้ ส่วนความรับผิดชอบเป็นความผูกพันที่ผู้บริหารยึดถือ
ไว้ในการที่จะปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ให้เป็นผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์ (2543 ,หน้า  14) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุทัศน์ ไหลอุดี (2554 ,หน้า 144 ). ได้
วิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  มะลิวัลย์ ถานองดี (2553, หน้า 81). ได้ท าการศึกษาบทบาท
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ื นที่การศึกษา ชัยภูมิ เขต 2 จากการวิจัยพบว่า การศึกษาสภาพการ
บริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชัยภูมิ เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกัน มี การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ และด้านก ารวัดผล
และประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน   และกลุ่มตัวอย่างท้ัง ที่มีสถานภาพ ต่างกัน  มีการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดย รวม 
แตกต่างกัน  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงาน
ทะเบียนนักเรียน  และ ด้านการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมต่างๆที่บุคคลตั้งแต่ สองคนข้ึนไปรว่มมือกัน
ด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายๆอย่าง ที่บุคคลร่วมกันก าหนด โดยใช้
กระบวนการอย่างมีระบบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม สมศักดิ์ คงเที่ยง (2542 
,หน้า  1) ดังนั้น ถึงแม้ว่าบุคลากรจะมีเพศ ต่างก็มีการบริหารงานวิช าการภายในโรงเรียน ไม่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ส่วนบุคลากรที่มี ต าแหน่งต่างกัน  มีการบริหารงานวิชาการ ภายใน
โรงเรียน แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดุลย์ ก้อนค าใหญ่ (2552 ,หน้า 132) ได้ศึกษาและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อการบริ หารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา 



67 
 

จังหวัดบุรีรัมย์ ในขอบเขตการบริหารงานวิชาการ  6 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการ
วัดและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน ด้านการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ด้านการนิเทศงานวิชาการ 
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมแตกต่าง
กัน  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาค้นคว้า เรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 มีข้อเสนอแนะจากการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  จากการวิจัย  พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  ดังนั้นผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง  จึงควรคง
สภาพไว้และด าเนินการพัฒนาให้สูงขึ้น   ส่วนในด้านที่ 3 คือด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ ที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าทุ กด้านนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรที่จะหาแนวทางพัฒนาด้านนี้ให้สูง
ยิ่งขึ้นต่อไป  

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาความต้องการ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 
2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3  
2.3 ควรศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 
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ภาคผนวก  ก 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 

1.  ดร.ประพิศ  โบราณมูล  เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านสถิติ และพิจารณาความ
สอดคล้อง 
 การศึกษา   : ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์) 
 ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย                                             
2. นายสุชาติ  พุทธลา  ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านวิทยาการวิจัย และพิจารณาความ
สอดคล้อง 
 การศึกษา    : กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่ง : รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 

1 
3. นายณรงค์  ฝุ่นมะนาว   เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องด้านอักษรและความ
สอดคล้องของเครื่องมือ 
 การศึกษา :   กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่ง : รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเสลภูมิ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือของความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อ 

การวิจัย 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
หนังสือของความอนุเคราะหเ์ก็บรวบรวมข้อมูล 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 
 

ค าชี้แจง    
 แบบสอบถามชุดนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริหารงาน วิชาการของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3   
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
  ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 
   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 
 ในการตอบแบบสอบถามขอได้โปรดตอบตามความเป็นจริง ตอบทุกตอน ทุกข้อ เพื่อความ
สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม จะเ ก็บเป็นความลับและใช้
เฉพาะขอบเขตทางวิชาการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เท่านั้น จะไม่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดผล
เสียหายใดๆ ต่อต าแหน่งหน้าที่การงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ศึกษาค้นคว้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
 
 
 

    จารุวรรณ  พุทธลา 
   นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
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ตอนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง เกี่ยวกับตัวท่านใน
ปัจจุบัน 

1. เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

2. ต าแหน่ง 
 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ครูผู้สอน 
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ตอนที่ 2  
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 
 
 ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้ เป็นข้อค าถามรายข้อเกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3โปรดท าเครื่องหมาย ()ลงในระดับ
บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนในที่ตรงกับความรู้สึกของท่านโดยมีเกณฑ์การพิจารณา 
ดังนี้ 
  5 หมายถึง    การปฏิบัติมากที่สุด 
  4 หมายถึง    การปฏิบัติมาก 
  3 หมายถึง    การปฏิบัติปานกลาง 
  2 หมายถึง    การปฏิบัติน้อย 
  1 หมายถึง    การปฏิบัติน้อยที่สุด 
 

ข้อที่ การปฏิบัติงานวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
ด้านการวางแผนงานวิชาการ 

1 มีแนวปฏิบัติของทางราชการเก่ี ยวกับงานวิชาการใช้ใน
โรงเรียน 

     

2 มีการท าแผนภูมิการบริหารงานวิชาการและมอบหมายงาน
เป็นลายลักษณ์อักษร 

     

3 มีการจัดท าพรรณนางานวิชาการ      
4 มีการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการทุกปีการศึกษา      
5 มีเอกสารคู่มือครูและคู่มือนักเรียนทุกปีการศึกษา      
6 มีแผนงานวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษร      
7 มีคณะกรรมการวิชาการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน      
8 มีการจัดท าหลักสูตรโรงเรียน   หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
     

9 มีการนิเทศภายใน การก ากับ  และการติดตามประเมินผลและ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

     

10 มีการจัดกลุ่มการเรียนให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความ
ต้องการ ความถนัด และความสนใจ 

     

11 มีแนวปฏิบัติและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอน
ตามตารางสอนท่ีแน่นอนเหมาะสม และสม่ าเสมอ 

     

12 มีแนวปฏิบัติและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในกา รจัดครูเข้าสอน
แทนที่แน่นอนเหมาะสม และสม่ าเสมอ 
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ข้อที่ การปฏิบัติงานวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
13 มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานทาง

วิชาการ 
     

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1 ครูมีความรู้ในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     

2 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา  และน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้อย่างสม่ าเสมอและตรวจสอบได้ 

     

3 โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 

     

4 มีการจัดบรรยากาศ   สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

     

5 มีการจัดหา จัดท าสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้และน าไปใช้ได้      
6 มีแนวปฏิบัติ และด าเนินการสอนซ่อมเสริมตามแนวปฏิบัติ  

และน าผลการสอนซ่อมเสริมมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงในการ
สอนซ่อมเสริม 

     

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน       

2 นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด  วางแผนปฏิบัติและแก้ปัญหาใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

     

3 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างน้อย 20 
ชั่วโมงต่อปี 

     

4 มีการส ารวจความต้องการของครูและควา มจ าเป็นของ
โรงเรียน 

     

5 มีการจัดบรรยากาศทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้      
6 ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์  วิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 
     

7 ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้      
8 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน      

ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
1 มีระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียน      
2 มีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ครบทุกรายวิชา 
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ข้อที่ การปฏิบัติงานวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
3 มีการจัดเก็บเอก สารวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่างเป็น

ระเบียบและสะดวกในการใช้ 
     

4 มีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน      
5 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในวัดผลและประเมินผลการเรียน

อย่างเหมาะสม 
     

6 มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียนที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

     

7 มีการจัดเก็บรักษาหลักฐานงานทะเบียนนักเรียนที่ดีและ
ปลอดภัย 

     

8 ก าหนดขอบข่ายและแนวปฏิบัติงานแนะแนวอย่างชัดเจน      
9 จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน      
10 จัดระบบแนะแนวเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
11 ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแนะแนว      
12 ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนว      
13 ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน

การแนะแนวกับโรงเรียนในเครือขาย 
     

14 ประเมินผลงานแนะแนวและน าไปปรับปรุงพัฒนางานแนะ
แนว 

     

ด้านการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
1 ก าหนดแนวปฏิบัติการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการอย่าง

ชัดเจน 
     

2 มีการประเมินผลด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุก 
ภาคเรียน 

     

3 มีการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการโดยมีหลักฐานให้
ตรวจสอบได้ 

     

4 ผู้บริหารปฏิบัติ งานโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนทั้งใน ระยะสั้น
และระยะยาว 

     

5 มีการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการในระดับหน่วยย่อย
ภายในโรงเรียน 

     

6 มีการประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ      
7 มีการตรวจสอบหลักฐานการด าเนินงานด้านวิชาการเป็นระยะ      
8 มีการวิเคราะห์ผลการ ประเมินและน าผลการวิเคราะห์ไป

ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานวิชาการ 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 
  ค าชี้แจง : เพ่ือการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอความกรุณาได้เขียนข้อเสนอแนะตามความ
คิดเห็นของท่านในท่ีก าหนดไว้ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
  
 ด้านการวางแผนงานวิชาการ……………………………………………………………………………………..    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 ด้านการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
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การแปลผลค่า IOC จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
   
1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ 

ค าถามข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่า IOC แปลผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
4 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
5 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
11 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

 
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ค าถามข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่า IOC แปลผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
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3. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 

ค าถามข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่า IOC แปลผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

 
4. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 

ค าถามข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่า IOC แปลผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
13 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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5. ด้านการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 

ค าถามข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่า IOC แปลผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

 

หมายเหตุ  เกณฑ์การตัดสิน IOC ที่เหมาะสมควรมีค่า 0.50 – 1.00 
    ได้คัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 จ านวน 49 ข้อ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
ค่าอ านาจจ าแนกและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก(r) การแปลผล ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก(r) การแปลผล 
1 0.59 ใช้ได้ 26 0.76 ใช้ได้ 
2 0.63 ใช้ได้ 27 0.72 ใช้ได้ 
3 0.68 ใช้ได้ 28 0.69 ใช้ได้ 
4 0.73 ใช้ได้ 29 0.73 ใช้ได้ 
5 0.68 ใช้ได้ 30 0.66 ใช้ได้ 
6 0.70 ใช้ได้ 31 0.51 ใช้ได้ 
7 0.65 ใช้ได้ 32 0.57 ใช้ได้ 
8 0.63 ใช้ได้ 33 0.60 ใช้ได้ 
9 0.62 ใช้ได้ 34 0.67 ใช้ได้ 
10 0.68 ใช้ได้ 35 0.69 ใช้ได้ 
11 0.58 ใช้ได้ 36 0.53 ใช้ได้ 
12 0.58 ใช้ได้ 37 0.63 ใช้ได้ 
13 0.71 ใช้ได้ 38 0.61 ใช้ได้ 
14 0.66 ใช้ได้ 39 0.58 ใช้ได้ 
15 0.73 ใช้ได้ 40 0.64 ใช้ได้ 
16 0.67 ใช้ได้ 41 0.57 ใช้ได้ 
17 0.65 ใช้ได้ 42 0.65 ใช้ได้ 
18 0.71 ใช้ได้ 43 0.63 ใช้ได้ 
19 0.70 ใช้ได้ 44 0.67 ใช้ได้ 
20 0.74 ใช้ได้ 45 0.66 ใช้ได้ 
21 0.63 ใช้ได้ 46 0.62 ใช้ได้ 
22 0.62 ใช้ได้ 47 0.64 ใช้ได้ 
23 0.67 ใช้ได้ 48 0.65 ใช้ได้ 
24 0.63 ใช้ได้ 49 0.59 ใช้ได้ 
25 0.70 ใช้ได้  

 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.95 
 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่างของ 

Krejcie and Morgan 
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ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 
 

N n N n N n N n 
10 10 150 108 460 210 2,200 327 
15 14 160 113 480 214 2,400 331 
20 19 170 118 500 217 2,600 335 
25 24 180 123 550 226 2,800 338 
30 28 190 127 600 234 3,000 341 
35 32 200 132 650 242 3,500 346 
40 36 210 136 700 248 4,000 351 
45 40 220 140 750 254 4,500 354 
50 44 230 144 800 260 5,000 357 
55 48 240 148 850 265 6,000 361 
60 52 250 152 900 269 7,000 364 
65 56 260 155 950 274 8,000 367 
70 59 270 159 1,000 278 9,000 368 
75 63 280 162 1,100 285 10,000 370 
80 66 290 165 1,200 291 15,000 375 
85 70 300 169 1,300 297 20,000 377 
90 73 320 175 1,400 302 30,000 379 
95 76 340 181 1,500 306 40,000 380 
100 80 360 186 1,600 310 50,000 381 
110 86 380 191 1,700 313 75,000 382 
120 92 400 196 1,800 317 100,000 384 
130 97 420 201 1,900 320   
140 103 440 205 2,000 322   

(ที่มา : Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. Educational and Psychological 
Measurement, 1970 : 608 – 609) 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล  : นางจารุวรรณ  พุทธลา 
   

วัน  เดือน   ปี  เกิด   : 24  เมษายน  2514 
   

สถานที่เกิด : อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 
   

สถานที่อยู่ปัจจุบัน : 224  หมู่ 7 ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
   

ต าแหน่งและประวัติ
การท างาน 

: พ.ศ. 2552- 2555 ครูผู้ช่วย โรงเรียนเพชรรัตตราชสุดา อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว 
พ.ศ.2555 ครูคศ .1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
2557-ปัจจุบัน ครูคศ.1 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
รับราชการครู ที่โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

   

ประวัติการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (ค.บ.) วิชาเอกภาษาไทย  สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
 : ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
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