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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ ปญหาการบริหารงานวิชาการ  เปรียบเทียบสภาพ 

ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2ระหวางกลุมอํานวยการกับกลุมครูผูสอน และ

จําแนกตามขนาดของโรงเรียนกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือผูบริหารโรงเรียน รองผูบริหาร

โรงเรียนครูผูสอนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผูทรงคุณวุฒิประเมินภายในโรงเรียนของกลุม

เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รอยเอ็ดเขต 2ปการศึกษา2557จํานวน 70คนเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานดวยคาที (Independent–samples t-test) 

ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 

  1.สภาพการบริหารงานวิชาการแตละดานของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 จําแนกเปนกลุมอํานวยการ

โดยรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 3.60สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 และกลุมครูผูสอน   โดยรวมอยูใน

ระดับมากคาเฉลี่ย 3.89สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 

  2.ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทา

หาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 จําแนกเปนกลุมอํานวยการโดยรวมอยู

ในระดับมากคาเฉลี่ย 3.61สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08และกลุมครูผูสอนโดยรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 

3.56สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 

  3.ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2ระหวางกลุม

อํานวยการกับกลุมครูผูสอน ในแตละดานไมแตกตางกันและระหวางโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาด

เล็กในแตละดานไมแตกตางกัน 

ง 



  4.ผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2ระหวางกลุม

อํานวยการกับกลุมครูผูสอน ในแตละดานไมแตกตางกันและระหวางโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาด

เล็กในแตละดานไมแตกตางกัน 

  5.ปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สามขาทาหาดยาว เรียงตามลําดับความถ่ีของแตละดาน คือดานการวัดผลและประเมินผลดานการใชสื่อการ

เรียนการสอนดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอนดานนิเทศ

การเรียนการสอนและดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สําหรับการแกปญหาการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  เรียงตามลําดับความถ่ีของแต

ละดาน คือดานการวัดผลและประเมินผลดานการใชสื่อการเรียนการสอนดานการพัฒนาบุคลากรทางการ

สอนดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชดานนิเทศการเรียนการสอนและ ดานการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 
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 This research serves the purposes to study states of problems in academic 

affairs administrations at the target schools and compare them to variables within inter-

groups of commanding tasks, teaching-burdened teachers, medium sized schools, and small 

sized ones. The target schools are those affiliated to SamkhaThahat Yao’s Educational 

Quality Development Network Group under  Roi Et Elementary Education Service Office 2. 

The target group numbers 70 individuals, comprising school administrators, deputy school 

administrators, Basic Education Commission’s members, and highly qualified guests 

undertaking internal assessment of the target schools in B.E. 2557. The data collection 

instrument is five rating scale questionnaires. The statistics utilized for processing data 

encompass: mean and standard deviation, testing hypotheses with t-test (Independent 

Samples). 

 Outcomes of the research findings:  

 1. States of academic affairs administrations at the target schools have rated 

‘high’ in the overall aspect. Within the group of commanding tasks, means scored at 3.60 

and standard deviations at 0.36, as did in the overall aspect within teaching-tasked teachers, 

with means making up 3.56 and standard deviation 0.58. 

 2. Problems of academic affairs administrations at the target schools have 

scaled ‘high’ in the overall aspect. Within the group of commanding tasks, means 

accounted for 3.61 and the standard deviation 0.08, as proved the same in the overall 

aspect within teaching-tasked teachers, with means taking up 3.56 and standard deviation 

0.78. 

 3. Comparative results of states of academic affairs administrations in these 

target schools bear no significant differences in each aspect within the commanding tasks, 

as did in the overall aspect within groups of medium sized schools and small sized ones. 

ฉ 



 4. Comparative outcomes of problems on academic affairs administrations in 

these target schools confirmed no significant differences in each aspect within the groups of 

commanding tasks, as did within groups of medium sized schools and small sized ones. 

 5. Problems of academic affairs administrations at the target schools ranked in 

descending order of frequencies in each aspect included: measurement and evaluation,  

theuse of instructional media, curriculum arrangement and implementation, educational 

personnel development, instructional supervision, and arrangement of activities for 

developing learners. As for solutions to problems of school administrators’ such 

administrations at their schools in each aspect, the aspects placed in descending order of 

frequencies embraced: a) measurement and evaluation, b) the use of instructional media,  

c) educational personnel development, d) curriculum arrangement and implementation,  

e) instructional supervision and arrangement of activities for developing learners. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก ดร.ธีรภัทร  ถ่ินแสนดี อาจารยที่ปรึกษาหลัก  

รศ.ดร.สุเทพ  เมยไธสง อาจารยที่ปรึกษารวม  ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางที่ถูกตอง  ตลอดจน

แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความละเอียดถ่ีถวนและเอาใจใสดวยดีเสมอมา  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางย่ิง 

จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว  ณโอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ  ผศ.ดร.สุรสิทธ์ิ ไกรสิน  ดร.กฤตยากร  ลดาวัลย  อาจารยประจําภาควิชาการ

บริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร และ นายสายสมุทร สหนิุล ผูอํานวยการโรงเรียนสามขาพิทยาคม ที่ให

ความอนุเคราะหในการตรวจสอบ รวมทั้งใหคําแนะนําแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัยใหมีคุณภาพใหความรู 

ใหคําปรึกษา ตรวจแกไขและวิจารณผลงาน ทําใหงานวิจัยมีความสมบูรณย่ิงข้ึน และผูทรงคุณวุฒิทุกทาน 

นอกจากน้ียังไดรับความอนุเคราะหจากทานผูอํานวยการโรงเรียนรองผูอํานวยการโรงเรียนคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานผูทรงคุณวุฒิประเมินภายในโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2ที่ใหความ

รวมมือเปนอยางดีในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัยทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดีขอกราบ

ขอบพระคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนที่ใหกําลังใจและสนับสนุนผูวิจัยเสมอมา  

 คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับน้ี  ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทิตาแด บุพการี 

บูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทานทั้งในอดีตและปจจุบัน ที่ทําใหขาพเจาเปนผูมีการศึกษา และประสบ

ความสําเร็จมาจนตราบเทาทุกวันน้ี 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  รัฐบาลไดใหความสําคัญของการจัดการศึกษาซึ่งเห็นไดจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 80 และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 กลาววาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตอง

สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพกระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการจัดการศึกษาและมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความ

สมดุลทั้งดานรางกายความรูคุณธรรมมีจิตสํานึกในพลเมืองไทยเปนพลเมืองโลกยึดมั่นในการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 2) ดังน้ัน

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแหงชาติตองรวมกันผลักดันการจัดการศึกษาเพื่อเปนการยกระดับ

การศึกษาของประเทศใหเกิดประโยชนกับคนไทยทุกคนโรงเรียนจึงถือวาเปนหนวยงานที่สําคัญที่สุดในการ

ดําเนินการจัดการศึกษาและเปนหนวยงานที่ตองนําแนวนโยบายการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติใหมากที่สุด 

  การบริหารโรงเรียนเปนการดําเนินการการควบคุมการจัดการการบริการเกี่ยวกับเรื่องราว

ตางๆในโรงเรียนซึ่งเกี่ยวของกับการเรียนการสอนและการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนอันไดแกครูนักเรียน

หลักสูตรแบบเรียนอุปกรณกิจกรรมบริการตางๆอาคารสถานที่งานติดตอสื่อสารงานการเงินและ

งบประมาณตางๆงานบริหารโรงเรียนน้ันจะข้ึนอยูกับขนาดของโรงเรียนลักษณะงานและความคิดเห็นของ

ผูบริหารการบริหารโรงเรียนจึงเปนภารกิจที่สําคัญของผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่จะตอง

รวมกันดําเนินงานของโรงเรียนใหเปนไปตามเปาหมายเปนที่ยอมรับของสมาชิกในสังคมและเกิดประโยชน

สูงสุดแกนักเรียนพอจะสรุปไดวาการบริหารโรงเรียนคือการดําเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนโดยบุคคลหลาย

ฝายเพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกายอารมณสังคมจิตใจและสติปญญาตลอดจนเปนสมาชิกที่ดี

ของสังคมตอไปความสําเร็จของสถานศึกษาอยูที่การบริหารงานวิชาการซึ่งงานวิชาการมีขอบขายกวางขวาง

ในดานหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยทั่วไปสถานศึกษาที่จัดการศึกษาไมวาจะระดับใดจะมีหลักสูตร

และโปรแกรมการศึกษาที่ใชรวมกันโดยทั่วไปหลักสูตรจัดโดยสวนกลางดังน้ีขอบขายของงานวิชาการจะ

ครอบคลุมต้ังแตการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการการจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนการจัดบริการ

การสอนและการจัดการวัดและประเมินผลรวมทั้งการติดตามผล (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2545, หนา  3) 

  ผูบริหารสถานศึกษาเปนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษามีหนาที่เปนหัวหนาหนวยงานหรือ

สถานศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดโดยนํากฎระเบียบเกณฑ
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และมาตรฐานที่กําหนดมาดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติดําเนินการตามแนวทางเปาหมายและ

วัตถุประสงคที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดรวมทั้งบริหารงานในฐานะผูบังคับบัญชาของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีการบริหารและการตัดสินใจโดยองคคณะบุคคลมี

วางแผนและดําเนินงานตามแผนที่วางไวบริหารงานวิชาการงบประมาณบุคคลและการบริหารทั่วไปตาม

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของโดยถูกตองโปรงใสและสามารถใหผูอื่นตรวจสอบไดสํานักงานปฏิรูป

การศึกษา (2542, หนา 53) กลาววาผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนผูนําหนวยงานหรือสถานศึกษาในการ

พัฒนาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวผูบริหารอยูในฐานะที่ถูกคาดหมาย

ใหเปนผูนําทุกสิ่งทุกอยางสําหรับทุกคนจึงเปนภาระที่หนักและทาทายความศรัทธาของบุคลากรใน

หนวยงานและบุคคลภายนอกจะมีตอหนวยงานหรือไมน้ันอันดับแรกที่ทุกคนจับจองก็คือผูบริหาร 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543, หนา 8) ไดเสนอความคิดไววาผูบริหารเปรียบเสมือนเสา

หลักที่สําคัญย่ิงตอหนวยงานตอผูใตบังคับบัญชาและตอผลงานอันเปนสวนรวมคุณภาพและบทบาทของ

ผูบริหารมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับคุณภาพของสถานศึกษารวมทั้งมีผลสะทอนตอผลงานและวิธี

ปฏิบัติงานของสถานศึกษาแตละแหงอยางมากสมรรถภาพของผูบริหารเปนดัชนีบงความสําเร็จของการ

บริหารการที่ผูบริหารไดมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของการบริหารสถานศึกษาจะเปนสิ่งจะชวยใหการจัด

การศึกษาสําเร็จลุลวงไปดวยดีและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543, หนา 43) ไดให

ความสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาไววาหนาที่และภาระในความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาอยู

กับผูบริหารสถานศึกษาเพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่สําคัญในการบริหารงานตางๆใหเกิด

ผลสําเร็จและเปนผูนําในการกําหนดนโยบายเปาหมายวางแผนและดําเนินงานรวมกับบุคลากรและทุกฝายที่

เกี่ยวของเพื่อใหการบริหารบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาและสอดคลองกับเปาหมายการจัดการศึกษาของ

ชาติทําใหผูบริหารสถานศึกษาจําเปนที่จะตองพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถในการบริหาร

สถานศึกษาดานการบริหารงานวิชาการดานการบริหารบุคคลดานการบริหารกิจการนักเรียนดานการ

บริหารธุรการการเงินพัสดุและดานการบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกฎหมายกฎระเบียบและขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของกําหนดไว 

 ผูบริหารเปนบุคคลสําคัญที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จเพราะโรงเรียนไมใชเปนเพียงสถานที่

เตรียมอนาคตใหเด็กเทาน้ันแตยังเปนสถานที่ที่นักเรียนครูและผูบริหารไดอยูรวมกันอาศัยเติบโตและพัฒนา

ไปดวยกันการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพขององคกรโดยทั่วไปจะเพงเล็งไปที่ผูบริหารเปนอันดับแรกและ

คุณภาพของผูรวมงานเปนอันดับรองลงมาเพราะตําแหนงผูบริหารเปนตําแหนงที่รับผิดชอบในการกําหนด

เปาหมายองคกรการริเริ่มทางานใหมๆการวางแผนงานการพัฒนาประสานงานในฝายตางๆที่รับผิดชอบ

ตลอดถึงการปรับปรุงงานใหกาวหนาอยูเสมอเพราะการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตอง

สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
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 งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถาบันการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทไมวาจะ

เปนการบริหารงานในมหาวิทยาลัยสถานศึกษาช้ันสูงอื่นๆหรือการบริหารงานในโรงเรียนก็ตามเราอาจกลาว

ไดวามาตรฐานและคุณภาพของสถาบันการศึกษาทุกระดับที่กลาวมาน้ันอาจพิจารณาไดจากผลงานดาน

วิชาการเปนประการสําคัญผลงานดานวิชาการจะเปนสิ่งบงช้ีใหเห็นถึงมาตรฐานและคุณภาพของ

สถาบันการศึกษาน้ันๆวามีอยูมากหรือนอยเพียงใดงานวิชาการจะสัมฤทธ์ิผลหรือไมน้ันปจจัยที่สําคัญ

ประการหน่ึงยอมข้ึนอยูกับบทบาทและความรับผิดชอบของผูบริหารวาจะใหความสําคัญและทุม เท

สติปญญากําลังกายกําลังใจเพื่อการบริหารงานวิชาการมากนอยแคไหนนอกจากน้ีในการบริหารงานวิชาการ

ผูบริหารยังจะตองขอความรวมมือและความชวยเหลือจากบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาโดยเฉพาะอยางย่ิง

คณะครูอาจารยเจาหนาที่ทุกฝายและนักเรียนทุกคนและหากบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนใหความรวมมือ

มีความต้ังใจจริงจะหนาที่ของตนอยางเต็มกําลังความสามารถและความรับผิดชอบอยางครบถวนสมบูรณ

แลวน้ันยอมจะเปนปจจัยสําคัญในอันที่จะทําใหงานวิชาการของสถานศึกษาพัฒนาตอไปอยางมี

ประสิทธิภาพไดมาตรฐานและมีคุณภาพตามเปาหมายที่ต้ังไว (อนุศักด์ิ สมิตสันต, 2540, หนา 1) 

  การบริหารวิชาการถือวาเปนหัวใจสําคัญของการศึกษาทุกระดับเริ่มตนต้ังแตช้ันประถมศึกษา

จนถึงระดับปริญญาเอก ซึ่งทุกโรงเรียนทุกสถาบันตองมีการวางแผนและสงเสริมในดานวิชาการใหไดมาก

ที่สุดเพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดศึกษาเลาเรียนแลวจบออกมามีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยเฉพาะ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตองเนนการบริหารวิชาการใหทันตอโลกตอสถานการณที่เจริญกาวหนา

ไปอยางรวดเร็วและไมหยุดย้ังเพื่อผูเรียนจะไดมีความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพ 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยมาพอสรุปไดวาการบรหิารงานวิชาการในสถานศึกษาตอง

อาศัยปจจัยหลายอยาง  ผูวิจัยในฐานะเปนหัวหนางานวิชาการโรงเรียนสามขาพิทยาคมจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขา

ทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2เพื่อประโยชนในการพัฒนา

คุณภาพการบริหารงานวิชาการ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน คุณภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

  2. เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 
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  3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ระหวางกลุม

อํานวยการกับครูผูสอน และระหวางโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็ก 

  4. เพื่อเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ระหวางกลุม

อํานวยการกับครูผูสอน และระหวางโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็ก 

  5. เพื่อนําเสนอปญหาและแนวทางแกปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม

เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  

เขต 2 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

  1. กลุมอํานวยการและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2  แตกตางกัน 

    2. กลุมอํานวยการและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2  แตกตางกัน 

 

  3. กลุมอํานวยการและครูผูสอนจากโรงเรียนขนาดตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2  แตกตางกัน 

  4. กลุมอํานวยการและครูผูสอนจากโรงเรียนขนาดตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2  แตกตางกัน 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

  1. กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือ ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน

ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผูทรงคุณวุฒิประเมินภายในโรงเรียนของกลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2

ปการศึกษา 2557 จํานวน 70 คน 
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  2. ขอบเขตเน้ือหาการวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รอยเอ็ด เขต 2 ตามขอบขายการบริหารงานวิชาการจะประกอบไปดวย 6 ดาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2550 หนา 7) ดังน้ีคือ ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการใชสื่อการเรียนการสอน ดาน

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการนิเทศการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการ

สอนและดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

  3. พื้นที่ที่ศึกษาไดแกโรงเรียนสังกัดกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 จํานวน 5 โรงเรียนไดแก 

 3.1 โรงเรียนสามขาพิทยาคม 

 3.2 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธปลาคูณมวงนอย 

 3.3 โรงเรียนชุมชนบานหมากยาง 

 3.4 โรงเรียนบานโพนทอง 

 3.5 โรงเรียนบานหนองพลับ 

 4. ระยะเวลาท่ีศึกษา ผูวิจัยจะทําการวิจัยในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2557  

 

1.5 ตัวแปรที่ศึกษา  

  1. ตัวแปรตน  

   1) กลุมอํานวยการ 

    2) ครูผูสอน 

    3) ขนาดของโรงเรียน   

  2. ตัวแปรตาม 

  สภาพการบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2

จํานวน  6  ดาน คือ  ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชดานการใชสื่อการเรียนการสอนดาน

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานการนิเทศการเรียนการสอนดานการวัดผลและประเมินผลการเรียน          

การสอนและดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 

  การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานทางวิชาการของสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับ

การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาปรับปรุง และสงเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิผลสูงสุดตอ

ผูเรียน  เพื่อบรรลุเปาหมายของหลักสูตร ประกอบไปดวย 6 ดานดังน้ีคือ 



6 
 

   1. ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ประกอบดวย 1) การจัดทําระเบียบ

และแนว 

ทางการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร 2) การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 3) การนําหลักสูตรไปใช 4) การ

ตรวจสอบทบทวนการใชหลักสูตร 5) การายงานการตรวจสอบทบทวนหลักสูตร 6) การพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร 

   2. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน ประกอบดวย 1) การเลือกสื่อการเรียนการสอน 2) 

การเตรียมความพรอม 3) การนําเสนอ 4) การสรุปและประเมินผลการใชสื่อ 5) การจัดกิจกรรมตอเน่ือง 

   3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย 1) คิดดวยตนเอง 2) ปฏิบัติจริง

เรียนรูจากสภาพจริง 3) มีสวนรวมในกระบวนการและกิจกรรมที่มีการเรียนรู  4) ทํางานเปนทีม 5) 

แสดงออกอยางอิสระ 6) แสวงหาความรูอยางอิสระ 7) ฝกสมาธิ 

   4. ดานการนิเทศการเรียนการสอน ประกอบดวย 1) เพื่อใหไดผลงานดีมีคุณภาพสูง 2) 

เพื่อพัฒนางาน 3) เพื่อพัฒนาคน 4) เพื่อประสานงานและประสานความสัมพันธระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ            

5) สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

   5. ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน ประกอบดวย 1) เปดโอกาสใหทุก

ฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวม 2) สอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 3) เพื่อปรับปรุงพัฒนา

ผูเรียนการจัดการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน 4) เปนสวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน มีวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัด 5) ผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบผลการ

ประเมิน 6) มีการเทียนโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษา 7) จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา 

    6. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน ประกอยดวย 1) การกําหนดนโยบายการ

วางแผน 2) การกําหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนา 3) การปฐมนิเทศและประเมินผลงาน 4) การพัฒนาความรู

ทักษะและทัศนคติ 5) การจัดระบบสื่อสาร 

  สภาพการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ลักษณะที่เปนจริงในการดําเนินงานวิชาการ เปนการ

คํานึงถึงการพัฒนาสูความเปนเลิศ ทําใหดีที่สุดนําไปสูคุณภาพที่คาดหวัง คํานึงถึงวัตถุประสงคและ

เปาหมายของการศึกษาโดยใหบุคลากรทุกฝายไดรับผิดชอบรวมกันทําใหผลผลิตมีคุณภาพ คํานึงถึง

ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความประหยัด การดําเนินงานทางวิชาการโดยอาศัยหลักการดังกลาวยอมจะ

สามารถบรรลุความสําเร็จคือความเปนเลิศทางวิชาการ ตามความคิดเห็นของกลุมอํานวยการและกลุม

ครูผูสอนโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

  ปญหาการบริหารงานวิชาการ หมายถึง อุปสรรคหรือขอขัดของที่ทําใหกระบวนการ

ดําเนินงานปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนไมบรรลุวัตถุประสงคหรือจุดหมายของ

หลักสูตรตามความคิดเห็นของกลุมอํานวยการและกลุมครูผูสอนโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 
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  โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว หมายถึง สถานศึกษา               

ข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 2 จํานวน 5 โรงเรียนไดแก 

 1. โรงเรียนสามขาพิทยาคม 

 2. โรงเรียนดอนโมงสัมพันธปลาคูณมวงนอย 

 3. โรงเรียนชุมชนบานหมากยาง 

 4. โรงเรียนบานโพนทอง 

 5. โรงเรียนบานหนองพลับ 

  กลุมอํานวยการ หมายถึง กลุมผูมีภารกิจในการวางแผน การจัดการ การอํานวยการ การ

ประสานงาน และติดตามผล  ประกอบดวย 

    1. ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูรักษาราชการในตําแหนง

ดังกลาวในโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

    2. รองผูบริหารโรงเรียน หมายถึง รองผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูรักษาการในกลุม

เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รอยเอ็ด เขต 2 

    3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 ในสถานศึกษาขนาดเล็กใหมี

คณะกรรมการสถานศึกษาจํานวน 9 คน และสถานศึกษาขนาดกลางใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวน 

15 คน กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

    4. ผูทรงคุณวุฒิประเมินภายในโรงเรียนหมายถึงผูทรงคุณวุฒิตามที่ไดมีประกาศ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สพฐ. 2554 (ขอ 6.1) ที่กําหนดใหทุกโรงเรียนแตงต้ัง

ผูทรงคุณวุฒิตามประกาศของหนวยงานตนสังกัด เขารวมเปนกรรมการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

  ครูผูสอน หมายถึง  ผูมีหนาทีจ่ัดประสบการณที่เหมาะสมใหนักเรียน เพื่อที่จะใหเกิดการ

เรียนรูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึน 

  ขนาดของโรงเรียน หมายถึง ขนาดของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานจําแนกขนาดของโรงเรียนโดยใชจํานวนนักเรียนเปนเกณฑคือ   

 โรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนต้ังแต 299 คนลงมา 

 โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน 300 - 599 คน 
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1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

  ผลการวิจัยทําใหไดขอความรูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 2 มี

ประโยชนดังน้ี 

   1. ผลการวิจัยจะเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของฝายบริหารในการปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารและขาราชการครูโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

   2. เพื่อใชเปนแนวทางวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานดานตาง ๆ ภายในสถานศึกษา 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 2  ผูวิจัย          

จะนําเสนอ เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยเน้ือหาที่กลาวถึง ดังตอไปน้ี 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 

 2.2 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 

 2.3 ประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการ 

 2.4 สภาพพื้นที่ที่ใชในการวิจัย 

 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

    2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 

 2.1.1 พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 

    งานวิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให

สถานศึกษาใหมากที่สุดดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว 

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูที่มีสวนไดเสีย

ทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร 

และกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผลรวมทั้งวัดปจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน ชุมชน ทองถ่ินไดอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะมาตรา 39 ใหกระทรวงกระจาย

อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร

ทั่วไป ยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 

หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังน้ันการดําเนินงาน

ดานวิชาการ มี นักการศึกษาและผูที่เกี่ยวของกับการศึกษา ไดใหนิยามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ

หลายทัศนะ ดังน้ี 

    วิชิต บุญเลิศ (2543, หนา 15) สรุปวาการบริหารงานวิชาการ เปนกระบวนการดําเนินงาน

ของบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการเรียนการสอนที่มุงผล

สูงสุดใหผูเรียนมีสัมฤทธิผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ  

    อุทัย บุญประเสริฐ (2540 : 34-39) ไดกําหนดขอบขายงานวิชาการไวครอบคลุม ในเรื่อง

ตอไปน้ี  
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  1. หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช  

  2. การสอนและการพัฒนาคุณภาพการสอน  

  3. กิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมทางวิชาการ)  

  4. สื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมหองสมุด  

  5. การวัดและประเมินผล และมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน  

  6. การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพคร ู 

    การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา หมายถึง การที่อํานาจการตัดสินใจในการดําเนินงาน

ตางๆ กระจายจากสวนกลางไปยังหนวยงานรองลงไป มี 2 ลักษณะ คือ แบบมอบอํานาจ หมายถึง การมอบ

อํานาจตัดสินใจบางสวนใหแกหนวยงานรองลงไปตัดสินใจ และการกระจายอํานาจแบบเบ็ดเสร็จคือ 

หนวยงานยอยมีความเดเสร็จในการตัดสินใจในการบริหารและรับผิดชอบ ตอผลการปฏิบัติภารกิจของ

ตนเอง มีอิสระในเชิงบริหารและการจัดการ สวนกลางควบคุมเชิงกฎหมายหรือเชิงนโยบายเทาน้ันในทาง

การศึกษากระจายอํานาจมีลักษณะของการมอบอํานาจและ ความรับผิดชอบในการบริหารและการจัดการ

จากสวนกลางไปยังสถานศึกษา เพื่อใหสามารถตัดสินใจในระดับของหนวยปฏิบัติไดแก เขตพื้นที่การศึกษา 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษานําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติโดยรวมจาก

การศึกษาการบริหาร และการจัดการศึกษาของตางประเทศของ ดร.กมล สุดประเสริฐ พบวาการกระจาย

อํานาจ มีหลักการสําคัญ  6 ประการ ไดแก หลักการนิติบัญญัติ หลักการมีสวนรวม หลักการความเปนกลาง

ทางการเมือง หลักการความเปนมืออาชีพทางการศึกษา หลักการความเปนอิสระในการบริหารจัดการ และ

หลักการประกันคุณภาพการศึกษาและเสนอตอการบริหารละจัดการการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ

การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสําหรับการศึกษา            

ข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  

    หมายถึง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการตองมีกฎหมายรองรับเพื่อเปน

หลักประกันในการนําไปปฏิบัติใหบรรลุผล  

    หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการบริหาร

และจัดการศึกษาในรูปของกรรมการการศึกษา มีความอิสระ ปลอดการแทรกแซง ทางการเมือง 

คณะกรรมการสถานศึกษาจะตองไมมาจาก ตัวแทนทางการเมือง บุคคลที่เขามา มีบทบาททางการศึกษา

ตองมาจากบุคคลที่มีประสบการณและมีทักษะทางอาชีพ เปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพทางการศึกษาและ

ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ มอบอํานาจการตัดสินใจใหกับ

คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดใหมีระบบ

การประกันคุณภาพ มีการประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษา และจัดใหมีองคกรภายนอกเขามาประเมิน

คุณภาพ เพื่อสรางความเช่ือมั่นในการ จัดการศึกษาและจัดทํารายงานประจําปไปยังผูปกครอง ชุมชนและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ  
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    เน่ืองจากการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดย

การถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทาง

วิชาการการสรางองคกรทางความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุน

ใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต โดยยึดหลักการมีสวนรวม ของสังคม ชุมชน องคกรเอกชนตาง ๆ 

และกระจายอํานาจสูสถานศึกษาเพื่อใหมีอิสระในการบริหารและจัดการ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู         

ที่นําไปสูการพัฒนาตนเองตามธรรมชาติของผูเรียนและเต็มตามศักยภาพ และกําหนดใหสถานศึกษา              

จัดกระบวนการเรียนรูสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ความแตกตางระหวางบุคคล               

ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเรียนรูจากประสบการณจริง ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน  

    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจการบริหารและ

การจัดการศึกษาไปสูสถานศึกษา เพื่อใหเกิดผลตามที่กลาวมาขางตน จึงไดกําหนดบทบาทของสถานศึกษา

ไวครบทุกดาน เชน แนวการจัดกระบวนการเรียนรู การประเมินผูเรียน การจัดทําสาระของหลักสูตร การ

บริหารวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การจัดระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน การระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน การใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล มีอํานาจการปกครอง

ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ใหอิสระในการบริหารงบประมาณ

และทรัพยากรทางการศึกษา เปนตน  

    ถาเปนสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญา ไดกําหนดใหดําเนิน

กิจการโดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการของตนเองไดอยางคลองตัว มีเสรีภาพทาง

วิชาการ เปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน ถาสถานศึกษาที่จัดตามความตองการ

ละความชํานาญของกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐใหจัดเปนการศึกษาเฉพาะ

ทางโดยคํานึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตาง ๆ 

ไวในกฎกระทรวง  

    การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา เปนแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาที่สอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญที่ตองการใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยังหนวยปฏิบัติและ เปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในทุก ๆ ดาน รวมทั้งดานการศึกษา โดยกําหนดใหมีกฎหมายและตอมามีการ

ประกาศใช พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีกระบวนการและหลักการจัดการศึกษาที่เนนใหมีการ

กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ทั้งในดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปและกระทรวงมี

หนาที่กํากับดูแล เฉพาะดานการกํากับนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรและ

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเทาน้ัน ถาเปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาจะมีการกระจายอํานาจแบบมอบอํานาจการตัดสินใจ 

และความรับผิดชอบไปยังคณะกรรมการฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง แตถาเปน
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สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา และสถานศึกษาเอกชนจะมีความเปนอิสระตามกฎหมายการ

จัดต้ังสถานศึกษาน้ัน ๆ  เปนการกระจายอํานาจแบบเบ็ดเสร็จและมีอิสระมากกวาสถานศึกษาประเภทอื่น ๆ  

ทั้งน้ีเพื่อพัฒนาคนไทยใหมีคุณภาพตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

 2.1.2 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ   

    การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักเปนหัวใจของการบริหารโรงเรียน เปนงานสําคัญย่ิง 

เพราะงานวิชาการชวยพัฒนาสติปญญา ความนึกคิดของผูเรียนทําใหผูเรียนมีคุณคาในสังคม การ

บริหารงานวิชาการจะดีมีคุณคาหรือไม ข้ึนอยูกับผูบริหารและครูไดมีนักการศึกษาหลายทานไดให

ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว ดังน้ี 

    สันติ บุญภิรมณ (2552, หนา 22) ไดกลาวถึงความหมายของการบริหารวิชาการไววา การ

บริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารจัดการกิจกรรมทุกสิ่งทุกชนิดทุกประเภทที่เกี่ยวกับการเรียนการ

สอนและการบริหารสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหการเรียนการสอน

ดําเนินไปอยางราบรื่น เปรียบเสมือนเสนเลือดใหญไปหลอเลี้ยงหัวใจ การบริหารจึงเปนหัวใจสําคัญที่สุดของ

งานวิชาการที่ทําใหงานวิชาการเกิดพลวัต (Academic Affairs Dynamic) อยูตลอดเวลาสงผลตอ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพของการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอดไป 

    ชุมศักด์ิ  อินทรรักษ (2551, หนา 2) กลาววา งานวิชาการเปนงานที่รวมภารกิจหลักของ

หนวยงานหรือสถานศึกษาที่บงบอกถึงปรัชญา จุดมุงหมายในการปฏิบัติงานเพื่อใหผูรับบริการซึ่งไดแก

นักเรียนหรือบุคคลในชุมชนไดรับการพัฒนาตนเองดานความรู เจตคติและทักษะในศาสตรตางๆ เพี่อนําไปสู

เปาหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

    พัทธธีรา รัตนชัย (2550, หนา 19) กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการ

บริหารกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถือเปนภารกิจหลักของผูบริหาร

สถานศึกษาที่จะนําพาใหสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว ซึ่งผูบริหารจะตองใหความสําคัญเปนอยาง

ย่ิงและเขาใจขอบเขตของการบริหารงานวิชาการเปนอยางดี รวมทั้งตองบริหารงานวิชาการใหมีความ

ชัดเจนและมีความแข็งแกรง เน่ืองจากงานวิชาการเปนดัชนีบงช้ีถึงมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา 

    สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2550, หนา 25) กลาววา การบริหารวิชาการ หมายถึง 

การดําเนินงานโดยการผสมผสานทรัพยากร การจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนรูใหแกนักเรียนเพื่อ

ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งการอบรมศีลธรรม

จรรยา และความประพฤติของนักเรียนเพื่อใหเปนคนดี มีความรูความสามารถทางวิชาการ ความรูรอบตัว 

ความรูเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

    กมล ภูประเสริฐ (2547, หนา 5-6) ไดกลาวถึงความหมายของการบริหารวิชาการใน

สถานศึกษา ไววา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา อันเปนเปาหมายสูงสุดในภารกิจของสถานศึกษาซึ่งคุณภาพการศึกษาที่คาดหวังคือ คุณสมบัติอัน
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พึงประสงคที่เกิดข้ึนแกผูเรียน ไดแก ความรูความเขาใจ ความคิด ทักษะความสามารถ สุขภาพกาย 

สุขภาพจิต และคุณลักษณะในดานบุคลิกภาพ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม 

    จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานทุกชนิด            

ของสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุง และสงเสริมการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิผลสูงสุดตอผูเรียน มีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายของหลักสูตร 

 2.1.3 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 

    งานวิชาการเปนงานที่มีความสําคัญย่ิง เพราะจุดมุงหมายของการบริหารวิชาการอยูที่ การ

สรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่ตองการ งานวิชาการ เปนตัวบงช้ี

คุณภาพและความสําเร็จของโรงเรียน ความสําเร็จของโรงเรียนมักจะพิจารณาจาก คุณภาพของผลผลิต คือ 

ตัวนักเรียน ดังน้ัน คุณภาพของผลผลิตจึงข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานวิชาการของโรงเรียน 

การบริหารดานวิชาการจึงเปนงานที่สําคัญของผูบริหาร โรงเรียนที่จะตองรับผิดชอบในการใชหลักการใน

การบริหารงานดานน้ีอยางมีประสิทธิภาพ  

    ชุดฝกอบรมผูบริหาร ประมวลสาระทางวิชาการ (2547, หนา17) ใหขอคิดวา งาน วิชาการ

ถือเปนหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษา ในระดับสถานศึกษาการบริหารงานวิชาการเปน กระบวนการ

ดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูตามที่ กําหนดไวในจุดมุงหมาย

ของการพัฒนาผูเรียน โดยทั่วไปงานวิชาการจะประกอบดวยการศึกษา ปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน การพัฒนาและการนําหลักสูตรไปใชการจัด เตรียมการเรียนการสอน การจัดวัสดุอุปกรณ

ประกอบการสอน และสื่อการเรียนการสอน การ สงเสริมการสอน การวัดผลประเมินผล การดําเนินงาน

เกี่ยวกับหองสมุด แหลงการเรียนรู การ นิเทศติดตามผล การวางแผนและการกําหนดวิธีการดําเนินวิชาการ

รวมถึงการประชุมทาง วิชาการ  

    การบริหารวิชาการในยุคปฏิรูปการศึกษา  โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะมี

โอกาสในการตัดสินใจมากข้ึน หลักการกระจายอํานาจทางการศึกษา ที่ใหสถานศึกษาและ สํานักงานเขต

พื้นที่รับผิดชอบการบริหารงานวิชาการโดยตรง เปนเรื่องที่สถานศึกษา และ สํานักงานเขตพื้นที่จะตอง

ปรับตัวอยางมาก ผูบริหารสถานศึกษาจะตองรู เขาใจ และมีทักษะ เกี่ยวกับการบริหารวิชาการ โดยเฉพาะ

ในเรื่องของการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการ เรียนรูมากย่ิงข้ึน และโรงเรียนที่ประสบ

ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารตองเปน ผูนําทางวิชาการทั้งทางดานหลักสูตร และการเรียน

การสอน ซึ่งหมายความวา ผูบริหารและผูที่ เกี่ยวของทุกฝายตองรูและเขาใจกรอบแนวความคิดของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนอยางดี จน

สามารถนําไปดําเนินการจัดทํา หลักสูตรสถานศึกษาที่เปนไปตามหลักสูตรแกนกลาง และในขณะเดียวกันก็

สนองความตองการความสนใจ และศักยภาพของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ิน รวมทั้งสามารถ

พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีการเรียนรูที่เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาแหลงการเรียนรูที่เพียงพอ  
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    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 29) ไดกลาวถึงความสําคัญของ

การบริหารงานวิชาการไววา ในบรรดางานที่อยูในขอบขายการบริหารงานโรงเรียนน้ันงานวิชาการเปนงาน

หลักและมีความสําคัญอยางย่ิง เพราะเปนงานที่สงผลตอตัวนักเรียนโดยตรงทั้งดานคุณสมบัติ ที่ตองการ 

จริยธรรมและความรู การบริหารงานวิชาการจะมีประสิทธิภาพหรือไมจึงข้ึนอยูกับผูบริหารและครู ดังน้ัน 

ผูบริหารจาเปนตองมีความรู การบริหารงานวิชาการเปนอยางดี โดยจะตองใหความสําคัญสนใจและ

ตระหนักถึงหนาที่ ความรับผิดชอบ รูจักปรับปรุงตนเองใหรูและเขาใจงานวิชาการ สามารถเปนผูนาของครู

ดานวิชาการได 

    ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543, หนา 1) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ

ไววา การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด 

มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เน่ืองจากงานวิชาการ

เกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา

และเกี่ยวของกับผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวของทางตรง

และทางออมก็อยูที่ลักษณะของงานน้ัน 

    สุรพล อินทรแหยม (2542, หนา 295) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการไว

วา การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักที่เปนงานหัวใจของโรงเรียน มีหลักสูตรเปนสวนสําคัญที่สุดของงาน

วิชาการ ใชกากับการจัดระบบการทางานใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพใหไดคนที่เปนสมบูรณ 

    อุทัย บุญประเสริฐ (2540, หนา 34) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการไววา 

การบริหารงานวิชาการเปนหลักของโรงเรียนมีความสําคัญอยางย่ิงตอการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย

ที่ต้ังไว มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเดนชัดเมื่อการบรหิารงานวิชาการประสบความสําเร็จ 

    สมิท และคนอื่นๆ (Smith and others, 1971, p.170) ใหความเห็นถึงความสําคัญของการ

บริหารงานวิชาการวา การบริหารการศึกษาตองรับผิดชอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม กับการบริหาร

โรงเรียน ดังน้ี  

- งานบริหารวิชาการ รอยละ 40  

- งานในหนาที่ทั่วไป รอยละ 5  

- งานบริหารบุคลากรที่เปนผูสอนและฝายสนับสนุนการเรียนการสอน รอยละ 20  

- งานบริหารการเงิน รอยละ 5  

- งานบริหารงานอาคารสถานที ่รอยละ 5  

- งานบริหารกิจกรรมนักเรียน รอยละ 20  

    งานบริหารดานความสัมพันธกับชุมชน รอยละ 5  

    กรมวิชาการ (2539, หนา 8-9) ไดเสนอแนวทางพัฒนาการศึกษาวาจะตองหลอมรวมไปสู

คุณภาพที่แสดงออกเปนสมรรถนะของผูเรียน 3 ประการ คือ  

     1. ผูเรียนตองสามารถคิดอยางรอบคอบ นําขอมูลมาคิดวิเคราะหมีวิจารณญาณสูง  
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    2. ผูเรียนตองสามารถวางแผนไดดี มีแผนหลัก แผนรองเพื่อสรางทางเลือกและเลือก

ทางเลือกที่ดีได  

    3. ผูเรียนตองเปลี่ยนแปลงตัวเองไดอยางถูกตอง สอดคลองกับสถานการณโลก โดยเสนอ

วิธีการที่จะกอใหเกิดคุณภาพโดยการจัดใหมีระบบขอมูล ทองถ่ิน การบริหารลักสูตร การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมคร ูการใหชุมชนเปนฐานสนับสนุนและการระดมความรวมมือจากชุมชน   

    กลาวโดยสรุปไดวา การบริหารงานวิชาการนับเปนงานที่สําคัญของโรงเรียน เปนหนาที่หลัก            

ของโรงเรียน ถือเปนหัวใจของการบริหารโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไมข้ึนอยูกับงานวิชาการของโรงเรียน        

ที่จะสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม และคุณสมบัติตามที่ตองการเพื่อนําไปใชในการ

ดํารงชีวิต ในสังคมตอไปไดเปนอยางดี 

 2.1.4 หลักการบริหารงานวิชาการ 

    การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษาหรือโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไมดี 

ข้ึนอยูกับการบริหารงานวิชาการทั้งสิ้น ดังน้ันในการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารจาเปนจะตองมีหลักการใน

การบริหารงานดานน้ีอยางมีประสิทธิผล หลักการบริหารงานวิชาการเปนแนวคิดเพื่อปฏิบัติไปสูความสําเร็จ

ในการบริหารงานวิชาการจําเปนตองมีหลักการที่สําคัญ ๆ ดังน้ีอุทัย  

    กาญจน เรืองมนตรี (2554, หนา 15-16) ไดกลาวถึงหลักการบริหารงานวิชาการไววาในการ

บริหารงานวิชาการจะตองมีหลักการและวิธีดําเนินงานเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารดังน้ัน           

ในหลักการเบื้องตนของการบริหารจึงตองมีความชัดเจนในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 

    1. ยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริง  

โดยมีคร ูผูบริหาร ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวม 

    2. มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรู โดยถือผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 

    3. มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรูรวมทั้ง

เปนเครือขายและแหลงการเรียนรู 

    4. มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดใหมีดัชนีช้ีวัดคุณภาพการจัดหลักสูตร

และกระบวนการเรียนรูและสามมารถตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไดทุกชวงช้ันทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศึกษา 

    5. มุงสงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2550, หนา 26) ไดกลาวถึง หลักการบริหารงานวิชาการ

วา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตองอาศัยหลักการและ

วิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
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    1. ยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบ หลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐานและสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของชุมชน และสังคมอยางแทจริง โดยมีครูและ 

ผูบริหาร ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวม 

    2. มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรูโดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 

    3. มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู

รวมทั้งสรางเครือขายและแหลงเรียนรู 

    4. มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดใหมีดัชนีช้ีวัดคุณภาพการจัดหลักสูตร

และกระบวนการเรียนรูและสามารถตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไดทุกชวงช้ัน 

    5. มุงสงเสริมใหมีการสรางเครือขายและความรวมมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพใน

การจัดและการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

    ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2546, หนา 22-25) ไดกลาวถึงหลักการบริหารงานวิชาการไววา 

หลักการบริหารงานวิชาการเปนแนวคิดเพื่อปฏิบัติไปสูความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการจําเปนตองมี

หลักการที่สําคัญ ๆ ดังน้ี 

    1. หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality management) เปนการบริหารงานเพื่อนําไปสูความ

เปนเลิศทางวิชาการ องคประกอบของคุณภาพที่เปนตัวช้ีวัดคือผลผลิตและกระบวนการเปนปจจัยสําคัญที่

ทาใหบุคลากรและผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพเปนที่ยอมรับของสังคมในระดับสากล

มากข้ึน โดยอาศัยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ 

และการประกันคุณภาพ 

    2. หลักการมีสวนรวม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหารได

พัฒนามาอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอตลอดเวลา โดยทุกคนในหนวยงานมีสวนรวมเสนอแนะปรับปรุงและ

พัฒนา หลักการมีสวนรวมตองการใหทุกคนไดรวมกันทางาน ซึ่งลักษณะของงานวิชาการตองอาศัยความ

รวมมือจากหลายฝายอาจดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งจะมีเปาหมายการทํางานรวมกัน 

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพไดมากข้ึน การมีสวนรวมตองเริ่มจาก การรวมคิด รวมทํา และรวมประเมิน 

    3. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การกํากับที่ดี การดูแลอยางดี

ประกอบดวยสี่ประการ ดังน้ี 

    3.1 เปาหมายตองสอดคลองตอความตองการหรือความจําเปนของสังคมหรือชุมชน 

(Relevance) สถานศึกษาตองทาในสิ่งที่สอดคลองกับประโยชนของผูเรียน ประโยชนของสังคม ชุมชน 

3.2 มีความโปรงใส (Transparency) กระบวนการบริหารตองโปรงใส ตรวจสอบได 

อธิบายไดดวยเหตุผล และมีความยุติธรรมแกทุกฝาย 

3.3 ทุกข้ันตอนมีผูรับผิดชอบ (Accountability) มีผูยอมรับในผลของการกระทําและ

พรอมที่จะแกไขปญหาใหจงได 
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3.4 กระบวนการบริหารตองมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และไดประสิทธิผล

(Effectiveness) หมายถึง มีการวางแผนงาน มีการปฏิบัติตามแผน มีการติดตามและประเมิน และมีการ

ปรับปรุงพัฒนาผลที่ไดรับคุมคากับการลงทุน ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ 

    ปองสิน วิเศรศิร ิ(2546, หนา 26) ไดกลาวถึง การบริหารวิชาการมีหลักการบริหาร คือ 

    1. หลักแหงประสิทธิภาพ หมายถึง การไดมีผลผลิตเพิ่มข้ึนโดยไมเพิ่มการลงทุนน่ันคือ

นักเรียน นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของหลักสูตรโดยไมลาออกกลางคัน เรียนเกินเวลา

และชากวากําหนด 

    2. หลักแหงประสิทธิผล หมายถึง ผลผลิตไดตามจุดมุงหมายที่วางไว น่ันคือ นักเรียน

นักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรู ความสามารถ ทักษะ คุณภาพ และการจัดการ 

    รุง แกวแดง (2546, หนา 144-145) ไดกลาวถึงหลักการบริหารงานวิชาการที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไวดังน้ี 

    1. หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality Management) เปนการบริหารงานเพื่อนําไปสูความ

เปนเลิศทางวิชาการ องคประกอบของคุณภาพที่เปนตัวช้ีวัด คือ ผลผลิตและกระบวนการเปนปจจัยสําคัญที่

ทาใหบุคลากรและผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพเปนที่ยอมรับของสังคมในระดับสากล

มากข้ึน โดยอาศัยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมินคุณภาพ ตามหลักการไคเซ็น (KAIZEN) ดังน้ี 

   1.1 หลักการของไคเซ็นเปาหมายในการเสนอแนะเพื่อแสดงถึงคุณภาพไว                 6  

ประการ  ดังน้ี 

   1) ผลผลิตเพิ่มข้ึน 

   2) คุณภาพสูงข้ึน 

   3) ตนทุนลดลง 

   4) ตรงตามเวลาที่กําหนดหรือประหยัดเวลามากข้ึน 

   5) มีความปลอดภัยมากข้ึน 

   6) บุคลากรและผูรับบริการมีขวัญและกําลังใจสูงข้ึน 

  1.2 หลักการของไคเซ็นมีกระบวนการ 7 ข้ันตอน ดังน้ี 

   1) สังเกต คนหาจุดที่เปนปญหา เชน ความสูญเปลา ความไมสม่ําเสมอ สุดวิสัย เชน 

ปญหาดานคุณภาพ ตนทุนสูง ความปลอดภัยนอย เวลาตองลาชาอยูเปนประจํา 

   2) สืบสวน ตรวจตรา สภาพการณปจจุบัน 

   3) คิดคน ออกความคิดวาหากทําเชนน้ีแลวจะเปนอยางไรบาง 

   4) สะสาง การจัดระบบ จัดหมวดหมู 

   5) ปฏิบัติ ดําเนินการปรับปรุง โดยทดลองทําและสังเกตดูวาดีหรือไมดีอยางไร 

   6) ติดตามตรวจสอบประสิทธิผล จนกวาผลลัพธจะคงที ่
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   7) สรุป ทํารายงาน เขียนขอเสนอแนะ 

  2. หลักการมีสวนรวม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหาร               

ไดพัฒนามาอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอตลอดเวลา โดยทุกคนในหนวยงานมีสวนรวมเสนอแนะ ปรับปรุงและ

พัฒนา หลักการมีสวนรวมตองการใหทุกคนไดรวมกันทํางาน ซึ่งลักษณะของงานวิชาการตองอาศัยความ

รวมมือจากหลายฝาย อาจดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งจะมีเปาหมายการทํางานรวมกัน 

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพไดมากข้ึน การมีสวนรวมตองเริ่มจากการรวมคิด รวมทํา และรวมประเมินผล 

    3. หลักการ 3 องคประกอบ (3-Es) ไดแก ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

   3.1 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไวเปนไป

ตามข้ันตอนและกระบวนการ มีปญหาและอุปสรรคอยางไรในขณะดําเนินการก็สามารถปรับปรุงแกไขได มี

ประสิทธิภาพเนนไปที่กระบวนการ (Process) การใชกลยุทธและเทคนิควิธีตาง ๆ ที่ทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคมากที่สุด 

   3.2 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ไดผลผลิต (Outputs) ตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไว ตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรูความสามารถ มีทักษะเพิ่มข้ึน รวมทั้ง

การคํานึงถึงประโยชนที่ไดรับ อยางไรก็ตามมักใชคําสองคําน้ีควบคูกัน คือ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   3.3 หลักประหยัด (Economy) หมายถึง การใชเวลานอย การลงทุนนอย การใชกําลัง

หรือแรงงานนอย โดยไมตองเพิ่มทรัพยากรทางการบริหาร แตไดผลผลิตตามที่คาดหวัง 

    ดังน้ัน การลงทุนในทางวิชาการจึงตองคํานึงถึงความประหยัดดวยเชนเดียวกัน ผูบริหารจะ

ใชกลวิธีอยางไรในการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพโดยอาศัยความประหยัดบุคลากร งบประมาณ วัสดุและ

เทคโนโลยี และใชเวลานอยอีกดวย 

    4. หลักความเปนวิชาการ (Academic) หมายถึง ลักษณะที่ครอบคลุมเน้ือหาสาระของ

วิชาการ ไดแก หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการเรียนรู หลักการสอน หลักการวัดผล ประเมินผล หลักการ

นิเทศการศึกษาและหลักการวิจัย เปนตน หลักการตาง ๆ เหลาน้ีเปนองคประกอบสําคัญ กอใหเกิดลักษณะ

ความเปนวิชาการที่ตองอาศัยองคความรูเพื่อทาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค 

    วินิจ เกตุขํา (2546, หนา 1) ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ ไววา การบริหาร

กิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือสถานศึกษาเพื่อใหการเรียนการ

สอนเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ 

    รุจิร ภูสาระ (2545, หนา 56) ไดใหความหมายการบริหารงานวิชาการไววา เปนการบริหาร

กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ใหเกิดผลตาม

เปาหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 

    ธีระ รุญเจริญ และคณะ (2544, หนา 28) ไดสรุปลักษณะเดนในการบริหารตามแนวปฏิรูป

การศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

   1. เปนการบริหารแบบมีสวนรวม / การบริหารโดยองคคณะบุคคล 
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   2. เปนการบริหารที่เนนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 

   3. เปนการบริหารที่ใชบุคลากรมืออาชีพ 

   4. เปนการบริหารที่ตองการมีการตรวจสอบและประเมินมาตรฐาน 

   5. เปนการบริหารที่เนนเปนพิเศษที่สถานศึกษา / โรงเรียน (SBM) 

   6. เปนการบริหารที่เนนการกระจายอํานาจไป 

   7. เปนการบริหารที่ตองอาศัยองคกรวิชาชีพมากข้ึน 

   8. เปนการบริหารที่เนนความทัดเทียมกัน 

   9. เนนคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพมากข้ึน 

     10. เปนการบริหารที่ตองประกันคุณภาพใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

    โกศล ศรีทอง (2543, หนา 15) กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทางดานวิชาการทีเ่กี่ยวของกับการเรียนการสอนและปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ดังน้ันผูบริหารตองบริหารงาน

วิชาการรวมกับบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียนมีคุณภาพตามที่ตองการ 

 

 

 

    ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543, หนา 6) ไดกลาวถึงหลักการบริหารงานวิชาการไวดังน้ี 

1. หลักแหงประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การไดมีผลผลิตเพิ่มข้ึนโดยไมเพิ่มการลงทุน 

น่ันคือ นักเรียน นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของหลักสูตร โดยไมลาออกกลางคัน เรียน

เกินเวลาและชาเกินกําหนด 

2. หลักแหงประสิทธิผล (Effectiveness) ผลผลิตไดตามจุดมุงหมายที่วางไวน่ัน คือ นักเรียน 

นักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรู ความสามารถ ทักษะ คุณภาพและการจัดการได 

วิชิต บุญเลิศ (2543, หนา 78) สรุปวา การบริหารงานวิชาการ เปนกระบวนการดําเนินงานของ

บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาเกีย่วกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ในการเรียนการสอนที่มุงผลสูงสุด

ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิตามจุดมุงหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 

บุญประเสริฐ (2540, หนา 59) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการวา งานวิชาการของ

โรงเรียนที่แทจริงน้ัน มีความหมายและขอบเขตกวางขวางมากกวาตัวหลักสูตร และการสอน แตจะมี

หลักสูตรเปนแกนกลาง โดยเฉพาะในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนน้ันหลักสูตรจะเปนตัวกํากับใน

เน้ือหาความรู ทักษะ คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค และภาวะสุขภาพ 

จากลักษณะการบริหารที่สําคัญตามแนวปฏิรูปการศึกษา จําเปนที่ผูบริหารจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการ

บริหารใหเปนไปตามแนวทางปฏิรูป ซึ่งจําเปนตองอาศัยความรู ความสามารถศักยภาพ ความเปนผูนํา และ

การมีวิสัยทัศน ในการปฏิบัติงานของผูบริหาร ในการบริหารงานวิชาการ เน่ืองจากงานวิชาการเปนงานหลัก
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ที่สําคัญที่สุดในโรงเรียน มีขอบเขตกวางขวางมากไมสามารถที่จะดูแลคนเดียวไดทั่วถึงทุกดาน จําเปนอยาง

ย่ิงที่ผูบริหารจะตองทํางานดวยการกระจายอํานาจ มีการวางแผนในการทํางานเปนอยางดี นอกจากน้ี

ผูบริหารตองทํางานเปนตัวอยางที่ดีใหแกครูดวย 

กลาวโดยสรุปไดวา หลักการบริหารงานวิชาการเปนการคํานึงถึงการพัฒนาสูความเปนเลิศ ทําใหดี

ที่สุดนําไปสูคุณภาพที่คาดหวัง คํานึงถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษาโดยใหบุคลากรทุกฝายได

รับผิดชอบรวมกันทําใหผลผลิตมีคุณภาพ คํานึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความประหยัด การ

ดําเนินงานทางวิชาการโดยอาศัยหลักการดังกลาวยอมจะสามารถบรรลุความสําเร็จคือความเปนเลิศ              

ทางวิชาการ 

 

2.2 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 

สําหรับงานวิชาการถือเปนหัวใจของงานบริหารสถานศึกษา จึงมีขอบขายกวางขวาง ซึ่งมีนักวิชาการ

ไดจัดแบงไว ดังน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา 29-51) ไดกําหนดขอบขาย ภารกิจในการบริหารงานวิชาการไว

ดังน้ี 

1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 

2. การวางแผนงานดานวิชาการ 

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

9. การนิเทศการศึกษา 

10. การแนะแนว 

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

12 การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 

14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน            

สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 

17. การพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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กมล ภูประเสริฐ (2547, หนา 9-18) ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาไวดังน้ี 

1. การบริหารหลักสูตร 

2. การบริหารการเรียนการสอน 

3. การบริหารการประเมินผลการเรียน 

4. การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา 

5. การบริหารพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 

6. การบริหารการวิจัยและพัฒนา 

7. การบริหารโครงการทางวิชาการอื่น ๆ 

8. การบริหารระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ 

9. การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา 

รุง แกวแดง (2546, หนา 88-105) ไดกลาวถึง การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวาเปนโรงเรียน            

แหงการเรียนรู กําหนดขอบขายไว 9 ประการ คือ 

1. ศักยภาพสมองกับการเรียนรู 

2. สาระแหงการเรียนรู 

3. กระบวนการเรียนรู 

4. หลักสูตรสถานศึกษา 

5. สื่อเพื่อการเรียนรู 

6. การประเมินผลการเรียนรู 

7. การจัดการศึกษาในแหลงเรียนรู 

8. การวิจัยในสถานศึกษา 

9. กระบวนการเรียนรูในชุมชน 

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545, หนา 13-18) ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการซึ่งเปน

แนวทางการบริหารงานวิชาการ ตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2545 โดยได

กําหนดเน้ือหาไว 8 ดาน ดังน้ี 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3. ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 

4. ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

5. ดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

6. ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

7. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8. ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
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ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543, หนา : 3-4) กลาวถึง ขอบขายการบริหารงานวิชาการประกอบดวย

งานตอไปน้ี 

1. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ 

2. การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

3. การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

4. การวัดและการประเมินผล 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2544, หนา 23) กลาวถึงขอบขายของงานวิชาการ 

ประกอบดวยงานดังตอไปน้ี 

1. ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 

2. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 

3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4. ดานการนิเทศการเรียนการสอน 

5. ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

6. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543, หนา 3) กลาวถึงขอบขายของงานวิชาการประกอบดวยงาน

ดังตอไปน้ี 

  1. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ เปนการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการนํา

หลักสูตรไปใช การจัดการลวงหนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีรายละเอียดของงาน ดังน้ี 

  1.1 แผนปฏิบัติงานวิชาการ ไดแก การประชุมเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดปฏิทินการศึกษา ความ

รับผิดชอบงานแตละหนาที่ การจัดข้ันตอนและเวลาการทํางาน 

  1.2 โครงการสอน เปนการจัดรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่ตองสอนตามหลักสูตร 

  1.3 บันทึกการสอนเปนการแสดงรายละเอียดของการกําหนดเน้ือหาที่จะสอนในแตละ

คาบเวลาของแตละวันหรือสัปดาห โดยการวางแผนไวลวงหนา และยึดโครงการสอนเปนหลัก 

   2. การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อใหการสอนในสถานศึกษาดําเนินไปดวยดี 

และสามารถปฏิบัติได จึงตองมีการจัดเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดังน้ี 

   2.1 การจัดตารางสอนเปนการกําหนดวิชา เวลา ผูสอน สถานที่ ตลอดจนผูเรียนในแตละ

รายวิชา 

   2.2 การจัดช้ันเรียน เปนงานที่ฝายวิชาการตองประสานกับฝายอาคารสถานที ่รวมทั้งการจัด

สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในหองเรียน 

   2.3 การจัดครูเขาสอน การจัดครูเขาสอนตองพิจารณาถึงความพรอมของสถานศึกษาความ

พรอมของบุคลากร รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมาชวยสอน 
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   2.4 การจัดแบบเรียน โดยปรกติสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะใชแบบเรียนที่

กระทรวงกําหนด นอกจากน้ันครูอาจใชหนังสืออื่นเปนหนังสือประกอบ หรือจากเอกสารที่ครูเตรียม 

   2.5 การปรับปรุงการเรียนการสอน เปนการพัฒนาครูผูสอนใหกาวทันวิทยาการเทคโนโลยี

ใหมๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ ความกาวหนาของสังคม ธุรกิจ 

อุตสาหกรรม เปนตน 

   2.6 การฝกงาน จุดมุงหมายของการฝกงาน เปนการใหนักเรียน นักศึกษารูจัก การนําเอา

ทฤษฎีมาประยุกตใชในชีวิตจริง ทั้งยังมุงใหผูเรียนไดเห็นปญหาที่แทจริงในสาขาวิชาและอาชีพน้ัน เพื่อให

โอกาสผูเรียนไดเตรียมตัวที่จะออกไปเผชิญกับชีวิตจริง 

   3. การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน เปนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และการสงเสริม

การจัดทําหลักสูตร และโปรแกรมการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ไดแก งานตาง ๆ ดังน้ี 

   3.1 การจัดสื่อการเรียนการสอน เปนสิ่งที่เอื้อตอการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาเนน

เครื่องมือและกิจกรรมใหครูไดเลือกใชในการสอน 

   3.2 การจัดหองสมุด เปนที่รวมหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ และวัสดุและอุปกรณที่เปนแหลง

วิทยาการ ใหไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

   3.3 การนิเทศการสอน เปนการชวยเหลือแนะแนวครูใหเกิดการปรับปรุงแกไขปญหาการ

เรียนการสอน 

  4. การวัดและประเมินผล กระบวนการเพื่อใชเปนเครื่องมือในดานการตรวจสอบและวิเคราะหผล

การเรียน 

อุทัย บุญประเสริฐ (2540, หนา 36) กลาวถึง ขอบขายการบริหารงานวิชาการครอบคลุมในเรื่อง

ตอไปน้ี 

1. เรื่องความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 

2. เรื่องการสอนและการจัดการเรียนการสอน 

3. เรื่องกิจกรรมนักเรียนและการบริหารกิจกรรมนักเรียน 

4. เรื่องสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมหองสมุด 

5. เรื่องการวัดและการประเมินผล 

6. เรื่องการนิเทศการศึกษาและเรื่องพัฒนาวิชาชีพ 

Faber และ Shearron (1970 : 212) ไดกําหนดการบริหารงานวิชาการออกเปน 6 ดาน คือ 

1. การกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร 

2. การกําหนดเน้ือหาของหลักสูตร 

3. การนําหลักสูตรไปใช 

4. การจัดอุปกรณการสอน 

5. การนิเทศการสอน 
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6. การสงเสริมครูประจําการ 

 กิติมา ปรีดีดิลก (2532, หนา 57-58) ไดกลาววาเกี่ยวกับ ขอบขายการบริหารงานวิชาการไววา 

การบริหารงานวิชาการเปนการดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยตรง เปนกิจกรรมที่ชวยใหผล

การศึกษามีคุณภาพที่สุด ดังน้ันไมวากิจกรรมใดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และทําใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ ถือวางานเหลาน้ันเปนงานในขอบเขตหนาที่ของผูบริหารในดานวิชาการทั้งสิ้น ขอบขายงาน

วิชาการแบงออกเปน 6 ประเภทใหญๆ ดังน้ี 

1. แผนปฏิบัติงานดานวิชาการ  

2. หลักสูตรและการสอน ประกอบดวยหลักสูตร โครงการสอน ประมวลการสอน  

  3. การจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย การจัดตารางสอน การจัดช้ันเรียนการจัดครู         

เขาสอน การจัดแบบเรียน การจัดหองสมุด การจัดทําคูมือคร ู 

4. สื่อการสอน  

5. การปรับปรุงการเรียนการสอน การนิเทศการสอน การฝกอบรม  

6. การวัดผลและประเมินผล 

 วิจิตร วรุฒบางกูร (2535, หนา 45) ไดใหความเห็นวางานขอบขายวิชาการในสถานศึกษา                  

ที่ผูบริหารตองรับผิดชอบ 

1. วัตถุประสงค นโยบาย และวิธีบริหารงานวิชาการ 

2. หลักสูตรและประมวลการสอน 

3. ตารางสอน 

4. อุปกรณการศึกษา 

5. แบบเรียนและหนังสืออานประกอบ 

6. การจัดแบงหมูเรียน 

7. การนิเทศการสอน 

8. การจัดหองสมุด 

9. การวัดผลและประเมินผล 

 สําหรับขอบขายของการบริหารงานวิชาการน้ันไดมีการขยายขอบขายไปอยางกวางขวาง มีการ

ปรับปรุง เพิ่มเติมใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม            

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยยึดหลักการและแนวคิด คือ 

1. ยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบหลักสูตแกนกลางและ

สอดคลองกับบริบทและความตองการของชุมชน โดยมีคร ูผูบริหาร ผูปกครองมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

2. มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรูโดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด 

3. มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูรวมทั้ง

เปนเครือขายและแหลงการเรียนรู 



24 
 

4. มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถตรวจสอบคุณภาพการศึกษาได             

ทุกชวงช้ัน 

5. มุงสงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและ

พัฒนาการศึกษา  ตอมากระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดขอบขายและภารกิจการบริหารงานวิชาการ                     

ของสถานศึกษาไว  12  ดาน คือ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 

7. การนิเทศการศึกษา 

8. การแนะแนวการศึกษา 

9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

10. สงเสริมความรูดานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

  12. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ

สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

 งานวิชาการเปนงานหลักและหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ              

ใหประสบผลสําเร็จจะตองมีการวางแผนงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา มีการนิเทศ

ติดตามและประเมินอยางเปนระบบครบวงจร บทบาทหนาที่ของผูบริหาร ครู จะตองครอบคลุมทั่วถึง          

ทั้งดานการเปนผูนําทางวิชาการ การเปนผูใชบริหารชวยเหลือ แนะนําสงเสริม ตลอดจนการศึกษา

คนควาวิจัย เพื่อพัฒนาแกปญหาของการเรียนการสอน ทั้งน้ีเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการ

จัดการศึกษา 

 2. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

        2.1 การจัดทําระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร 

        2.2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

        2.3 การนําหลักสูตรไปใช 

        2.4 การตรวจสอบ ทบทวนการใชหลักสูตร 

        2.5 การายงาน การตรวจสอบทบทวนหลักสูตร 

        2.6 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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 หลักสูตรสถานศึกษา เปนกรอบแนวทางการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความสมดุล             

ทั้งดานความรู ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม โดยจัดใหเหมาะสมกับวัย และ

ศักยภาพของผูเรียน เพื่อเติบโตเปนพลเมืองที่ทรงคุณคา เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การตรวจสอบทบทวน

หลักสูตร รายงานการตรวจสอบทบทวนหลักสูตร และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งน้ีเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา 

 3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

        3.1 วิธีการจัดการเรียนรู 

        3.2 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

        3.3 การแนะแนว 

        3.4 การวิจัยในช้ันเรยีน 

        3.5 การวัดผลและประเมินผล 

 การพัฒนาการจัดการเรียนรูของนักเรียนตามกระแสการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันมุงเนนการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วิธีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีนักการศึกษาหลายๆ ทานพยายามศึกษาวิจัย

และนําเสนอกระบวนการใหมๆ ในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาตองจัดใหครบถวนและ

เหมาะสม เพื่อประโยชนอันสูงสุดของผูเรียน ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการเปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยจะตองสรางความตระหนัก ความเขาใจและเปนผูช้ีแนวทางดําเนินการ           

ซึ่งจะทําใหการบริหารงานวิชาการและการพัฒนาการเรียนรูเกิดผลทําใหผูเรียนมีคุณภาพ 

 4. การประกันคุณภาพการศึกษา 

        4.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

        4.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนกระบวนการบริหารจัดการที่มีการพัฒนาปรับปรุง

อยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ซึ่งเปนภารกิจที่สถานศึกษาจะตองทําอยูแลวเปนการประเมิน

เพื่อพัฒนาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เปนการประเมินภายนอกของ 

สมศ. โดยใชรูปแบบกัลยาณมิตรประเมิน โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ เพื่อกระตุนใหสถานศึกษามีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 5. การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน 

        5.1 การพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศ 

        5.2 การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 

 จากที่ไดกลาวมาเกี่ยวกับ ความหมายและขอบขายของงานวิชาการดังกลาวน้ัน จะเห็นไดวามี

ความคลายคลึงและสอดคลองกันเปนสวนใหญ จะแตกตางกันไปบางก็เฉพาะในรายละเอียดหรือแนวปฏิบัติ

เทาน้ัน ซึ่งผูวิจัยจะนําขอบขายการบริหารงานวิชาการ  ซึ่งเห็นวาสามารถครอบคลุมขอบขายการ
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บริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 2  และเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2  การบริหารงานวิชาการจะประกอบไปดวย 6 ดาน ดังน้ี คือ 

1. ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 

2. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 

3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4. ดานการนิเทศการเรียนการสอน 

5. ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

6. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

 ผูวิจัยจะไดกลาวถึงรายละเอียดของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 2 แตละดาน

ดังตอไปน้ี 

 1. ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 

 หลักสูตรเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาซึ่งเปนเครื่องบงช้ีวา เยาวชนไทยในอนาคตควรจะ

เปนอยางไรที่สังคมไทยตองการ และสามารถดําเนินชีวิตของตนไดอยางมีความสุขความเขาใจในเรื่องของ

หลักสูตรและการสอน จะทาใหการจัดการศึกษาดําเนินไปดวยดี ทั้งแกผูเรียนเองและชวยใหครูไดมีทิศทาง

และสิ่งกําหนดในการสอน มีนักวิชาการเสนอกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติในการนิเทศการศึกษาไวดังน้ี 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หนา 2-9) ไดกลาวถึงงานดานการพัฒนาหลักสูตร 

เปนการบริหารงานวิชาการที่เปนกระบวนการในการใชหลักสูตรทั้งหมด เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาตาม

จุดหมายของหลักสูตร ดังน้ันผูบริหารโรงเรียนจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการ

ใชหลักสูตรเปนอยางดี จึงจะสามารถบริหารหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งสรุปไดดังน้ี 

 สาระสําคัญของหลักสูตร 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 น้ี จัดทําข้ึนสําหรับทองถ่ินและ

สถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน   

เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคน ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะที่

จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง

ตลอดชีวิต การจัดหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังได ทุกฝายที่

เกี่ยวของทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทางานอยางเปนระบบ 

และตอเน่ือง ในการวางแผนดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนา

เยาวชนของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ที่กําหนดไว 

  1. หลักการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่สําคัญ ดังน้ี 
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       1.1 เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรูเปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของ

ความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

       1.2 เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยาง

เสมอภาค และมีคุณภาพ 

       1.3 เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 

       1.4 เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรูเวลาและการ

จัดการเรียนรู 

       1.5 เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

       1.6 เปนหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 

2. จุดมุงหมาย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา         

มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน  

เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ี 

       2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

       2.2 มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหาการใชเทคโนโลยี และมี

ทักษะชีวิต 

       2.3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัยและรักการออกกาลังกาย 

       2.4 มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิต           

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

       2.5 มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทาประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมี

ความสุข 

3. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคในการพัฒนาผูเรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งจะชวย

ใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังน้ี 

   3.1 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงใหผูเรียน

เกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังน้ี 

        3.1.1 ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร               

มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง              
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เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม              

รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูล ขาวสาร

ดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง

ผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

        3.1.2 ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิด

สังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสราง

องคความรูหรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

        3.1.3 ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและ

อุปสรรคตางๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ 

เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรู          

มาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน          

ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

        3.1.4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนากระบวนการ

ตาง ๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง การทํางาน และ

การอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ

ขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการ

รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

        3.1.5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใช

เทคโนโลยีดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการ

เรียนรู การสื่อสารการทางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

   3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะ

เปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังน้ี 

        3.2.1 รักชาติ ศาสน กษัตริย 

        3.2.2 ซื่อสัตยสุจริต 

        3.2.3 มีวินัย 

        3.2.4 ใฝเรียนรู 

        3.2.5 อยูอยางพอเพียง 

        3.2.6 มุงมั่นในการทํางาน 

        3.2.7 รักความเปนไทย 

        3.2.8 มีจิตสาธารณะ 
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  นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมใหสอดคลองตาม

บริบทและจุดเนนของตนเอง 

  4. มาตรฐานการเรียนรู 

  การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังน้ี 

4.1 ภาษาไทย 

4.2 คณิตศาสตร 

4.3 วิทยาศาสตร 

4.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

4.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 

4.6 ศิลปะ 

4.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

4.8 ภาษาตางประเทศ 

 ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรู ปฏิบัติไดมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึง

ประสงคเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกจากน้ันมาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน

พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการอะไร จะสอนอยางไร 

และประเมินอยางไร รวมทั้งเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบ

การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่

การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกลาวเปนสิ่งสําคัญ                 

ที่ชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรูกําหนด

เพียงใด 

5. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพพัฒนาอยางรอบดาน เพื่อ

ความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม 

จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสานึกของการทาประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได 

และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี 

   5.1 กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษ

สิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิต ทั้งดานการเรียนและอาชีพ 

สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ียังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่

ชวยเหลือและใหคาปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน 
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5.2 กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเปนผูนาผู

ตามที่ดี ความรับผิดชอบการทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การ

ชวยเหลือแบงปนกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความ

สนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน 

ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิ

ภาวะของผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

     5.2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและนักศึกษา 

วิชาทหาร 

     5.2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

5.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญ

ตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ินตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความ

รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรม

สรางสรรคสังคม 

6. ระดับการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเปน 3 ระดับ 

ดังน้ี 

   6.1 ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 6) การศึกษาระดับน้ีเปนชวงแรก

ของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณทักษะการคิดพื้นฐาน 

การติดตอสื่อสาร กระบวนการเรียนรูทางสังคม และพื้นฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยาง

สมบูรณและสมดุลทั้งในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนนจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการ 

   6.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) เปนชวงสุดทาย ของ

การศึกษาภาคบังคับ มุงเนนใหผูเรียนไดสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนา

บุคลิกภาพสวนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา มีทักษะในการดําเนิน

ชีวิต มีทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความสมดุลทั้ง

ดานความรู ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปนพื้นฐานในการประกอบ

อาชีพหรือการศึกษาตอ 

   6.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 – 6) การศึกษาระดับน้ีเนนการ

เพิ่มพูนความรูและทักษะเฉพาะดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียนแตละ

คนทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใชวิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง 

สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ มุงพัฒนาตนและ

ประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนําและผูใหบริการชุมชนในดานตาง ๆ 
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7. เวลาเรียน การจัดเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดกรอบ

โครงสรางเวลาเรียนข้ันตํ่าสําหรับกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งสถานศึกษา

สามารถเพิ่มเติมไดตามความพรอมและจุดเนน โดยสามารถปรับใหเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและ

สภาพของผูเรียน ดังน้ี 

   7.1 ระดับช้ันประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปที ่1 – 6) ใหจัดเวลาเรียนเปนรายป โดย

มีเวลาเรียนวันละ ไมนอยกวา 5 ช่ัวโมง 

   7.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) ใหจัดเวลาเรียนเปนราย

ภาค มีเวลาเรียนวันละไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง คิดนาหนักของรายวิชาที่เรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ              

40 ช่ัวโมง ตอภาคเรียนมีคานาหนักวิชา เทากับ 1 หนวยกิต (นก.) 

   7.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6) ใหจัดเวลาเรียนเปนราย

ภาค มีเวลาเรียน วันละไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง คิดนํ้าหนักของรายวิชาที่เรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ 40 

ช่ัวโมงตอภาคเรียน มีคานาหนักวิชา เทากับ 1 หนวยกิต (นก.) 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา 31) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับดานพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษา หมายถึง จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนของตนเอง โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

1. จัดใหมีงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรข้ึนใชเอง ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและ

สังคมและเปนตนแบบใหกับโรงเรียนอื่น 

2. จัดทําหลักสูตรที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา               

มีความรูและคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

3. จัดใหมีวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

4. เพิ่มเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาใหสูงและลึกซึ้งมากสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ ไดแก 

การศึกษาดานศาสนา ดนตร ีนาฏศิลป กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่สงเสริมความเปนเลิศผูบกพรอง พิการ

และการศึกษาทางเลือก 

5. เพิ่มเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาที่สอดคลองสภาพปญหา ความตองการของผูเรียน 

ผูปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 

6. สถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การสอนและอื่นๆ ให

เหมาะสมกับความสามารถของผูเรียนตามกลุมเปาหมายพิเศษ โดยใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาและนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา และรายงานผลใหสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 

 กมล ภูประเสริฐ (2547 : 32-37) ไดกําหนดภารกิจในการบริหารหลักสูตรไวดังน้ีตอไปน้ี 

1. การรวบรวมเอกสารและวัสดุตาง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรใหสมบูรณและเพียงพอตอการ

ดําเนินงานดานหลักสูตร 
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2. การรวบรวมขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน ซึ่งอาจดําเนินการโดย การศึกษาชุมชน

อยางละเอียด โดยการสํารวจ การสัมภาษณ หรือพูดคุยกับคนในชุมชน ผูนําชุมชนการขอขอมูลสารสนเทศ

จากหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานภาคเอกชนหรือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3. การทําความเขาใจหลักสูตรและภารกิจที่ตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักสูตร 

4. การจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวของกับปญหาและความตองการของชุมชนและ

ทองถ่ิน 

5. การจัดทําหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา เปนการนําเอาหลักสูตรแกนกลาง  

และสาระของหลักสูตรที่ดําเนินการในขอ 4 มาจัดทํารวมกัน 

6. การช้ีแจงและการประชาสัมพนัธใหบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครองและประชนใน

ทองถ่ินทราบถึงหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนหลักสูตรของสถานศึกษา 

7. การเตรียมการใชหลักสูตร จะชวยใหสถานศึกษามีความรูทั้งในดานบุคลากร อาคาร 

สถานที ่วัสดุอุปกรณ รวมทั้งบุคคลในชุมชนที่รวมดาเนินการ 

8. การวางแนวทางการติดตามกากับการใชหลักสูตร 

9. การวางแนวทางการประเมินการใชหลักสูตร ซึ่งจะมีการประเมินทั้งในเรื่อง ตัวหลักสูตร 

หรือประเมินแผน ประเมินการดําเนินการตามหลักสูตรและผลของการใชหลักสูตรซึ่งทั้งสามมีความสัมพันธ 

ซึ่งกันและกัน 

 จากที่ไดกลาวมาขางตน สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จได            

ซึ่งทุกฝายที่เกี่ยวของจําเปนตองอาศัยความรู ความเขาใจที่ชัดเจนตรงกันเกี่ยวกับหลักสูตร รวมทั้งเขาใจ         

ถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง และสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 2. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 

 ปจจุบันการจัดการศึกษาไดใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปน

หลักสูตรอิงมาตรฐาน หลักสูตรสถานศึกษาก็เชนเดียวกัน เปนหลักสูตรอิงมาตรฐาน กระบวนการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาจึงเริ่มจากการศึกษามาตรฐานการเรียนรูของแตละกลุมสาระการเรียนรูหลักสูตร

แกนกลางฯ ศึกษาเปาหมายในการพัฒนาคนในระดับทองถ่ิน ที่กําหนดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แลวจึงนําขอมูลดังกลาว มาจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติให

เปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก 

ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน 

รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและการศึกษา ตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียน

เปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
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 งานสื่อการสอนในสถานศึกษาเปนหนวยงานที่จัดข้ึนเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

เพิ่มข้ึน สื่อการสอนในปจจุบันมีมากมายหลายประเภท จึงเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะเลือกนํามาใชให

เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 สื่อการสอน (Instructional Media) หมายถึง สิ่งที่นําความรูไปสูผูเรียน อยูในรูปของสิ่งพิมพ

หรือไมใชสิ่งพิมพก็ได สื่อการสอนที่ไมใชสิ่งพิมพ ก็คือ สื่อประกอบโสตทัศนูปกรณ (Audio Visual Aids) 

หมายรวมถึง วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ และวิธีการทางโสตทัศนศึกษา สื่อเปนเครื่องมือของการเรียนรู ทํา

หนาที่ถายทอดความรู ความเขาใจ ความรูสึกเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ สรางสถานการณการเรียนรู

ใหแกผูเรียน กระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิด ไดแก การคิดไตรตรอง การคิดสรางสรรค และ

การคิดอยางมีวิจารณญาณ ตลอดจนสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมใหแกผูเรียน สื่อการเรียนรูใน

ยุคปจจุบันมีอิทธิพลสูงตอการกระตุนใหผูเรียนกลายเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง มีมากมายหลากหลาย

รูปแบบ มีบทบาทและใหคุณประโยชนตางๆ ไดแก 

1. ชวยใหผูเรียนเขาใจความคิดรวบยอดไดงายข้ึน รวดเร็วข้ึน 

2. ชวยใหผูเรียนมองเห็นสิ่งที่กําลังเรียนรูไดอยางเปนรูปธรรมและเปนกระบวนการ 

3. ชวยใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค 

4. สรางสภาพแวดลอมและประสบการณการเรียนรูที่แปลกใหม นาสนใจและทําให 

อยากรูอยากเห็น 

5. สงเสริมการมีกิจกรรมรวมกันระหวางผูเรียน 

6. เกื้อหนุนผูเรียนที่มีความสนใจและความสามารถในการเรียนรูที่ตางกัน ใหเรียนรูได 

เทาเทียมกัน 

7. ชวยใหผูเรียนบูรณาการสาระการเรียนรูตางๆ ใหเช่ือมโยงกัน 

8. ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการใชสื่อและแหลงขอมูลตางๆ เพื่อการคนควาเพิ่มเติม 

9. ชวยใหผูเรียนไดรับการเรียนรูในหลายมิติจากสื่อที่หลากหลาย 

10. เช่ือมโยงโลกที่อยูไกลตัวผูเรียนใหเขามาสูการเรียนรูของผูเรียน 

 สื่อการเรียนรูตางๆ นอกจากมีบทบาทเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรูของผูเรียนแลวยังชวย

กระตุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาดานตางๆ ไดแก 

  1. ความรู สื่อชวยใหผูเรียนไดรับความรูเชิงเน้ือหา ความรูเชิงกระบวนการและความรู         

เชิงประจักษจากการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ สงเสริมการคนควาหาความรูเพิ่มเติมพัฒนา ความ

อยากรูอยากเห็นเชิงสรางสรรค สงเสริมการคนหาและการเช่ือมโยงสาระที่ไดเรียนรูระหวางกลุมตางๆ          

เขากับประสบการณสวนตน หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมในวงกวาง 

  2. ทักษะ สื่อการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะดานตางๆ 

ใหแกผูเรียน ไดแก ทักษะพื้นฐานตามกลุมสาระการเรียนรู ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสารทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการจัดการ ทักษะในงานอาชีพ เปนตน 
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  3. คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม สื่อตางๆ นอกจากจะใหผูเรียนไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะแลวยังมุงใหผูเรียนรักการเรียนรู เห็นคุณคาในตนเอง ภูมิใจในความเปนไทย มีจิตสํานึกทางสังคมและ

สิ่งแวดลอม รูจักใชเวลาวางอยางสรางสรรค ยอมรับคานิยมที่ดีงาม 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543, หนา 212) ไดกลาววา ความมุงหมายของการใชสื่อการสอน       

การใชสื่อการสอนควรจะมีจุดมุงหมาย ดังน้ี 

  1. สรางความรูที่เปนรูปธรรมเพื่อใหผูเรียนไดเกิดแนวคิด และไดประสบการณตรงมากข้ึน 

  2. เราความสนใจและสรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหกับนักเรียนนักศึกษา 

  3. ใหนักเรียนนักศึกษาสามารถจําสิ่งที่เรียนไดในระยะยาว 

  4. นําสิ่งที่เปนประสบการณตรงจากแหลงตางๆ มาสูหองเรียนไดมากข้ึน   

  5. สรางพื้นฐานในดานความคิดสรางสรรคใหแกนักเรียนนักศึกษา 

  6. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดเขาใจบทเรียนและเน้ือหาวิชาตางๆ ไดชัดเจนย่ิงข้ึน 

  7. เสริมสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรู 

  8. เปนเครื่องมือที่ใชทบทวนสรุปและทําใหเน้ือหาวิชาสัมพันธกัน 

  9. เสริมสรางกิจกรรมที่แปลกออกไปและใหนักเรียนนักศึกษามีสวนรวมในบทเรียนที่กําลัง

เรียนอยู 

  10. ชวยใหนักเรียนนักศึกษาเรียนไดเร็วข้ึน 

 อบรม สินธปาล และกุญชลี วงศศิริพร (2524, หนา 93-98) กลาววา ประเภทของสื่อการสอน 

จําแนกได 3 ประเภท คือ 

  1. สื่อประเภทวัสดุ (Software) บางครั้งเรียกวา สื่อเล็ก (Small Media) เปนสื่อที่ทําหนาที่

เก็บความรูในลักษณะของภาพ เสียงและตัวอักษรในรูปแบบตางๆ ที่ผูเรียนสามารถใชเปนแหลงศึกษา

ความรู วัสดุที่ใชประกอบการเรียนการสอนน้ี จําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ 

      1.1 วัสดุที่เสนอเรื่องราวหรือความรูไดดวยตัวมันเอง โดยไมตองอาศัยเครื่องมือหรือ

อุปกรณใดๆ ในการนําเสนอเรื่องราวได กระดาน ชอลก กระดานผาสําลี โปสเตอร ภาพเขียน ภาพถาย 

แผนภาพ แผนภูม ิกราฟ การตูน ของจริง ของจําลอง บัตรคํา หนังสือเรียน เปนตน 

      1.2 วัสดุที่ตองอาศัยเครื่องมือกลไก (Hardware) เปนตัวนําเสนอเรื่องราวหรือความรู 

ไดแก แผนเสียง เทปบันทึกเสียง ฟลมสตริป เทปบันทึกภาพสิ่งที่สําคัญอยางย่ิงสําหรับสื่อประเภทวัสดุก็คือ 

เปนตัวอุมหรือตัวที่เก็บความรูในลักษณะของภาพ เสียง หรืออักษรไวในรูปแบบตางๆ เปนสื่อที่ใหความรูแก

นักเรียนอยางสําคัญย่ิง เปนแหลงความรูที่นักเรียนจะหาประสบการณหรือศึกษาไดอยางกวางขวาง 

  2. สื่อประเภทเครื่องมือหรือโสตทัศนูปกรณ (Hardware) บางครั้งเรียกวาสื่อใหญ (Big 

Media) ซึ่งเปนตัวกลางหรือทางผานของความรูที่จะถายทอดไปยังครู และนักเรียนตองอาศัยวัสดุมาใสใน

ตัวของมัน สื่อประเภทน้ี ไดแก เครื่องฉายภาพยนตร เครื่องบันทึกเสียง เครื่องฉายขามศีรษะ เครื่องรับ

โทรทัศน โทรทัศนวงจรปด เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายฟลมสตริป เครื่องรับวิทยุ และ
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เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน สื่อประเภทน้ีสวนใหญเปนตัวกลาง ซึ่งเปนที่อาศัยหรือทางผานของความรูที่จะ

ถายทอดไปยังผูเรียน โดยตัวของมันเองแลวแทบไมมีประโยชนตอการเรียนรูเลย ถาไมมีความรูในแบบตางๆ 

มาปอนผานสื่อเหลาน้ีไปยังผูเรียน เชน เครื่องฉายภาพยนตร ตองมีฟลมภาพยนตร เครื่องรับวิทยุและ

โทรทัศนตองการรายการ เครื่องชวยสอนตองการบทเรียนสําเร็จรูป เปนตน แตอยางไรก็ตาม เราก็ถือวาสื่อ

ประเภทเครื่องมือน้ีมีความสําคัญมากเชนกัน 

  3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ (Technique or Method) หมายถึง กิจกรรมทุกอยาง ที่ครู

หรือนักเรียนจัดข้ึนทั้งในและนอกหองเรียน ในบางครั้งการเรียนการสอนตองอาศัยเทคนิคบางประการเขา

ชวย จึงทําใหการเรียนไดผลดี จะใชเพียงวัสดุหรือเครื่องมืออยางใดอยางหน่ึง หรือทั้ง 2 อยาง ก็ยังไม

เพียงพอตองอาศัยสื่อการสอนตอไปน้ีคือ 

      3.1 การเลนละครและหุน 

      3.2 การแสดงบทบาทสมมติ 

      3.3 การสาธิต 

      3.4 การศึกษานอกสถานที ่

      3.5 การแสดงนิทรรศการ 

      3.6 การทดลอง 

      3.7 นิทรรศการ 

      3.8 รายการโทรทัศน 

      3.9 รายการวิทยุ ฯลฯ เปนตน 

 อนุศักด์ิ สมิตสันต (2540, หนา 185) ไดกลาววา การใชสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการ

สอนมีคุณคาตอการสอนเปนอยางมาก เปนอุปกรณ เปนวิธีการที่ชวยใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนไดอยางมีประสิทธิภาพและนาสนใจ อยางไรก็ตามสื่อการเรียน การสอนแตละชนิดแตละประเภทตางก็

มีขอดีและขอจํากัด หาไดเหมาะสมกับการเรียนการสอนในทุกหัวขอหรือทุกวิชาเสมอไป เพื่อที่จะใหการใช

สื่อการเรียนการสอนไดผลดี คุมคาตอการลงทุน จึงควรยึดหลักตอไปน้ีคือ 

1. การเลือกสื่อการเรียนการสอน 

2. การเตรียมความพรอม 

3. การนําเสนอ 

4. การสรุปและประเมินผลการใชสื่อ 

5. การจัดกิจกรรมตอเน่ือง 

 การผลิตสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2528, หนา 

23) ในการเรียนการสอนมีองคประกอบที่สําคัญ คือ ผูสอน ผูเรียน และสื่อ การเรียนการสอน ในการใชสื่อ

การเรียนการสอนตองคํานึงถึงหลักการสําคัญ 5 ประการ คือ การเลือกสื่อการเรียนการสอน การเตรียม

ความพรอม การนําเสนอ การสรุปและประเมินผลการใชสื่อ และการจัดกิจกรรมตอเน่ือง สําหรับสื่อการ
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เรียนการสอนที่จําเปนตองใช แตทางโรงเรียนยังไมมี ก็จําเปนที่ผูบริหารโรงเรียนหรือครูผูสอนจะตองจัดทํา 

จัดหา หรือจัดสรางข้ึน สื่อบางชนิดอาจมีราคาแพงมากการจัดทําสรางข้ึนเองอาจจะประหยัดกวา แตผลที่ได

อาจจะพอๆ กัน ดังน้ันหนาที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองอํานวยความสะดวกตางๆ แกผูที่จะผลิตสื่อข้ึนใชเอง 

เหตุผลสําคัญที่ทําใหมีการผลิตสื่อข้ึนใชเองโดยทั่วไปน้ันสวนใหญเน่ืองมาจาก 

1. สื่อตางๆ ที่ผลิตข้ึนมาเพื่อการคาน้ันมักเปนสื่อทั่วๆ ไป ขาดจุดมุงหมายการนําไปใชอยาง

เดนชัด การที่ผูผลิตสื่อจะทําเพื่อใชเองจะใหผลประโยชนตรงตามที่ตองการใชมากกวา 

2. หนวยงานบางแหงมีงบประมาณจํากัด การจัดทําสื่อบางอยางเองจะประหยัดไดมากกวา 

3. การเรียนการสอนในปจจุบันเปนการเรียนแบบเอกัตบุคคล และการเรียนแบบเสรี

(Individualized and Independent Study) ดังน้ัน การผลิตสื่อข้ึนใชเองจะเหมาะสมกวาการจัดซื้อจาก

ทองตลาด 

4. สื่อบางอยางตองผานกระบวนการผลิตเพื่อการเรียนการสอน ดังน้ันการผลิตข้ึนใชเองจะ

กระชับและตรงเปาหมาย ตลอดจนสามารถทดลองใชใหเหมาะสมกับทองถ่ินไดดีกวา 

 นอกจากน้ัน การผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนยังตองคํานึงถึงเรื่องวิธีการสอนแบบตางๆ เชน 

การสอนกลุมเล็ก ปานกลาง การสอนกลุมใหญ การสอนแบบเอกัตบุคคล การสอนแบบบรรยาย การสอน

แบบปฏิบัติการ การสอนโดยใชเกมจําลองสถานการณ หรือ การสอนแบบเสรี เปนตน 

 ในการผลิตสื่อ ควรจัดทําอยางเปนข้ันเปนตอน และมีการดําเนินงานอยางตอเน่ืองดังที่ ไชยยศ  

เรืองสุวรรณ (2526, หนา 172) ไดเสนอไว ดังน้ี 

1. กําหนดจุดมุงหมายและบทบาทของสื่อ ที่จะชวยใหบรรลุจุดมุงหมายในการกําหนด

จุดมุงหมายน้ัน จะตองตอบคําถามเพื่อใหไดคําตอบที่ชัดเจน เชน 

      1.1 จําเปนอยางไรที่ตองใชสื่อน้ัน 

      1.2 สื่อจะชวยใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางไร 

      1.3 กลุมผูเรียนคือใคร 

      1.4 มีคุณสมบัติอยางไรบาง 

      1.5 จะตองใชสื่อในสถานการณอยางไร 

      1.6 เน้ือหาที่จําเปนตองเสนอดวยสื่อมีอะไรบาง 

      1.7 สื่อจะใหผลคุมคาหรือไม ฯลฯ เปนตน 

2. เลือกสื่อที่เหมาะสมสําหรับเสนอเน้ือหาและสภาพการณการใช ผูผลิตสื่อควรตอบคําถาม

ตางๆ ในเรื่องน้ีใหชัดเจน เชน รูปแบบสื่อเหมาะสมกับลักษณะเน้ือหา ทองถ่ินผูเรียนและนโยบายเพียงใด 

การผลิตยุงยากซับซอนเกินไปหรือไม หากผลิตแลวจะคุมคาไหม งบประมาณมีเพียงใด มีกําลังคนพอจะ

จัดทําหรือไม เปนตน 
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3. ลงมือผลิตสื่อ เปนข้ันของการออกแบบและลงมือผลิต คําถามที่ควรตอบ เชน เทคนิคการ

เสนอเน้ือหาของสื่อที่สราง การวางแผน การผลิตเปนข้ันตอนดีพอหรือยังการออกแบบสี ขนาด เวลา และ

อื่นๆ ควรปฏิบัติใหถูกข้ันตอนการผลิตของสื่อแตละชนิดที่จะทํา 

4. การทดสอบ การใชและการประเมินผล เปนข้ันตอนทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขสื่อ          

ที่สรางข้ึนมา ควรไดรับการทดสอบเสียกอน 

5. การเผยแพรสื่อและนําไปใช ควรพิจารณาในเรื่องจํานวนที่ควรผลิตออกมา และควรบริหาร

การใหการบริการอยางไร 

6. การตรวจสอบและบํารุงรักษาสื่อ สื่อที่ผลิตออกมาใชแลวควรตรวจสอบ รวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับการใชอยูเสมอ เพื่อจะไดปรับปรุงหากจําเปน ในขณะเดียวกันการบํารุงรักษาสื่อก็เปนสิ่งจําเปน

เชนเดียวกัน 

 เมื่อโรงเรียนมีการผลิตสื่อ อาจจัดหาหรือจัดซื้อ ทําใหมีสื่อการเรียนการสอนมากมายหลายชนิด 

ผูบริหารโรงเรียนจึงควรที่จะคิดริเริ่มจัดหอง หรือศูนยสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนข้ึนเพื่อบริการ         

แกครูผูสอน หลักการจัดและบริการศูนยสื่อการเรียนการสอนซึ่ง อําภา บุญชวย (2537, หนา 107) ไดเสนอ

ขอควรพิจารณา ดังน้ี 

1. จัดสื่อแตละประเภทใหเปนระเบียบ 

2. ทําสัญลักษณของสื่อแตละประเภท 

3. วางระเบียบเรื่องการใชสื่อ 

4. ทําคูมือการใชสื่อแตละประเภท 

5. ทําบัตรรายการสื่อทุกช้ิน 

6. สื่อประเภทอุปกรณการบริการประจําที่ 

7. จัดตารางบริการสื่อประเภทอุปกรณเพื่อความสะดวกในการเลือกเวลาของผูรับบริการ 

8. ตรวจสอบ ดูแล ซอมแซมสื่อใหอยูในสภาพเรียบรอยเสมอ 

 วนิดา จึงประสิทธ์ิ (2532, หนา 9) ไดกลาววา การประชาสัมพันธมีความจําเปนสําหรับงานสื่อ

การเรียนการสอน เพราะงานสื่อการเรียนการสอนเปนงานบริการ ความสําเร็จและการดําเนินงานสื่อการ

เรียนการสอนจะตองพิจารณาจากผลงานในการใหบริการ สื่อเปนสําคัญ หากมีผูมาใชบริการมากยอมแสดง

ถึงการบริหารที่มีประสิทธิภาพ จุดมุงหมายของการประชาสัมพันธสื่อมีดังน้ี เพื่อจูงใจใหมีผูใชบริการงานสื่อ

การเรียนการสอน สรางความเขาใจในงานของสื่อการเรียนการสอน เพื่อความรูทางดานสื่อการเรียนการ

สอน เพื่อใหขาวสารและสารสนเทศในงานทางสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 สรุปไดวา การใชสื่อการเรียนการสอน หมายถึง การจัดใหมีอุปกรณการเรียนการสอนใหเพียงพอ

และสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุมประสบการณ สงเสริมใหครูผลิตสื่อการเรียนการสอน 

โดยใชวัสดุทองถ่ินจัดบริการการใชสื่อ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตและการใชสื่อการสอน เพื่อ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัย 
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 3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักวา

ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ

จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพโดยจัดเน้ือหาสาระ

และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝก

ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชในการปองกัน 

แกปญหาและเรียนรูจากประสบการณจริง กอปรกับมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและ

เทคโนโลยี กอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียตอการดําเนินชีวิตในปจจุบันของบุคคล ทําใหเกิดความยุงยาก

ซับซอนมากย่ิงข้ึน จําเปนตองปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณคา 

มีศักด์ิศร ีและมีความสุข 

 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดใหมีสาระการเรียนรู 8 กลุม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่ง

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนน

เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรม          

ที่เหมาะสมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัด และความสนใจ          

อยางแทจริง การพัฒนาที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ทั้งรางกาย 

สติปญญา อารมณ และสังคม โดยอาจจัดเปนแนวทางหน่ึงที่จะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติ

ใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษย                

ที่สมบูรณ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนหนาที่ของทุกสถานศึกษาที่จะตองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณการเรียนรูใหกวางขวางหลากหลาย ทั้งดานวิชาการและดานอาชีพ การเสริมสราง

บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ศักยภาพ เจตคติ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งนําไปสูการดํารงชีวิตในสังคม

ประชาธิปไตย  ที่สงเสริมใหเคารพในสิทธิเสรีภาพ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย 

สุจริต ขยัน อดทน ประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณคาและเปนประโยชนตอประเทศชาติ โดยเนนการปฏิบัติ

ดวยตนเองเปนหมูคณะ และทํางานอยางเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 

 กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ (2551, หนา 16) ไดกลาววา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                 

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบดวย กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน 

ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 กลุม หรือ 3 ประเภท ดังน้ี 

  1. กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผู เรียน               

ใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสรางทักษะ

ชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งผูสอนทุกคนจะตอง

ทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการมีงานทํา 
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  นอกเหนือจากกิจกรรมแนะแนวในสวนของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแลวสถาน ศึกษาตองจัดระบบ

แนะแนวใหบริการชวยเหลือนักเรียนทุกคน เพื่อใหรูจักตนเองในดานความสนใจความถนัด ความสามารถ 

ซึ่งเปนประโยชนสําหรับการเลือกศึกษาตอและเลือกอาชีพที่เหมาะสม และเสริมสรางบุคลิกภาพลักษณะ

นิสัย การปรับตัวที่เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งความสามารถในการจัดการกับปญหาทางดานอารมณ 

สังคมไดอยางมีความสุข 

  2. กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน หรือกิจกรรมพัฒนาสาระการเรียนรูหรือ

กิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อสนองนโยบายของรัฐหรือเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อ

สนองความสนใจของผูเรียน พัฒนาศักยภาพการเรียนรู ทักษะความสามารถพิเศษ ที่นําไปสูความเปนเลิศ

หรือศิลปน เชน เปนนักวิทยาศาสตร นักโตวาที นักแสดง นักดนตรี นักรอง จิตรกร นักกีฬา นักกายภาพ 

เปนตน นอกจากน้ีโรงเรียนยังตองจัดกิจกรรมเพื่อสนองนโยบายของรัฐ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะนิสัยที่

พึงประสงค เชน รักการออกกําลังกาย มีนํ้าใจนักกีฬา การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาไทย 

ที่เปนเอกลักษณของชาติ การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝงคุณลักษณะประชาธิปไตย การรณรงค

ตอตานยาเสพติด การรณรงคยุติความรุนแรงในสตรีและเด็ก เปนตน 

  3. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และรักษาดินแดนเปนกิจกรรมที่

พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพเพื่อเปนพลเมืองดีของชาติ โดยมุงเนนปลูกฝงความเปนระเบียบวินัย 

ซื่อสัตย สุจริต มีความรักสามัคคี อยูรวมกับผูอื่นไดและบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนแตละประเภทถึงแมจะมีจุดมุงหมายเฉพาะแตกตางกัน แตการจัดกิจกรรมทุกประเภทจะนําไปสู

เปาหมายเดียวกัน ดังน้ันการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จึงเปนการเสริมเติมเต็มใหเกิดคุณลักษณะที่พึง

ประสงค เชน การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี หรือยุวกาชาด หรือผูบําเพ็ญประโยชนจะตองปฏิบัติตาม

กรอบหรือแนวทางที่องคกร แตละประเภทกําหนด แตก็มีจุดรวมกันคือ การสรางความมีระเบียบวินัย 

คุณลักษณะสําคัญของการอยูรวมกันในสังคมประชาธิปไตย ซึ่งจะชวยเสริมจุดประสงคของแนะแนวในเรื่อง

การจัดการกับชีวิต การแกปญหา การควบคุมตนเองของผูเรียน บางครั้งครูอาจพบผูเรียนที่มีปญหาตองการ

ชวยเหลือเปนกรณีพิเศษจากกิจกรรมก็สามารถสงตอใหแนะแนวชวยเหลือเปนรายบุคคลหรือ รายกลุม          

ดวยกระบวนการของแนะแนว ในทางกลับกันเมื่ออาจารยแนะแนวพบวาผูเรียนบางคน มีความสนใจหรือ

ความถนัดดานกีฬาหรือดนตรี หรือศิลปะ ก็สามารถสงไปเขารวมกิจกรรมตามความสนใจ เพื่อฝกทักษะ 

หรือเรียนรู จนสามารถคนพบความสามารถพิเศษของผูเรียนได 

 ในการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสงผลใหผูเรียนไดเรียนรูและมีประสบการณหลากหลายและ

สรางจิตสํานึกที่ดีจะตองเปนกิจกรรมที่มีความหมายแกผูเรียน คือ สนองความสนใจ ความถนัด 

ความสามารถ และความตองการของแตละบุคคล จึงจะสามารถดึงศักยภาพ ความสามารถพิเศษที่แฝงอยู

ในตัวผูเรียนออกมาใหปรากฏเดนชัด สรางความภูมิใจ มีจิตสํานึกที่ดีและมีคุณลักษณะนิสัยเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนด เปนการเรียนรูที่ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ สมศักด์ิ สินธุระเวชญ 

(2544, หนา 18-19) กลาววา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติ



40 
 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดใหความสําคัญแกผูเรียน 

ดังน้ันกระบวนการเรียนรูตองยึดผูเรียนเปนศูนยกลางจะตองใหผูเรียนมีอิสรภาพทั้งทางกาย และทางใจ 

กระบวนการเรียนรูตองกระตุนเซลลสมอง 3 สวน ทั้งการเห็น การไดยิน และประสาทสัมผัส ขอมูลที่

ตองการใหเรียนรูควรเปนขอมูลที่เรียนรูไดทั้งสมองดานซายและดานขวา ตองสอนผูเรียนใหรูจักตัวเองกอน 

 การจัดการเรียนรูที่ผูเรียนมีความสําคัญที่สุดหรือผูเรียนเปนจุดศูนยกลางจะตองเปดโอกาสให

ผูเรียน (สมศักด์ิ สินธุระเวชญ. 2544, หนา 18-19) 

1. คิดดวยตนเอง การที่ผูเรียนจะเปดปญญา ผูเรียนจะตองคิดเปน คิดดวยตนเอง การคิด               

ดวยตนเองจะนําไปสูการสรางความรูของผูเรียน โดยเฉพาะผูเรียนที่ผานกระบวนการฝกการจินตนาการ  

จะนําไปสูการสรุปเช่ือมโยงความรูเดิมและความรูใหมเกิดเปนองคความรู 

2. ปฏิบัติจริง เรียนรูจากสภาพจริง มีประสบการณตรง สัมพันธกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ฝกหัดสรางความเปนชุมชน พัฒนาทักษะการจัดการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา

และตัดสินใจ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ความสามารถที่จะเผชิญกับปญหา ความยืดหยุน ฯลฯ 

3. มีสวนรวมในกระบวนการและกิจกรรมที่มีการเรียนรูภายใตบรรยากาศที่สงเสริมสนับสนุน

ที่มีอิสรภาพและเพลิดเพลินในการเรียนรู ทําใหเพิ่มพูนความสามารถในการคิด การกระทําอยางอิสระและ

สรางสรรค การพัฒนาความอยากรูอยากเห็น ทัศนคติในการต้ังคําถามและความต้ังใจอันจะนําไปสู          

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กระบวนการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดอยางมีพลังเมื่อผูเรียนไดเรียนรูอยางมีสวนรวม 

(Participatory Learning) อยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการสรางสรรคดวยตนเอง และมีโอกาส         

ในการเลือก การใหผูเรียนไดมีโอกาสเห็นงานของตนเอง ทําใหมีความหมายและสรางความพึงพอใจ               

เปนแรงจูงใจที่ดี ทําใหผูเรียนไดรับความรูใหมๆ ไดมากย่ิงข้ึน 

4. ทํางานเปนทีม อันจะชวยใหผูเรียนแตละคนไดเรียนรูถึงความรู ความสามารถความสนใจ 

และทักษะของแตละคน กอใหเกิดพลังการทํางานเปนกลุม พัฒนาความสามารถทางอารมณและความเปน

ประชาธิปไตย การทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพน้ัน สมาชิกของทีมตองมีความสัมพันธที่ดีตอกัน               

มีทักษะของการอยูรวมกัน และทักษะของการทํางานรวมกัน 

5. แสดงออกอยางอิสระ ในการสรางผลงานที่มีคุณภาพทั้งในรูปโครงงานและกิจกรรมตางๆ 

6. แสวงหาความรูอยางอิสระ เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูสิ่งตางๆ จากธรรมชาติ 

จินตนาการ ความงาม ความจริง และความดี เพื่อเก็บขอมูลเขาไปสรางเปนโครงสรางความรูในสมอง 

7. ฝกสมาธิ เพื่อใหผูเรียนสามารถควบคุมจิตใจของตนเองใหสงบ มั่นคงจดจอกับภารกิจที่ตอง

ทําอยูในปจจุบันใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถจะควบคุมทุกอิริยาบถของชีวิตไดอยาง

เหมาะสม อันจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายชีวิต มีความสงบทางจิตใจ ผอนคลายความเครียด 

มีอารมณดี ราเริง เบิกบาน มีความคิดสรางสรรคสูง มีพลังความคิดดานบวก มีสมาธิสูง สถานศึกษาควรจะ

ใหผูเรียนฝกสมาธิในทุกกลุมวิชา เพราะการเรียนรูใน ทุกกลุมลวนแลวแตตองการจิตที่เปนสมาธิ 
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 สรุปไดวา การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง กิจกรรมที่จัดอยางเปนกระบวนการดวย

รูปแบบ วิธีการที ่หลากหลาย ในการพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม มุง

เสริมเจตคติ คุณคาชีวิต ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค สงเสริมใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง            

สรางจิตสํานึกในธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ปรับตัวและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม ประเทศชาติ 

และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

 4. ดานการนิเทศการเรียนการสอน 

 กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาที่สําคัญที่จะชวยสงเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพไดอีกประการหน่ึง คือการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา  

มีนักวิชาการเสนอกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติในการนิเทศการศึกษาไวดังน้ี 

 พรวนัช เหลี่ยมวานิช (2548, หนา 23) ไดกลาววา การนิเทศภายในโรงเรียน เปนความรวมมือ

กันของบุคลากรภายในโรงเรียน เปนกระบวนการที่มุงสงเสริมและสรางสรรคใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนา

งานวิชาการ เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแกผูเรียนการนิเทศภายในโรงเรียน           

(In–School Supervision) หมายถึงการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารกับครูในโรงเรียน ในการ

ปรับปรุงพัฒนาการทํางานของครูใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนด 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2547, หนา 36) ไดเสนอแนวทางปฏิบัติการนิเทศไวดังน้ี 

1. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 

2. ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสม 

กับสถานศึกษา 

3. ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

4. ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงาน

วิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ

สถานศึกษาอื่นหรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมหรืองานที่สําคัญในการ

นิเทศการศึกษาขางตนสรุปไดวา การนิเทศการศึกษา ประกอบดวย การวางแผนนิเทศการศึกษา ไดแก การ

ประชุมปรึกษาหารือใหความรูความเขาใจสิ่งที่ตองดําเนินการ การต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน การศึกษา

เอกสารตําราวิชาการทางการนิเทศ การจัดระบบการนิเทศ การกําหนดข้ันตอนและวิธีการนิเทศ การ

ปฏิบัติการนิเทศไดแก การประสานความเขาใจการทํางานรวมกัน การพาไปดูงานการศึกษานอก

สถานศึกษาการตรวจเย่ียมสังเกตการสอนในช้ันเรียน การสัมมนาและสนทนาทางวิชาการนิเทศการให

คําปรึกษาและสาธิตใหดู การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน การศึกษาจากสื่อการเรียนรูการจัดทีมฝกงาน

ทดลองวิธีการสอน การจัดนิทรรศการ การแสดงบทบาท สมมติการสอนและสรุปผล และการสรางขวัญและ

กาลังใจในการ 
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 รุจิร ภูสาระ และ จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 70-72) ไดกลาววา การนิเทศการศึกษา เปน

การนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งดําเนินการโดยผูบริหารสถานศึกษาและครู ตลอดจนบุคลากร

ภายในสถานศึกษา รวมมือกันปรับปรุงงานดานตาง ๆ เปนการสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ

สอน อันจะนํามาซึ่งคุณภาพของสถานศึกษาและของผูเรียนใหอยูในระดับที่นาพึงพอใจ การนิเทศการศึกษา

มีจุดมุงหมายดังตอไปน้ี 

1. เพื่อใหสถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู ใหสอดคลองกับมาตรฐาน

หลักสูตรตามแนวทาง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

2. เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 

3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของชุมชน

และสังคม ทันตอการเปลี่ยนแปลงทุกดาน 

4. เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาไดพัฒนาความรู ทักษะและประสบการณในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ตลอดจนพัฒนาวิชาชีพ 

5. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาปฏิรูประบบบริหาร โดยใหทุกคนมีสวนรวมในการคิด           

รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบและช่ืนชมในผลงาน 

6. เพื่อใหเกิดการประสานงานและความรวมมือกันระหวางผูที่เกี่ยวของ ไดแก ชุมชน สังคม 

และวัฒนธรรมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

การนิเทศการศึกษาสงผลตอการบริหารจัดการศึกษา และมีประโยชนตอสถานศึกษา ดังน้ี 

1. ทําใหครูสามารถสอนไดตรงตามเปาหมาย เพราะผูบริหารซึ่งเปนผูนิเทศจะชวยเหลือครูใน

การตรวจสอบ และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหา มิใหการแกปญหาและอุปสรรคการสอนเกิดความ

ลาชาโดยไมจำเปน 

2. ผูบริหารที่เปนผูนาทางวิชาการและทาหนาที่นิเทศการศึกษาจะทําใหความเคลื่อนไหวทาง

วิชาการของสถานศึกษาเปนไปอยางมีระบบและตอเน่ืองตลอดเวลา 

3. ทําใหบุคลากรในสถานศึกษามองเห็นความสําคัญของงานวิชาการ และปฏิบัติงาน              

โดยเนนคุณภาพของผูเรียนเปนเปาหมายสําคัญในการบริหารสถานศึกษา 

4. การนิเทศการศึกษาจะชวยใหสถานศึกษาแกไขปญหาที่เกิดข้ึนอันมีผลกระทบตอคุณภาพ

การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 กมล ภูประเสริฐ (2544, หนา 60) ไดกลาววา การนิเทศการศึกษา เปนภารกิจหน่ึงที่ถือไดวาเปน

สวนสนับสนุนภารกิจหลัก คือ การบริหารหลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผลซึ่งมีหลักการ

สําคัญ ดังน้ี 

  1. มุงที่คุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ แมวาการนิเทศการศึกษาจะเปนการพัฒนาบุคคล                   

ในสถานศึกษา สิ่งที่จะพัฒนาจะตองโยงไปสูคุณภาพของผูเรียนทั้งสิ้น 
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  2. อาศัยความรวมมือภายในสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา จะตองตระหนักถึง

ความสําคัญของการนิเทศการศึกษา รวมมือ รวมใจ รวมคิด รวมทําเพื่อใหบุคลากรแตละคนพัฒนาตนเองได

อยางมีคุณภาพ และหลายกรณีอาจตองเชิญวิทยากร ผูเช่ียวชาญจากภายนอกมาชวยใหคาแนะนําดวย 

  3. อาศัยวิธีการที่หลากหลายที่จะเปนสวนชวยกระตุนความสนใจและความรวมมือในการ

ดําเนินการแตละวิธีมีจุดเดน มีจุดดอยที่จะชวยเสริมประสิทธิภาพของกันได 

  4. กระทําอยางตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพจนสรางความรูสึกวากระบวนการน้ีเปนสิ่งที่ขาด

ไมได กลายเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานสถานศึกษา ซึ่งเปนการสรางอุปนิสัยของการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

  5. ใชกระบวนการที่เปนระบบ เพื่อใหมั่นใจไดวาการนิเทศการศึกษาจะสามารถบรรลุ

เปาหมายที่ตองการได 

 กรมวิชาการ (2543, หนา 17) ไดกลาววา การนิเทศการศึกษามีกระบวนการดําเนินการดังน้ี 

เตรียมการนิเทศ วางแผนการนิเทศ ปฏิบัติตามแผนการนิเทศ ประเมินผลการนิเทศ และปรับปรุงแกไข

วิธีการนิเทศ ซึ่งมีกิจกรรมดาเนินการนิเทศดังน้ี 

1. ใหความรู โดยหาวิทยากรมาจัดอบรมประชุมปฐมนิเทศปรึกษาหารือ แนะนําใหความรู               

ดวยเอกสาร 

2. สาธิตใหดู 

3. ประสานงานใหรวมกันทางาน 

4. พาไปดูงาน 

5. บริการวิชาการ 

6. วิจัยในช้ันเรียน 

7. ฝกงาน 

8. จัดกิจกรรมกระตุนใหปฏิบัติงานอยางเขมแข็ง 

9. สรางความเขาใจดีตอกัน 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543, หนา 224-225) ไดกลาววา ความจําเปนของการนิเทศภายใน

โรงเรียน การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมตางๆ ทําใหโรงเรียนซึ่งเปนหนวยหน่ึงของสังคมจําตองมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงอยูเสมอ เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณที่กําลังเปลี่ยนไป เน่ืองจากมีขอจํากัด

ทางดานการนิเทศการศึกษาจากกรม หรือหนวยงานตนสังกัดและโรงเรียนกระจายอยูตามพื้นที่ตางๆ             

ทั่วประเทศ กรมหรือหนวยงาน ตนสังกัดไมสามารถจัดบริการไดอยางทั่วถึง สภาพปญหา และความจําเปน

จึงเกิดสาเหตุดังตอไปน้ี 

1. จํานวนผูนิเทศมีจํากัด ไมสามารถนิเทศไดอยางทั่วถึง และเจาะจงกับ การเรียนการสอน          

ในหองเรียน ประกอบกับมีการขยายตัวในดานจํานวนโรงเรียน และขนาดของสถานศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
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2. การศึกษาทางดานมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาดานอาชีวศึกษา มีความ

หลากหลายในวิชาการและวิชาชีพตองการความชํานาญ ความรูเฉพาะสาขาทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ     

การจัดศึกษานิเทศกใหครบตามสาขา และในจํานวนที่พอเพียงจึงเปนขอจํากัดที่ปฏิเสธไมไดประการหน่ึง 

3. การนิเทศภายในโรงเรียน เปนการใชทรัพยากรในสถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุดซึ่ง

บุคลากรดังกลาวมีเปนจํานวนมาก มีความชํานาญในสาขาวิชา ทั้งยังเปนการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุง

คุณภาพการศึกษาดวย 

4. การนิเทศภายในโรงเรียน นอกจากจะไดเพิ่มความสัมพันธใกลชิดและการทํางานรวมกัน

แลวยังเปนการสรางความรูสึกเปนเจาของรวมกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันในการทํางาน 

5. การประสานงานภายในโรงเรียนจะสะดวกและมีความคลองตัวสูง เพราะมีความคุนเคย 

 สงัด อุทรานันท. (2529, หนา 12) กลาวไววา หัวใจสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน จะเนน            

4 ประการ คือ 

1. พัฒนาคน : เนนความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดี 

2. พัฒนางาน : เนนภารกิจหลัก คือ การสอน เทคนิควิธีการสอน 

3. ประสานสัมพันธ : เนนความรวมมือ ความเขาใจ ความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 

4. สรางขวัญและกําลังใจ : เนนการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ใหเกิดความมั่นใจ    

ในการทํางาน 

 กมล ภูประเสริฐ (2544, หนา 59-60) ไดกลาววา หลักการสําคัญที่นํามาใชในการนิเทศภายใน

สถานศึกษาไดแกหลักการดังตอไปน้ี 

1. มุงที่คุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ แมวาการนิเทศภายในจะเปนการพัฒนาบุคลากรใน

สถานศึกษา สิ่งที่จะพัฒนาจะตองโยงไปสูคุณภาพของผูเรียนทั้งสิ้น 

2. อาศัยความรวมมือภายในสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษาจะตองตระหนักถึง

ความสําคัญของการนิเทศภายใน รวมมือรวมใจ รวมคิด รวมทํา เพื่อใหบุคลากร แตละคนพัฒนาตนเองได

อยางมีคุณภาพ และหลายกรณีอาจตองเชิญวิทยากร/ผูเช่ียวชาญจากภายนอกมาชวยใหคําแนะนําดวย 

3. อาศัยวิธีการที่หลากหลาย ที่จะเปนสิ่งชวยกระตุนความสนใจและความรวมมือในการ

ดําเนินการ แตละวิธีมีจุดเดน-จุดดอยที่จะชวยเสริมประสิทธิภาพของกันได 

4. กระทําอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพจนสรางความรูสึกวากระบวนการน้ีเปนสิ่งที่ขาด

ไมได กลายเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา ซึ่งเปนการสรางอุปนิสัยของการพัฒนา

ตนเองอยูเสมอ 

5. ใชกระบวนการที่เปนระบบ เพื่อใหมั่นใจไดวางานนิเทศภายในสถานศึกษาจะสามารถบรรลุ

เปาหมายที่ตองการได 

 อนุศักด์ิ สมิตสันต (2540, หนา 209) ไดกลาววา การจัดใหมีการนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมาย 

ดังน้ี 
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1. เพื่อชวยใหครูคนหาและรูวิธีทํางานของตนเอง 

2. เพื่อชวยใหครูรูจักการจําแนกและวิเคราะหปญหาของตนเอง โดยชวยใหครูรูวาอะไรที่เปน

ปญหาที่กําลังเผชิญอยู และจะแกปญหาเหลาน้ันอยางไร 

3. เพื่อชวยใหครูรูสึกมั่นคงในอาชีพ มีความเช่ือมั่นในความสามารถของตน 

4. เพื่อชวยใหครูคุนเคยกับแหลงวิทยาการ และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 

5. ชวยเผยแพรใหชุมชนเขาใจถึงแผนการศึกษาของโรงเรียนและใหการสนับสนุนโรงเรียน 

6. ชวยใหครูเขาใจถึงปรัชญาและความตองการทางการศึกษา 

นอกจากจุดมุงหมายที่กลาวแลว อุทัย บุญประเสริฐ และชโลมใจ ภิงคารวัฒน (2528, หนา 3)          

ไดกลาวถึงจุดมุงหมายสําคัญของการนิเทศภายในไว ดังน้ี 

1. เพื่อใหไดผลงานดีมีคุณภาพสูง 

2. เพื่อพัฒนางาน 

3. เพื่อพัฒนาคน 

4. เพื่อประสานงานและประสานความสัมพันธระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ 

5. สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543, หนา 228) ไดกลาววา การนิเทศภายในสถานศึกษามี

จุดมุงหมายหลักก็เพื่อพัฒนาครูอาจารยในสถานศึกษา การนิเทศเปนงานที่สรางกําลังใจแกผูปฏิบัติงานโดย

การแนะนํา เสนอแนะ และใหบริการดานวัสดุอุปกรณ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการการปฏิบัติงาน การนิเทศ

ควรทําอยางมีระบบและกอใหเกิดกําลังใจและขวัญดีแกผูรับการนิเทศ เพื่อทําใหการศึกษาเกิดผลสัมฤทธ์ิ

ตามความคาดหวังของการศึกษา ผูนิเทศการศึกษาจึงเปนบุคคลใดก็ไดที่สามารถปฏิบัติตามจุดมุงหมายน้ีได 

ตามขอเท็จจริงแลว ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทตอการนิเทศภายในสถานศึกษา เพราะเปนหนาที่โดยตรง

ของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารจึงทําหนาที่ทั้ง “บริหาร” และ “นิเทศ” จึงถือวาไดปฏิบัติหนาที่โดย

สมบูรณในฐานะนักบริหารอยางไรก็ตาม เน่ืองจากผูบริหารมีภารกิจมากมาย จึงสามารถพิจารณา จาก

บุคคลที่มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อปรับปรุงสมรรถภาพการเรียนการสอน โดยการใหความ

ชวยเหลือสนับสนุนมากกวา การช้ีแนะ หรือสั่งการ บุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถนิเทศไดม ีดังน้ี 

1. ผูบริหารสถานศึกษา 

2. ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะฝายวิชาการ 

3. หัวหนาคณะ หัวหนาแผนก หัวหนางานหรือหัวหนาโครงการ 

4. ครูอาจารยที่ทําหนาที่สอนแตมีความรูความสามารถเฉพาะดาน สามารถสาธิตหรือให

คําปรึกษาแนะนําแกเพื่อนรวมงานได 

5. ผูเช่ียวชาญที่เชิญมาเปนวิทยากรเฉพาะเรื่อง 

จําเนียร กุนาศล (2521, หนา 32) ไดประมวลลักษณะงานนิเทศออกเปน 5 อยาง คือ 
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1. งานดานการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ซึ่งรวมงานการพัฒนาหลักสูตร การจัดระบบการ

เรียนการสอน และการจัดบริการพิเศษที่เกี่ยวของกับการสอน 

2. ดานการจัดสรรและการพัฒนาบุคลากร ซึ่งรวมงานการคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ               

ครูใหม และการฝกอบรมครูประจําการ 

3. ดานการบริหารวัสดุอุปกรณการสอน 

4. ดานพัฒนาความสัมพันธกับชุมชน 

5. ดานการประเมินผลการเรียนการสอน 

นอกจากน้ี ลักษณะงานนิเทศการศึกษาในโรงเรียน อาจจัดเปนหมวดหมูดังน้ี 

1. งานนิเทศเกี่ยวกับตัวครู ไดแก การจัดปฐมนิเทศครูใหม ชวยครูใหมในการปฏิบัติงานชวย

ครูตามที่ขอรองมา เปดโอกาสใหครูไดพบปะอยูเสมอ 

2. งานนิเทศเกี่ยวกับหลักสูตร ไดแก การสงเสริมใหครูศึกษาหลักสูตร ประมวลการสอนให

เขาใจ สงเสริมใหครูทําประมวลการสอน และบันทึกการสอนรวมกัน สงเสริมใหครูปรับปรุงหลักสูตรและ

ประมวลการสอน สงเสริมใหครูใชทรัพยากรในทองถ่ินใหมากที่สุดสําหรับปรับปรุงหลักสูตร 

3. งานนิเทศเกี่ยวกับอุปกรณการสอน ไดแก การแนะนําใหครูทราบถึงอุปกรณตางๆ ที่มีอยู

และพอสามารถจัดหาได และใหใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด พยายามจัดบริการเกี่ยวกับอุปกรณเทาที่

สามารถทําได สงเสริมใหครูผลิตอุปกรณอยางงายๆ เทาที่จะทําได สงเสริมใหครูใชทรัพยากรในทองถ่ินให

เปนประโยชน ในการเรียนการสอน 

4. งานนิเทศเกี่ยวกับการปรับปรุงงานวิชาชีพของครู สงเสริมใหครูสังเกตการสอนของกันและ

กัน และของโรงเรียนอื่นๆ รวมปรึกษากับครูเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียน การสอนสงเสริมใหครูเขาอบรม

สัมมนา สงเสริมใหครูมีความรูทันสมัยอยูเสมอ 

5. งานนิเทศเกี่ยวกับการทํางานรวมกัน ไดแก การสงเสริมใหครูวางแผน การเรียนการสอน

รวมกัน สงเสริมใหครูเขาอบรมสัมมนา 

6. งานนิเทศเกี่ยวกับคนควาทดลอง ไดแก การสงเสริมใหครูทดลอง สิ่งแปลกๆ ใหมๆ เชน วิธี

สอน สงเสริมใหครูคนควาอยูเสมอ และสงเสริมครูในทุกๆ ดาน เพื่อที่ครูจะไดทําการคนควาทดลองได

สะดวก 

 สงัด อุทรานันท (2529, หนา 202) ไดกลาวถึงการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนซึ่งควรจะตองยึด

หลักการสําคัญ ดังน้ี 

1. ผูบริหารตองระลึกเสมอวา การนิเทศการศึกษาเปนงานในความรับผิดชอบของผูบริหาร

โดยตรง สวนการดําเนินงานนิเทศน้ัน ผูบริหารอาจจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทน

ก็ได 

2. การนิเทศภายในโรงเรียนจะสําเร็จลุลวงลงได ตองอาศัยความรวมมือจากฝายผูบริหาร              

ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ หากขาดความรวมมือจากฝายใดฝายหน่ึง การนิเทศจะไมมีโอกาสสําเร็จไดเลย 
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3. จะตองตระหนักวา การนิเทศภายในเปนการทํางานรวมกัน เพื่อชวยพัฒนาเพื่อนรวมงาน

ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานสูงข้ึน การนิเทศไมใชเปนการจับผิดหรือบังคับขูเข็นแตประการใด 

4. บุคลากรภายในโรงเรียนตองการการยอมรับ และใหเกียรติซึ่งกันและกันในสภาพความเปน

จริงแลว ไมมีใครที่จะมีความเช่ียวชาญทุกๆ ดาน ดังน้ันจึงนาจะไดแลกเปลี่ยนและถายเทความเช่ียวชาญ

ใหแกเพื่อนรวมงาน เพื่อใหทุกคนในหนวยงานมีความรูความสามารถสูงข้ึน 

5. การนิเทศภายในจะตองเกิดข้ึนจากความจําเปนในการแกปญหา หรือสนองความตองการ          

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

6. การสรางเสริมกําลังใจจากผูบริหาร จะมีผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

ผูปฏิบัติงาน ดังน้ันจึงถือวาการสรางเสริมกําลังใจจากผูบริหารจะสงผลตอความสัมฤทธ์ิผลของการสรุปไดวา 

การนิเทศการเรียนการสอน หมายถึง การแนะนําซึ่งกันและกัน วางแผนงานรวมกัน ปรึกษาหารือกัน เพื่อ

หาทางปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน เปนความรวมมือกันของบุคลากรภายในโรงเรียน เปน

กระบวนการที่มุงสงเสริมและสรางสรรคใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ เพื่อใหมีประสิทธิภาพ 

และเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแกผูเรียน 

 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการระหวางครูกับผูบริหาร 

เพื่อการแนะนํา ช้ีแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งน้ีตองอาศัยความ

รวมมือที่ดีของทุกฝาย ซึ่งการนิเทศการศึกษาประกอบดวย การจัดทําข้ันตอนและวิธีการนิเทศ การ

ดําเนินการนิเทศโดยใชกิจกรรมการนิเทศที่หลากหลายและเหมาะสม การอบรมปฏิบัติการเพื่อใหผูสอน

สามารถนาไปใชได  

การตรวจเย่ียมสังเกตการณเรียนการสอนในช้ันเรียนการใหคําปรึกษาและคําแนะนาเพื่อใหการชวยเหลือ  

การประเมินผลการนิเทศ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศ การสรุปผลและรายงานผลการนิเทศ 

 

 5. ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

 กิจกรรมทางการศึกษาสําคัญอีกประการหน่ึงที่ตองปฏิบัติควบคูกับกิจกรรมการเรียนการสอน             

ในสถานศึกษาคือกิจกรรมการวัดผล การประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนซึ่งเปนการจัดการ

เรียนรูเพื่อเปนการตรวจสอบ พิจารณาตัดสินผลการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาและการเทียบโอนผล            

การเรียน มีนักวิชาการเสนอแนวทางการดําเนินการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรูไวดังน้ี 

 กมล ภูประเสริฐ (2547, หนา 13) ไดเสนอวา การบริหารการประเมินผลการเรียนไดแก การจัด

ใหมีการดาเนินงาน ที่สรุปไดดังน้ี 

1. การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูของหนวยการเรียนรู รายวิชาและกิจกรรม การเรียนการ

สอน รวมทั้งการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งเปนการเตรียมการประเมินผลการเรียนเพื่อกําหนดวิธีการ

เครื่องมือ และแนวปฏิบัติในการประเมิน 
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2. การกําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลและเครื่องมือที่จะใชในการวัดผลและประเมินผล

การเรียนรู และการเตรียมการในการสรางเครื่องมือและกําหนดวิธีการที่เปนระบบ โดยเปนการกําหนดให

ประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริงตองใชวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการสังเกตพฤติกรรม 

การพิจารณาผลงานที่สะสมไว การฟงการนําเสนอของผูเรียน 

3. การควบคุม ดูแล ติดตามและสงเสริมใหมีการประเมินผลการเรียนตามวิธีการและเครื่องมือ

ที่ไดกําหนดไว รวมทั้งการดูแลใหมีการบันทึกผลการเรียนการสอน การบันทึกการสังเกตและการรวบรวม

ผลงานของนักเรียนตามชวงเวลาที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ 

4. การจัดทาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการประเมินผลตามที่กระทรวง/กรม/หนวยงาน

ตนสังกัด ไดกําหนดไว 

5. การนาผลการประเมินไปใชในการแกไขขอบกพรองของผูเรียนแตละคนอยางสม่ําเสมอ            

ซึ่งเปนการพัฒนาผูเรียนและกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนปรับปรุงตนเอง 

6. การกําหนดรูปแบบ ระยะเวลาการรายงานผลการเรียนรู ทั้งการรายงานผลการเรียนรู             

ของผูเรียนตอผูปกครองและรายงานผลตอสาธารณะและหนวยงานตนสังกัดไดทราบ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2547, หนา 35) ไดกลาววา การวัด การประเมินผลและดําเนินการเทียบ

โอนผลการเรียนเปนหนาที่อันสําคัญของผูบริหาร เพราะเปนเครื่องมือที่จะช้ีขอดีขอเสียของงานที่ปฏิบัติไป

จนสําเร็จ ตลอดจนการเรียนการสอนของครูและนักเรียนวา เปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม เพื่อผูบริหารจะ

ไดนาผลน้ันมาปรับปรุง แกไข เพื่อดาเนินงานในครั้งตอไป สรุปไดดังน้ี การวัดและประเมินผลการเรียนรู     

ของผูเรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนและเพื่อตัดสินผลการ

เรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหประสบผลสําเร็จน้ัน ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและ

ประเมินตามตัวช้ีวัด เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของ ผูเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับไมวาจะเปน

ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู

เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ 

ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริม             

ใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. การประเมินระดับช้ันเรียน เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู 

ผูสอนดําเนินการเปนปกติและสม่ําเสมอ ในการจัดการเรียนการสอนใชเทคนิคการประเมินอยางหลากหลาย 

เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน แฟม

สะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาส ใหผูเรียนประเมินตนเอง 

เพื่อนประเมินเพื่อน ผูปกครองรวมประเมินในกรณีที่ไมผานตัวช้ีวัดใหมีการสอนซอมเสริม การประเมิน
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ระดับช้ันเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรู อันเปนผลมาจากการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมและมากนอยเพียงใด มีสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงและสงเสริม

ในดานใด นอกจากน้ียังเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุงการเรียนการสอนของตนดวย ทั้งน้ีโดยสอดคลองกับ

มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

2. การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการประเมินที่สถานศึกษาดําเนินการเพื่อตัดสินผลการ

เรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึง

ประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากน้ีเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วา

สงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใด รวมทั้งสามารถนาผลการ

เรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเปน

ขอมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดจนเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพ

การศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองและชุมชน 

3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพื้นที่

การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน          

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดําเนินการโดย

ประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทําและดําเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา 

หรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด ในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากน้ียังไดจากการตรวจสอบ

ทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

4. การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการ

เรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในช้ัน

ประถมศึกษา ปที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการ

ประเมินผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ เพื่อนาไปใชใน

การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุน การตัดสินใจในระดับนโยบาย

ของประเทศ ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ

ทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ 

ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุนเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน ความแตกตางระหวาง

บุคคลที่จําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนทั่วไป กลุมผูเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษ กลุมผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า กลุมผูเรียนที่มีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม กลุมผูเรียนที่

ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุมพิการทางรางกายและสติปญญา เปนตน 

ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการดาเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที ปดโอกาส

ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา 
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จะตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตาม

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่เปนขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใหบุคลากรที่

เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกันการเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของ

ผูเรียนในกรณีตาง ๆ ไดแก การยายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร การออก

กลางคันและขอกลับเขารับการศึกษาตอ การศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอในประเทศ 

นอกจากน้ี ยังสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรียนรูอื่น ๆ เชน สถาน

ประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว การเทียบโอนผล

การเรียนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรก หรือตนภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผูขอเทียบโอน

เปนผูเรียน ทั้งน้ี ผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเน่ืองในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน

อยางนอย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผูเรียนจากการเทียบโอนควรกําหนดรายวิชา/จํานวน           

หนวยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดําเนินการได ดังน้ี 

1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่ใหขอมูลแสดงความรู ความสามารถ           

ของผูเรียน 

2. พิจารณาจากความรู ความสามารถของผูเรียนโดยการทดสอบดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งภาค

ความรูและภาคปฏิบัติ 

3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริงการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไป              

ตามประกาศ หรือแนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 รุจิร ภูสาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 64-67) ไดกลาววา กิจกรรมการวัดและการ

ประเมินผลการเรียนการสอนอาจทําไดดวยวิธีตอไปน้ี 

1. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เปนการประเมินผลจากงานหรือ

ผลงานที่เปนจริง การปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวัน ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีการดังตอไปน้ี การนําเสนอดวยปาก

เปลา (Oral Presentation) การโตวาที (Debates) การแสดงนิทรรศการ (Exhibitions) การรวบรวม

ผลงานเขียนของนักเรียน (Collections of Students Written Products) แถบบันทึกภาพผลการ

ปฏิบัติงาน (Videotapes of Performances) การสรางและงานประดิษฐโครงหุน (Construction and 

Models) การแกปญหา (Solutions of Problems) พฤติกรรมของผูเรียน (Students’ Ehavior) การ

ปฏิบัติงานกลุม (Cooperative Group Work) 

2. การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน (Portfolio Assessment) เปนวิธีการประเมินผลการ

เรียนการสอนโดยผูเรียนไดมีสวนรวมการประเมินอยางเต็มที่ 2 ข้ันตอนคือผูเรียนแตละคนรวบรวมผลงาน

และบันทึกผลการประเมินไวในแฟมรวบรวมผลงาน (Working Folder) และนักเรียนแตละคนจัดและ

คัดเลือกผลงานจากแฟมรวบรวมผลงานเพื่อจัดทาแฟมสะสมงานตอไป 
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3. การประเมินโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน (Standardize Test) เปนวิธีการประเมินผลการ

เรียนรูของผูเรียนในรูปแบบของขอทดสอบแบบปรนัย ซึ่งผูเรียนทุกคนไดรับการประเมินผลสัมฤทธ์ิในวิชา

แกนหลักและคุณลักษณะที่สําคัญดวยเครื่องมือหรือแบบทดสอบที่ไดมาตรฐาน 

 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545, หนา 14-15) ไดกําหนดวา การวัดผลและประเมินผลการ

เรียนการสอน สถานศึกษาตองดําเนินการ ดังน้ี 

 

1. กําหนดระเบียบการวัดและประเมินผล 

2. จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา 

3. ดําเนินการวัดผลและประเมินผลทุกชวงช้ัน 

4. พัฒนาเครื่องมือการวัดผลและประเมินผล 

5. จัดระบบสารสนเทศดานการวัดผลและประเมินผลเพื่อการอางอิงการตรวจสอบและ

พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

 ฉัตรศิร ิปยะพิมลสิทธ์ิ . (2544, หนา 15) กลาววา การวัดผล (Measurement) คือการกําหนด

ตัวเลขใหกับวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ ปรากฏการณ หรือพฤติกรรมตาง ๆ หรืออาจใชเครื่องมือไปวัดเพื่อให

ไดตัวเลขแทนคุณลักษณะตาง ๆ เชน ใชไมบรรทัดวัดความกวางของหนังสือได 3.5 น้ิว ใชเครื่องช่ังวัด

นํ้าหนักของเน้ือหมูได 0.5 กิโลกรัม ใชแบบทดสอบวัดความรอบรูในวิชาภาษาไทยของเด็กชายแดงได             

42 คะแนน เปนตน 

 การวัดผลแบงเปน 2 ประเภทคือ 

1. วัดทางตรง วัดคุณลักษณะที่ตองการโดยตรง เชน สวนสูง นํ้าหนัก ฯลฯ มาตราวัดจะอยูใน

ระดับ Ratio Scale 

2. วัดทางออม วัดคุณลักษณะที่ตองการโดยตรงไมได ตองวัดโดยผานกระบวนการทางสมอง          

เชน วัดความรู วัดเจตคติ วัดบุคลิกภาพ ฯลฯ มาตราวัดจะอยูในระดับ Interval Scale การวัดทางออม               

แบงออกเปน 3 ดานคือ 

      2.1 ดานสติปญญา (Cognitive Domain) เชน วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วัดเชาวน

ปญญา วัดความถนัดทางการเรียน วัดความคิดสรางสรรค ฯลฯ 

      2.2 ดานความรูสึก (Affective Domain) เชน วัดความสนใจ วัดเจตคติ วัดบุคลิกภาพ       

วัดความวิตกกังวล วัดจริยธรรม ฯลฯ 

      2.3 ดานทักษะกลไก (Psychomotor Domain) เชน การเคลื่อนไหว การปฏิบัติโดยใช

เครื่องมือ ฯลฯ 

 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การนําเอาขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการวัดรวมกับการใช

วิจารณญาณของผูประเมินมาใชในการตัดสินใจ โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ เพื่อใหไดผลเปนอยางใด

อยางหน่ึง เชน เน้ือหมูช้ินน้ีหนัก 0.5 กิโลกรัมเปนเน้ือหมูช้ินที่เบาที่สุดในราน (เปรียบเทียบกันภายในกลุม) 
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เด็กชายแดงไดคะแนนวิชาภาษาไทย 42 คะแนนซึ่งไมถึง 50 คะแนนถือวาสอบไมผาน (ใชเกณฑที่ครูสราง

ข้ึน) เปนตน 

 การประเมินผลแบงไดเปน 2 ประเภท การประเมินแบบอิงกลุมและการประเมินแบบอิงเกณฑ 

1. การประเมินแบบอิงกลุม เปนการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบหรือผลงานของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงกับบุคคลอื่น ๆ ที่ไดทําแบบทดสอบเดียวกันหรือไดทํางานอยางเดียวกัน น่ันคือเปนการ

ใชเพื่อจําแนกหรือจัดลําดับบุคคลในกลุม การประเมินแบบน้ีมักใชกับการ การประเมินเพื่อคัดเลือกเขา

ศึกษาตอ หรือการสอบชิงทุนตาง ๆ 

2. การประเมินแบบอิงเกณฑ เปนการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบหรือผลงานของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงกับเกณฑหรือจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว เชน การประเมินระหวางการเรียนการสอนวา

ผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูที่ไดกําหนดไวหรือไม 

 

 ขอแตกตางระหวางการประเมินผลแบบอิงกลุมและอิงเกณฑ การประเมินผลแบบอิงกลุม 

1. เปนการเปรียบเทียบคะแนนที่ไดกับคะแนนของคนอื่น ๆ 

2. นิยมใชในการสอบแขงขัน 

3. คะแนนจะถูกนําเสนอในรูปของรอยละหรือคะแนนมาตรฐาน 

4. ใชแบบทดสอบเดียวกันทําหรับผูเรียนทั้งกลุมหรืออาจใชแบบทดสอบคูขนานเพื่อให

สามารถเปรียบเทียบกันได 

5. แบบทดสอบมีความยากงายพอเหมาะ มีอํานาจจําแนกสูง 

6. เนนความเที่ยงตรงทุกชนิด 

 การประเมินแบบอิงเกณฑ 

1. เปนการเปรียบเทียบคะแนนที่ไดกับเกณฑที่ไดกําหนดไว 

2. สําหรับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนหรือเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

3. คะแนนจะถูกนําเสนอในรูปของผาน-ไมผานตามเกณฑที่กําหนดไว 

4. ไมไดเปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ  จึงไมจําเปนตองใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับผูเรียนทั้งช้ัน 

5. ไมเนนความยากงาย แตอํานาจจําแนกควรมีพอเหมาะ 

6. เนนความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 

 สมศักด์ิ สินธุระเวชญ (2544, หนา 36) กลาวถึงการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

หมายถึง ความรูความสามารถ ทักษะของครูในการดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน

นักเรียนที่ตนรับผิดชอบตลอดจนการดําเนินการใหคําปรึกษาดานการวัดผลและประเมินผลแก ครู               

การจัดสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลตางๆ 

 ศิริชัย กาญจนวาส ี(2541, หนา 44) การประเมินผล หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคาของ

สิ่งใด  สิ่งหน่ึงตามตัวช้ีวัด โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไว 
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 อํานวย เลิศชยันต (2535, หนา 5) กลาวถึง การประเมินผลการเรียนการสอนวา หมายถึง 

กระบวนการที่ไดมาตรฐานเพื่อการตัดสินใจวานักเรียนไดเรียนรูตามจุดมุงหมาย และผานจุดมุงหมาย           

เชิงพฤติกรรมไดหรือไม 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักวิชาการ ดังกลาว 

ช้ีใหเห็นวาการประเมินผลการเรียนเปนกระบวนการตอเน่ืองของการเรียน การสอน เปนกลไกเพื่อ

ตรวจสอบวาผูเรียนไดพัฒนาไปตามจุดหมายที่หลักสูตรกําหนดไวหรือไม อีกทั้งใชเปนขอมูลในการปรับปรุง

การเรียนของผูเรียน และปรับปรุงการสอนของครูใหดีข้ึน จึงจําเปนที่ผูบริหารและครูผูสอนจะตองทําความ

เขาใจระเบียบการวัดผลการเรียนตามหลักสูตร โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขา          

ทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 2  ดําเนินการวัดผลและประเมินผล

การเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมีขอกําหนดและหลักการ ดังน้ี 

1. วัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 

2. วัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 

3. ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 

4. ตัดสินผลการเรียนใหผูเรียนผานชวงช้ันและจบหลักสูตร 

5. จัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

6. เทียนโอนผลการเรียนของผูเรียน 

 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1. สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบประเมินผลการเรียนของผูเรียน โดยเปดโอกาสใหทุกฝายที่

เกี่ยวของมีสวนรวม 

2. การวัดผลประเมินผลการเรียนตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด               

ในหลักสูตร 

3. การประเมินผลการเรียนตองประกอบดวย การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผูเรียนการ

จัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน 

4. การประเมินผลเปนสวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตองดําเนินการดวย

วิธีการทีห่ลากหลาย เหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัดธรรมชาติของวิชา และระดับ ชวงช้ันของผูเรียน 

5. เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบผลการประเมินได 

6. ใหมีการเทียนโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษา รูปแบบการศึกษาตางๆ 

7. จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเปนหลักฐานการประเมินผล การเรียน รายงานผล           

การเรียน และเปนหลักฐานแสดงวุฒิและรับรองผลการเรียนของผูเรียน 

 ดังน้ันหนาที่ของผูบริหารในดานการวัดผลประเมินผล คือ การสงเสริมใหครูรูจักหลักการและ

วิธีการวัดผลและประเมินผล ตัวผูบริหารเองก็ตองมีความรูในเรื่องการวัดผลและประเมินผล สวนงานใน
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หนาที่ของหัวหนางานวัดผลประเมินผล ไดแก การจัดทําเอกสาร จัดหาขาวสาร ดูแลใหครูอาจารยปฏิบัติ

ตามระเบียบวาดวยการวัดผล ดําเนินการวิเคราะหขอสอบ และจัดทําขอสอบมาตรฐาน 

 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การวัดผล การประเมินผลและการดําเนินการเทียบโอนผลการ

เรียนเปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจ แลวกําหนดแนวปฏิบัติในการวัดผล

และประเมินผลของโรงเรียนไวอยางชัดเจน จัดหาเอกสารวัสดุวัดผลใหเพียงพอ สงเสริมและสนับสนุนใหครู

ปรับปรุงเครื่องมือวัดผล และประเมินผลใหไดมาตรฐาน พรอมทั้งติดตามและตรวจสอบเอกสารการวัดผล

และประเมินผลอยางสม่ําเสมอรวมทั้งการนาผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนดวย            

อีกทั้งสมควรไดพัฒนาครูในดานความรูและเทคนิคใหม ๆ ในการวัดผลใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึ่งการวัดผล 

การประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ประกอบดวย การกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการ

วัด การประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณมาสนับสนุนการ

ดําเนินงาน การประชุมปรึกษาหารือผูบริหาร คร ูและผูเรียนเพื่อใหมีสวนรวมการวัด การประเมินผลและ

ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การสงเสริมใหบุคลากรที่ผานการอบรมการวัด การประเมินผลและ

ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนไดปฏิบัติงานอยางเต็มที่ การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงจาก

พฤติกรรมการเรียนของผูเรียน การสรุปผลการวัด การประเมินผล การจัดทําระบบสารเทศการประเมินผล

และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อตรวจสอบและพัฒนา 

 6. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

 การพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หากบุคคล 

ไมมีการปรับปรุงตนเองก็จะเปนยุคคลที่ลาสมัยในที่สุด ประสบการณที่ไดรับมาแตเดิมอยางเดียวน้ัน             

ไมเหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน จึงมีความจําเปนที่บุคคลจะตองพยายามขวนขวายพัฒนา

ความรู ความสามารถ และพัฒนาตนเองอยูเสมอการพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการเพิ่มพูนความรู

ความสามารถ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในปจจุบันและอนาคต 

การสรรหาและเลือกสรรคนแมจะไดคนมีความรูความสามารถสูงแลวก็ตามก็หายุติแคน้ันไม เพราะความ

เจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมหยุดย้ัง จึงจําเปนจะตองนํามาใชในการบริหารงาน มิฉะน้ันองคการ

จะกาวไปไมทันโลก หลักการใชคนใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงจําเปนตองมีการพัฒนาคน ใหมีความรู

ความสามารถเพิ่มเติมอยูเสมอ ปญหาในการพัฒนาบุคลากรเกิดจากขาดแคลนงบประมาณ ผูบริหารไมให

การสนับสนุน ขาดการวางแผน ขาดแคลนเอกสาร วัสดุอุปกรณ ขาดความรวมมือจากบุคลากร และขาด

การประสานงาน บุคลากรไมเห็นความสําคัญและบุคลากรไมนําความรูที่ไดไปพัฒนาตนเองและโรงเรียน 

 การพัฒนาบุคลากรทางการสอนเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางย่ิงเพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนา

ความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางานใหดีข้ึน 

 วิจิตร วรุฒบางกูร (2535, หนา 354-370) ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาครูอาจารย ดังน้ี 
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1. กําหนดนโยบายการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาว และควรมี

กระบวนการต้ังแตการคัดเลือกบุคคลมาเปนอาจารย การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการฝกอบรม

และพัฒนาเมื่อไปปฏิบัติหนาที่ขณะที่เปนครู 

2. การกําหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใหหลากหลายและชัดเจน เชน การพัฒนา

ประสบการณใหม โดยการศึกษาตอหรือทํางานพิเศษ การพัฒนาความเช่ียวชาญ ในดานตางๆ การ

พัฒนาการสอนการพัฒนาหลักสูตาและการวัดผลประเมินผล การบริการใหคําปรึกษา และการพัฒนา

ตนเองในดานความรูทั่วไป เชน การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาอนามัย 

3. การปฐมนิเทศ และการประเมินผลงาน ไดแก การปฐมนิเทศบุคลากรใหมใหเขาใจใน

บทบาท และความรับผิดชอบในการสอนและงานอื่นๆ นอกจากน้ันควรมีการประเมินผลงานของครู-

อาจารยเปนระยะๆ เพื่อจะไดปรับปรุงตนเองใหเหมาะสมกับการเปนครูอาจารย 

4. การพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติดานการบริหารงาน ดานความรูทางวิชาการที่ตนเอง

ถนัด และภารกิจที่ตนรับผิดชอบ 

5. การจัดระบบสื่อสาร จัดกิจกรรมใหครูอาจารยไดเขาใจในการปฏิบัติงานใหมีความสัมพันธ            

กับสถานศึกษา 

 กมล ภูประเสริฐ. (2544, หนา 65) ไดกลาวถึงแนวคิดในการบริหารงานบุคลากรวา ปจจัย           

ทุกปจจัยผูกพันกับบุคลากรในองคกร ซึ่งช้ีใหเห็นความจําเปนของการพัฒนาบุคลากร นับต้ังแตลักษณะ           

แบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารของผูบริหารระดับสูง ความรูความสามารถขององคกร และคานิยม

รวมกันของบุคลากรในองคกรซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมขององคกรดวย ถามีการวิเคราะหปจจัยเหลาน้ีและมีการ

พัฒนาบุคลากร นอกจากจะสงผลในทางบวกตอการดําเนินงานขององคกรแลวยังสงผลไปถึงปจจัยตัวอื่นๆ 

ดวย 

 สรุปไดวา การพัฒนาบุคลากรทางการสอน หมายถึง กระบวนการเพิ่มพูนความรูความสามารถ 

และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัยแกนักเรียนและตนเอง 

 

2.3 ประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการ 

 การบริหารงานในสถานศึกษาปจจุบันเปนกระบวนการที่สําคัญมาก เพราะวา การบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพสูงจะสงผลใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ดวยการใชปจจัยปอนเขาอยางเหมาะสม ดังที่เอกสารคูมือ

สงเสริมการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล กลาววา ประสิทธิภาพ หมายถึง สัดสวนระหวางผลผลิตกับ

ตัวปอนเขา ถาใสตัวปอนเขาไปมากแตผลผลิตออกมานอยแสดงวา หนวยงานน้ันมีประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการตํ่า ซึ่งนักวิจัยหลายองคกรใหความเห็นเปนไปในแนวทางเกี่ยวกับ เรื่องน้ีวา ตัวแปรที่มี

อิทธิพลตอการใชคน ใชเงิน ใชเทคโนโลยี และเวลาจะสูงหรือตํ่า ข้ึนอยูกับ 

1. ระดับความซ้ําซอนของการทํางาน อาจเปนความซ้ําซอนของการทํางานในแนวนอน 

2. หรือแนวต้ัง 
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3. ระดับการใชทรัพยากรที่หนวยงานมีอยูใหเต็มศักยภาพ 

4. ระดับการรวบอํานาจในหนวยงาน 

5. จํานวนข้ันตอนการบริหารในหนวยงาน 

6. เวลาที่ใชในการตัดสินใจในแตละเรื่อง 

7. ระดับความเปนมืออาชีพของบุคลากร 

8. ระดับความโปรงใสของการบริหารจัดการ 

9. ความสมเหตุสมผลของการใชงบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม/รายการ 

10. ระดับความทันสมัยของเทคโนโลยีที่นํามาใชในการบริหารจัดการ 

 จะเห็นไดวาจากงานวิจัยและแนวคิดดังกลาว การทํางานซ้ําซอนจะนําไปสูการใชคนมากข้ึน            

ใชงบประมาณมากข้ึน ใชเวลาในการตัดสินใจสั่งการนานข้ึน การมีทรัพยากรมากแตไมไดใชใหเต็มศักยภาพ

ยอมกอใหเกิดความสูญเปลา เกิดคาใชจายที่ไมจําเปน การรวบอํานาจการตัดสินใจยอมนําไปสูการเพิ่ม

ข้ันตอนการบริหาร เมื่อข้ันตอนเพิ่มข้ึนทําใหตองเพิ่มคนในแตละข้ันตอน ตองจายเงินเดือนหรือคาตอบแทน

ใหแกคนที่ทํางานเพิ่มข้ึน นอกจากน้ันยังทําใหเวลาที่ใชในการตัดสินใจนานข้ึนอีกดวย การที่ผูบริหารจะ

ควบคุมหรือปองกันตัวแปรเหลาน้ีได ผูบริหารตองมีทักษะในการบริหารงาน ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จของ

หนวยงาน ซึ่งเกี่ยวกับทักษะของผูบริหารน้ันมีนักวิชาการและนักทฤษฎีการบริหารไดใหแนวคิดไว อาทิ 

แคทซ (อางถึงใน, วิรัช ชูสิน 2546, หนา 10) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารของผูบริหารวา 

จะตองประกอบดวยทักษะ 3 ประการ คือ ทักษะความคิดรวบยอด ทักษะดานมนุษยสัมพันธ และทักษะ

ดานเทคนิค ซึ่งอาจจะใหความหมายโดยกวางไดดังน้ี 

 ทักษะดานความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการเขาใจระบบโครงสราง

งาน โครงสรางตําแหนง นโยบายของการจดัการศึกษา และระบบการบริหารของหนวยงานหรือองคกร เพื่อ

งานการศึกษาของหนวยงาน หรือองคการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

 ทักษะดานมนุษยสัมพันธ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการทํางานใหบรรลุผล โดยใช

กลุมและเสริมสรางความรวมมือซึ่งกันและกันภายใน หนวยงานหรือองคการและหนวยงานที่เกี่ยวของโดย

ใชเทคนิคการประสานงานใหแกผูรวมงาน การรับผูรวมงาน ตลอดจนการใชจิตวิทยากับเพื่อนรวมงาน 

 ทักษะดานเทคนิควิธี หมายถึง ความรู ความสามารถ ของผูบริหารในการทํางานเกี่ยวกับวิธีการ 

กระบวนการ การดําเนินงาน และเทคนิคตางๆ ในการจัดกิจกรรมรวมถึงความสามารถในการใชเครื่องมือ

ตางๆ อยางชํานาญ 

 สวนแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการบริหารในดานตางๆ ของนักการศึกษาดานบริหารการศึกษามีดังน้ี 

เชน กิติมา ปรีดีดิลก (2529, หนา 14 – 15 ) สมยศ นาวีการ (2536, หนา 19) ไดใหทัศนะโดยสรุป 

เกี่ยวกับทักษะเกี่ยวกับความรู ไววา  ความสามารถ หมายถึง การรูลูทางและสามารถมองทะลุปรุโปรง

เกี่ยวกับองคกรโดยสวนรวม สามารยอมรับในคุณคาของความสัมพันธปจจัยตางๆ เกี่ยวกับปญหาในการ

บริหารงาน ความรู ความสามารถตองอาศัยจินตนาการ ความรูที่กวางขวาง และความสามารถทางสมองที่
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จะเขาใจความคิดที่เปนนามธรรมได  และสอดคลองกับ อําภา บุญชวย (2533 : 219) ที่ใหทัศนะไววา 

ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพมักจะมีทักษะในดานน้ีระดับสูง หรืออาจเรียกไดวา เกงคิด ทักษะน้ี เปนทักษะที่

พัฒนาตัวผูบริหารไดยากที่สุด แตขาดไมได เพราะวา เปนทักษะที่ทําใหประสิทธิภาพในการบริหารงานของ

ผูบริหารสูงข้ึน และจะสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน และยังสอดคลองกับแคทซ ที่กลาวถึงทักษะดาน

มนุษยสัมพันธวา เปนความสามารถของผูบริหารในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ทั้งน้ีเพราะวา ผูรวมงานหรืผูใตบังคับบัญชามีความแตกตางกันทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม สังคม 

สิ่งแวดลอมเศรษฐกิจ ทัศนคติและคานิยม ผูบริหารตองศึกษาพฤติกรรมและพยายามเขาใจบุคคลทุก

ประเภท ตองมีความเห็นใจผูอื่น  นอกจากน้ี ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545, หนา 25-26) กลาววา  

ทักษะมนุษยสัมพันธเปนความสามารถในการทํางานนวมกับคนอื่นอยางมีประสิทธิผลรวมทั้งการสราง

ความสัมพันธและความรวมมือในการทํางาน ทักษะดานมนุษยสัมพันธ เปนการบริหารที่สรางความสําเร็จ

โดยการใชความพยายามของบุคคลอื่นทํางาน 

 ดานทักษะเทคนิควิธีไดมีนักวิชาการดานการบริหารไดใหแนวคิดไว เชนเดียวกัน ไดแก ปรียาพร 

วงศอนุตรโรจน (2545, หนา 26) อธิบายทักษะดานน้ีไววา เปนทักษะที่ผสมผสานระหวางความรูและ

ความสามารถในการทํางานของตน สวนอําภา บุญชวย (2537, หนา 220) ใหแนวคิดไววาผูบริหารจะตองมี

ความสามารถในการใชเทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการบริหารงานใหบรรลุผลหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา         

เกงงาน เพราะมักจะเปนงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะอยาง เชน ความสามารถในการเขียนคําสั่งเปน          

ลายลักษณอักษร การพูด การเงินและบัญชี  การจัดระบบงาน เทคนิควิธีสอน การใชเครื่ องมือตางๆ           

เพื่อการปฏิบัติงาน 

 สรุป ทักษะดานความคิดรวบยอด ดานมนุษยสัมพันธ ดานเทคนิคของผูบริหาร คือ ทักษะ            

ของผูบริหารในการที่จะมองภาพรวมขององคกร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของวาสัมพันธกันอยางไร ผูบริหาร

สามารถใชคนใหสอดคลองกับความรูและความสามารถ และสามารถใชความความรูที่ตนมีอยูแสดงออกมา

ในรูปของพฤติกรรม วิธีการ หรือการกระทํา เมื่อผูบริหารมีทักษะเหลาน้ีแลวยอมสงผลใหมีประสิทธิภาพ   

ตองานการบริหารที่กระทําอยู 

 นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2525, หนา 17-18) ไดนําทักษะของ แคทซ มาแจกแจงเพื่อใหงาย            

ตอการทําความเขาใจในรายละเอียดของภารกิจของผูบริหารในแตละดาน ดังน้ี 

1. ทักษะดานความคิดรวบยอด ประกอบดวย 1) การกําหนดนโยบายจุดประสงคและ

ขอบขายงาน 2) การวิเคราะหงานของตนและผูอื่น 3) การมีความรูเกี่ยวกับหนวยงานของตนทั้งหมดวา

สัมพันธกันอยางไร 4) การวินิจฉัยผลกระทบตอหนวยงานยอยอื่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบยอยหน่ึง            

5) การรูถึงความตองการทางการศึกษาของชุมชน 6) การใชคําถามอยางมีเหตุผล 7) การเขาใจนโยบายการ

จัดการศึกษาของชาตุทุกระดับ 8) การรูจักการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตัวอยางและวิธีการบริหารที่ไดพบ

เห็นและศึกษามาแลวนํามาใชไดอยางเหมาะสม 9) การเขาใจถึงความตองการงบประมาณ 10) การมีความรู
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เรื่องหลักสูตรทุกระดับที่สถานที่สถานศึกษาตนจัดข้ึน 11) การอํานวยการและการให คําปรึกษา                 

12) การวางแผนการใชอาคารสถานที่ 13) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ประกอบดวย 1) การปรับตนเองใหเขากับบุคคลอื่น 2) การให 

ผูบังคับบัญชามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 3) การยกยองใหความสําคัญแกผูใตบังคับบัญชาเทาเทียมกัน            

4) การใหความเปนกันเอง  5) การใหเวลาผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจปญหารวมกัน 7) การเขาใจปญหา

ผูใตบังคับบัญชา 8) การเอาใจใส ดูแลทุกขสุขผูใตบังคับบัญชาอยางทั่วถึง 9) การแสดงความยินดี ยกยอง

ชมเชยผูใตบังคับบัญชา 10) การเปนผูนําการอภิปรายที่สามารถจูงใจ 11) การแนะนําระเบียบกฎหมาย 

กฎเกณฑเพื่อนรวมงาน สภาพสังคม และการปฏิบัติงานตอครูบรรจุใหม 12) การจัดใหมีการพบปะสังสรรค

นอกเวลางาน 

3. ทักษะดานเทคนิค ประกอบดวย 1) การทําแผนงานหรือโครงการ 2) การจัดทําสถิติและ

แผนภูมิทางการศึกษา 3) การทําหนาที่ประธานที่ประชุมครู 4) การสาธิตการสอน 5) การพูดหรือเขียน

คําสั่ง 6) การมีความรูระบบการเงิน การบัญชี 7) การมีความรู การพัสดุ การจัดซื้อ จัดจาง 8) การมีความรู

งานสารบรรณ 9) การมีความรูอานแบบแปลนกอสรางอาคารได 10) การมีความรูกฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับ หนังสือสั่งการ งานบริหารบุคคล 11) การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

2.4 สภาพพื้นที่ที่ใชในการวิจัย 

 กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  เปนหนวยงานสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่ การ ศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 สํ า นักงานคณะกรรมการการ ศึกษา ข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดทํานโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา

ใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและความตองการของทองถ่ิน 

วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณ รวมถึงการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณ ประสาน

สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรของหนวยงานรวมกับสถานศึกษาในสังกัด มีระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หรือหนวยงาน

ตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รอยเอ็ด เขต 2 ต้ังอยูในอําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด มีโรงเรียนในสังกัด  5 โรงเรียน ดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1  ขอมูลโรงเรียนในสังกัด 

 

ที่ ช่ือโรงเรียน บาน 

1 โรงเรียนสามขาพิทยาคม   บานสามขา  ตําบลสามขา 

2 โรงเรียนชุมชนบานหมากยาง   บานหมากยาง  ตําบลสามขา 
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3 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธปลาคูณมวงนอย   บานดอนโมงดอนสัมพันธ  ตําบลทาหาดยาว 

4 โรงเรียนบานโพนทอง   บานโพนทอง  ตําบลทาหาดยาว 

5 โรงเรียนบานหนองพลับ   บานหนองพลับ  ตําบลทาหาดยาว 

 

 

อาณาเขตและที่ต้ัง 

  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  แบงพื้นที่การบริการออกเปน  18  

หมูบาน  2  ตําบล  คือ 

  1. เทศบาลตําบลสามขาประกอบดวย 8  หมูบาน 

  2. ตําบลทาหาดยาวประกอบดวย 10  หมูบาน 

  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  อยูหางจากตัวอําเภอโพนทราย

เปนระยะทาง  10  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง  ดังน้ี 

ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดกับตําบลศรีสวาง  อําเภอโพนทราย  จังหวัดรอยเอ็ด 

ทิศใต   มีอาณาเขตติดกับแมนํ้ามูลเขตอําเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร 

ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดกับตําบลยางคํา  อําเภอโพนทราย  จังหวัดรอยเอ็ด 

ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดกับตําบลทุงกุลา  อําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด 

จํานวนประชากรในเขตพื้นที่บริการของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว   

  จํานวนประชากร  6,300  คน 

  อาชีพหลัก  เกษตรกรรม  ทํานา     

  อาชีพเสริม  ทอเสื่อ  เลี้ยงจิ้งหรีด  ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว 

จํานวนนักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 

  โรงเรียนสามขาพิทยาคมมีนักเรียนทั้งหมดจํานวน  372 คน 

  โรงเรียนชุมชนบานหมากยางมีนักเรียนทั้งหมดจํานวน  90 คน 

  โรงเรียนดอนโมงสัมพันธปลาคูณมวงนอยมีนักเรียนทั้งหมดจํานวน  257 คน 

  โรงเรียนบานโพนทองมีนักเรียนทั้งหมดจํานวน  80 คน 

  โรงเรียนบานหนองพลับมีนักเรียนทั้งหมดจํานวน  75 คน 

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

 คําเบ็ง รถสีดา (2550, หนา 51) ไดศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ภายในศูนยเครือขายโรงเรียนนาจานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาภายในศูนยเครือขายโรงเรียนนาจาน
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ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหาร

สถานศึกษาและคร ูจํานวน 178 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางข้ึนเอง มีคา

สัมประสิทธ์ิความเที่ยงเทากับ 0.96 ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป เพื่อหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา สภาพการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาภายในศูนยเครือขายโรงเรียนนาจานศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับ มาก ทั้ง 12 ดาน 3 อันดับแรก คือ 

ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการสงเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา อันดับสุดทาย

คือดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ดวง สุวรรณเกิดผล (2550, หนา 73-74) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตาม

แนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยมี

วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการ

ตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมตัวอยาง

ประกอบดวย ครูและผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูบริหารสถานศึกษา จานวน 120 คน และครูผูที่

ทําหนาที่วิชาการในโรงเรียนเดียวกัน จํานวน 120 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร           

หาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบวา สภาพและปญหาการบริหารงาน

วิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 1) สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงไป ดังน้ี ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูดานการ

วัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานการพัฒนาและ

สงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการสงเสริมชุมชนใหมีความ

เขมแข็งทางวิชาการ 2) ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานที่มีปญหาในระดับนอย 3 ดานดังน้ี คือ ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู สวนดานอื่นๆ  

มีปญหาอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงไปดังน้ี ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 



61 
 

ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ ดานการ

พัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

 ถนอมรัตน  สิทธิเสนี (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล 

สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน โดยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน (2) เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

เทศบาลเมืองกระทุมแบน (3) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัด

เทศบาลเมืองกระทุมแบนตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู กลุมตัวอยางที่ศึกษา เปนผูบริหาร และครู 

จํานวน 119 คน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม ไดรับ

แบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 118 ฉบับ คิดเปนรอยละ 99.16 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และคาที ผลการวิจัยดังน้ี (1) สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมือง 

กระทุมแบนในภาพรวมทั้ง 12 ดานอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก           

11 ดาน และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัว 

หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (2) ปญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัด

เทศบาลเมือง กระทุมแบนในภาพรวมทั้ง 12 ดาน อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูใน

ระดับนอยทุกดาน (3) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาล

เมืองกระทุมแบนตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู พบวาโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 

.05 เมื่อศึกษารายดาน พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบ

โอนผลการเรียน ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการแนะแนว แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญที ่.05 นอกจากน้ันไมแตกตางกัน 

 อนุยา อินทรมั่ง (2551, หนา 98) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของ

ขาราชการคร ูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและ

ปญหาการบริหารงานวิชาการของขาราชการคร ูโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และ

เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของขาราชการครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดโรงเรียน กลุมตัวอยาง ประกอบดวยขาราชการครู สังกัด

สํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จํานวน 172 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของขาราชการครู  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร การวิเคราะหขอมูลใชการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

คา t ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพการบริหารงานวิชาการของขาราชการครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

จตุจักร กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 2) ปญหาการบริหารงานวิชาการของขาราชการ

คร ูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับนอย 3) สถานศึกษาใน
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สํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่มีขนาดตางกัน มีสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการที่

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 บันดล จันกุล (2552, หนา 132-136) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอทาอุเทน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเปรียบเทียบ

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนขนาดเล็ก และ

เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอทาอุเทน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนของโรงเรียน 

จํานวน 92 คน เปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 20 คน ครูผูสอน จํานวน 72 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอทาอุเทน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอรหาคา

รอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคา t ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับ

สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอทาอุเทน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครพนม เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และดานระบบการประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 2) ระดับปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ใน

อําเภอทาอุเทน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 อยูในระดับปานกลาง เรียงลาดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ดานการพัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการ

พัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน ดานการวางแผนงานวิชาการและดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา 3) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการระหวางผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนของ

โรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอทาอุเทน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมแตกตาง

กัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่ 1 ดานการพัฒนาหรือดาเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการ

พัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน ดานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และดานที่ 11 ดาน

ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สวนดานที ่5 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูและดานที่ 15 ดานการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานดานวิชาการของสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ มีความเห็นไม

แตกตางกัน 4) การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการระหวางผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนของ

โรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอทาอุเทน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมแตกตาง

กัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที ่1 ดานการพัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการ

พัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน ดานที ่2 ดานการวางแผนงานดานวิชาการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติทีร่ะดับ .01 และดานที ่3 ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา มีความเห็นแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ มีความเห็นไมแตกตางกัน โดยทุกดานผูบริหารมีความคิดเห็น
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ตอปญหาสูงกวาครูผูสอน 5) การบริหารงานวิชาการ ดานที่ตองนํามาหาแนวทางพัฒนามี 11 ดาน โดยมี

แนวทางพัฒนาที่สําคัญ คือ ควรใหความสําคัญกับบุคลากรที่รับผิดชอบงานวิชาการ การวางแผน การ

ติดตามผลและการนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนา  

 สายหยุด ประกิคะ (2552, หนา 261) ไดศึกษาสภาพและความตองการมีสวนรวมในการ

บริหารงานวิชาการของครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา 

เขต 6 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและความตองการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของ

ครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 และเปรียบเทียบ

สภาพและความตองการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 จําแนกตามเพศ ประสบการณในการสอน และขนาด

สถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปการศึกษา 2551 จํานวน 320 คน จําแนกเปนครูผูสอนในสถานศึกษาขนาด

เล็ก จํานวน 94 คน ครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 137 คน และครูผูสอนในสถานศึกษาขนาด

ใหญ จํานวน 89 คน ไดจาการใชตารางของ R.V. Krejcie และ R.W. Morgan และสุมตามลําดับช้ัน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและความตองการมีสวนรวมในการ

บริหารงานวิชาการของครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา 

เขต 6 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคา t ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพความตองการ

มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก 10 

ดาน และระดับปานกลาง 2 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานพัฒนากระบวนการเรียนรู สวนดาน

ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 2) การ

เปรียบเทียบสภาพการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 จําแนกตามเพศ ประสบการณในการสอน และขนาด

สถานศึกษา พบวา จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แตเมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 ดาน ไดแก ดาน

การแนะแนวการศึกษาและดานประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น จําแนกตาม

ประสบการณในการสอน โดยภาพรวมไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แตเมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 จานวน 2 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา และดานสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมไม

แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แตเมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ .05 จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  3) ความตองการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูผูสอนใน
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สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดานการพัฒนา

หลักสูตรการเรียนรู สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ

กับสถานศึกษาอื่น 4) การเปรียบเทียบความตองการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูผูสอนใน

สถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 จําแนกตามเพศ 

ประสบการณ ในการสอน และขนาดสถานศึกษา พบวาจําแนกตามเพศ โดยภาพรวมไมแตกตางกันที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ .05 แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

.05 จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แตเมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานการวัด 

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนและดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จําแนกตามขนาด

สถานศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา

แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 พระมหาไพฑูรย อินวันนา (2552, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทของ

ผูบริหารในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

กลุม 1 ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับมาก 4 ดานคือ การเปนผูนําทางดาน

วิชาการ การบริหารแบบมีสวนรวม การสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร และการพัฒนาคุณธรรมและ

จริยธรรม และอยูในระดับปานกลาง 2 ดานคือการประชาสัมพันธ และการสงเสริมดานเทคโนโลยี                 

2) เปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาแหงชาติสังกัดสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติกลุม 1 โดยรวมและรายดาน ตามความเห็นของครูจําแนกตามสถานภาพ อายุ 

หรือ การไดรับการฝกอบรม พบวาไมแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกลุม 1 จําแนกตาม

ประสบการณในการทํางาน พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบรายดานพบวาดานการ

ประชาสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นพบวา ไมแตกตางกัน 

 พระมหาอภิลักษณ จักรแกว (2553, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กลุม 1 ใน 6 ดาน คือ การ

วางแผนงานวิชาการ การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู การพัฒนาและสงเสริมดานงานวิชาการ การ

จัดสื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จําแนกตาม ขนาดของโรงเรียน อายุการกอต้ังของโรงเรียน กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และครูผูสอน จํานวน 150 รูป/คน เครื่องมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก รอยละ (Percentage) คะแนนเฉลี่ย (Mean) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
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วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และทดสอบรายคูดวยวิธี ของเซฟ

เฟ (Scheffe’ s Method) ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา เมื่อพิจารณาโดยรวมพบวาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมาก 4 ดาน

คือการวางแผนงานวิชาการ การบริหารหลักสูตร การพัฒนาและสงเสริมงานดานวิชาการ และการวัดผล

ประเมินผลการเรียนรู และอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ การจัดการเรียนรู และการจัดสื่อการเรียนรู  

2) เมื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสังกัดสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ กลุม 1 โดยรวม และรายดานจําแนกตามขนาดของโรงเรียนพบวาไมแตกตางกัน 

และเมื่อเปรียบเทียบ โดยการจําแนกตามอายุการกอต้ังของโรงเรียน โดยรวมและรายดาน 5 ดาน แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนที่มีอายุการกอต้ัง ต้ังแต 21 ป ข้ึนไปมีการบริหารงาน

วิชาการ ดานการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนรู ดานพัฒนาและสงเสริมงานดานวิชาการ การจัดสื่อ

การเรียนรู มากกวาโรงเรียนที่มีอายุการกอต้ัง ต้ังแต 5-10 ปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สมชาย ชูเลิศ (2553, หนา 91) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อ

ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ และเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการโดยจําแนกตามวุฒิ

การศึกษาของคร ูและประสบการณในการทํางานของคร ูกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนครูผูสอน 265 

คน จากประชากรทั้งสิ้น 854 คน แบบสอบถามที่ใชเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 

ระดับ ประกอบดวย 60 รายการ ครอบคลุมทั้ง 7 ดาน ดานหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช ดานการ

จัดการเรียนการสอน ดานวัสดุอุปกรณสื่อการสอน ดานการวัดผล ประเมินผล ดานหองสมุด ดานนิเทศการ

สอน และดานการประชุมอบรมทางวิชาการ ไดคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 และคาความเช่ือมั่น 0.97 

วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Samples ผลการวิจัยพบวา ระดับของสภาพการ

บริหารงานวิชาการในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูใน

ระดับมากทั้ง 7 ดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยดังน้ี คือ ดานหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช ดาน

หองสมุด ดานการประชุมอบรมทางวิชาการ ดานการนิเทศการศึกษา ดานการวัดผลประเมินผล ดานวัสดุ

อุปกรณและสื่อการสอนและดานการจัดการเรียนการสอน สวนระดับของการเปรียบเทียบความแตกตาง 

ระหวางวุฒิการศึกษา และประสบการณการทางานของครู โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวนดานวัสดุ

อุปกรณและสื่อการสอนพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 

 อุนากรรณ สวนมะมวง (2553, หนา 80-81) ไดศึกษาการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 การวิจัย

ครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2  2) เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการกับขนาด          

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2  3) ศึกษาปญหา
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การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ

เขต 2  4) เปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการกับขนาดของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ สถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ในปการศึกษา พ.ศ. 2552 จํานวน 195 

โรง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย           

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาเอฟ และเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD. ผลการวิจัย พบวา 

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 มีสภาพการบริหารงาน

วิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยสถานศึกษาขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย ในภาพรวมมากที่สุดรองลงมา 

คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ สถานศึกษาขนาดกลาง มีสภาพการบริหารงาน

วิชาการมีคาเฉลี่ยมากที่สุด จะเห็นไดวาสถานศึกษาขนาดกลางมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด 

และยังสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครับองคกร และหนวยงาน และสถานบันอื่นไดดี

และมีปญหาการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับนอยโดยสถานศึกษาขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ สถานศึกษาขนาดกลางมีปญหาการ

บริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดปญหาที่มีคาเฉลี่ยมาก คือ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนและการ

พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ทวิทชัย ราวะรินทร (2554, หนา 180) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษาขนาดเล็กของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและครูวิชาการ และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะใน

การพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ เขต 1 กลุมตัวอยางไดแกผูบริหารสถานศึกษา 80 คน ครูผูสอน 202 คน และครูวิชาการ 80 คน 

รวมทั้งสิ้น 362 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม ซึ่งมีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 

เทากับ .99 การเก็บรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยาง 362 ชุด และไดรับคืนมา 362 

ชุด คิดเปนรอยละ 100 นาขอมูลมาวิเคราะหโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(S.D.) เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และครูวิชาการ โดยการวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) สถิติที่ใชทดสอบ คือ F-test ผลการวิจัยพบวา ระดับ

การปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และครูวิชาการในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาด

เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ  เขต 1 โดยรวมอยู ในระดับมาก พิจารณา

เปนรายดาน พบวา ทุกดานมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ยกเวนดานการสงเสริมชุมชนใหมีความ

เขมแข็งทางวิชาการที่มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย 3 ลําดับแรก คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษาดานการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา และดานการแนะแนว และผล
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การวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และครูวิชาการในการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1

พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 พนัส ดวงเอก (2554, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการใน 3 ดาน 

คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน           

เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของครูวิชาการโดยจําแนก ตามเพศ 

ประสบการณ และขนาดสถานศึกษา เพื่อรวบรวมปญหาขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการบริหารงาน

วิชาการ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนครูวิชาการ จํานวน 136 คน ซึ่งไดมาโดยตารางกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางของเครจซีและมอรแกน โดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีคาความเช่ือมั่นเทากับ0.82 สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบคาที การทดสอบคาเอฟ 

และ วิธีการของเชฟเฟ  ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1) ผูบริหารสถานศึกษา ปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ ตาม

ความคิดเห็นของครูวิชาการ โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมากยกเวนรายขอ ดานการเรียนการสอน

เรื่องการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย อยูในระดับ ปานกลาง  2) ผูบริหารสถานศึกษา 

ปฏิบัติการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูวิชาการ ที่มีเพศตางกันโดยรวม รายดาน และรายขอ

สวนใหญอยูในระดับมาก และสวนใหญไมแตกตางกัน ยกเวนรายขอในเรื่อง การจัดทําแผนการนิเทศการใช

หลักสูตร การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย การสงเสริมใหมีการวัดประเมินผลตามสภาพ

จริง แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ การสงเสริมผูเกี่ยวของทุกฝายประเมินผลการใช

หลักสูตรเปนระยะ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ผูบริหารสถานศึกษา ปฏิบัติการ

บริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูวิชาการ ที่มีประสบการณตางกันโดยรวม รายดานและรายขอ

สวนใหญ อยูในระดับมากและ สวนใหญไมแตกตางกัน ยกเวนรายขอในเรื่อง การประสาน สงเสริม 

สนับสนุนการใชและ การบริหารหลักสูตร การใหครูวิเคราะหเน้ือหาสาระ หลักสูตร กอนจัดการเรียนการ

สอนและ การเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการวัด และประเมินผล แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 และ การวิเคราะหความตองการความสนใจของผูเรียน ชุมชน และผูปกครอง แตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) ผูบริหารสถานศึกษา ปฏิบัติการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของ

ครูวิชาการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดตางกันโดยรวม รายดาน และรายขอสวนใหญอยูในระดับมาก 

และ สวนใหญไมแตกตางกัน ยกเวนรายขอในเรื่อง การมีคําสั่งแตงต้ังคณะดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตร 

การวิเคราะหความตองการ ความสนใจของผูเรียน ชุมชนและ ผูปกครอง การเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวน

รวมในการวัดและประเมินผล แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ การใหคําแนะนําเกี่ยวกับ

แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 5) ครูวิชาการ 

เห็นวา การบริหารงานวิชาการ มีปญหาสําคัญ คือ ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมาก ครูสอนไมตรง
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กับวิชาเอก การจัดพิมพหนังสือเรียนไมทันการสงลาชาและ การไดรับจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอ

ความตองการโดยไดเสนอแนะ วาผูบริหารควรจัดครูเขาช้ันเรียนตามความรูความสามารถของครูผูสอนควร

สงเสริมใหครูจัดทํางานวิจัยและ ควรสงเสริมการจัดทําสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน 

   พระสัมฤทธ์ิ เตชปุญโญ (จําเนียร) (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษา ความคิดเห็นของครูในโรงเรียน           

ตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

(กรุงเทพมหานคร)  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม ซึ่งสงใหครูในโรงเรียนเขตบางกอกใหญ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) จํานวน 165 คน ผลการวิจัยพบวา            

1) ครูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 51-60 ป มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มี

ประสบการณทํางานมากกวา 30 ป  2) ความคิดเห็นของครูในโรงเรียน เขตบางกอกใหญ สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามภาระ

งาน ๕ ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานและรายขอ พบวา อยูในระดับมาก

ทุกดานและทุกขอ คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานกิจการ

นักเรียน ดานการบริหารงานธุรการและการเงิน และดานการบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชน 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร สถานศึกษาจําแนก

ตามสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ พบวา ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา

โดยภาพรวมและเปรียบเทียบเปนรายดาน พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 สวนการเปรียบเทียบเปนรายขอ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ       

ทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความประพฤติระเบียบวินัยและจริยธรรมในโรงเรียน, 

ผูบริหารครูอาจารยและบุคลากรเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องความประพฤติ ระเบียบวินัยและจริยธรรม,             

มีคณะกรรมการติดตามประเมินครูอาจารยและบุคลากร และนําผลการประเมินไปพัฒนา และผูบริหารครู

และคณะกรรมการสถานศึกษารวมกันจัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรอยางตอเน่ือง สวนการ

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 

จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานอายุ พบวา ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาโดยภาพรวม และเมื่อเปรียบเทียบเปนรายดาน พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  สวนการเปรียบเทียบเปนรายขอ พบวา สวนใหญอายุตํ่ากวา 25 ป มีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ไดแก ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน, การจัดกิจกรรมใหความรูความเขาใจใหเห็นประโยชน ความจําเปน 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน และงานธุรการ การเงิน และพัสดุของโรงเรียน

เปนระบบถูกตอง และเปนปจจุบัน  

 สมคิด มานะคิด, สุวรรณา โชติสุกานตและอรสา จรูญธรรม (2554, หนา 59) ไดศึกษาการ

บริหารงานดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี 

พบวา การบริหารงานดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ในทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายดานพบวา ครูที่ปฏิบัติ การสอนมี

ความคิดเห็นการบริหารงานดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสูงสุด คือ ดานการจัดการเรียนการสอน              

ในระดับมาก และมีความคิดเห็นการบริหารงานดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนตํ่าสุด คือ ดานการนิเทศ

การเรียนการสอนในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรียน พบวา 1) ครูที่ปฏิบัติการสอนที่

โรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นการบริหารงาน ดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวม ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ครูที่ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นการบริหารงาน ดานวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนสูงสุด คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ในระดับมาก และมีความคิดเห็นการบริหารงาน

ดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนตํ่าสุด คือ ดานการนิเทศการเรียนการสอนในระดับมาก 2) ครูที่

ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นการบริหารงานดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน โดย

ภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ครูที่ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็น การบริหารงาน 

ดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสูงสุด คือ ดานหลักสูตร ในระดับมาก และมีความคิดเห็นการบริหารงาน

ดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนตํ่าสุด คือ ดานการนิเทศ การเรียนการสอนในระดับมาก 3) ครูที่

ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนขนาดใหญ มีความคิดเห็นการบริหารงานดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน โดย

ภาพรวม ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ครูที่ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็น การบริหารงาน

ดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสูงสุด คือ ดานการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก และมีความคิดเห็น

การบริหารงานดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนตํ่าสุด คือ ดานการนิเทศการเรียนการสอนในระดับมาก 

และการเปรียบเทียบทัศนะของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ในทัศนะของครูสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามประสบการณในการทางาน และขนาดโรงเรียน พบวา 

ครูมีความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน จําแนกตามประสบการณในการทางาน 

โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันยกเวน ขนาดของโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ดานการวัดผลและประเมินผล 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจของการบริหารงาน          

ในโรงเรียนที่ผูบริหารจะตองพยายามทําความเขาใจในการบริหารงานวิชาการใหลึกซึ้งในทุกๆ ดาน          

ของงานวิชาการ และพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน            

การสอน พรอมทั้งมีความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

     2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ    

 มินูดิน (Minudin. 1987, 2403-A) ไดศึกษาบทบาททางวิชาการของผูบริหารในรัฐซาบาห มาเล

เชีย พบวา สวนใหญผูบริหารมีหนาที่หลัก คือ การประเมินผลโครงการของโรงเรียน สนับสนุนใหรวมงานมี
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การศึกษาเพื่อประสบการณ กําหนดเปาหมายของโรงเรียนอยางชัดเจน ควบคุมโครงการ และกิจกรรมอื่นๆ

ทั้งหมดของโรงเรียนและการสอนในระดับช้ันมีความรูและเขาใจหลักกฎขอบังคับในการเรียนรายวิชาตางๆ 

 คีเจ (Kijai. 1997, 329-A) ไดศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จจาก

ปจจัยพื้นฐาน 5 ประการ ไดแก บรรยากาศของโรงเรียน ภาพพจนของโรงเรียน ความเปนผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหาร ความสามารถในการคิดคํานวณและความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียนผลการวิจัยพบวา 

ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียนสูงกวาปจจัยดาน

อื่นๆ 

 มีเฮล (2001, Abstract) ไดศึกษาผลกระทบของกระบวนการประกันคุณภาพในรัฐอิลินอยส : 

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการประเมินความสามารถดานการอานของนักเรียน

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 2 แหง การวิจัยในครั้งน้ีแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 เปนการสํารวจ

ขอมูลจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 2 แหง ซึ่งเขารวมกระบวนการวางแผนงานดานการพัฒนาและ

ประกันคุณภาพ (QAIP) ของรัฐอิลินอยสและเลือกพิจารณาเกณฑมาตรฐานในวิชาการอานเปนเปาหมาย

ของการพัฒนา สวนที่ 2 เปนการสํารวจขอมูลภาคสนาม 6 วัน โดยการสัมภาษณ รวบรวมการศึกษา

เอกสารรวมถึงการสังเกตช้ันเรียน สวนที่ 3 เปนการวิเคราะหผลจากขอมูลที่ไดรับทั้งหมดเพื่อการศึกษาวา

การเขารวมในกระบวนการวางแผนงานดานการพัฒนาและประกันคุณภาพ (QAIP) มีผลใหเกณฑมาตรฐาน

ในวิชาการอานเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ผลการวิจัย พบวา 1) กระบวนการวางแผนงานดาน

การพัฒนาและประกันคุณภาพ (QAIP) ของรัฐอิลินอยสเปนแรงกระตุนใหโรงเรียนกลุมตัวอยางคิดสรางการ

พัฒนาโรงเรียนอันจะมา ซึ่งการพัฒนาเกณฑมาตรฐานในวิชาการอานได 2) กระบวนการวางแผนดานการ

พัฒนาและประกันคุณภาพ (QAIP) ทาใหเกิดการมีสวนรวมในระดับที่สูงข้ึนจากคณาจารยในการพัฒนา

โรงเรียนทั้ง 2 แหง 3) นักวิชาการผูเช่ียวชาญพิเศษในวิชาการอานมีผลกระทบมากที่สุดตอการเปลี่ยนแปลง

การจัดการเรียนการสอนดานการอาน 4) ถาโรงเรียนใดไมมีการสงเสริมกรอบงานดานการพัฒนาโรงเรียน

แบบ Core-Enhancement Framework of School Development แลว โรงเรียนน้ันก็จะไมมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานการอานเชนกัน 

 เกรดทรี (2002, Abstract) ไดศึกษาการเผชิญปญหาการนิเทศการสอนของอาจารยโรงเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อการสํารวจทัศนคติของอาจารยใหญจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 4 

แหง เกี่ยวกับการใหคํานิยามของคําวา การนิเทศการสอน กระบวนการในการจัดการนิเทศการสอน 

บรรยากาศที่ชวยสงเสริมงานดานการนิเทศการสอน วิธีการที่อาจารยใหญใชเพื่อจัดการนิเทศครู และ

โครงสรางของโรงเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาใชวิธีการดําเนินการวิจัยแบบการศึกษาเปรียบเทียบ ซึ่งเปน

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบวา อาจารยยังไมสามารถกลาวถึงความหมายของคําวา การนิเทศได

อยางชัดเจนและถูกตองนัก แตสวนใหญคอนขางจะใหคํานิยามของคาวา การนิเทศ คือ การประเมิน

มากกวา ปจจัยที่ชวยสงเสริมงานดานการนิเทศ คือ ความไววางใจและลักษณะการบริหารงาน ผลการ

วิเคราะหขอมูล พบวาเน่ืองจากสภาพการบริหารงานในโรงเรียนที่มีการแบงงานออกเปนสวน ๆ ซึ่งทําให



71 
 

อาจารยใหญตกอยูในสถานการณที่ยากลําบาก เปนผลใหไมสามารถจัดลาดับความสําคัญกอนหลังของงาน 

และขาดความชํานาญเฉพาะการปฏิบัติงานบางอยางอุปสรรคอื่น คือ ความซ้ําซอนของบทบาทหนาที่

ระหวางผูชวยอาจารยใหญ หัวหนาฝายงานและผูประสานงานดานการเรียนการสอน จึงทําใหอาจารยใหญ

ไมสามารถแสดงบทบาทของการเปนผูนิเทศการสอนในโรงเรียน ของตนไดอยางชัดเจน 

 เวดเทสซิ่งฮี (2002, Abstract) ไดศึกษารูปแบบของการปรับเปลี่ยนและเรียนรูของครูใน

โรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐบาลในประเทศสิงคโปรเกี่ยวกับการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศไวใน

การจัดการศึกษา ผลการวิจัย พบวา ครูไดรับความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานมาข้ึน มีการเพิ่มระบบ

เครือขายในการทางานมากข้ึน ครูมีแรงจูงใจเพิ่มข้ึนหลังจากที่มีการจัดโครงการดานการพัฒนาวิชาชีพ จาก

ผลการวิจัยทาใหไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับความจําเปนในการศึกษาแผนงานเพื่อการพัฒนาวิชาชีพอยาง

ตอเน่ืองสําหรับครูในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศไวในการจัดการศึกษา ไดแก มีการสนับสนุนแบบ

บนลงลางและมีการสงเสริมจากผูบริหารโรงเรียนใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานจริง มีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดฝกอบรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพสาหรับครูให

เหมาะสม มีการศึกษาปฏิกิริยาของครูจาการทํางานเปนกลุมในระบบเครือขาย โรงเรียนใหความชวยเหลือ

ทางดานเทคนิค ครูมีความพรอมที่จะทําการเปลี่ยนแปลงและเรียนรูที่จะนาเทคโนโลยีแบบใหมเขาไปใชใน

ระบบการปฏิบัติงานของตน วิธีการที่จะนําไปสูการพัฒนากระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ

การศึกษาก็คือ ครูจําเปนตองไดรับการพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อใชคอมพิวเตอรในการสอนได 

รวมทั้งยังตองอาศัยการรวมมือกันระหวางผูบริหารโรงเรียน กลุมพัฒนาครู และทรัพยากร ซึ่งก็คือ 

เทคโนโลยี 

 วูด (2003, Abstract) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพกับการวางแผนงานดาน

การพัฒนาโรงเรียน : การสํารวจทัศนคติของอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ที่มีตอประสิทธิภาพ

ของการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนการสอนผลการวิจัย ครั้งน้ีทาใหเกิดขอเสนอแนะ 

4 ประการ ซึ่งไดรับการการระบุวา เปนผลตอเน่ืองมาจากการวิจัยน่ันก็คือ 1) ควรใชกระบวนการสงเสริม

ดานการพัฒนาโรงเรียนที่ไมมีผลใหกลุมบุคลากรมีความรูในดานลบตอการพัฒนาโรงเรียน 2) ควรทําให

มั่นใจวา คณะทํางานเพื่อการตรวจเย่ียมจากภายนอกเปนกลุมบุคคลที่หลากหลายซึ่งมาจากนักวิชาการผูมี

วิชาชีพที่นาเช่ือถือได และมีความเขาใจในเรื่องเกี่ยววัฒนธรรมโรงเรียน 3) ควรทําใหมั่นใจวา กระบวนการ

ตรวจเย่ียมจากภายนอกยังคงดําเนินอยูตลอดชวงเวลาที่มีการดําเนินการประกันคุณภาพ 4) ควรสราง

ความรูสึกของความเปนเจาของใหเกิดข้ึนในกลุมของบุคลากรทุกทานที่มีสวนรวมในการประกันคุณภาพและ

ควรสรางจิตสานึก เพื่อใหตระหนักวา เจตคติและความเช่ือเปนสิ่งสําคัญย่ิงตอการใหคํามั่นสัญญาในการที่

จะพัฒนาโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพอยางตอตอไปเรื่อย ๆ 

 ยามาชิ (2008, Abstract) ไดศึกษาผลกระทบจากการใชสื่อประสมในการจัดการเรียนการสอน 

ที่มีตอการเรียนรูและเจตคติของผูเรียนในเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวิจัยครั้งน้ีเปน

การทดสอบผลกระทบของการใชสื่อประสมในการจัดการเรียนการสอน โดยใชกระบวนการวิจัย   กึ่ง
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ทดลอง กลุมตัวอยางสาหรับการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียน 111 คน ที่ลงทะเบียนในรายวิชาผลิตภัณฑอาหาร

เชิงปริมาณในภาคเรียนโดยจัดกลุมควบคุมและกลุมทดลองผลการวิจัย พบวา 1) นักเรียนในกลุมทดลองมี

คะแนนที่สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญมากกวานักเรียนในกลุมควบคุม 2) ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในผล

คะแนนดานการปฏิบัติงานระหวางผูเรียนทั้ง 2 กลุม 3) คาถาม 2 ขอ จาก 7 ขอ ซึ่งสํารวจความคิดเห็นของ

ผูเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน พบวา นักเรียนในกลุมทดลองที่ไดใชสื่อประสม ในการเรียนการ

สอนแบบใหมซึ่งพัฒนาข้ึนและนาเสนอผาน DVD มีเจตคติในดานบวกสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุม 4) ไมมี

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในระดับความเขาใจของผูเรียนเกี่ยวกับกระบวนบริการในโตะอาหารและการ

บริการเครื่องด่ืมระหวางผูเรียนทั้ง 2 กลุม 5) นักเรียนในกลุมที่ไดใชสื่อประสมในการสอนแบบใหมซึ่ง

พัฒนาข้ึนและนาเสนอผาน DVD มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสูง

กวานักเรียนในกลุมควบคุมจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ พบวา การบริหารงาน

วิชาการสวนใหญมีปญหาในการการดาเนินงานดานการพัฒนาหลักสูตร โดยมีปญหาในเรื่องผูบริหาร ครู

ขาดความรู ความชํานาญในการวิเคราะหหลักสูตร จัดทาหลักสูตร ไมมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน ครูไมเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ครูขาดความตระหนักในการทาวิจัยในช้ันเรียนคณะกรรมการการ

นิเทศมีงานสอนมาก ไมมีเวลานิเทศ ผูนิเทศขาดทักษะความรูในการนิเทศ ขาดการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และการวัด ประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวา การบริหารงานวิชาการโรงเรียน เปน

งานที่สําคัญอยางย่ิง ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญและใหความสนใจเปนพิเศษ  เพราะงาน

วิชาการถือวาเปนงานหลักในการจัดการศึกษา  ดังน้ันจําเปนอยางย่ิงที่ผูบริหารจะตองหาวิธีปรับปรุงและ

แนวทางพัฒนาความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไป              

2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

(Independent Variables)    (Dependent Variables) 

 

 

   

  ปจจัยสวนบุคคล 

1. กลุมอํานวยการ 

 2. ครูผูสอน 

 3. ขนาดของโรงเรียน 

 

 

 

  สภาพการบริหารงานวิชาการและปญหาการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

 1) ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 

 2) ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 
 3) ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 4) ดานนิเทศการเรียนการสอน 
 5) ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
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แผนภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีมุงที่จะศึกษาความคิดเห็นของกลุมอํานวยการและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการ

บริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ตามขอบขายการบริหารงานวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 7)                
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทา

หาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 

3.1กลุมเปาหมาย 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

3.5 สถิติที่ใชในการวิจัย 

 

3.1กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือ ประกอบดวยกลุมอํานวยการ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน 

รองผูบริหารโรงเรียน ประธานและรองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผูทรงคุณวุฒิ

ประเมินภายใน  และครูผูสอนโรงเรียนของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2ปการศึกษา2557จํานวน 70คนดังตารางที่3.1 

 

ตารางท่ี3.1จํานวนกลุมเปาหมาย 

 

กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายจําแนกตามสถานศึกษา 

โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็ก  

โรงเรียน

สามขา

พิทยาคม 

โรงเรียน

ดอนโมง

สัมพันธฯ 

โรงเรียน

ชุมชนบาน

หมากยาง 

โรงเรียน

บานโพน

ทอง 

โรงเรียน

บานหนอง

พลับ 

รวม 

1. ผูอํานวยการ  

2. รองผูอํานวยการ   

3. ประธานและรอง

ประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. ผูทรงคุณวุฒปิระเมิน

ภายใน 

1 

1 

2 

 

 

1 

 

1 

1 

2 

 

 

1 

 

1 

1 

2 

 

 

1 

 

1 

1 

2 

 

 

1 

 

1 

1 

2 

 

 

1 

 

5 

5 

10 

 

 

5 
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รวมกลุมอํานวยการ 5 5 5 5 5 25 

5. ครูผูสอน 17 13 6 5 4 45 

รวม 22 18 11 10 9 70 

 

3.2เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูวิจัยสรางข้ึนเองเปนลักษณะ

แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โครงสราง

แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 สภาพการบริหารงานวิชาการของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขา

ทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2ใน 6 ดานไดแกการจัดหลักสูตรและ

การนําหลักสูตรไปใชการใชสื่อการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนการนิเทศการเรียนการสอน

การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

  ตอนที่ 3 ปญหาการบริหารงานวิชาการของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขา

ทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2ใน 6 ดานไดแกการจัดหลักสูตรและ

การนําหลักสูตรไปใชการใชสื่อการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนการนิเทศการเรียนการสอน

การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

  ตอนที่ 4 ปญหาและแนวทางการแกปญหาการบริหารงานวิชาการของกลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2ใน 6 

ดานไดแกการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชการใชสื่อการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

การนิเทศการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

 

3.3การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การสรางเครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถามมีข้ันตอนในการดําเนินงานดังน้ี 

 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสภาพจากเอกสาร หนังสือ ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

 2. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสาระสําคัญในเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รอยเอ็ด เขต 2จากเอกสารตําราวารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดโครงสรางของ

แบบสอบถาม 
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 3.ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแลวสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมแนวทางการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2 

 4.นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อตรวจสอบความ

ครอบคลุมของเน้ือหาความถูกตองของภาษาและความชัดเจนในขอความเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข 

 5.นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงเรียบรอยแลวใหผูเช่ียวชาญทางการศึกษาจํานวน3ทานตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) แลวนําผลจากการพิจารณาของผูเช่ียวชาญไปทําการ

วิเคราะหหาความเที่ยงตรงตามเน้ือหาดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับโครงสราง

หลักของเน้ือหาโดยกําหนดใหคาคะแนนดังน้ี(ไพศาล  วรคํา, 2556, หนา268) 

 

+1 เมื่อแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับเน้ือหาตามที่กําหนดในแตละดาน 

0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับเน้ือหาตามที่กําหนดในแตละดาน 

-1เมื่อแนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับเน้ือหาตามที่กําหนดในแตละดาน 

6.เมื่อไดผลการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญผูวิจัยคัดเลือกขอคําถามที่ไดคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต

0.67ข้ึนไปมาใชสําหรับขอคําถาม 

7.นําแบบสอบถามที่แกไขเรียบรอยแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกตองสมบูรณ

อีกครั้งหน่ึง 

8.นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวไปทดลองใช (Try Out) กับครูผูสอนในกลุมเครือขายทราย

ทองที่ไมใชกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ีโดยคัดเลือกดวยวิธีการจับฉลากรายช่ือรวมทั้งสิ้นจํานวน30คน

แลวนําแบบสอบถามที่ทดลองใชมาหาคาอํานาจจําแนกและคาความเช่ือมั่นดังน้ี 

 8.1 การหาคาอํานาจจําแนกดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation) ระหวางคะแนนแตละขอกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปดําเนินการวิเคราะหแยกเปนสภาพการบริหารงานวิชาการไดคาอํานาจจําแนกระหวาง

0.21 – 0.63สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการไดคาจําแนกระหวาง 0.23 – 0.61 (สมบัติ ทายเรือคํา, 

2553, หนา111) 

 8.2 การหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - oefficient) ตามวิธี

ของครอนบัค (Conbach) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดําเนินการวิเคราะหแยกเปนสภาพการบริหารงาน

วิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการไดคาความเช่ือมั่นเทากับ0.85 (ไพศาล  วรคํา, 2556, หนา291) 

9.นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณย่ิงข้ึนแลวนําไปเก็บ

ขอมูลกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยตอไป 
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3.4 วิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 

1.ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยถึงผูบริหาร

สถานศึกษาเพื่อขอความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษา 

2.ผูวิจัยสงแบบสอบถามถึงสถานศึกษาดวยตนเองจํานวน 70 ชุดและไปรับแบบสอบถามคืน

หลังจากสงไปแลวประมาณ 2 สัปดาหสําหรับแบบสอบถามที่รับคืนมาไมครบผูวิจัยไดประสานกับ

สถานศึกษาน้ันๆดวยตนเองจนครบทั้ง 70 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

3.นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาดําเนินการวิเคราะหสรุปผลตามข้ันตอนของการวิจัย 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากที่ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแลวไดดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณไว

วิเคราะหขอมูลการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดังน้ี 

1.นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดบันทึกลงคอมพิวเตอรใหคะแนนเปนรายขอตามสภาพการดําเนินงาน

ดังน้ี 

  5   หมายถึง  มสีภาพการดําเนินงาน  ในระดับ มากที่สุด 

  4   หมายถึง  มสีภาพการดําเนินงาน  ในระดับ มาก 

  3   หมายถึง  มสีภาพการดําเนินงาน  ในระดับ ปานกลาง 

  2   หมายถึง  มสีภาพการดําเนินงาน  ในระดับ นอย 

  1   หมายถึง  มสีภาพการดําเนินงาน  ในระดับ นอยที่สุด 

2.นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดบันทึกลงคอมพิวเตอรใหคะแนนเปนรายขอตามสภาพการดําเนินงาน

ดังน้ี 

  5   หมายถึง  มปีญหาการดําเนินงาน  ในระดับ มากที่สุด 

  4   หมายถึง  มปีญหาการดําเนินงาน  ในระดับ มาก 

  3   หมายถึง  มปีญหาการดําเนินงาน  ในระดับ ปานกลาง 

  2   หมายถึง  มปีญหาการดําเนินงาน  ในระดับ นอย 

  1   หมายถึง  มปีญหาการดําเนินงาน  ในระดับ นอยที่สุด 

3.การแปลผลการวิเคราะหขอมูลพิจารณาจากคาเฉลี่ยหรือมัชฌิมเลขคณิตตามเกณฑจุดกลาง 

(Midpoint) ของชวงระดับคะแนน(Class interval) โดยใชเกณฑคาเฉลี่ยดังน้ี 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00 หมายความวาการบริหารงานวิชาการมีสภาพ/และมีปญหา

การดําเนินงาน อยูในระดับมากที่สุด   



68 

 

คาเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50 หมายความวาการบริหารงานวิชาการมีสภาพ/ และมีปญหา

การดําเนินงาน อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.50 หมายความวาการบริหารงานวิชาการมีสภาพ/ และมีปญหา

การดําเนินงาน อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.50 หมายความวาการบริหารงานวิชาการมีสภาพ/และมีปญหา

การดําเนินงาน อยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50 หมายความวาการบริหารงานวิชาการมีสภาพ/ และมีปญหา

การดําเนินงาน อยูในระดับนอยที่สุด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 

(Percentage) 

ตอนที่ 2 ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการและระดับปญหาการบริหารงานวิชาการและความ

ตองการพัฒนางานวิชาการวิเคราะหโดยโดยนําคาคะแนนระดับสภาพและปญหามาหาคาเฉลี่ย (Mean) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation) โดยจําแนกเปนรายขอและผลรวม 

ตอนที่ 3 ระดับปญหาการบริหารงานวิชาการและระดับปญหาการบริหารงานวิชาการและความ

ตองการพัฒนางานวิชาการวิเคราะหโดยโดยนําคาคะแนนระดับสภาพและปญหามาหาคาเฉลี่ย (Mean) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยจําแนกเปนรายขอและผลรวม 

ตอนที่ 4การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการระหวางกลุมอํานวยการกับกลุม

ครูผูสอน และระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง  โดยใช t – test (Independent)   

 

 

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังน้ี 

1.สถิติพื้นฐานไดแกคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

 

1.1 คารอยละ (Percentage) ใชสูตรดังน้ี (บุญชมศรีสะอาด, 2556, หนา 122) 

 

    
f

P = ×100
N  
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เมื่อ P  แทนรอยละ (Percentage) 
f แทนความถ่ีที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ 

N แทนจํานวนความถ่ีทั้งหมด 

 

1.2 หาคาเฉลี่ย (Mean) ใชสูตรดังน้ี (ไพศาล  วรคํา, 2556, หนา323) 
 

N

x
N

i
i

 1  

 

เมื่อ   แทน  คาเฉลี่ยของประชากร 

    ix  แทน  คาผลรวมของขอมูลแตละตัว 

    N    แทน  จํานวนประชากร 

 

1.3 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสูตรดังน้ี 

(ไพศาล  วรคํา, 2556, หนา324 - 325) 

 

   

 2

1

N

i

i

x

N


 





 

 

   เมื่อ   แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 

    x แทน  คะแนน 

    N   แทน  จํานวนคน 

      แทน  ผลรวม 

2.สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถาม 

2.1 หาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเน้ือหา (Item-Objective  

Congruence Index : IOC)ใชสูตรดังน้ี(ไพศาล  วรคํา, 2556 : 269) 

 

  
R

IOC =
n
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เมื่อ    R แทน  คะแนนระดับความสอดคลองทีผู่เช่ียวชาญแตละคนประเมิน 

        ในแตละขอ 

   n แทน  จํานวนผูเช่ียวชาญที่ประเมินความสอดคลองในขอน้ัน 

 

2.2 วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Alpha C0efficient Method)  

โดยใชสูตรดังน้ี(ไพศาล  วรคํา, 2556, หนา288) 



     

2

i

2

t

Sk
= 1 -

k- 1 S


  
 
  




    
เมื่อ  แทนสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 

k แทนจํานวนขอของเครื่องมือ 
2S i  แทนความแปรปรวนของคะแนนขอที่ i 
2

tS  แทนความแปรปรวนของคะแนนรวม t 

 

2.3 การทดสอบทีแบบกลุมอิสระ (Independent–samples t-test) โดยใชสูตรดังน้ี  

(ไพศาล  วรคํา, 2556, หนา351) 

 

   

1 2

p

1 2

x - x
t =

1 1
S +

n n

 

 

  เมื่อ   t แทนคาสถิติทดสอบ 

   x  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

   S แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

     N แทน จํานวนของคูคะแนน  
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2              

ผลการวิเคราะหขอมูลไดนําเสนอเปน 6 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2  ของกลุม

อํานวยการและกลุมกลุมครูผูสอน 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2  ของกลุม

อํานวยการและกลุมครูผูสอน 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2  

ระหวางกลุมกลุมอํานวยการกับกลุมกลุมครูผูสอน และระหวางโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2

ระหวางกลุมกลุมอํานวยการกับกลุมกลุมครูผูสอน และระหวางโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็ก 

 ตอนที่ 6 เสนอปญหาและแนวทางแกปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 2 

 

ตอนที ่1 ผลวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุม 1  

กลุมอํานวยการ ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ผูทรงคุณวุฒิประเมินภายในโรงเรียน จํานวน 25 คน และกลุม 2  คือ ครูผูสอน จํานวน 45 คน 

รวมจํานวนทั้งสิ้น 70 คน ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)          

ซึ่งเสนอการวิเคราะหผลจําแนกตามขนาดโรงเรียน ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1  จํานวนและรอยละของสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพ โรงเรียน 

ขนาดกลาง 

โรงเรียน 

ขนาดเล็ก 
รวม

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. กลุมอํานวยการ       

 ผูบริหารโรงเรียน 

 รองผูบริหาร/หรือรักษาการโรงเรียน 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ผูทรงคุณวุฒิประเมินภายใน 

รวม 

2 

2 

4 

2 

10 

40.00 

40.00 

40.00 

40.00 

40.00 

3 

3 

6 

3 

15 

60.00 

60.00 

60.00 

60.00 

60.00 

5 

5 

10 

5 

25 

100 

100 

100 

100 

100 

2. ครูผูสอน 30 66.67 15 33.33 45 100 

 

จากตารางที ่4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขนาดโรงเรียน ดังน้ี โรงเรียนขนาดกลาง 

กลุมอํานวยการ ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองผูอํานวยการ/

หรือรักษาการ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 40.00 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 4 คน  

คิดเปนรอยละ 40.00  ผูทรงคุณวุฒิประเมินภายใน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 40.00  ครูผูสอน จํานวน 

30 คน คิดเปนรอยละ 66.67 และโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมอํานวยการ ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 

จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60.00 รองผูอํานวยการ/หรือรักษาการ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60.00 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 6 คน  คิดเปนรอยละ 60.00  ผูทรงคุณวุฒิประเมินภายใน 

จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60.00  ครูผูสอน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 33.33 

 

ตอนที ่2 ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา 

  คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

  รอยเอ็ด เขต 2  ของกลุมอํานวยการและกลุมครูผูสอน 
การวิเคราะหสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2  ของกลุม

อํานวยการและครูผูสอน ผูวิจัยวิเคราะหใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  ดังตารางที่ 4.2 – 4.15 

ตารางท่ี 4.2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับสภาพ 

  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด 

  ยาว   
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สภาพการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 4.11 0.70 มาก 1 

ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 3.65 0.42 มาก 3 

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3.77 0.42 มาก 2 

ดานนิเทศการเรียนการสอน 3.54 0.21 มาก 4 

ดานการวัดผลและประเมินผล 3.53 0.23 มาก 5 

ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 2.99 0.20 ปานกลาง 6 

โดยรวม 3.60 0.36 มาก  

 

 จากตารางที่ 4.2 พบวา ระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  จํานวน 25 คน โดยรวมอยูในระดับ

มาก คาเฉลี่ย 3.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 เมื่อพิจารณารายดานเรียงลําดับรายดานปรากฏดังน้ี  

อันดับที่ 1 ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช  ระดับความคิดเห็นมาก คาเฉลี่ย 4.11             

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70  อันดับที่ 2 ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ระดับความคิดเห็นมาก 

คาเฉลี่ย 3.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42  อันดับที่ 3  ดานการใชสื่อการเรียนการสอน ระดับความ

คิดเห็นมาก คาเฉลี่ย 3.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42  อันดับที่ 4 ดานนิเทศการเรียนการสอน ระดับ

ความคิดเห็นมาก คาเฉลี่ย 3.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 อันดับที่ 5 ดานการวัดผลและประเมินผล 

ระดับความคิดเห็นมาก คาเฉลี่ย 3.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 และอันดับที่ 6 ดานการพัฒนา

บุคลากรทางการสอน ระดับความคิดเห็นปานกลาง คาเฉลี่ย 2.99 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20   

 

ตารางท่ี 4.3  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับสภาพ 

  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด 

  ยาว  ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 

 

สภาพการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช      

1.ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจุดมุงหมาย              

   และโครงสรางของหลักสูตร 

4.05 0.97 มาก 6 

2.ทานมีสวนรวมในการประชุมเกี่ยวกับการใชหลักสูตร 3.83 0.26 มาก 8 
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3.ทานมีความรูความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตร  

   เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

4.25 0.44 มาก 2 

ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 

 

สภาพการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

4. ผูบริหารโรงเรียนไดสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 

   สอดคลองกับสภาพทองถ่ิน 

4.25 0.60 มาก 2 

5. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและบุคลากรในโรงเรียน 

   มีสวนรวมเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียน 

3.90 0.74 มาก 7 

6. ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูอยูเสมอ 4.18 0.46 มาก 4 

7. โรงเรียนสนับสนุนใหครูทําการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อปรับปรุง 

   หลักสูตรของโรงเรียน 

4.13 0.56 มาก 5 

8. โรงเรียนมีการประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชในการจัด 

   การเรียนการสอนเมื่อสิ้นปการศึกษา 

4.28 0.56 มาก 1 

รวม 4.11 0.70 มาก  

 

จากตารางที่ 4.3 พบวา ระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานการจัดหลักสูตรและ

การนําหลักสูตรไปใช จํานวน 25 คน   โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.11 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1  โรงเรียนมีการประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชในการ

จัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นปการศึกษา คาเฉลี่ย เทากับ 4.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56  อันดับที่ 2 

ทานมีความรูความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตร เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 4.25 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44  ผูบริหารโรงเรียนไดสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสอดคลองกับสภาพ

ทองถ่ิน คาเฉลี่ย 4.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60  อันดับที่ 4 ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูอยูเสมอ 

คาเฉลี่ย 4.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46  อันดับที่ 5 โรงเรียนสนับสนุนใหครูทําการวิเคราะหหลักสูตร

เพื่อปรับปรุง หลักสูตรของโรงเรียน คาเฉลี่ย 4.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56  อันดับที่ 6 ทานมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจุดมุงหมายและโครงสรางของหลักสูตร คาเฉลี่ย 4.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.97 อันดับที่ 7 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมเสนอแนะในการ
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จัดทําหลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียน คาเฉลี่ย 3.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74  และอันดับที่ 8 ทานมีสวน

รวมในการประชุมเกี่ยวกับการใชหลักสูตร คาเฉลี่ย 3.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26   

 

 

 

ตารางท่ี 4.4  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับสภาพ 

  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด 

  ยาว ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 

 

สภาพการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานการใชสื่อการเรียนการสอน     

1. โรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนครูใหมีความสามารถในการใชสื่อ  

   การเรียนการสอน 

3.90 0.12 มาก 2 

2. โรงเรียนสนับสนุนและสงเสริมใหครูนําวัสดุทองถ่ินเพื่อผลิตสื่อ 

   การเรียนการสอน 

4.20 0.73 มาก 1 

3. โรงเรียนมีการจัดฝกอบรมครูเพื่อการผลิตสื่อประกอบ 

   การเรียนการสอน 

3.70 0.74 มาก 4 

4. โรงเรียนมีการจัดวัสดุอุปกรณ ใหเพียงพอในการจัดทําสื่อ 

   การเรียนการสอน 

3.90 0.81 มาก 2 

5. โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอน 3.60 0.16 มาก 5 

6. โรงเรียนจัดใหมีการใชแหลงการเรียนรูและวัสดุทองถ่ิน 

    ในชุมชนเปนสื่อในการเรียนการสอน 

3.60 0.33 มาก 5 

7. โรงเรียนมีการสงเสริมใหใชหองสมุดและสื่อไอทีในการจัด 

    การเรียนการสอน 

3.28 0.30 ปานกลาง 7 

8. โรงเรียนมีการจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนไดครบถวน   

   ทุกรายวิชาตามหลักสูตร 

3.05 0.19 ปานกลาง 8 

รวม 3.65 0.42 มาก  

  

 จากตารางที่ 4.4 พบวา ระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 
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จํานวน 25 คน   โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน ปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1  โรงเรียนสนับสนุนและสงเสริมใหครูนําวัสดุทองถ่ินเพื่อผลิตสื่อการเรียนการ

สอน คาเฉลี่ย เทากับ 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73  อันดับที่ 2 โรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนครูใหมี

ความสามารถในการใชสื่อการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 3.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12  โรงเรียนมีการจัด

วัสดุอุปกรณ ใหเพียงพอในการจัดทําสื่อการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 3.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81  

อันดับที่ 4 โรงเรียนมีการจัดฝกอบรมครูเพื่อการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 3.70 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74  อันดับที่ 5 โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 

3.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16  โรงเรียนจัดใหมีการใชแหลงการเรียนรูและวัสดุทองถ่ินในชุมชนเปนสื่อ

ในการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 3.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 อันดับที่ 7 โรงเรียนมีการสงเสริมใหใช

หองสมุดและสื่อไอทีในการจัดการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 3.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30  และอันดับที่ 

8 โรงเรียนมีการจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนไดครบถวนทุกรายวิชาตามหลักสูตร คาเฉลี่ย 3.05 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.29   
 

ตารางท่ี 4.5  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับสภาพ 

  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด 

  ยาว ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

สภาพการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

1. ผูบริหารใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

   ทุกกิจกรรม 

3.93 0.46 มาก 2 

2. โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

   ตามแผนงานของโรงเรียน 

3.45 0.10 ปานกลาง 7 

3. โรงเรียนมีการจัดระบบงานแนะแนวใหบริการชวยเหลือ 

   ตลอดจนสงเสริมการปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

   ใหแกนักเรียน 

3.90 0.26 มาก 3 

4. โรงเรียนเปดโอกาสผูเรียนสามารถเลือกกิจกรรมได 

   ตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนเอง 

3.25 0.10 ปานกลาง 8 

5. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด โดยมุงเนน  

   ปลูกฝงระเบียบวินัย ซื่อสัตย สุจริต  มีความรักสามัคคี  

   อยูรวมกับผูอื่นไดและบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม 

4.10 0.68 มาก 1 
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6. โรงเรียนไดประสานความรวมมือกับบุคลากรทั้งภายใน 

   และภายนอกโรงเรียนเพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมได 

   ตามแผนงาน 

3.75 0.72 มาก 6 

7. โรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนรูจักและเขาใจตนเอง 

   และสรางจิตสํานึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.90 0.53 มาก 3 

8. โรงเรียนมีการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทั้งเปนราย 

   บุคคล และรายกลุม 

3.90 0.48 มาก 3 

รวม 3.77 0.42 มาก  
 
 จากตารางที่ 4.5 พบวา ระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

จํานวน 25 คน  โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน ปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด โดยมุงเนนปลูกฝงระเบียบวินัย 

ซื่อสัตย สุจริต มีความรักสามัคคี อยูรวมกับผูอื่นไดและบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม คาเฉลี่ย เทากับ 4.10 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68  อันดับที่ 2 ผูบริหารใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุก

กิจกรรม คาเฉลี่ย 3.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46  อันดับที่ 3 โรงเรียนมีการจัดระบบงานแนะแนว

ใหบริการชวยเหลือ ตลอดจนสงเสริมการปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงคใหแกนักเรียน คาเฉลี่ย 

3.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26  โรงเรียนมีการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทั้งเปนรายบุคคล และ

รายกลุม คาเฉลี่ย 3.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48  โรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนรูจักและเขาใจ

ตนเอง และสรางจิตสํานึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย 3.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53  อันดับ

ที่ 6 โรงเรียนไดประสานความรวมมือกับบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนเพื่อใหสามารถจัด

กิจกรรมไดตามแผนงาน คาเฉลี่ย 3.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72  อันดับที่ 7 โรงเรียนมีการจัดทํา

แผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแผนงานของโรงเรียน คาเฉลี่ย 3.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.10  และอันดับที่ 8 โรงเรียนเปดโอกาสผูเรียนสามารถเลือกกิจกรรมไดตามความถนัดและความสนใจของ

ผูเรียนเอง คาเฉลี่ย 3.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.20   

 

ตารางท่ี 4.6  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับสภาพ 

  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด 

  ยาว  ดานนิเทศการเรียนการสอน 

 

สภาพการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 
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ดานนิเทศการเรียนการสอน     

1. โรงเรียนไดมีการช้ีแจงทําความเขาใจแกครูอาจารยเกี่ยวกับ 

   การใหการนิเทศและการรับการนิเทศ 

4.05 0.34 มาก 2 

2. โรงเรียนไดมีการจัดใหมีการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน   

   และครูที่ไดรับมอบหมาย 

4.15 0.62 มาก 1 

3. โรงเรียนจัดใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศภายใน  

   โรงเรียน 

3.25 0.10 ปานกลาง 7 

4. โรงเรียนไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูนิเทศซึ่งกันและกัน 3.45 0.10 ปานกลาง 3 

5. โรงเรียนมีการเย่ียมช้ันเรียน เพื่อทราบปญหาและใหคําแนะนํา  

   ดานการจัดการเรียนการสอนแกคร ู

3.40 0.30 ปานกลาง 5 

6. โรงเรียนมีการช้ีแจงถึงจุดออน และจุดเดนในการสอนของครู  

   ภายหลังจากการสังเกตการสอน 

3.45 0.10 ปานกลาง 3 

7. โรงเรียนมีการดําเนินการนิเทศการเรียนการสอน 

   ตามแผนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 

3.35 0.10 ปานกลาง 6 

8. โรงเรียนมีการประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอนอยูเสมอ 3.25 0.30 ปานกลาง 7 

รวม 3.54 0.21 มาก  
 
 จากตารางที่ 4.6 พบวา ระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานนิเทศการเรียนการสอน 

จํานวน 25 คน   โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน ปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1 โรงเรียนไดมีการจัดใหมีการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน และครูที่ไดรับ

มอบหมาย คาเฉลี่ย เทากับ 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62  อันดับที่ 2 โรงเรียนไดมีการช้ีแจงทําความ

เขาใจแกครูอาจารยเกี่ยวกับการใหการนิเทศและการรับการนิเทศ คาเฉลี่ย 4.05  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.34  อันดับที่ 3 โรงเรียนไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูนิเทศซึ่งกันและกัน  โรงเรียนมีการช้ีแจงถึง

จุดออน และจุดเดนในการสอนของครู ภายหลังจากการสังเกตการสอน คาเฉลี่ย 3.45 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.10  อันดับที่ 5 โรงเรียนมีการเย่ียมช้ันเรียน เพื่อทราบปญหาและใหคําแนะนํา ดานการจัดการ

เรียนการสอนแกครู คาเฉลี่ย 3.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30  อันดับที่ 6 โรงเรียนมีการดําเนินการ

นิเทศการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน คาเฉลี่ย 3.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.10 และอันดับที่ 7 โรงเรียนจัดใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน คาเฉลี่ย 3.25 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10   โรงเรียนมีการประเมินผลการนิเทศการเรียน             การสอนอยูเสมอ 

คาเฉลี่ย 3.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30   
 
ตารางท่ี 4.7  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับสภาพ 
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  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด 

  ยาว ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

 

สภาพการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานการวัดผลและประเมินผล     

1. โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความสามารถปฏิบัติตามระเบียบ 

   การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

3.73 0.34 มาก 3 

2. โรงเรียนสงเสริมใหครูทําการประเมินผลกอนสอนและหลังสอน   

   เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

3.83 0.48 มาก 2 

3. โรงเรียนสงเสริมใหมีการประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงาน 3.65 0.34 มาก 4 

4. โรงเรียนสงเสริมใหครูไดวัดผลและประเมินผลการเรียน 

   การสอนนักเรียนตามสภาพที่แทจริง 

3.93 0.22 มาก 1 

5. โรงเรียนมีการจัดหาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดผล 

   และประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อใหครูไดศึกษาคนควา 

3.05 0.10 ปานกลาง 8 

6. ครูมีความสามารถในการวิเคราะหผลการเรียนของนักเรียน 

   เพื่อหาแนวทางชวยเหลือนักเรียนรายบุคคล 

3.35 0.10 ปานกลาง 6 

7. โรงเรียนมีการจัดระบบการเก็บขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

   ของนักเรียน 

3.38 0.17 ปานกลาง 5 

8. โรงเรียนมีการรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมที่ควรแกไข 

   ของนักเรียนใหผูปกครองทราบ 

3.30 0.12 ปานกลาง 7 

รวม 3.53 0.23 มาก  

 

 จากตารางที่ 4.7 พบวา ระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานการวัดผลและประเมินผล 

จํานวน 25 คน   โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน ปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1  โรงเรียนสงเสริมใหครูไดวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนนักเรียนตาม

สภาพที่แทจริง คาเฉลี่ย เทากับ 3.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22  อันดับที่ 2 โรงเรียนสงเสริมใหครูทํา

การประเมินผลกอนสอนและหลังสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 3.83 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.48  อันดับที่ 3 โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความสามารถปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 3.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34  อันดับที่ 4 โรงเรียนสงเสริมใหมี

การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงาน คาเฉลี่ย 3.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 อันดับที่ 5 โรงเรียนมีการ
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จัดระบบการเก็บขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน คาเฉลี่ย 3.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17  

อันดับที่ 6 ครูมีความสามารถในการวิเคราะหผลการเรียนของนักเรียน เพื่อหาแนวทางชวยเหลือนักเรียน

รายบุคคล คาเฉลี่ย 3.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10  อันดับที่ 7 โรงเรียนมีการรายงานผลการเรียนและ

พฤติกรรมที่ควรแกไขของนักเรียนใหผูปกครองทราบ คาเฉลี่ย 3.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12  และ

อันดับที่ 8 โรงเรียนมีการจัดหาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อใหครู

ไดศึกษาคนควา คาเฉลี่ย 3.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10    

 

ตารางท่ี 4.8  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับสภาพ 

  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด 

  ยาว ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

 

สภาพการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน     

1. โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูเขารับการอบรมเทคนิควิธีการสอน 

   ใหม 

3.08 0.30 ปานกลาง 5 

2. โรงเรียนมีการประชุมและรับความคิดเห็นเพื่อใชปรับปรุง  

   พัฒนาหลักสูตรระหวางครูกับคณะกรรมการสถานศึกษา 

   ข้ันพื้นฐาน 

3.13 0.38 ปานกลาง 4 

3. โรงเรียนมีการดําเนินการขยายผลหลังการเขารวมประชุม 

   สัมมนาใหครูในโรงเรียนทราบ 

3.28 0.15 ปานกลาง 1 

4. โรงเรียนมีการนําวิทยากรภายนอกมาใหความรูแกคร ู

   ในดานการจัดการเรียนการสอน 

2.53 0.10 ปานกลาง 8 

5. โรงเรียนมีการสงเสริมการจัดประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยน  

   ความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายในโรงเรียน 

2.83 0.17 ปานกลาง 6 

6. โรงเรียนสงเสริมใหครูเปนเครือขายทางการศึกษากับหนวยงาน  

   อื่น 

3.28 0.15 ปานกลาง 1 

7. โรงเรียนมีการสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมหรือสัมมนา 

   ทางวิชาการที่หนวยงานอื่นจัด 

3.25 0.19 ปานกลาง 3 

8. โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตอ 2.55 0.19 ปานกลาง 7 

โดยรวม 2.99 0.20 ปานกลาง  
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 จากตารางที่ 4.8 พบวา ระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานการพัฒนาบุคลากรทางการ

สอนจํานวน 25 คน   โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน ปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1  โรงเรียนมีการดําเนินการขยายผลหลังการเขารวม

ประชุมสัมมนาใหครูในโรงเรียนทราบ  โรงเรียนสงเสริมใหครูเปนเครือขายทางการศึกษากับหนวยงานอื่น 

คาเฉลี่ย เทากับ 3.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15  อันดับที่ 3 โรงเรียนมีการสนับสนุนใหครูเขารับการ

อบรมหรือสัมมนาทางวิชาการที่หนวยงานอื่นจัด คาเฉลี่ย 3.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19  อันดับที่ 4 

โรงเรียนมีการประชุมและรับความคิดเห็นเพื่อใชปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระหวางครูกับคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คาเฉลี่ย 3.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38  อันดับที่ 5 โรงเรียนมีการสงเสริมใหครู

เขารับการอบรมเทคนิควิธีการสอนใหม คาเฉลี่ย 3.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30  อันดับที่ 6 โรงเรียนมี

การสงเสริมการจัดประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายในโรงเรียน คาเฉลี่ย 2.83 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17  อันดับที่ 7 โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตอ 

คาเฉลี่ย 2.55 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 และอันดับที่ 8 โรงเรียนมีการนําวิทยากรภายนอกมาใหความรู

แกครูในดานการจัดการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 2.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10   

 

ตารางท่ี 4.9  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการ 

  บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  

 

สภาพการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

1. ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 4.54 0.51 มากท่ีสุด 1 

2. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 4.03 0.63 มาก 4 

3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4.12 0.56 มาก 2 

4. ดานนิเทศการเรียนการสอน 4.12 0.56 มาก 2 

5. ดานการวัดผลและประเมินผล 3.74 0.53 มาก 5 

6. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 3.19 0.61 ปานกลาง 6 

โดยรวม 3.89 0.58 มาก  

 

 จากตารางที่ 4.9 พบวา ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  จํานวน 45 คน โดยรวมอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 3.89 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 เมื่อพิจารณารายดานเรียงลําดับดังน้ี  อันดับที่ 1 ดานการจัด

หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51  
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อันดับที่ 2  ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานนิเทศการเรียนการสอน ระดับความคิดเห็นมาก คาเฉลี่ย 

4.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56  อันดับที่ 4 ดานการใชสื่อการเรียนการสอน ระดับความคิดเห็นมาก 

คาเฉลี่ย 4.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 อันดับที่ 5 ดานการวัดผลและประเมินผล ระดับความคิดเห็น

มาก คาเฉลี่ย 3.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 และอันดับที่ 6 ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

ระดับความคิดเห็นปานกลาง คาเฉลี่ย 3.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61   

ตารางท่ี 4.10   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการ 

     บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว   

     ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 

 

สภาพการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช     

1. ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจุดมุงหมาย              

   และโครงสรางของหลักสูตร 

4.69 0.51 มากที่สุด 3 

2. ทานมีสวนรวมในการประชุมเกี่ยวกับการใชหลักสูตร 4.78 0.47 มากที่สุด 1 

3. ทานมีความรูความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตร  

   เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.60 0.58 มากที่สุด 4 

4. ผูบริหารโรงเรียนไดสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 

   สอดคลองกับสภาพทองถ่ิน 

4.33 0.52 มาก 7 

5. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและบุคลากรในโรงเรียน 

   มีสวนรวมเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียน 

4.78 0.47 มากที่สุด 1 

6. ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูอยูเสมอ 4.13 0.40 มาก 8 

7. โรงเรียนสนับสนุนใหครูทําการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อปรับปรุง 

   หลักสูตรของโรงเรียน 

4.56 0.59 มากที่สุด 5 

8. โรงเรียนมีการประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชในการจัด 

   การเรียนการสอนเมื่อสิ้นปการศึกษา 

4.42 0.50 มาก 6 

รวม 4.54 0.51 มากท่ีสุด  

 

จากตารางที่ 4.10 พบวา ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานการจัดหลักสูตรและการนํา

หลักสูตรไปใช จํานวน 25 คน   โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1  ทานมีสวนรวมในการประชุมเกี่ยวกับการใชหลักสูตร 
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตร

ทองถ่ินของโรงเรียน คาเฉลี่ย เทากับ 4.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47  อันดับที่ 3 ทานมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับหลักการจุดมุงหมายและโครงสรางของหลักสูตร คาเฉลี่ย 4.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 

อันดับที่ 4 ทานมีความรูความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตร เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 

4.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58  อันดับที่ 5 โรงเรียนสนับสนุนใหครูทําการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อ

ปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียน คาเฉลี่ย 4.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59  อันดับที่ 6 โรงเรียนมีการ

ประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นปการศึกษา คาเฉลี่ย 4.42 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.50 อันดับที่ 7 ผูบริหารโรงเรียนไดสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสอดคลองกับสภาพ

ทองถ่ิน คาเฉลี่ย 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และอันดับที่ 8 ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูอยู

เสมอ คาเฉลี่ย 4.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40   

ตารางท่ี 4.11  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการ 

    บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 

    ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 

 

สภาพการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานการใชสื่อการเรียนการสอน     

1. โรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนครูใหมีความสามารถในการใชสื่อ  

   การเรียนการสอน 

3.96 0.60 มาก 4 

2. โรงเรียนสนับสนุนและสงเสริมใหครูนําวัสดุทองถ่ินเพื่อผลิตสื่อ 

   การเรียนการสอน 

4.82 0.39 มากที่สุด 1 

3. โรงเรียนมีการจัดฝกอบรมครูเพื่อการผลิตสื่อประกอบ 

   การเรียนการสอน 

4.38 0.49 มาก 3 

4. โรงเรียนมีการจัดวัสดุอุปกรณ ใหเพียงพอในการจัดทําสื่อ 

   การเรียนการสอน 

4.71 0.51 มากที่สุด 2 

5. โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอน 3.76 0.71 มาก 6 

6. โรงเรียนจัดใหมีการใชแหลงการเรียนรูและวัสดุทองถ่ิน 

    ในชุมชนเปนสื่อในการเรียนการสอน 

3.91 0.85 มาก 5 

7. โรงเรียนมีการสงเสริมใหใชหองสมุดและสื่อไอทีในการจัด 

    การเรียนการสอน 

3.53 0.73 มาก 7 

8. โรงเรียนมีการจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนไดครบถวน   

   ทุกรายวิชาตามหลักสูตร 

3.20 0.76 ปานกลาง 8 
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รวม 4.03 0.63 มาก  

 

จากตารางที่ 4.11 พบวา ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 

จํานวน 25 คน   โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน ปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1  โรงเรียนสนับสนุนและสงเสริมใหครูนําวัสดุทองถ่ินเพื่อผลิตสื่อการเรียนการ

สอน คาเฉลี่ย เทากับ 4.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39  อันดับที่ 2 โรงเรียนมีการจัดวัสดุอุปกรณ ให

เพียงพอในการจัดทําสื่อการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 4.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51  อันดับที่ 3 

โรงเรียนมีการจัดฝกอบรมครูเพื่อการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 4.38 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.60  อันดับที่ 4 โรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนครูใหมีความสามารถในการใชสื่อการเรียนการ

สอน คาเฉลี่ย 3.96 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60  อันดับที่ 5 โรงเรียนจัดใหมีการใชแหลงการเรียนรูและ

วัสดุทองถ่ินในชุมชนเปนสื่อในการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 3.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อันดับที่ 6 

โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 3.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 

อันดับที่ 7 โรงเรียนมีการสงเสริมใหใชหองสมุดและสื่อไอทีในการจัดการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 3.53 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75  และอันดับที่ 8 โรงเรียนมีการจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนไดครบถวนทุก

รายวิชาตามหลักสูตร คาเฉลี่ย 3.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 
 

ตารางท่ี 4.12  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการ 

    บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 

    ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

สภาพการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

1. ผูบริหารใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

   ทุกกิจกรรม 

4.36 0.48 มาก 2 

2. โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

   ตามแผนงานของโรงเรียน 

3.58 0.78 มาก 7 

3. โรงเรียนมีการจัดระบบงานแนะแนวใหบริการชวยเหลือ 

   ตลอดจนสงเสริมการปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

   ใหแกนักเรียน 

4.09 0.29 มาก 6 

4. โรงเรียนเปดโอกาสผูเรียนสามารถเลือกกิจกรรมได 3.31 0.92 ปานกลาง 8 
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   ตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนเอง 

5. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด โดยมุงเนน  

   ปลูกฝงระเบียบวินัย ซื่อสัตย สุจริต  มีความรักสามัคคี  

   อยูรวมกับผูอื่นไดและบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม 

4.71 0.55 มากที่สุด 1 

6. โรงเรียนไดประสานความรวมมือกับบุคลากรทั้งภายใน 

   และภายนอกโรงเรียนเพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมได 

   ตามแผนงาน 

4.31 0.47 มาก 4 

7. โรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนรูจักและเขาใจตนเอง 

   และสรางจิตสํานึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.22 0.47 มาก 5 

8. โรงเรียนมีการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทั้งเปนราย 

   บุคคล และรายกลุม 

4.36 0.48 มาก 2 

รวม 4.12 0.56 มาก  

 

จากตารางที่ 4.12 พบวา ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

จํานวน 25 คน   โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน ปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด โดยมุงเนนปลูกฝงระเบียบวินัย 

ซื่อสัตย สุจริต มีความรักสามัคคี อยูรวมกับผูอื่นไดและบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม คาเฉลี่ย เทากับ 4.71 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 อันดับที่ 2 ผูบริหารใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุก

กิจกรรม โรงเรียนมีการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทั้งเปนรายบุคคล และรายกลุม คาเฉลี่ย 4.36 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อันดับที่ 4 โรงเรียนไดประสานความรวมมือกับบุคลากรทั้งภายใน และภายนอก

โรงเรียนเพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมไดตามแผนงาน คาเฉลี่ย 4.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 อันดับที่ 5 

โรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนรูจักและเขาใจตนเอง และสรางจิตสํานึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

คาเฉลี่ย 4.22 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 อันดับที่ 6 โรงเรียนมีการจัดระบบงานแนะแนวใหบริการ

ชวยเหลือ ตลอดจนสงเสริมการปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงคใหแกนักเรียน คาเฉลี่ย 4.09 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 อันดับที่ 7 โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม

แผนงานของโรงเรียน คาเฉลี่ย 3.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78  และอันดับที่ 8 โรงเรียนเปดโอกาส

ผูเรียนสามารถเลือกกิจกรรมไดตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนเอง คาเฉลี่ย 3.31 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.92      

 

ตารางท่ี 4.13  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการ 

    บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 
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    ดานนิเทศการเรียนการสอน 

  

สภาพการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานนิเทศการเรียนการสอน     

1. โรงเรียนไดมีการช้ีแจงทําความเขาใจแกครูอาจารยเกี่ยวกับ 

   การใหการนิเทศและการรับการนิเทศ 

4.38 0.49 มาก 2 

2. โรงเรียนไดมีการจัดใหมีการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน   

   และครูที่ไดรับมอบหมาย 

4.76 0.48 มากที่สุด 1 

3. โรงเรียนจัดใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศภายใน  

   โรงเรียน 

3.31 0.92 ปานกลาง 8 

4. โรงเรียนไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูนิเทศซึ่งกันและกัน 3.51 0.73 ปานกลาง 4 

5. โรงเรียนมีการเย่ียมช้ันเรียน เพื่อทราบปญหาและใหคําแนะนํา  

   ดานการจัดการเรียนการสอนแกคร ู

3.40 0.50 ปานกลาง 5 

6. โรงเรียนมีการช้ีแจงถึงจุดออน และจุดเดนในการสอนของครู  

   ภายหลังจากการสังเกตการสอน 

3.60 0.81 มาก 3 

7. โรงเรียนมีการดําเนินการนิเทศการเรียนการสอน 

   ตามแผนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 

3.40 0.50 ปานกลาง 5 

8. โรงเรียนมีการประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอนอยูเสมอ 3.40 0.50 ปานกลาง 5 

รวม 4.12 0.56 มาก  

 

 จากตารางที่ 4.13 พบวา ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานนิเทศการเรียนการสอน จํานวน 25 

คน   โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

ปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1 โรงเรียนไดมีการจัดใหมีการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน และครูที่ไดรับ

มอบหมาย คาเฉลี่ย เทากับ 4.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48  อันดับที่ 2 โรงเรียนไดมีการช้ีแจงทําความ

เขาใจแกครูอาจารยเกี่ยวกับการใหการนิเทศและการรับการนิเทศ คาเฉลี่ย 4.38  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.49  อันดับที่ 3 โรงเรียนมีการช้ีแจงถึงจุดออน และจุดเดนในการสอนของครู ภายหลังจากการสังเกตการ

สอน คาเฉลี่ย 3.60  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81  อันดับที่ 4 โรงเรียนไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหครู

นิเทศซึ่งกันและกัน คาเฉลี่ย 3.51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 อันดับที่ 5 โรงเรียนมีการเย่ียมช้ันเรียน 

เพื่อทราบปญหาและใหคําแนะนํา ดานการจัดการเรียนการสอนแกครู โรงเรียนมีการดําเนินการนิเทศการ

เรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนมีการประเมินผลการนิเทศการเรียนการ



86 
 

สอนอยูเสมอ คาเฉลี่ย 3.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และอันดับที่ 8 โรงเรียนจัดใหครูมีสวนรวมใน

การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน คาเฉลี่ย 3.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92    
 
ตารางท่ี 4.14  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการ 

    บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 

    ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

 

สภาพการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานการวัดผลและประเมินผล     

1. โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความสามารถปฏิบัติตามระเบียบ 

   การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

4.18 0.39 มาก 1 

2. โรงเรียนสงเสริมใหครูทําการประเมินผลกอนสอนและหลังสอน   

   เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

4.11 0.38 มาก 3 

3. โรงเรียนสงเสริมใหมีการประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงาน 3.87 0.84 มาก 4 

4. โรงเรียนสงเสริมใหครูไดวัดผลและประเมินผลการเรียน 

   การสอนนักเรียนตามสภาพที่แทจริง 

4.18 0.39 มาก 1 

5. โรงเรียนมีการจัดหาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดผล 

   และประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อใหครูไดศึกษาคนควา 

3.20 0.76 ปานกลาง 8 

6. ครูมีความสามารถในการวิเคราะหผลการเรียนของนักเรียน 

   เพื่อหาแนวทางชวยเหลือนักเรียนรายบุคคล 

3.40 0.50 ปานกลาง 6 

7. โรงเรียนมีการจัดระบบการเก็บขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

   ของนักเรียน 

3.60 0.50 มาก 5 

8. โรงเรียนมีการรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมที่ควรแกไข 

   ของนักเรียนใหผูปกครองทราบ 

3.40 0.50 ปานกลาง 6 

รวม 3.74 0.53 มาก  

 

 จากตารางที่ 4.14 พบวา ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานการวัดผลและประเมินผล จํานวน 

25 คน   โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

ปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1  โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความสามารถปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

การเรียนการสอน โรงเรียนสงเสริมใหครูไดวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนนักเรียนตามสภาพที่
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แทจริง คาเฉลี่ย เทากับ 4.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39  อันดับที่ 3 โรงเรียนสงเสริมใหครูทําการ

ประเมินผลกอนสอนและหลังสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 4.11 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.38  อันดับที่ 4 โรงเรียนสงเสริมใหมีการประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงาน คาเฉลี่ย 3.87 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.84 อันดับที่ 5 โรงเรียนมีการจัดระบบการเก็บขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

คาเฉลี่ย 3.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50  อันดับที่ 6 ครูมีความสามารถในการวิเคราะหผลการเรียนของ

นักเรียน เพื่อหาแนวทางชวยเหลือนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนมีการรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมที่

ควรแกไขของนักเรียนใหผูปกครองทราบ คาเฉลี่ย 3.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50  และอันดับที่ 8 

โรงเรียนมีการจัดหาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อใหครูไดศึกษา

คนควา คาเฉลี่ย 3.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76    

 

ตารางท่ี 4.15  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการ 

    บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 

    ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

 

สภาพการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน     

1. โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูเขารับการอบรมเทคนิควิธีการสอน 

   ใหม 

3.40 0.50 ปานกลาง 2 

2. โรงเรียนมีการประชุมและรับความคิดเห็นเพื่อใชปรับปรุง  

   พัฒนาหลักสูตรระหวางครูกับคณะกรรมการสถานศึกษา 

   ข้ันพื้นฐาน 

3.58 0.50 มาก 1 

3. โรงเรียนมีการดําเนินการขยายผลหลังการเขารวมประชุม 

   สัมมนาใหครูในโรงเรียนทราบ 

3.40 0.50 ปานกลาง 2 

4. โรงเรียนมีการนําวิทยากรภายนอกมาใหความรูแกคร ู

   ในดานการจัดการเรียนการสอน 

2.58 0.78 ปานกลาง 8 

5. โรงเรียนมีการสงเสริมการจัดประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยน  

   ความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายในโรงเรียน 

2.96 0.60 ปานกลาง 6 

6. โรงเรียนสงเสริมใหครูเปนเครือขายทางการศึกษากับหนวยงาน  

   อื่น 

3.40 0.50 ปานกลาง 2 

7. โรงเรียนมีการสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมหรือสัมมนา 

   ทางวิชาการที่หนวยงานอื่นจัด 

3.40 0.50 ปานกลาง 2 
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8. โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตอ 2.80 0.99 ปานกลาง 7 

รวม 3.19 0.61 ปานกลาง  

 

 จากตารางที่ 4.15 พบวา ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน

จํานวน 25 คน   โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน ปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1 โรงเรียนมีการประชุมและรับความคิดเห็นเพื่อใชปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรระหวางครูกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  คาเฉลี่ย เทากับ 3.58 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.50 อันดับที่ 2 โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูเขารับการอบรมเทคนิควิธีการสอนใหม โรงเรียนมี

การดําเนินการขยายผลหลังการเขารวมประชุมสัมมนาใหครูในโรงเรียนทราบ โรงเรียนสงเสริมใหครูเปน

เครือขายทางการศึกษากับหนวยงานอื่น โรงเรียนมีการสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมหรือสัมมนาทาง

วิชาการที่หนวยงานอื่นจัด คาเฉลี่ย 3.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 อันดับที่ 6 โรงเรียนมีการสงเสริม

การจัดประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายในโรงเรียน คาเฉลี่ย 2.96 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 อันดับที่ 7 โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตอ คาเฉลี่ย 

2.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 และอันดับที่ 8 โรงเรียนมีการนําวิทยากรภายนอกมาใหความรูแกครูใน

ดานการจัดการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 2.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78   

 

ตอนที ่3 ผลการวิเคราะหปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา 

  คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

  รอยเอ็ด เขต 2  ของกลุมอํานวยการและครูผูสอน 

การวิเคราะหปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2  ของกลุม

อํานวยการและครูผูสอน ผูวิจัยวิเคราะหใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ซึ่งเสนอการวิเคราะหผล ดังตารางที่ 4.16 – 4.29 

 

ตารางท่ี 4.16  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับปญหา 

    การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด 

    ยาว  

 

ปญหาการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

1. ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 3.39 0.07 ปานกลาง 6 
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2. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 3.73 0.09 มาก 2 

3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3.85 0.04 มาก 1 

4. ดานนิเทศการเรียนการสอน 3.67 0.04 มาก 3 

5. ดานการวัดผลและประเมินผล 3.46 0.03 ปานกลาง 5 

6. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 3.56 0.06 มาก 4 

โดยรวม 3.61 0.08 มาก  

 

 จากตารางที่ 4.16 พบวา ระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับปญหาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  จํานวน 25 คน โดยรวมอยู

ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.61 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08 เมื่อพิจารณารายดานเรียงลําดับดังน้ี อันดับที่ 1 

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ระดับความคิดเห็นมาก คาเฉลี่ย 3.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04   

อันดับที่ 2  ดานการใชสื่อการเรียนการสอน ระดับความคิดเห็นมาก คาเฉลี่ย 3.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.09  อันดับที่ 3  ดานนิเทศการเรียนการสอน ระดับความคิดเห็นมาก คาเฉลี่ย 3.67 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.04  อันดับที่ 4 ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน ระดับความคิดเห็นมาก คาเฉลี่ย 3.56 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06  อันดับที่ 5 ดานการวัดผลและประเมินผล ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03 และอันดับที่ 6 ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 

ระดับความคิดเห็นปานกลาง คาเฉลี่ย 3.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07   

 

ตารางท่ี 4.17  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับปญหา 

    การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด 

    ยาว  ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 

 

ปญหาการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช     
1.ความสอดคลองของหลักการ จุดมุงหมายและโครงสราง 

   ของหลักสูตร 

2.55 0.30 ปานกลาง 8 

2.การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการประชุมเกี่ยวกับการใช 

   หลักสูตร 

3.05 0.07 ปานกลาง 5 

3.ความรูความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อจัดกิจกรรม  

   การเรียนการสอน 

3.05 0.08 ปานกลาง 5 

4.การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสอดคลองกับสภาพ  2.75 0.24 ปานกลาง 7 
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   ทองถ่ิน 

5.การมีสวนรวมเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 3.10 0.05 ปานกลาง 4 

6.รูปแบบการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอน 4.10 0.08 มาก 2 

7.การสนับสนุนใหครูทําการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อปรับปรุง  

   หลักสูตรของโรงเรียน 

4.45 0.02 มาก 1 

8.การประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียน 

   การสอนเมื่อสิ้นปการศึกษา 

4.05 0.07 มาก 3 

โดยรวม 3.39 0.07 ปานกลาง  
 

จากตารางที่ 4.17 พบวา ระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับปญหาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานการจัดหลักสูตรและ

การนําหลักสูตรไปใช จํานวน 25 คน   โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.07 เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1  การสนับสนุนใหครูทําการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อ

ปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียน คาเฉลี่ย 4.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.02 อันดับที่ 2  รูปแบบการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอน คาเฉลี่ย 4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08 อันดับ          ที่ 3 การ

ประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นปการศึกษา คาเฉลี่ย 4.05      สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07  อันดับที่ 4 การมีสวนรวมเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน คาเฉลี่ย 3.10 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05  อันดับที่ 5 การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการประชุมเกี่ยวกับการใช   

หลักสูตร คาเฉลี่ย 3.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07  ความรูความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 3.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08  อันดับที่ 7 การสงเสริมใหครูจัด

กิจกรรมตามหลักสูตรสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน คาเฉลี่ย 2.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24  และอันดับ

ที่ 8 ความสอดคลองของหลักการ จุดมุงหมายและโครงสรางของหลักสูตร คาเฉลี่ย 2.55 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.30 
 

ตารางท่ี 4.18  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับปญหา 

    การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด 

    ยาว  ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 

 

ปญหาการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานการใชสื่อการเรียนการสอน     
1. การสงเสริมและสนับสนุนครูใหมีความสามารถในการใชสื่อ 3.00 0.16 ปานกลาง 7 
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   การเรียนการสอน 

2. การสนับสนุนและสงเสริมใหครูนําวัสดุทองถ่ินเพื่อผลิตสื่อ  

   การเรียนการสอน 

3.00 0.17 ปานกลาง 7 

3. การจัดฝกอบรมครูเพื่อการผลิตสื่อประกอบการเรียน 

   การสอน 

4.05 0.08 มาก 2 

4. การจัดวัสดุอุปกรณ ใหเพียงพอในการจัดทําสื่อการเรียน 

   การสอน 

4.05 0.15 มาก 2 

5. การติดตามประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอน 3.85 0.14 มาก 5 

6. การใชแหลงการเรียนรูในชุมชนในการจัดเรียนการสอน 3.45 0.16 ปานกลาง 6 

7. การสงเสริมใหใชหองสมุดและสื่อไอทีในการจัดการเรียน 

   การสอน 

4.40 0.03 มาก 1 

8. การจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนไดครบถวน 

   ทุกรายวิชาตามหลักสูตร 

4.05 0.08 มาก 2 

โดยรวม 3.73 0.09 มาก  
 

จากตารางที่ 4.18 พบวา ระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับปญหาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานการใชสื่อการเรียนการ

สอน จํานวน 25 คน   โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09 เมื่อพิจารณา

เปนรายดานปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1  การสงเสริมใหใชหองสมุดและสื่อไอทีในการจัดการเรียน    การสอน 

คาเฉลี่ย 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03 อันดับที่ 2  การจัดฝกอบรมครูเพื่อการผลิตสื่อประกอบการ

เรียนการสอน  การจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนไดครบถวนทุกรายวิชาตามหลักสูตร  การจัดวัสดุ

อุปกรณ ใหเพียงพอในการจัดทําสื่อการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 4.05, 4.05, 4.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.08, 0.08, 0.15 ตามลําดับ  อันดับที่ 5 การติดตามประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 3.85 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14  อันดับที่ 6 การใชแหลงการเรียนรูในชุมชนในการจัดเรียนการสอน คาเฉลี่ย 

3.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16  อันดับที่ 7 การสงเสริมและสนับสนุนครูใหมีความสามารถในการใชสื่อ

การเรียนการสอน  การสนับสนุนและสงเสริมใหครูนําวัสดุทองถ่ินเพื่อผลิตสื่อ    การเรียนการสอน  

คาเฉลี่ย 3.00, 3.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16, 0.17 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.19  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับปญหา 

    การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด 

    ยาว  ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

ปญหาการบริหารงานวิชาการ     การ          อันดับ 
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แปลผล ท่ี 

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน     
1. การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน           4.00 0.02 มาก 1 

2. การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

   ตามแผนงานของโรงเรียน 

3.85 0.14 มาก 3 

3. การจัดระบบงานแนะแนวใหบริการชวยเหลือตลอดจน  

   สงเสริมการปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

3.85 0.09 มาก 3 

4. การเปดโอกาสผูเรียนสามารถเลือกกิจกรรมไดตามความถนัด  

   และความสนใจของผูเรียนเอง 

3.85 0.15 มาก 3 

5. การจัดกิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด โดยมุงเนนปลูกฝง 

   ระเบียบวินัย ซื่อสัตย สุจริต มีความรักสามัคคีอยูรวมกับผูอื่น 

   ไดและบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม 

4.00 0.03 มาก 1 

6. การประสานความรวมมือกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก  

   โรงเรียนในการจัดกิจกรรมตามแผนงาน 

3.50 0.03 ปานกลาง 8 

7. โรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนรูจัก และเขาใจตนเอง 

   และสรางจิต สํานึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.85 0.12 มาก 3 

8. การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทั้งเปนรายบุคคล  

   และรายกลุม 

3.85 0.09 มาก 3 

โดยรวม 3.85 0.04 มาก  

 

จากตารางที่ 4.19 พบวา ระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับปญหาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน จํานวน 25 คน   โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04 เมื่อพิจารณา

เปนรายดานปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1  การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดกิจกรรม

ลูกเสือ-ยุวกาชาด โดยมุงเนนปลูกฝงระเบียบวินัย ซื่อสัตย สุจริต มีความรักสามัคคีอยูรวมกับผูอื่นไดและ

บําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม คาเฉลี่ย 4.00, 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.02, 0.03 ตามลําดับอันดับที่ 

3 การจัดระบบงานแนะแนวใหบริการชวยเหลือตลอดจนสงเสริมการปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่พึง

ประสงค  การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทั้งเปนรายบุคคลและรายกลุม  โรงเรียนมีการสงเสริมให

นักเรียนรูจักและเขาใจตนเองและสรางจิต สํานึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การจัดทําแผนปฏิบัติการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแผนงานของโรงเรียน  การเปดโอกาสผูเรียนสามารถเลือกกิจกรรมไดตามความ

ถนัด   และความสนใจของผูเรียนเอง  คาเฉลี่ย 3.85, 3.85, 3.85, 3.85, 3.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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0.09, 0.09, 0.12, 0.14, 0.15 ตามลําดับ และอนัดับที่ 8 การประสานความรวมมือกับบุคลากรทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียนในการจัดกิจกรรมตามแผนงาน คาเฉลี่ย 3.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03 

 

ตารางท่ี 4.20  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับปญหา 

    การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด 

    ยาว  ดานนิเทศการเรียนการสอน 

 

ปญหาการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานนิเทศการเรียนการสอน     
1. การจัดใหมีการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนและคร ู

   ที่ไดรับมอบหมาย 

3.85 0.14 มาก 3 

2. การช้ีแจงทําความเขาใจแกครูรับการนิเทศ 2.80 0.16 ปานกลาง 8 

3. การมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 3.45 0.02 ปานกลาง 7 

4. การสงเสริมและสนับสนุนใหครูนิเทศซึ่งกันและกัน 3.85 0.09 มาก 3 

5. การเย่ียมช้ันเรียน เพื่อทราบปญหาและใหคําแนะนํา  

   ดานการจัดการเรียนการสอนแกคร ู

3.85 0.14 มาก 3 

6. การช้ีแจงถึงจุดออน และจุดเดนในการสอนของคร ู

   ภายหลังจากการสังเกตการสอน 

3.50 0.03 ปานกลาง 6 

7. การดําเนินการนิเทศ การเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการ  

   นิเทศภายในโรงเรียน 

4.00 0.05 มาก 1 

8. การประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอนอยูเสมอ 4.00 0.03 มาก 1 

โดยรวม 3.67 0.04 มาก  

 

จากตารางที่ 4.20 พบวา ระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับปญหาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานนิเทศการเรียนการ

สอน จํานวน 25 คน   โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04 เมื่อพิจารณา

เปนรายดานปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1  การประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอนอยูเสมอ การดําเนินการ

นิเทศ การเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน คาเฉลี่ย4.00, 4.00 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.03, 0.05 ตามลําดับ อันดับที่ 3 การสงเสริมและสนับสนุนใหครูนิเทศซึ่งกันและกัน  การจัดให

มีการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ไดรับมอบหมาย  การเย่ียมช้ันเรียน เพื่อทราบปญหาและ

ใหคําแนะนํา ดานการจัดการเรียนการสอนแกคร ูคาเฉลี่ย 3.85, 3.85, 3.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09, 
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0.14, 0.14  อันดับที่ 6 การช้ีแจงถึงจุดออน และจุดเดนในการสอนของครูภายหลังจากการสังเกตการณ

สอน คาเฉลี่ย 3.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03 อันดับที่ 7 การมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศภายใน

โรงเรียน คาเฉลี่ย 3.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.02 และอันดับที่ 8 การช้ีแจงทําความเขาใจแกครูรับการ

นิเทศ คาเฉลี่ย 2.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16  
 

ตารางท่ี 4.21  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับปญหา 

    การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด 

    ยาว  ดานการวัดผลและประเมินผล 

 

ปญหาการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานการวัดผลและประเมินผล     
1. การปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

   การสอน 

4.00 0.03 มาก 1 

2. การประเมินผลกอนสอนและหลังสอนเพื่อปรับปรุงการเรียน  

   การสอน 

3.60 0.04 มาก 4 

3. การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงาน 3.60 0.02 มาก 4 

4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนนักเรียน 

   ตามสภาพที่แทจริง 

3.30 0.14 ปานกลาง 6 

5. การจัดหาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดผลและประเมินผล   

   การเรียนการสอน 

2.65 0.05 ปานกลาง 7 

6. การวิเคราะหผลการเรียนของนักเรียนเพื่อหาแนวทาง  

   ชวยเหลือนักเรียนรายบุคคล 

4.00 0.05 มาก 1 

7. การจัดระบบการเก็บขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4.00 0.03 มาก 1 

8. การรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมที่ควรแกไข 

   ของนักเรียนใหผูปกครองทราบ 

2.45 0.02 นอย 8 

โดยรวม 3.46 0.03 ปานกลาง  

 

จากตารางที่ 4.21 พบวา ระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับปญหาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานการวัดผลและ

ประเมินผล จํานวน 25 คน   โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1  การปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลการ
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เรียนการสอน  การจัดระบบการเก็บขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การวิเคราะหผลการเรียนของนักเรียน

เพื่อหาแนวทางชวยเหลือนักเรียนรายบุคคล  คาเฉลี่ย 4.00, 4.00, 4.00  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03, 

0.03, 0.05 ตามลําดับ  อันดับที่ 4 การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงาน  การประเมินผลกอนสอนและหลัง

สอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  คาเฉลี่ย 3.60, 3.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.02, 0.04 ตามลําดับ  

อันดับที่ 6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนนักเรียนตามสภาพที่แทจริง คาเฉลี่ย 3.30 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14  อันดับที่ 7 การจัดหาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน

การสอน คาเฉลี่ย 2.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05  และอันดับที่ 8 การรายงานผลการเรียนและ

พฤติกรรมที่ควรแกไขของนักเรียนใหผูปกครองทราบ คาเฉลี่ย 2.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.02 

 

ตารางท่ี 4.22  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับปญหา 

    การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด 

    ยาว  ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

 

ปญหาการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน     
1. การสงเสริมใหครูเขารับการอบรมเทคนิควิธีการสอนใหม 4.00 0.03 มาก 2 

2. การประชุมและรับความคิดเห็นเพื่อใชปรับปรุงพัฒนา  

   หลักสูตรระหวางครูกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.60 0.02 ปานกลาง 7 

3. การดําเนินการขยายผลหลังการเขารวมประชุมสัมมนาใหคร ู 

   ในโรงเรียนทราบ 

1.90 0.28 นอย 8 

4. การนําวิทยากรภายนอกมาใหความรูแกครู ในดาน 

   การจัดการเรียนการสอน 

4.60 0.02 มากที่สุด 1 

5. การสงเสริมการจัดประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยน 

   ความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายในโรงเรียน 

3.85 0.14 มาก 4 

6. การสงเสริมใหครูเปนเครือขายทางการศึกษากับหนวยงาน 

   อื่น 

3.65 0.15 มาก 6 

7. การสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการ 

   ที่หนวยงานอื่นจัด 

4.00 0.03 มาก 2 

8. การสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตอ 3.85 0.09 มาก 4 

โดยรวม 3.56 0.06 มาก  
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จากตารางที่ 4.22 พบวา ระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการเกี่ยวกับปญหาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานการจัดหลักสูตรและ

การนําหลักสูตรไปใช จํานวน 25 คน  โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1  การนําวิทยากรภายนอกมาใหความรูแกครู ในดานการ

จัดการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 4.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.02  อันดับที่ 2  การสงเสริมใหครูเขารับการ

อบรมเทคนิควิธีการสอนใหม  การสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการที่หนวยงานอื่น

จัด  คาเฉลี่ย 4.00, 4.00  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03, 0.03 ตามลําดับ  อันดับที่ 4 การสงเสริมใหครูได

พัฒนาตนเองโดยการศึกษาตอ  การสงเสริมการจัดประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ

กันภายในโรงเรียน  คาเฉลี่ย 3.85, 3.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09, 0.14 ตามลําดับ  อันดับที่ 6 การ

สงเสริมใหครูเปนเครือขายทางการศึกษากับหนวยงานอื่น คาเฉลี่ย 3.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15

อันดับที่ 7 การประชุมและรับความคิดเห็นเพื่อใชปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระหวางครูกับคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คาเฉลี่ย 2.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.02  และอันดับที่ 8 การดําเนินการขยาย

ผลหลังการเขารวมประชุมสัมมนาใหครูในโรงเรียนทราบ คาเฉลี่ย 1.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 

 

ตารางท่ี 4.23  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการ 

    บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  

  

ปญหาการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

1. ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 3.25 0.75 ปานกลาง 6 

2. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 3.70 0.96 มาก 2 

3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3.80 0.93 มาก 1 

4. ดานนิเทศการเรียนการสอน 3.63 0.78 มาก 3 

5. ดานการวัดผลและประเมินผล 3.43 0.68 ปานกลาง 5 

6. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 3.55 0.56 มาก 4 

โดยรวม 3.56 0.78 มาก  

 

 จากตารางที่ 4.23 พบวา ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  จํานวน 45 คน โดยรวมอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 3.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 เมื่อพิจารณารายดานเรียงลําดับดังน้ี อันดับที่ 1 ดานการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93  อันดับที่ 2  

ดานการใชสื่อการเรียนการสอน ระดับความคิดเห็นมาก คาเฉลี่ย 3.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96  
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อันดับที่ 3  ดานนิเทศการเรียนการสอน ระดับความคิดเห็นมาก คาเฉลี่ย 3.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.78  อันดับที่ 4 ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน ระดับความคิดเห็นมาก คาเฉลี่ย 3.55 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.56  อันดับที่ 5 ดานการวัดผลและประเมินผล ระดับความคิดเห็นปานกลาง คาเฉลี่ย 3.43 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68  และอันดับที่ 6 ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ระดับความ

คิดเห็นปานกลาง คาเฉลี่ย 3.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75   

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.24  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการ 

    บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  

    ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 

 

ปญหาการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช    
 

1. ความสอดคลองของหลักการ จุดมุงหมายและโครงสราง 

   ของหลักสูตร 

3.20 0.18 ปานกลาง 3 

2. การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการประชุมเกี่ยวกับการใช 

   หลักสูตร 

2.60 0.50 ปานกลาง 8 

3. ความรูความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อจัดกิจกรรม  

   การเรียนการสอน 

3.00 0.64 ปานกลาง 4 

4. การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสอดคลองกับสภาพ  

   ทองถ่ิน 

3.00 0.90 ปานกลาง 4 

5. การมีสวนรวมเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 2.80 0.76 ปานกลาง 7 

6. รูปแบบการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอน 3.00 0.90 ปานกลาง 4 

7. การสนับสนุนใหครูทําการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อปรับปรุง  

   หลักสูตรของโรงเรียน 

4.00 0.64 มาก 2 

8. การประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียน 

   การสอนเมื่อสิ้นปการศึกษา 

4.40 0.50 มาก 1 
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โดยรวม 3.25 0.75 ปานกลาง  

 

จากตารางที่ 4.24 พบวา ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานการจัดหลักสูตรและการนํา

หลักสูตรไปใช จํานวน 45 คน  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1  การประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียน

การสอนเมื่อสิ้นปการศึกษา คาเฉลี่ย 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 อันดับที่ 2 การสนับสนุนใหครูทํา

การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียน คาเฉลี่ย 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 

อันดับที่ 3 ความสอดคลองของหลักการ จุดมุงหมายและโครงสรางของหลักสูตร คาเฉลี่ย 3.20 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 อันดับที่ 4 ความรูความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน  รูปแบบการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูของครูผูสอน  คาเฉลี่ย 3.00, 3.00, 3.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64, .90, 0.90 ตามลําดับ

อันดับที่ 7 การมีสวนรวมเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน คาเฉลี่ย  2.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.76 และอันดับที่ 8 การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการประชุมเกี่ยวกับการใชหลักสูตร คาเฉลี่ย 2.60 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 
 

ตารางท่ี 4.25  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการ 

    บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  

    ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 

 

ปญหาการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานการใชสื่อการเรียนการสอน    
 

1. การสงเสริมและสนับสนุนครูใหมีความสามารถในการใชสื่อ 

   การเรียนการสอน 

4.00 0.90 มาก 2 

2. การสนับสนุนและสงเสริมใหครูนําวัสดุทองถ่ินเพื่อผลิตสื่อ  

   การเรียนการสอน 

3.00 0.90 ปานกลาง 7 

3. การจัดฝกอบรมครูเพื่อการผลิตสื่อประกอบการเรียน 

   การสอน 

3.00 0.90 ปานกลาง 7 

4. การจัดวัสดุอุปกรณ ใหเพียงพอในการจัดทําสื่อการเรียน 

   การสอน 

4.00 0.90 มาก 2 

5. การติดตามประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอน 4.00 0.28 มาก 2 



99 
 

6. การใชแหลงการเรียนรูในชุมชนในการจัดเรียนการสอน 3.80 0.18 มาก 5 

7. การสงเสริมใหใชหองสมุดและสื่อไอทีในการจัดการเรียน 

   การสอน 

3.40 0.81 ปานกลาง 6 

8. การจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนไดครบถวน 

   ทุกรายวิชาตามหลักสูตร 

4.40 0.81 มาก 1 

โดยรวม 3.70 0.96 มาก  

 

จากตารางที่ 4.25 พบวา ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 

จํานวน 45 คน   โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1  การจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนไดครบถวนทุกรายวิชาตามหลักสูตร 

คาเฉลี่ย 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อันดับที่ 2 การติดตามประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอน  

การสงเสริมและสนับสนุนครูใหมีความสามารถในการใชสื่อการเรียนการสอน  การจัดวัสดุอุปกรณ ให

เพียงพอในการจัดทําสื่อการเรียนการสอน  คาเฉลี่ย 4,00,4.00, 4.00  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28, 0.90, 

0.90 ตามลําดับ อันดับที่ 5 การใชแหลงการเรียนรูในชุมชนในการจัดเรียนการสอน คาเฉลี่ย 3.80 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 อันดับที่ 6 การสงเสริมใหใชหองสมุดและสื่อไอทีในการจัดการเรียนการสอน 

คาเฉลี่ย 3.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อันดับที่ 7 การสนับสนุนและสงเสริมใหครูนําวัสดุทองถ่ินเพื่อ

ผลิตสื่อการเรียนการสอน  การจัดฝกอบรมครูเพื่อการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 3.00, 

3.00  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90, 0.90 ตามลําดับ 

 
 

ตารางท่ี 4.26  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการ 

    บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 

          ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ปญหาการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
 

1. การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน           3.80 0.76 มาก 3 

2. การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

   ตามแผนงานของโรงเรียน 

4.00 0.64 มาก 1 

3. การจัดระบบงานแนะแนวใหบริการชวยเหลือตลอดจน  

   สงเสริมการปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

3.80 0.18 มาก 3 
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4. การเปดโอกาสผูเรียนสามารถเลือกกิจกรรมไดตามความถนัด  

   และความสนใจของผูเรียนเอง 

3.80 0.76 มาก 3 

5. การจัดกิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด โดยมุงเนนปลูกฝง 

   ระเบียบวินัย ซื่อสัตย สุจริต มีความรักสามัคคีอยูรวมกับผูอื่น 

   ไดและบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม 

3.80 0.18 มาก 3 

6. การประสานความรวมมือกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก  

   โรงเรียนในการจัดกิจกรรมตามแผนงาน 

4.00 0.90 มาก 1 

7. โรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนรูจัก และเขาใจตนเอง 

   และสรางจิต สํานึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.40 0.81 ปานกลาง 8 

8. การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทั้งเปนรายบุคคล  

   และรายกลุม 

3.80 0.18 มาก 3 

โดยรวม 3.80 0.93 มาก  

 

จากตารางที่ 4.26 พบวา ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

จํานวน 45 คน   โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1  การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแผนงานของโรงเรียน 

การประสานความรวมมือกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการจัดกิจกรรมตามแผนงาน 

คาเฉลี่ย 4.00, 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64, 0.90 ตามลําดับ อันดับที่ 3 การจัดระบบงานแนะแนว

ใหบริการชวยเหลือตลอดจนสงเสริมการปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค การจัดกิจกรรมลูกเสือ - 

ยุวกาชาด โดยมุงเนนปลูกฝงระเบียบวินัย ซื่อสัตย สุจริต มีความรักสามัคคีอยูรวมกับผูอื่นไดและบําเพ็ญ

ประโยชนเพื่อสวนรวม การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทั้งเปนรายบุคคล   และรายกลุม การ

สนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การเปดโอกาสผูเรียนสามารถเลือกกิจกรรมไดตามความ

ถนัดและความสนใจของผูเรียนเอง คาเฉลี่ย 3.80, 3.80, 3.80, 3.80, 3.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18, 

0.18, 0.18, 0.76, 0.76 ตามลําดับ และอันดับที่ 8 โรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนรูจัก และเขาใจตนเอง

และสรางจิต สํานึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย 3.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81  

 

ตารางท่ี 4.27  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการ 

    บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  

    ดานนิเทศการเรียนการสอน 

 

ปญหาการบริหารงานวิชาการ     การ          อันดับ 
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แปลผล ท่ี 

ดานนิเทศการเรียนการสอน     

1. การจัดใหมีการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนและคร ู

   ที่ไดรับมอบหมาย 

4.00 0.90 มาก 1 

2. การช้ีแจงทําความเขาใจแกครูรับการนิเทศ 3.80 0.18 มาก 3 

3. การมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 2.80 0.76 ปานกลาง 8 

4. การสงเสริมและสนับสนุนใหครูนิเทศซึ่งกันและกัน 3.40 0.50 ปานกลาง 6 

5. การเย่ียมช้ันเรียน เพื่อทราบปญหาและใหคําแนะนํา  

   ดานการจัดการเรียนการสอนแกคร ู

3.80 0.76 มาก 3 

6. การช้ีแจงถึงจุดออน และจุดเดนในการสอนของคร ู

   ภายหลังจากการสังเกตการสอน 

3.80 0.40 มาก 3 

7. การดําเนินการนิเทศ การเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการ  

   นิเทศภายในโรงเรียน 

3.40 0.81 ปานกลาง 6 

8. การประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอนอยูเสมอ 4.00 0.90 มาก 1 

โดยรวม 3.63 0.78 มาก  

 

จากตารางที่ 4.27 พบวา ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานนิเทศการเรียนการสอน 

จํานวน 45 คน   โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1  การจัดใหมีการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ไดรับมอบหมาย 

การประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอนอยูเสมอ คาเฉลี่ย 4.00, 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90, 

0.90 ตามลําดับ อันดับที่ 3 การช้ีแจงทําความเขาใจแกครูรับการนิเทศ การช้ีแจงถึงจุดออน และจุดเดนใน

การสอนของครู  ภายหลังจากการสังเกตการสอน การเย่ียมช้ันเรียน เพื่อทราบปญหาและใหคําแนะนํา  

ดานการจัดการเรียนการสอนแกครู คาเฉลี่ย 3.80, 3.80, 3.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18, 0.40, 0.76 

ตามลําดับ อันดับที่ 6 การสงเสริมและสนับสนุนใหครูนิเทศซึ่งกันและกัน การดําเนินการนิเทศ การเรียน

การสอนตามแผนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน คาเฉลี่ย 3.40, 3.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50, 0.81 

ตามลําดับ และอันดับที่ 8 การมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน คาเฉลี่ย2.80 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 
 

ตารางท่ี 4.28  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการ 

    บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  
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    ดานการวัดผลและประเมินผล 

 

ปญหาการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานการวัดผลและประเมินผล    
 

1. การปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

   การสอน 

2.40 0.50 นอย 8 

2. การประเมินผลกอนสอนและหลังสอนเพื่อปรับปรุงการเรียน  

   การสอน 

4.00 0.90 มาก 1 

3. การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงาน 3.60 0.50 มาก 4 

4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนนักเรียน 

   ตามสภาพที่แทจริง 

3.60 0.50 มาก 4 

5. การจัดหาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดผลและประเมินผล   

   การเรียนการสอน 

3.20 0.76 ปานกลาง 6 

6. การวิเคราะหผลการเรียนของนักเรียนเพื่อหาแนวทาง  

   ชวยเหลือนักเรียนรายบุคคล 

2.60 0.50 ปานกลาง 7 

7. การจัดระบบการเก็บขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4.00 0.90 มาก 1 

8. การรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมที่ควรแกไข 

   ของนักเรียนใหผูปกครองทราบ 

4.00 0.90 มาก 1 

โดยรวม 3.43 0.68 ปานกลาง  

 

จากตารางที่ 4.28 พบวา ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานการวัดผลและประเมินผล 

จํานวน 45 คน   โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 เมื่อพิจารณา

เปนรายดานปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1  การประเมินผลกอนสอนและหลังสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

การจัดระบบการเก็บขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมที่ควรแกไขของ

นักเรียนใหผูปกครองทราบ คาเฉลี่ย 4.00, 4.00, 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90, 0.90, 0.90 

ตามลําดับ อันดับที่ 4 การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงาน การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน

นักเรียนตามสภาพที่แทจริง คาเฉลี่ย 3.60, 3.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50, 0.50 ตามลําดับ อันดับที่ 6 

การจัดหาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 3.20 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.76 อันดับที่ 7 การวิเคราะหผลการเรียนของนักเรียนเพื่อหาแนวทางชวยเหลือนักเรียน
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รายบุคคล คาเฉลี่ย 2.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และอันดับที่ 8 การปฏิบัติตามระเบียบการวัดผล

และประเมินผลการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 2.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 
 

ตารางท่ี 4.29  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการ 

    บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  

    ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

 

ปญหาการบริหารงานวิชาการ     
การ          

แปลผล 

อันดับ 

ท่ี 

ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน     

1. การสงเสริมใหครูเขารับการอบรมเทคนิควิธีการสอนใหม 3.80 0.76 มาก 4 

2. การประชุมและรับความคิดเห็นเพื่อใชปรับปรุงพัฒนา  

   หลักสูตรระหวางครูกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.00 0.90 มาก 2 

3. การดําเนินการขยายผลหลังการเขารวมประชุมสัมมนาใหคร ู 

   ในโรงเรียนทราบ 

2.60 0.50 ปานกลาง 7 

4. การนําวิทยากรภายนอกมาใหความรูแกครู ในดาน 

   การจัดการเรียนการสอน 

2.00 0.30 นอย 8 

5. การสงเสริมการจัดประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยน 

   ความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายในโรงเรียน 

4.60 0.50 มากที่สุด 1 

6. การสงเสริมใหครูเปนเครือขายทางการศึกษากับหนวยงานอื่น 3.80 0.40 มาก 4 

7. การสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการ 

   ที่หนวยงานอื่นจัด 

3.60 0.50 มาก 6 

8. การสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตอ 4.00 0.90 มาก 2 

โดยรวม 3.55 0.56 มาก  

 

จากตารางที่ 4.29 พบวา ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  ดานการพัฒนาบุคลากรทางการ

สอน จํานวน 45 คน   โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.55 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 เมื่อพิจารณา

เปนรายดานปรากฏดังน้ี อันดับที่ 1  การสงเสริมการจัดประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน

และกันภายในโรงเรียน คาเฉลี่ย 4.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50  อันดับที่ 2  การประชุมและรับความ

คิดเห็นเพื่อใชปรับปรุงพัฒนา  หลักสูตรระหวางครูกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การสงเสริมให
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ครูไดพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตอ คาเฉลี่ย 4.00, 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90, 0.90 ตามลําดับ  

อันดับที่ 4 การสงเสริมใหครูเปนเครือขายทางการศึกษากับหนวยงานอื่น การสงเสริมใหครูเขารับการอบรม

เทคนิควิธีการสอนใหม คาเฉลี่ย 3.80, 3.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40, 0.76 ตามลําดับอันดับที่ 6 การ

สนับสนุนใหครูเขารับการอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการที่หนวยงานอื่นจัด คาเฉลี่ย 3.60 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.50 อันดับที่ 7 การดําเนินการขยายผลหลังการเขารวมประชุมสัมมนาใหครูในโรงเรียนทราบ 

คาเฉลี่ย 2.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50  และอันดับที่ 8 การนําวิทยากรภายนอกมาใหความรูแกครู ใน

ดานการจัดการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 2.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 

 

ตอนที ่4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที ่

  การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ระหวางกลุมอํานวยการกับกลุมครูผูสอน 

  และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนเล็ก 

การวิเคราะหเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2  ระหวาง

กลุมอํานวยการกับกลุมครูผูสอน และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนเล็ก  ดังตารางที่ 4.30 – 4.31  

 

ตารางท่ี 4.30  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมอํานวยการกับกลุมครูผูสอน  

                   เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ  

                   การศึกษาสามขาทาหาดยาว   

   

สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน            

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สามขาทาหาดยาว 

กลุมอํานวยการ 

(n = 25) 

กลุมครูผูสอน 

(n = 45) 
คา 

t-test 
Sig 

        
1. ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตร 

ไปใช 
4.11 0.70 4.54 0.51 1.892 

 

1.947 

1.818 

0.771 

1.225 

1.176 

0.101 

 

0.133 

0.090 

0.453 

0.241 

0.259 

2. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 3.65 0.42 4.03 0.63 

3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3.77 0.42 4.12 0.56 

4. ดานนิเทศการเรียนการสอน 3.54 0.21 3.72 0.62 

5. ดานการวัดผลและประเมินผล 3.53 0.23 3.74 0.53 

6. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 2.99 0.20 3.19 0.61 
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จากตารางที่ 4.30  พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมอํานวยการ

กับกลุมครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว  โดยรวมไมแตกตางกัน 

 

 

ตารางท่ี 4.31  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางของโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียน 

    ขนาดเล็กเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา 

    คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  

  

สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน            

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สามขาทาหาดยาว 

โรงเรียน 

ขนาดกลาง 

(n = 40) 

โรงเรียน 

ขนาดเล็ก 

(n = 30) 

คา 

t-test 
Sig 

        
1. ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตร 

ไปใช 4.44 0.63 4.19 0.74 

 

1.912 

1.341 

1.872 

1.135 

1.639 

1.874 

 

0.084 

0.201 

0.082 

0.275 

0.123 

0.082 

2. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 4.01 0.67 4.19 0.74 

3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4.13 0.59 3.77 0.63 

4. ดานนิเทศการเรียนการสอน 3.76 0.61 3.50 0.60 

5. ดานการวัดผลและประเมินผล 3.78 0.52 3.49 0.57 

6. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 3.23 0.61 2.92 0.58 

 

จากตารางที่ 4.31  พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางโรงเรียนขนาด

กลางกับโรงเรียนขนาดเล็ก เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว โดยรวมไมแตกตางกัน 
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ตอนที ่5 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที ่

  การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2  ระหวางกลุมอํานวยการกับกลุมครูผูสอน   

  และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็ก 

การวิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รอยเอ็ด เขต 2  ระหวางกลุมอํานวยการกับกลุมครูผูสอน และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็ก 

ดังตารางที่ 4.32 – 4.33 

 

ตารางท่ี 4.32  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมอํานวยการกับกลุมครูผูสอน 

          เกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ 

          การศึกษาสามขาทาหาดยาว   

   

ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน            

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สามขาทาหาดยาว 

กลุมอํานวยการ 

(N=25) 

กลุมครูผูสอน 

(N=45) 
คา 

t-test 
Sig 

        
1. ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตร 

ไปใช 
3.39 0.07 3.25 0.75 0.413 

 

0.208 

0.230 

0.427 

0.411 

1.762 

0.686 

 

0.838 

0.821 

0.676 

0.687 

0.100 

2. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 3.73 0.09 3.70 0.96 

3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3.85 0.04 3.80 0.93 

4. ดานนิเทศการเรียนการสอน 3.86 0.04 3.63 0.78 

5. ดานการวัดผลและประเมินผล 3.46 0.03 3.43 0.68 

6. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 3.56 0.06 3.55 0.56 

 

จากตารางที่ 4.32  พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมอํานวยการ

กับกลุมครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว โดยรวมไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.33  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาด 

          เล็กเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา 

          คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว   

   

ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน            

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สามขาทาหาดยาว 

โรงเรียน 

ขนาดกลาง 

(N=40) 

โรงเรียน 

ขนาดเล็ก 

(N=30) 

คา 

t-test 
Sig 

        
1. ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตร 

ไปใช 
3.18 0.78 3.47 0.77 0.974 

 

1.898 

1.871 

1.751 

0.676 

0.469 

0.347 

 

0.078 

0.080 

0.102 

0.510 

0.646 

2. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 3.55 1.02 3.93 0.96 

3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3.67 0.95 3.81 0.90 

4. ดานนิเทศการเรียนการสอน 3.52 0.83 3.80 0.79 

5. ดานการวัดผลและประเมินผล 3.37 0.75 3.52 0.86 

6. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 3.49 0.75 3.64 0.80 

 

จากตารางที่ 4.33  พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางโรงเรียนขนาด

กลางกับโรงเรียนขนาดเล็ก เกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว โดยรวมไมแตกตางกัน 
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ตอนที่ 6  เสนอปญหาและแนวทางแกปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

            กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว   

            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 2 

  การนําเสนอปญหาและแนวทางแกปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 2    

ดังตารางที่ 4.34 – 4.35 

 

ตารางท่ี 4.34  ปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาสามขาทาหาดยาว   

 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 
ความถ่ี 

ปญหาการบริหารงานวิชาการ  

1. ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 15 

2. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 9 

3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 7 

4. ดานนิเทศการเรียนการสอน 5 

5. ดานการวัดผลและประเมินผล 11 

6. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 6 
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ตารางท่ี 4.35  วิธีการแกปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาสามขาทาหาดยาว   
 

ปญหาการบริหารงานวิชาการ วิธีแกปญหา 

1. ครูไมเขาใจการบูรณาการเน้ือหาสาระทั้งในกลุม

สาระการเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระ   

การเรียนรูตามความเหมาะสม 

  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหครูทุกกลุมสาระ 

ดังน้ี 

   - วิเคราะห สังเคราะหหลักสูตร 

   - จัดหนวยการเรียนรู และปฏิทินการเรียนรู 

   - จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

2. ครูขาดการพัฒนากระบวนการเรียนรู                

ตามความเหมาะสม 
  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหครูทุกกลุมสาระ 

ดังน้ี 

   - วิเคราะหหนวยการเรียนรู มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด เน้ือหาสาระ 

   - ศึกษา วิเคราะหกระบวนการจัดการเรียนรู 

   - จัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดย

กระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม 
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ตารางท่ี 4.35 (ตอ) 
 

ปญหาการบริหารงานวิชาการ วิธีแกปญหา 

3. ครูขาดสื่อ อุปกรณที่เหมาะสม    จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหครูทุกกลุมสาระ 

ดังน้ี 

   - วิเคราะหหนวยการเรียนรู มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด เน้ือหาสาระ 

   - ศึกษารูปแบบของสื่อที่เหมาะสมกับหนวย

การเรียนรู  

   - จัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ดําเนินการ

จัดทําสื่อ 

4. ครูไมเขาใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล 

และประเมินผล 

  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหครูทุกกลุมสาระ 

ดังน้ี 

   - วิเคราะหหนวยการเรียนรู มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด เน้ือหาสาระ 

   - ศึกษาหลักการ กระบวนการจัดทํา

เครื่องมือวัดผล และประเมินผล 

   - ศึกษาหลักการวิเคราะหขอสอบ 

   - จัดทําขอสอบ เครื่องมือวัดผล                 

และประเมินผล 

5. โรงเรียนขาดระบบการนิเทศงานวิชาการ            

และการเรียนการสอน 

  จัดประชุมรับทราบหลักการนิเทศงานวิชาการ            

และการเรียนการสอน ดังน้ี 

  - ระดมความคิดถึงสภาพปจจุบันปญหา 

  - จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการ

เรียนการสอนในโรงเรียน 

  - พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการ

นิเทศทั้งผูใหการนิเทศ และผูรับการนิเทศ 

  - นิเทศ ติดตาม จัดหาผูนิเทศ เครื่องมือ          

การนิเทศ เอกสารเกี่ยวกับการนิเทศ             

งานวิชาการ 
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บทท่ี 5 

สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทา

หาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ ปญหา

การบริหารงานวิชาการ  เปรียบเทียบสภาพ ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2ระหวาง

กลุมอํานวยการกับกลุมครูผูสอน และจําแนกตามขนาดของโรงเรียนกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี

คือผูบริหารโรงเรียน รองผูบริหารโรงเรียนครูผูสอนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผูทรงคุณวุฒิ

ประเมินภายในโรงเรียนของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2ปการศึกษา2557จํานวน 70คนเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถาม1 ฉบับแบงเปน4ตอนไดแกตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนขอมูลทั่วไปของ

ผูตอบแบบสอบถามไดแกเพศวุฒิการศึกษาและขนาดของโรงเรียนตอนที่ 2 สภาพการบริหารงานวิชาการ

ตอนที่ 3 ปญหาการบริหารงานวิชาการ และตอนที่ 4  ปญหาและแนวทางการแกปญหาการบริหารงาน

วิชาการของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check list) เปนขอคําถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scales) เกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ 6 ดานไดแก1)ดานการจัด

หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช2)ดานการใชสื่อการเรียนการสอน3)ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  4)

ดานการนิเทศการเรียนการสอน  5)ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนและ6)ดานการพัฒนา

บุคลากรทางการสอนจํานวน 48 ขอไดคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค (IOC) เทากับ 0.99 และได

ทดลองหาคาความเช่ือมั่นกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมเปาหมายจํานวน 30คนไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha Coefficient) เทากับ 0.97 ในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแบบสอบถามกลับคืนมา 70ฉบับคิดเปน

รอยละ100 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) โดยการนําขอมูลที่ไดจากการคํานวณหาคาสถิติพื้นฐานไดแกคารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐาน

โดยใชสถิติ t-Test เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยตัวแปรอิสระ (Independent 

Variables) 
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5.1 สรุปผล 

 

ผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขา

ทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2ผูวิจัยจึงขอสรุปผลการวิจัยตาม

วัตถุประสงคดังน้ี 

  1. สภาพการบริหารงานวิชาการแตละดานของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 จําแนกเปนกลุม

อํานวยการโดยรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 3.60สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 และกลุมครูผูสอน   โดยรวม

อยูในระดับมากคาเฉลี่ย 3.89สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 

  2.ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทา

หาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 จําแนกเปนกลุมอํานวยการโดยรวมอยู

ในระดับมากคาเฉลี่ย 3.61สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08และกลุมครูผูสอนโดยรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 

3.56สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 

  3.ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2ระหวางกลุม

อํานวยการกับกลุมครูผูสอน ในแตละดานไมแตกตางกันและระหวางโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาด

เล็กในแตละดานไมแตกตางกัน 

  4.ผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2ระหวางกลุม

อํานวยการกับกลุมครูผูสอน ในแตละดานไมแตกตางกันและระหวางโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาด

เล็กในแตละดานไมแตกตางกัน 

  5.ปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สามขาทาหาดยาว เรียงตามลําดับความถ่ีของแตละดาน คือดานการวัดผลและประเมินผลดานการใชสื่อการ

เรียนการสอนดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอนดานนิเทศ

การเรียนการสอนและดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สําหรับการแกปญหาการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  เรียงตามลําดับความถ่ีของแต

ละดาน คือดานการวัดผลและประเมินผลดานการใชสื่อการเรียนการสอนดานการพัฒนาบุคลากรทางการ

สอนดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชดานนิเทศการเรียนการสอนและดานการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

 

 



108 
 

5.2 อภิปรายผล 

 

ในการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขา

ทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2ผูวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค

ดังน้ี 

 1. ผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2กลุมอํานวยการโดย

รวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 3.60สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36และกลุมครูผูสอนโดยรวมอยูในระดับมาก

คาเฉลี่ย 3.89สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58เปนเพราะวาบุคลากรในโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวมีความต่ืนตัวในดานความรูความเขาใจและการปฏิบัติงานในการบริหารงาน

วิชาการที่เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 ที่มีเปาหมายในการปฏิรูปการศึกษาทั้งกระบวนการจัดการศึกษาและเปาหมายในการจัดการศึกษา

เพื่อใหการศึกษาของไทยมีคุณภาพทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดจนการกําหนดใหสถานศึกษาทุก

แหงมีระบบการกระจายอํานาจการบริหารจัดการในสถานศึกษาโดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ ใหคิดวา

มีความสําคัญย่ิงในการประกันคุณภาพการศึกษาของการบริหารจัดการนอกจากน้ีโรงเรียนกลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว ไดนํานโยบายพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 มาปฏิบัติโดยมุงพัฒนาผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับการปฏิรูป

การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเน่ืองทําใหบุคลากรผูบริหารและครูมีการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนางานดานงานวิชาการมาอยางสม่ําเสมอซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของพระ

สัมฤทธ์ิเตชปุญโญ (จําเนียร) (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษา ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนตอการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (กรุงเทพมหานคร)  เครื่องมือที่ใช

ในการศึกษาเปนแบบสอบถามซึ่งสงใหครูในโรงเรียนเขตบางกอกใหญสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 (กรุงเทพมหานคร) จํานวน 165 คนผลการวิจัยพบวา1) ครูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศหญิงมีอายุ 51-60 ปมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมีประสบการณทํางานมากกวา 30 ป  2) ความ

คิดเห็นของครูในโรงเรียนเขตบางกอกใหญสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  1 

(กรุงเทพมหานคร) การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามภาระงาน5ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานและรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกดานและทุกขอคือดานการ

บริหารงานวิชาการดานการบริหารงานบุคคลดานการบริหารงานกิจการนักเรียนดานการบริหารงานธุรการ

และการเงินและดานการบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

 2. ผลการวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวของกลุมอํานวยการ สรุปโดยรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 3.61สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.08 กลุมครูผูสอนโดยรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 3.56สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78เปน
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เพราะวาในปจจุบันไดมีการพัฒนาวิธีการทักษะกระบวนการในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาอยาง

หลากหลายซึ่งทําใหปญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สามขาทาหาดยาวอยูในระดับมากซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของถนอมรัตนสิทธิเสนี (2550 : 

บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบนโดยมี

วัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองกระทุม

แบน (2) เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน (3) เพื่อ

เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบนตามความ

คิดเห็นของผูบริหารและครูกลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนผูบริหารและครูจํานวน 119 คนของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองกระทุมแบนเครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 118 ฉบับคิด

เปนรอยละ99.16 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ไดแกคารอยละคาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาt-testผลการวิจัยดังน้ี (1) สภาพการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบนในภาพรวมทั้ง 12 ดานอยูในระดับมากเมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก11 ดานและอยูในระดับปานกลาง 1 ดานคือการสงเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัวหนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (2) ปญหาในการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบนในภาพรวมทั้ง 12 ดานอยูในระดับ

นอยเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับนอยทุกดาน 

 3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2แบงออกดังน้ี1) การ

เปรียบเทียบความแตกตางของกลุมอํานวยการกับกลุมครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวพิจารณาระดับความคิดเห็นจาก

การทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) ที่มีคําตอบ 2 กลุมพบวาไดคาt-testเทากับ1.222และคา Sig.เทากับ .250 ซึ่ง

มากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไวแสดงวาระดับความคิดเห็นของกลุม

อํานวยการกับกลุมครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวไมแตกตางกัน 2) การเปรียบเทียบความแตกตางของกลุมอํานวยการ

กับกลุมครูผูสอนโรงเรียนขนาดกลางของกลุมอํานวยการกับกลุมครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวพิจารณาระดับความ

คิดเห็นจากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติt-test เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยตัวแปร

อิสระ (Independent Variables) ที่มีคําตอบ 2 กลุมพบวาไดคาt-testเทากับ3.137และคาSig.เทากับ 

.011 ซึ่งมากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไวแสดงวาระดับความคิดเห็น

ของกลุมอํานวยการกับกลุมครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวไมแตกตางกันและ 3) การเปรียบเทียบความแตกตางของกลุม
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อํานวยการกับกลุมครูผูสอนโรงเรียนขนาดเล็กของกลุมอํานวยการกับกลุมครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวพิจารณาระดับความ

คิดเห็นจากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติt-test เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยตัวแปร

อิสระ (Independent Variables) ที่มีคําตอบ 2 กลุมพบวาไดคาt-testเทากับ1.248และคาSig.เทากับ 

.241 ซึ่งมากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไวแสดงวาระดับความคิดเห็น

ของกลุมอํานวยการกับกลุมครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวไมแตกตางกันเปนเพราะวาโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวมีบริบทที่ไมแตกตางกันมากผูบริหารไดใหความสําคัญกับการบริหาร

วิชาการทุกโรงเรียนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมคิดมานะคิด, สุวรรณาโชติสุกานตและอรสาจรูญธรรม 

(2554, หนา 59)ไดศึกษาการบริหารงานดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในทัศนะของครูสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีพบวาการบริหารงานดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในทัศนะของครูสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีโดยภาพรวมในระดับมากเมื่อพิจารณาตามรายดานพบวาครูที่

ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นการบริหารงานดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสูงสุดคือดานการจัดการ

เรียนการสอนในระดับมากและมีความคิดเห็นการบริหารงานดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนตํ่าสุดคือดาน

การนิเทศการเรียนการสอนในระดับมากเมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรียนพบวา 1) ครูที่ปฏิบัติการสอนที่

โรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นการบริหารงานดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมในระดับมาก

เมื่อพิจารณาตามรายดานพบวาครูที่ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นการบริหารงานดานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนสูงสุดคือดานการจัดการเรียนการสอนในระดับมากและมีความคิดเห็นการบริหารงานดานวิชาการ

ของผูบริหารโรงเรียนตํ่าสุดคือดานการนิเทศการเรียนการสอนในระดับมาก 2) ครูที่ปฏิบัติการสอนที่

โรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นการบริหารงานดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมในระดับ

มากเมื่อพิจารณาตามรายดานพบวาครูที่ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นการบริหารงานดานวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนสูงสุดคือดานหลักสูตรในระดับมากและมีความคิดเห็นการบริหารงานดานวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนตํ่าสุดคือดานการนิเทศการเรียนการสอนในระดับมาก 3)ครูที่ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียน

ขนาดใหญมีความคิดเห็นการบริหารงานดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมในระดับมากเมื่อ

พิจารณาตามรายดานพบวาครูที่ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นการบริหารงานดานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนสูงสุดคือดานการจัดการเรียนการสอนในระดับมากและมีความคิดเห็นการบริหารงานดานวิชาการ

ของผูบริหารโรงเรียนตํ่าสุดคือดานการนิเทศการเรียนการสอนในระดับมากและการเปรียบเทียบทัศนะของ

ครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปราจีนบุรีจําแนกตามประสบการณในการทางานและขนาดโรงเรียนพบวาครูมีความคิดเห็นในการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนจําแนกตามประสบการณในการทางานโดยภาพรวมและรายดานไม

แตกตางกันยกเวนขนาดของโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05ดานการวัดผลและ

ประเมินผลสอดคลองกับการวิจัยของทวิทชัยราวะรินทร (2554, หนา 180) ไดศึกษาสภาพการบริหารงาน
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วิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 1โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพ

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กของผูบริหารสถานศึกษาครูผูสอนและครูวิชาการและเพื่อ

ศึกษาขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 1 กลุมตัวอยางไดแกผูบริหารสถานศึกษา 80 คนครูผูสอน 202 คน

และครูวิชาการ 80 คนรวมทั้งสิ้น 362 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนแบบสอบถามซึ่งมีคา

สัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นเทากับ .99การเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยาง 362 ชุด

และไดรับคืนมา 362 ชุดคิดเปนรอยละ 100 นาขอมูลมาวิเคราะหโดยหาคารอยละคาเฉลี่ย( X )และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาครูผูสอนและครูวิชาการโดย

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) สถิติที่ใชทดสอบคือ F-testผลการวิจัย

พบวาระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาครูผูสอนและครูวิชาการในการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 1 โดยรวมอยูในระดับ

มากพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากยกเวนดานการสงเสริมชุมชนใหมี

ความเขมแข็งทางวิชาการที่มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป

หานอย 3 ลําดับแรกคือดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษาดานการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษาและดานการแนะแนวและผล

การวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาครูผูสอนและครูวิชาการในการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 1

พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2แบงออกดังน้ี1) การ

เปรียบเทียบความแตกตางของกลุมอํานวยการกับกลุมครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวพิจารณาระดับความคิดเห็นจาก

การทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) ที่มีคําตอบ 2 กลุมพบวาไดคาt-testเทากับ.467และคาSig.เทากับ .651ซึ่ง

มากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไวแสดงวาระดับ          ความคิดเห็น

ของกลุมอํานวยการกับกลุมครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวไมแตกตางกัน2) การเปรียบเทียบความแตกตางของกลุม

อํานวยการกับกลุมครูผูสอนโรงเรียนขนาดกลางของกลุมอํานวยการกับกลุมครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวพิจารณา

ระดับความคิดเห็นจากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย

โดยตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ที่มีคําตอบ 2 กลุมพบวาไดคาt-testเทากับ4.963และคาSig.



112 
 

เทากับ .001 ซึ่งมากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไวแสดงวาระดับความ

คิดเห็นของกลุมอํานวยการกับกลุมครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุม

เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวไมแตกตางกันและ 3) การเปรียบเทียบความแตกตาง

ของกลุมอํานวยการกับกลุมครูผูสอนโรงเรียนขนาดเล็กของกลุมอํานวยการกับกลุมครูผูสอนเกี่ยวกับปญหา

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว

พิจารณาระดับความคิดเห็นจากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางคาเฉลี่ยโดยตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ที่มีคําตอบ 2 กลุมพบวาไดคาt-testเทากับ

2.880และคาSig.เทากับ .016 ซึ่งมากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว

แสดงวาระดับความคิดเห็นของกลุมอํานวยการกับกลุมครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวไมแตกตางกันเปนเพราะวา

โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวมีบริบทที่ไมแตกตางกันมากปญหาตางๆก็

ยอมมีลักษณะสอดคลองกันซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของอุนากรรณสวนมะมวง (2553, หนา 80-81) ได

ศึกษาการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พระนครศรีอยุธยาเขต 1และเขต 2 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 2) เปรียบเทียบ

สภาพการบริหารงานวิชาการกับขนาดของสถานศึกษาสั งกัดสํ า นัก งานเขตพื้นที่ การ ศึกษา

พระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 3) ศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 4) เปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการกับ

ขนาดของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2กลุมตัวอยางที่

ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 

ในปการศึกษาพ.ศ. 2552 จํานวน 195 โรงเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูล

ดวยจํานวนรอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบคาเอฟและเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD. 

ผลการวิจัยพบวาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 มี

สภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยูในระดับมากโดยสถานศึกษาขนาดกลางมีคาเฉลี่ยในภาพรวม

มากที่สุดรองลงมาคือสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญสถานศึกษาขนาดกลางมีสภาพการ

บริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยมากที่สุดจะเห็นไดวาสถานศึกษาขนาดกลางมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนมากที่สุดและยังสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครับองคกรและหนวยงานและสถาน

บันอื่นไดดีและมีปญหาการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยูในระดับนอยโดยสถานศึกษาขนาดกลางมี

คาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญสถานศึกษาขนาดกลางมี

ปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดปญหาที่มีคาเฉลี่ยมากคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

และการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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5.3 ขอเสนอแนะ 

 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1.1 ผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายดานพบวาสภาพการบริหารงาน

วิชาการกลุมอํานวยการ อยูในระดับมาก 5 ดาน คือ ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชดานการ

ใชสื่อการเรียนการสอนดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานนิเทศการเรียนการสอนดานการวัดผลและ

ประเมินผลระดับปานกลาง 1 ดาน คือดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอนสําหรับกลุมครูผูสอน อยูใน

ระดับมากที่สุด 1 ดาน คือ ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชระดับมาก 4 ดาน คือ ดานการใช

สื่อการเรียนการสอนดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานนิเทศการเรียนการสอนดานการวัดผลและ

ประเมินผลและระดับปานกลาง 1 ดาน คือดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอนดังน้ันผูบริหารจึงควรเรงรัด

พัฒนางานวิชาการใหมีคุณภาพไดตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใหประจักษ

และเปนที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไปเน่ืองจากจะไดความรวมมือจากคณะครูเปนอยางดีในสวนของการบริหาร

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานการนิเทศการเรียนการสอนดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอนดาน

การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนผูบริหารควรเรงรัดพัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึนตอไป 

 1.2 ผลการวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายดานพบวาปญหา          การ

บริหารงานวิชาการกลุมอํานวยการ อยูในระดับมาก 4 ดาน คือ ดานการใชสื่อการเรียนการสอนดานการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานนิเทศการเรียนการสอนดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอนระดับปานกลาง 2 

ดาน คือดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชดานการวัดผลและประเมินผล สําหรับกลุมครูผูสอน 

อยูในระดับมาก 4 ดาน คือดานการใชสื่อการเรียนการสอนดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานนิเทศการ

เรียนการสอนดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน  ระดับปานกลาง 2 ดาน คือดานการจัดหลักสูตรและ

การนําหลักสูตรไปใชดานการวัดผลและประเมินผลผูบริหารสถานศึกษาควรจะมีการพัฒนางานวิชาการใน

เชิงรุกเพื่อใหขาราชการครูน้ันมีความกระตือรือรนมากย่ิงข้ึนและควรมีการพัฒนาบุคลากรทางการสอน

เพื่อใหปญหาการบริหารงานวิชาการลดระดับลงหรือหมดไป 

 1.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวจําแนกขนาดของโรงเรียนกลุมขนาดกลาง โดยรวมสอดคลองกันใน

ระดับมากเมื่อพิจารณากลุมอํานวยการรายดานพบวาอยูในระดับมาก 5 ดาน คือ ดานการจัดหลักสูตรและ

การนําหลักสูตรไปใชดานการใชสื่อการเรียนการสอนดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานนิเทศการเรียน

การสอนดานการวัดผลและประเมินผลระดับปานกลาง 1 ดาน คือดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน

สําหรับกลุมครูผูสอน อยูในระดับมาก 4 ดาน คือดานการใชสื่อการเรียนการสอนดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนดานนิเทศการเรียนการสอนดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน  ระดับปานกลาง 2 ดาน คือดาน
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การจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชดานการวัดผลและประเมินผลดังน้ันสถานศึกษาควรใหการ

สนับสนุนพัฒนาบุคลากรทางการสอนใหมีปญหาการบริหารงานวิชาการลดระดับลงหรือหมดไป 

 1.4ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวจําแนกขนาดของโรงเรียนกลุมขนาดเล็ก โดยรวมไมสอดคลองกันเมื่อ

พิจารณากลุมอํานวยการ รายดานพบวาอยูในระดับมาก 1 ดาน คือ ดานการจัดหลักสูตรและการนํา

หลักสูตรไปใชระดับปานกลาง 4 ดานดานการใชสื่อการเรียนการสอนดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน

นิเทศการเรียนการสอนดานการวัดผลและประเมินผลดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอนสําหรับกลุม

ครูผูสอน อยูในระดับมาก 4 ดาน คือดานการใชสื่อการเรียนการสอนดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน

นิเทศการเรียนการสอนดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน  ระดับปานกลาง 2 ดาน คือดานการจัด

หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชดานการวัดผลและประเมินผลดังน้ันสถานศึกษาควรใหการสนับสนุน

พัฒนาบุคลากรทางการสอนใหมีปญหาการบริหารงานวิชาการลดระดับลงหรือหมดไป 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป 

 2.1 ควรศึกษาบทบาทของผูบริหารและผูเกี่ยวของทุกภาคสวนในการสงเสริมการบริหาร 

งานวิชาการในการประกันคุณภาพรอบที่ 4เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและชัดเจนย่ิงข้ึน 

 2.2 ควรศึกษาปจจัยที่สงเสริมการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน 

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 
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นายสายสมุทร  สหุนิล 

 วุฒิทางการศึกษา 

  - กศ.บ.  การศึกษาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

  - ศษ.ม.  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ตําแหนงทางวิชาการ 

  - ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนสามขาพิทยาคม 

  - กรรมการฝายบริหารบุคลากรของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โพนทราย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต  2 

 

ผศ.ดร. สุรสิทธิ์  ไกรสิน 

 วุฒิทางการศึกษา 

  - ศศ.บ.  การจัดการทั่วไป  สถาบันราชภัฎบุรีรัมย 

  - กศ.ม.  การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  - ปร.ด.  วัฒนธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ตําแหนงทางวิชาการ 

  - อาจารยประจํา / ผูชวยกรรมการและเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัยวิทยาเขตรอยเอ็ด 

 

ดร. กฤตยากร  ลดาวัลย 

 วุฒิทางการศึกษา 

  - นศ.บ.  นิเทศศาสตรบัณฑิต  การประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

  - ศศ.ม.  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  การจัดการกีฬาและสุขภาพ    มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

  - ปร.ด.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  การบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

 ตําแหนงทางวิชาการ 

  - อาจารยประจําหลักสูตร  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัยวิทยาเขตรอยเอ็ด  สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตรอยเอ็ด 
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ภาคผนวก  ข 

 

หนังสือราชการ 
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ภาคผนวก  ค 

 

แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว   

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 2 
………………………………..………………  

คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รอยเอ็ด เขต 2และเพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปญหาและนําเสนอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม

เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 

เขต 2จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 

2. แบบสอบถามน้ีแบงออกเปน 4 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 สภาพการบริหารงานวิชาการของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขา

ทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ใน 6 ดานไดแกการจัดหลักสูตรและ

การนําหลักสูตรไปใชการใชสื่อการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การนิเทศการเรียนการสอน

การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

ตอนท่ี 3 ปญหาการบริหารงานวิชาการของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขา

ทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ใน 6 ดานไดแกการจัดหลักสูตรและ

การนําหลักสูตรไปใชการใชสื่อการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การนิเทศการเรียน          

การสอนการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

ตอนท่ี 4 ปญหาและแนวทางการแกปญหาการบริหารงานวิชาการของกลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2            

ใน 6 ดานไดแกการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชการใชสื่อการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน  การนิเทศการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากร

ทางการสอน 

กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกตอนและทุกขอตามความคิดเห็นหรือความรูสึกที่แทจริ ง             

ของทานคําตอบของทานจะไมเปนผลเสียใดๆแตจะเปนประโยชนและมีความสําคัญอยางย่ิงตอผลการวิจัย

ขอขอบคุณอยางสูงที่ทานใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี 

                  (นายสังวาลย  นิยม) 

                   นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

                       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

                  ผูวิจัย 
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ตอนท่ี  1  สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําชี้แจงโปรดทําเครื่องหมาย ลงใน (  ) หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน 

 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม รหัส 

1. เพศ 

          (   )  ชาย            (   )  หญิง 

 

 

2. ทานปฏิบัติงานในหนาที ่

  (  )  ผูบริหารโรงเรียน 

  (  )  รองผูบริหาร/หรือรักษาการโรงเรียน 

  (  )  ประธานและรองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  (  )  ผูทรงคุณวุฒิประเมินภายใน 

  (  )  ครูผูสอน 

 

 

3. ขนาดของโรงเรียน 

 (   )  โรงเรียนขนาดเล็ก (   )  โรงเรียนขนาดกลาง 
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ตอนท่ี  2  สภาพการบริหารงานวิชาการ 
 

คําชี้แจง โปรดพิจารณารายการเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่กําหนดใหแลวเขียนเครื่องหมาย 

  ลงในชองระดับสภาพการบริหารงานวิชาการและชองระดับของปญหาการบริหารงาน 

  วิชาการใหตรงกับความเปนจริงโดยใชเกณฑพิจารณาดังน้ี 

 

ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการ 

5 หมายถึงสภาพการบริหารงานวิชาการ ในระดับมากที่สุด 

4 หมายถึงสภาพการบริหารงานวิชาการ ในระดับมาก 

3 หมายถึงสภาพการบริหารงานวิชาการ ในระดับปานกลาง 

2 หมายถึงสภาพการบริหารงานวิชาการ ในระดับนอย 

1 หมายถึงสภาพการบริหารงานวิชาการ ในระดับนอยที่สุด 

 

ตัวอยาง 

 

ขอ สภาพการบริหารงาน

วิชาการ 

ระดับความคิดเห็น 

สภาพการบริหารงาน 

วิชาการ 
รหัส 

 5 4 3 2 1 

0 จัดการเรียนการสอนเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 
     

 

 

ขอ 0 ถาทานกาเครื่องหมายลงในชอง 5 ของระดับสภาพการบริหารงานวิชาการหมายความวา

สถานศึกษาของทานมีการจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับมากที่สุด 
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ขอ สภาพการบริหารงานวิชาการ 

ระดับความคิดเห็น 

สภาพการบริหารงาน 

วิชาการ 
รหัส 

5 4 3 2 1 

 ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช       

1 ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจุดมุงหมาย

และโครงสรางของหลักสูตร 
     

 

2 ทานมีสวนรวมในการประชุมเกี่ยวกับการใชหลักสูตร       

3 ทานมีความรูความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตร 

เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     

 

4 ผูบริหารโรงเรียนไดสงเสริมใหครูจัดกิจกรรม 

ตามหลักสูตรสอดคลองกับสภาพทองถ่ินและชุมชน 
     

 

5 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและบุคลากร 

ในโรงเรียนมีสวนรวมเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตร

ทองถ่ินของโรงเรียน 

     

 

6 ทานไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูอยางตอเน่ือง       

7 โรงเรียนสนับสนุนใหครูทําการวิเคราะหหลักสูตร 

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
     

 

8 โรงเรียนมีการประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชในการ

จัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นปการศึกษา 
     

 

 ดานการใชสื่อการเรียนการสอน       

9 โรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนครูใหมีความสามารถ 

ในการใชสื่อการเรียนการสอน 
     

 

10 โรงเรียนสนับสนุนและสงเสริมใหครูนําวัสดุทองถ่ิน 

เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน 
     

 

11 โรงเรียนมีการจัดฝกอบรมครูเพื่อการผลิตสื่อประกอบ 

การเรียนการสอน 
     

 

12 โรงเรียนมีการจัดวัสดุอุปกรณ ใหเพียงพอในการจัดทํา

สื่อการเรียนการสอน 
     

 

13 โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลการใชสื่อการเรียน 

การสอน 
     

 

14 โรงเรียนจัดใหมีการใชแหลงการเรียนรูและวัสดุทองถ่ิน 

ในชุมชนเปนสื่อในการเรียนการสอน 
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ขอ สภาพการบริหารงานวิชาการ 

ระดับความคิดเห็น 

สภาพการบริหารงาน 

วิชาการ 
รหัส 

5 4 3 2 1 

15 โรงเรียนมีการสงเสริมใหใชหองสมุดและสื่อไอทีในการ

จัดการเรียนการสอน 
     

 

16 โรงเรียนมีการจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนได

ครบถวนทุกรายวิชาตามหลักสูตร 
     

 

 ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน       

17 ผูบริหารใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนทุกกิจกรรม 
     

 

18 โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนตามแผนงานของโรงเรียน 
     

 

19 โรงเรียนมีการจัดระบบงานแนะแนวใหบริการชวยเหลือ

ตลอดจนสงเสริมการปลูกฝงคุณธรรมและคานิยม 

ที่พึงประสงคใหแกนักเรียน 

     

 

20 โรงเรียนเปดโอกาสผูเรียนสามารถเลือกกิจกรรมได 

ตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนเอง 
     

 

21 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมลูกเสือ- ยุวกาชาดโดยมุงเนน

ปลูกฝงระเบียบวินัยซื่อสัตยสุจริตมีความรักสามัคคีอยู

รวมกับผูอื่นไดและบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม 

     

 

22 โรงเรียนไดประสานความรวมมือกับบุคลากรทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียนเพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมได 

ตามแผนงาน 

     

 

23 โรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนรูจักและเขาใจตนเอง

และสรางจิตสํานึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     

 

24 โรงเรียนมีการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ทั้งเปนรายบุคคล และรายกลุม 
     

 

 ดานนิเทศการเรียนการสอน       

25 โรงเรียนไดมีการช้ีแจงทําความเขาใจแกครูอาจารย

เกี่ยวกับการ ใหการนิเทศและการรับการนิเทศ 
     

 

26 โรงเรียนไดมีการจัดใหมีการนิเทศภายในของผูบริหาร

โรงเรียน และครูที่ไดรับมอบหมาย 
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ขอ สภาพการบริหารงานวิชาการ 

ระดับความคิดเห็น 

สภาพการบริหารงาน 

วิชาการ 
รหัส 

5 4 3 2 1 

27 โรงเรียนจัดใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศ

ภายในโรงเรียน 
     

 

28 โรงเรียนไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูนิเทศ 

ซึ่งกันและกัน 
     

 

29 โรงเรียนมีการเย่ียมช้ันเรียน เพื่อทราบปญหาและ 

ใหคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอนแกคร ู
     

 

30 โรงเรียนมีการช้ีแจงถึงจุดออน และจุดเดนในการสอน

ของครูภายหลังจากการสังเกตการสอน 
     

 

31 โรงเรียนมีการดําเนินการนิเทศ การเรียนการสอน 

ตามแผนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 
     

 

32 โรงเรียนมีการประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอน 

อยูเสมอ 
     

 

 ดานการวัดผลและประเมินผล       

33 โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความสามารถปฏิบัติตามระเบียบ

การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
     

 

34 โรงเรียนสงเสริมใหครูทําการประเมินผลกอนสอน 

และหลังสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
     

 

35 โรงเรียนสงเสริมใหมีการประเมินผลโดยใชแฟม 

สะสมงาน 
     

 

36 โรงเรียนสงเสริมใหครูไดวัดผลและประเมินผลการเรียน

การสอนนักเรียนตามสภาพที่แทจริง 
     

 

37 โรงเรียนมีการจัดหาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดผล 

และประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อใหครูไดศึกษา

คนควา 

     

 

38 ครูมีความสามารถในการวิเคราะหผลการเรียนของ

นักเรียนเพื่อหาแนวทางชวยเหลือนักเรียนรายบุคคล 
     

 

39 โรงเรียนมีการจัดระบบการเก็บขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียนของนักเรียน 
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ขอ สภาพการบริหารงานวิชาการ 

ระดับความคิดเห็น 

สภาพการบริหารงาน 

วิชาการ 
รหัส 

5 4 3 2 1 

40 โรงเรียนมีการรายงานผลการเรียนและพฤติกรรม 

ที่ควรแกไขของนักเรียนใหผูปกครองทราบ 
     

 

 ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน       

41 โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูเขารับการอบรมเทคนิค

วิธีการสอนใหม 
     

 

42 โรงเรียนมีการประชุมและรับความคิดเห็นเพื่อใช

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระหวางครูกับคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     

 

43 โรงเรียนมีการดําเนินการขยายผลหลังการเขารวม

ประชุมสัมมนาใหครูในโรงเรียนทราบ 
     

 

44 โรงเรียนมีการนําวิทยากรภายนอกมาใหความรูแกคร ู

ในดานการจัดการเรียนการสอน 
     

 

45 โรงเรียนมีการสงเสริมการจัดประชุมทางวิชาการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายในโรงเรียน 
     

 

46 โรงเรียนสงเสริมใหครูเปนเครือขายทางการศึกษา 

กับหนวยงานอื่น 
     

 

47 โรงเรียนมีการสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมหรือ

สัมมนาทางวิชาการที่หนวยงานอื่นจัด 
     

 

48 โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเอง 

โดยการศึกษาตอ 
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ตอนท่ี  3  ปญหาการบริหารงานวิชาการ 

 

คําชี้แจง โปรดพิจารณารายการเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่กําหนดใหแลวเขียนเครื่องหมาย 

  ลงในชองระดับของปญหาการบริหารงานวิชาการใหตรงกับความเปนจริงโดยใชเกณฑ 

  พิจารณาดังน้ี 

 

ระดับปญหาการบริหารงานวิชาการ 

5 หมายถึงมีปญหาในการบริหารงานวิชาการระดับมากที่สุด 

4 หมายถึงมีปญหาในการบริหารงานวิชาการระดับมาก 

3 หมายถึงมีปญหาในการบริหารงานวิชาการระดับปานกลาง 

2 หมายถึงมีปญหาในการบริหารงานวิชาการระดับนอย 

1 หมายถึงมีปญหาในการบริหารงานวิชาการระดับนอยที่สุด 

 

ตัวอยาง 

 

ขอ 
ปญหาการบริหารงาน

วิชาการ 

ระดับความคิดเห็น 

ปญหาการบริหารงาน 

วิชาการ 
รหัส 

5 4 3 2 1 

0 จัดการเรียนการสอน 

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
     

 

 

ขอ 0 ถาทานกาเครื่องหมายลงในชอง 3 ของระดับปญหาการบริหารงานวิชาการหมายความวา

สถานศึกษาของทานมีปญหาการจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับปานกลาง 
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ขอ ปญหาการบริหารงานวิชาการ 

ระดับความคิดเห็น

ปญหาการบริหารงาน 

วิชาการ 
รหัส 

5 4 3 2 1 

 ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช       

1 ความสอดคลองของหลักการ จุดมุงหมายและโครงสราง

ของหลักสูตร 
     

 

2 การมีสวนรวมเกี่ยวกับการใชหลักสูตร         

3 การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน        

4 การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสอดคลองกับ

สภาพทองถ่ิน 
     

 

5 การมีสวนรวมเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน       

6 รูปแบบการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู       

7 การสนับสนุนใหครูทําการวิเคราะหหลักสูตร  

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียน 
     

 

8 การประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียน

การสอนเมื่อสิ้นปการศึกษา 
     

 

 ดานการใชสื่อการเรียนการสอน       

9 การสงเสริมและสนับสนุนครูใหมีความสามารถในการใช

สื่อการเรียนการสอน 
     

 

10 การสนับสนุนและสงเสริมใหครูนําวัสดุทองถ่ิน 

เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน 
     

 

11 การจัดฝกอบรมครูเพื่อการผลิตสื่อประกอบการเรียน    

การสอน 
     

 

12 การจัดวัสดุอุปกรณ ใหเพียงพอในการจัดทําสื่อการเรียน

การสอน 
     

 

13 การติดตามประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอน       

14 การใชแหลงการเรียนรูและวัสดุทองถ่ินในชุมชนเปนสื่อ

ในการเรียนการสอน 
     

 

15 การสงเสริมใหใชหองสมุดและสื่อไอทีในการจัดการเรียน

การสอน 
     

 

16 การจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนไดครบถวน           

ทุกรายวิชาตามหลักสูตร 
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ขอ ปญหาการบริหารงานวิชาการ 

ระดับความคิดเห็น

ปญหาการบริหารงาน 

วิชาการ 
รหัส 

5 4 3 2 1 

 ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน       

17 การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน          

ทุกกิจกรรม 
     

 

18 การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน           

ตามแผนงานของโรงเรียน 
     

 

19 การจัดระบบงานแนะแนวใหบริการชวยเหลือตลอดจน

สงเสริมการปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
     

 

20 การเปดโอกาสผูเรียนสามารถเลือกกิจกรรมได 

ตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนเอง 
     

 

21 การจัดกิจกรรมลูกเสือ- ยุวกาชาดโดยมุงเนนปลูกฝง

ระเบียบวินัยซื่อสัตยสุจริตมีความรักสามัคคี              

อยูรวมกับผูอื่นไดและบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม 

     

 

22 การประสานความรวมมือกับบุคลากรทั้งภายใน             

และภายนอกโรงเรียนเพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมได 

ตามแผนงาน 

     

 

23 โรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนรูจักและเขาใจตนเอง

และสรางจิตสํานึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     

 

24 การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทั้งเปนรายบุคคล 

และรายกลุม 
     

 

 ดานนิเทศการเรียนการสอน       

25 การจัดใหมีการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน            

และครูที่ไดรับมอบหมาย 
     

 

26 การช้ีแจงทําความเขาใจแกครูที่รับการนิเทศ       

27 การมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน       

28 การสงเสริมและสนับสนุนใหครูนิเทศซึ่งกันและกัน       

29 การเย่ียมช้ันเรียน เพื่อทราบปญหาและใหคําแนะนํา 

ดานการจัดการเรียนการสอนแกคร ู
     

 

30 การช้ีแจงถึงจุดออน และจุดเดนในการสอนของครู   

ภายหลังจากการสังเกตการสอน 
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ขอ ปญหาการบริหารงานวิชาการ 

ระดับความคิดเห็น

ปญหาการบริหารงาน 

วิชาการ 
รหัส 

5 4 3 2 1 

31 การดําเนินการนิเทศ การเรียนการสอนตามแผน 

ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 
     

 

32 การประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอนอยูเสมอ       

 ดานการวัดผลและประเมินผล       

33 การปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล           

การเรียนการสอน 
     

 

34 การประเมินผลกอนสอนและหลังสอนเพื่อปรับปรุง           

การเรียนการสอน 
     

 

35 การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงาน       

36 การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนนักเรียน   

ตามสภาพที่แทจริง 
     

 

37 การจัดหาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนการสอน 
     

 

38 การวิเคราะหผลการเรียนของนักเรียนเพื่อหาแนวทาง

ชวยเหลือนักเรียนรายบุคคล 
     

 

39 การจัดระบบการเก็บขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

40 การรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมที่ควรแกไข 

ของนักเรียนใหผูปกครองทราบ 
     

 

 ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน       

41 การสงเสริมใหครูเขารับการอบรมเทคนิควิธีการสอนใหม       

42 การประชุมและรับความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตร

ระหวางครูกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
     

 

43 การดําเนินการขยายผลหลังการเขารวมประชุมสัมมนา

ใหครูในโรงเรียนทราบ 
     

 

44 การนําวิทยากรภายนอกมาใหความรูแกครูในดาน            

การจัดการเรียนการสอน 
     

 

45 การสงเสริมการจัดประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยน            

ความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายในโรงเรียน 
     

 

46 การสงเสริมใหครูเปนเครือขายทางการศึกษา       
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ขอ ปญหาการบริหารงานวิชาการ 

ระดับความคิดเห็น

ปญหาการบริหารงาน 

วิชาการ 
รหัส 

5 4 3 2 1 

กับหนวยงานอื่น 

47 การสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมหรือสัมมนา 

ทางวิชาการที่หนวยงานอื่นจัด 
     

 

48 การสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตอ       

 

 

ตอนท่ี  4  ปญหาและแนวทางการแกปญหาการบริหารงานวิชาการ 

 

คําชี้แจงใหทานพิจารณาวา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของทานประสบกับปญหาอะไรบาง  

  และสถานศึกษาแกปญหาอยางไร โปรดเขียนปญหาและแนวทางแกไขปญหาตอไปน้ี 

 

1.  ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 

 ปญหา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแกไข 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



142 
 

2.  ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 

 ปญหา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแกไข 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.  ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ปญหา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแกไข 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.  ดานการนิเทศการเรียนการสอน 

 ปญหา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแกไข 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

 ปญหา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแกไข 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.  ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

 ปญหา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแกไข 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ขอขอบคุณที่ทานไดอนุเคราะหตอบแบบสอบถามฉบับน้ี 
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ประวัตยิอของผูวิจัย 
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ประวัตยิอของผูวิจัย 

 
ช่ือ - สกุล   นายสังวาลย  นิยม 

วัน เดือน ปเกิด   4  เมษายน  2515 

สถานที่เกิด   อําเภอโพนทราย  จังหวัดรอยเอ็ด 

สถานที่อยูปจจุบัน  28  หมูที่ 5  ตําบลทาหาดยาว  อําเภอโพนทราย 

    จังหวัดรอยเอ็ด  45240 

ตําแหนงและประวัติการทํางาน 

 พ.ศ.2538  รับราชการครู  ตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 3 

 พ.ศ.2541  รับราชการครู  ตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 4 

 พ.ศ.2545  รับราชการครู  ตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 5 

 พ.ศ.2547  รับราชการครู  ตําแหนงอาจารย 2 ระดับ 6 

 พ.ศ.2547-2552  รับราชการครู  ตําแหนงครู วิทยฐานะชํานาญการ (ค.ศ.2) 

 พ.ศ.2553-ปจจุบัน รับราชการครู  ตําแหนงครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ค.ศ.3) 

    โรงเรียนสามขาพิทยาคม อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด 

    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ.2535-2538  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 

    สถาบันราชภัฎหมูบานจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี

 พ.ศ.2558  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตรอยเอ็ด 
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