
บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 

ในการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของครูวิชาการและ
ครูผูสอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 มีเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 

1. ความพึงพอใจ 
1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
1.2 ความหมายของความพึงพอใจ 
1.3 ความสําคัญของความพึงพอใจ 

2. การบริหารงานวิชาการ 
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
2.2 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
2.3 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 
2.4 ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ 

3. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
3.1 ดานหลักสูตรและการใชหลักสูตร 
3.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.3 ดานการจัดกิจกรรมหองสมุด 
3.4 ดานการนิเทศภายใน 
3.5 ดานการวัดและประเมินผล  

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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1.  ความพึงพอใจ 
 

1.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
เชลลี (Shelly,1975:252-268) ไดสรุปทฤษฎีความพึงพอใจไววาเปนความรูสึกชอบ

แบบของมนุษย คือความรูสึกในทางบวกและในทางลบ ซ่ึงความรูสึกของมนุษยจะตกอยูในกลุม
ความรูสึกสองแบบนี้ ความรูสึกในทางบวกคือ ความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข 
ความรูสึกนี้เปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอื่นๆ คือ เปนความรูสึกที่มีระบบ
ยอนกลับความสุขสามารถทําใหเกิดความสุข หรือความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นอีกได จะเห็นไดวา
ความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอน และความสุขนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวก
อ่ืนๆ ความรูสึกทางบวก ความรูสึกทางลบและความสุข มีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอนและ
ระบบความสัมพันธของความรูสึกทั้งสามนี้เรียกวา ระบบความพอใจ โดยความพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ
มีความรูสึกทางบวกมากกวาความรูสึกทางลบ ความพอใจสามารถแสดงออกมาในรูปของความรูสึก
ทางบวกแบบตางๆ ได และความรูสึกทางบวกนี้ยังเปนตัวชวยใหเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้นไดอีก 

เฮอรซเบิรก และคณะ (Herzberg and Others) ไดพิมพบทวิจารณขอมลูเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการทํางานที่สําคัญสรุปวามีความสัมพนัธระหวางความพึงพอใจในการทํางานของ
คนงานกับผลการปฏิบัติงาน กลาวคือหากคนงานไดรับการตอบสนองความตองการยอมกอใหเกดิ
ความพึงพอใจ ความพึงพอใจของคนงานนํามาซึ่งความขยันขันแข็งและเสียสละอุทศิตนเพื่อการ
ทํางานผลการปฏิบัติการที่สูงทําใหผลผลิตขององคการเพิ่มขึ้นดวย ตอมาเขาไดทําการศึกษากลุม
ตัวอยางที่เปนนักบัญชีและวศิวกรมากกวา 200 คน โดยการสัมภาษณวามีปจจัยใดบางในการทํางาน
ที่ทําใหพวกเขาพอใจหรือมีความสุขพบวาตัวแปรที่ทําใหบุคคลในองคการเกิดความรูสึกที่ดี (Good  
feelings) ไดแก ความสําเร็จของงาน ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในตําแหนง การไดรับการ
ยอมรับนับถือ และกิจกรรมระหวางการทํางาน สวนตวัแปรที่ทําใหบุคคลในองคการเกิดความรูสึก
ที่ไมดี (Bad feelings) ไดแก สภาพการทํางาน การบังคับบัญชา เงินเดือน ความมั่นคงในงาน 
กฎระเบยีบและการปฏิบัติขององคการและความสัมพันธระหวางบุคคลในงาน เขาจงึไดสรุปเปน
ทฤษฎี 2 ปจจยั ซ่ึงกลาวถึงมนุษยทกุคนจะมีความตองการ 2 ดาน คือ ความตองการทางสุขอนามัย  
(Hygiene needs) หรือปจจัยภายนอก (Extrinsic factors) และความตองการดานการจงูใจ (Motivator 
needs) หรือปจจัยภายใน(Intrinsic factors) (Dipboye and Others,1994:148) ซึ่งทฤษฎีของเฮอรซเบิรก
ถูกจัดอยูในกลุมทฤษฎีจูงใจแบบเนื้อหา (Content  theories) ดวยเชนกนั 
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1.2 ความหมายของความพึงพอใจ 
มีนักการศึกษา ไดใหความหมายของความพึงพอใจ ไวดังนี้ 
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535:143) กลาววาความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก

รวมของบุคคลที่มีตอการทํางานในทางบวก เปนความสุขของบุคคลที่เกิดจาการปฏิบัติงานและ
ไดรับผลตอบแทน คือ ผลที่เปนความพึงพอใจที่ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความ
มุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจ ส่ิงเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ การ
ทํางานรวมทั้งการสงผลตอความสําเร็จ 

วีรนารถ มานะกิจ (2531:35) กลาวถึงความพึงพอใจ หมายถึง ความเพลิดเพลิน
หรือสภาพทางอารมณที่เปนบวก อันเปนผลมาจากการประเมินสิ่งที่บุคคลนั้นประสบมา ไดรับการ
ตอบสนองทางดานกายภาพและจิตภาพตามการคาดหมายของบุคคลเปนเกณฑ 

เรียม ศรีทอง (2542:152) ไดใหความหมายไววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก
นึกคิดโดยรวมของบุคคลที่มีตอการทํางานในเชิงบวก 

วิภาดา คุปตานนท (2544:170) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกสวนบุคคล
หรือทัศนคติตองาน ซ่ึงอาจเปนทางบวกหรือทางลบแลวแตกรณี แตความพึงพอใจในงานเปนเรื่อง
ที่เปนความรูสึกของบุคคลที่เปนไปในแนวทางบวกตอการทํางาน ซ่ึงจะกอใหเกิดแรงผลักดันให
สวามิภักดิ์และทุมเทตอการทํางาน  

วอลเลสไตน (Wallestein,1971:25-26) ไดใหความหมายความพึงพอใจวา ความพงึ
พอใจเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับความสําเร็จตามมุงหมาย หรือเปนความรูสึกขั้นสุดทาย 
(End– state in Felling) ที่ไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

วอลแมน (Wolman,1973:384) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก 
(Felling) มีความสุข เมื่อคนเราไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย (Goals) ความตองการ (Wants) หรือ 
แรงจูงใจ (Motivatons)  

วรูม (Vroom,1964:99) กลาววา ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช
แทนกันได เพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั้น และ
ทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจ 

ทิฟฟน และ แมคคอรมิค (Tiffin and Esters J. Mackomic,1965:349) กลาววา 
ความพึงพอใจเปนแรงจูงใจของมนุษยที่ตั้งอยูบนความตองการพื้นฐาน พื้นฐาน (Basic Needs) มี
ความเกี่ยวของกันอยางใกลชิดกับผลสัมฤทธิ์ และสิ่งจูงใจ (Incentive) และพยายามหลีกเล่ียงสิ่งที่
ไมตองการ 
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กูด (Good,1973:320) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับ
ความพอใจ ซ่ึงเปนผลจากความสนใจตางๆ และทัศนคติของบุคคลที่มีตองาน 

จากความหมายของความพึงพอใจหลายๆ ความหมายที่กลาวมาแลว พอสรุปไดวา 
ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึกสวนบุคคลหรือทัศนคติตองาน ซ่ึงอาจเปนทางบวกหรือทางลบ
แลวแตกรณี ทางดานบวกจะเปนความรูสึกที่มีความสุขเกิดขึ้นเมื่อไดรับความสําเร็จตามมุงหมาย 
และดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจและไมมีความสุข 
 

1.3 ความสําคัญของความพึงพอใจ 
ความสําคัญของความพึงพอใจ มีนักการศึกษาไดใหความเห็นไวดังนี้ 
วีรนาถ มานะกิจ (2531:151) กลาววา ความพึงพอใจมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน 

ความรับผิดชอบ ปฏิกิริยาโตตอบตลอดจนแรงจูงใจในการทํางาน 
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535:145) กลาวถึงความสําคัญของความพึงพอใจ วามี

ความสําคัญตอการปฏิบัติงาน 3 ประการ ดังนี้ 
1. การรับรูปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานทําให

หนวยงานสามารถนําไปใชในการสรางปจจัยเหลานี้ใหเกิดขึ้น เปนประโยชนตอการทํางาน 
2. ความพึงพอใจในการทํางาน ทําใหบุคคลที่มีความตั้งใจในการทํางาน ลด

การขาดงาน การลางาน การมาทํางานสาย และการขาดความรับผิดชอบที่มีตอการทํางาน 
3. ความพึงพอใจในการทํางานเปนการเพิ่มผลผลิตของบุคคล ทําใหองคกรมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดบรรลุเปาหมายขององคกร 
เรียม ศรีทอง (2542:153) กลาววา ความสําคัญของความพึงพอใจในการทํางานมี

ความสัมพันธกับผลผลิต การลา การขาดงาน การเปลี่ยนงาน อาชีพ และความพอใจในชีวิต 
ดังนั้นความสําคัญความพึงพอใจ จึงเปนองคประกอบที่สําคัญของการทํางานอยาง

มีประสิทธิภาพ เพราะการที่บุคคลใดจะปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพไดนั้น บุคคลนั้นจะตองมี
ความรูสึกที่ดีตองาน ถึงแมวาหนวยงานจะมีวัสดุอุปกรณอยางเพียงพอ มีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถเปนอยางดี ขาดความตั้งใจ ขาดความกระตือรือรนในการทํางานแลว องคกรหรือ
หนวยงานก็จะประสบปญหา หรือไมประสบผลสําเร็จในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพได 
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2.  การบริหารงานวิชาการ 
 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการนับไดวา เปนปจจัยสําคัญยิ่งในการบริหารโรงเรียนทุก

ระดับ ดังที่ ปรียาพรวงศ อนุตรโรจน (2535:15) กลาววา งานวิชาการ เปนงานหลักของการบริหาร
สถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณา
ไดจากผลงานดานงานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเปนหัวใจของสถานศึกษา และเกี่ยวของกับผูบริหารสถานศึกษา 
และบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซ่ึงอาจจะเกี่ยวของทางตรงหรือทางออม ก็อยูที่ลักษณะของ
งานนั้น   

อําภา บุญชวย (2537:1) ไดใหความเห็นวา ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ
โรงเรียน การที่จะดูสถาบันใดมีคุณภาพไดมาตรฐานทางการศึกษาก็มักเอาผลงานทางวิชาการเปน
สําคัญ งานวิชาการจะสัมฤทธิผลเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับบทบาทของผูบริหารวาจะเอาจริงเอาจังกับการ
บริหารงานวิชาการเพียงใด และบุคลากรในสถานศึกษามีความรูความเขาใจในงานวิชาการมากนอย
เพียงใด ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูบริหารในการเตรียมการเพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาเกิดความ
พรอมอยางทั่วถึงกอน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจ และปฏิบัติงานอยางจริงจังและเพื่อให
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค   

ผกา แสงสุวรรณ (2535:25) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับงานวิชาการวา งานวิชาการเปน
งานที่สําคัญและเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงสถานศึกษานั้นจะเปนขนาดใดก็ตาม 
การสังเกตวาสถานศึกษานั้นมีมาตรฐานและคุณภาพเปนอยางไร จะพิจารณาไดจากผลงานดาน
วิชาการ เพราะงานวิชาการเปนงานที่มีขอบขายกวาง และมีความเกี่ยวของกับงานดานอื่นๆ อยางยิ่ง
ไมวาจะเปนงานดานหลักสูตร งานดานวัดผล การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมให
นักเรียน ดวยเหตุนี้ผูบริหารจึงจําเปนตองรูถึงหลักเกณฑ และของขายงานดานวิชาการเปนอยางดี  

บูซ (Bruce อางใน ผกา แสงสุวรรณ,2535:31) ไดกลาวถึงหลักการบริหารงาน
วิชาการไววา มี 2 ประการดังนี้ 

1. หลักแหงประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ หลักการบริหารที่สามารถทําให
ผลผลิตเพิ่มขึ้นในขณะที่การลงทุนเทาเดิม กลาวคือนักเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ไมออกกลางคันและไมสําเร็จชากวากําหนดเวลาที่ตั้งไว 
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2. หลักแหงประสิทธิผล  (Effectiveness) คือหลักการที่สามารถทําให 
ผลผลิตมีคุณสมบัติตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  มีความรู  ความสามารถ  มีทักษะ  และมี
ความสามารถในดานการจัดการ 

กิติมา ปรีดีดิลก (2532:48-51) กลาววา การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของ
โรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือหรือเลวขึ้นอยูกับการบริหารงานวิชาการทั้งส้ิน ดังนั้นในการบริหารงาน
วิชาการ ผูบริหารจําเปนตองมีหลักการในการบริหารงานดานนี้อยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากงาน
ดานวิชาการแตกตางกันไปในรายละเอียดของงาน แตหลักการสําคัญรวมกันที่ควรนําไปปฏิบัติใน
การบริหารงานวิชาการ พอสรุปดังนี้ 

1. การจัดทําแผนงานวิชาการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือนโยบายหลัก 
2. การบริหารงานวิชาการมุงความรวมมือกันทํางาน 
3. ควรกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหผูปฏิบัติ 
4. ควรสงเสริมใหผูรวมงานใหปรับปรุงตนเองดานวิชาการ 
5. ริเร่ิมสรางสรรคในการปรับปรุงงานวิชาการ 
6. ผูบริหารควรใชเทคนิคการสงเสริมคนอื่นมากกวาการสอนคนอื่น 
7. มีการใหขวัญกําลังใจในการทํางาน 
8. ควรมีคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ 
9. ใหครูเขาใจวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของการสอนทุกวิชาที่รับผิดชอบ 
10. ติดตามประเมินผลงาน 

จากแนวคิดของนักการศึกษาและนักวิชาการดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา การ
บริหารงานวิชาการนั้นเปนงานที่สําคัญ ถือไดวาเปนหัวใจ และเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่
ผูบริหารจะตองใหความสําคัญ เนื่องจากการบริหารงานวิชาการมีความเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกๆ 
ดานในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงเปนจุดมุงหมาย
หลักของสถานศึกษาและเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จและสามารถของผูบริหาร 
 

2.2 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
มีนักการศึกษา และหนวยงานทางการศึกษา ไดใหความหมายของการบริหาร

วิชาการไว ดังนี้ 
หวน พินธุพันธ (2528:10) กลาวไววา การบริหารงานวิชาการวา เปนกระบวนการ

ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งนี้ตองมีองคประกอบในหลายๆ ดาน
อาทิ ตองมีการควบคุม ดูแลการจัดอุปกรณการเรียนการสอน การจัดแบบเรียน การจัดคูมือครูการ
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เผยแพรงานวิชาการ การวัดผลประเมินผลการวิจัยคนควาตลอดถึงการนิเทศ สอดคลองกับ ภิญโญ 
สาธร (2526:324) ที่กลาวไววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษาหรือโรงเรียน  เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะหนาที่ของสถานศึกษาหรือโรงเรียนทุกแหงคือการใหความรูในดาน
วิชาการแกผูเรียน มีผูบริหารหรือครูใหญเปนผูนําวิชาการ มีการทํางานรวมกับครูใหคําแนะนํา และ
ประสานงานใหทุกคนทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2527:159) ไดใหความหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวาหมายถึง การจัด
กิจกรรมทั้งหลายของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการวางแผน หรือเตรียมงานการดําเนินงานตามแผน
และการติดตามประเมินผลงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในโรงเรียน 
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนนี้อาจจะเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนหรือนอก
โรงเรียนก็ได เชนเดียวกับ เสรี ลาชโรจน (2531:113) ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ
วา เปนภารกิจหลักของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงคอยูที่การจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
หลักการ โครงสราง และจุดหมายที่กําหนดไวในหลักสูตรและตองสนองความตองการทางวิชาการ
ของทั้งครูและนักเรียน ตองหาทางชวยเหลือผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพที่แตละคนม ี
และนิพนธ  กินาวงศ (2523:67) ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการวา หมายถึง งานที่
ผูบริหารจะตองรับผิดชอบเปนอันดับแรกเพราะเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา คือ การใหบริการ
ดานวิชาการ ซ่ึงถือไดวาเปนหัวใจของโรงเรียน ถาหากงานบริหารงานวิชาการลมเหลว แสดงวาการ
บริหารโรงเรียนไมมีประสิทธิภาพ และบันลือ พฤกษะวัน (2522:155) ไดกลาววา การบริหารงาน
วิชาการเปนงานหลักของโรงเรียนซ่ึงเกี่ยวของกับการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมและการ
วัดผลการศึกษา เปนงานที่จะตองทําตั้งแตตนปการศึกษาและตลอดปการศึกษา รวมทั้งไพฑูรย 
เจริญพันธุวงศ (2529:105) ที่กลาววา งานบริหารวิชาการเปนงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
และพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบดวย 

1. งานเกี่ยวกับตัวครูและระบบการนิเทศการศึกษา 
2. งานเกี่ยวกับตัวนักเรียน 
3. งานเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน 
4. งานเกี่ยวกับการจัดทําโครงการสอน และการจัดทําตารางสอน 
5. งานดานการจัดหาเครื่องอุปกรณการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา 
6. งานเลือกแบบเรียนและการสงเสริมการผลิตเอกสารตางๆ 
7. งานการสรางบรรยากาศทางวิชาการ  
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สวนกิติมา ปรีดีดิลก (2532:47) กลาวไววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กิจกรรม
ทุกชนิดในสถานศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ
ที่สุด อันไดแก ความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาหลักที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยูในสังคม และ
รวมถึงการอบรมศีลธรรม จรรยา และความประพฤติของนักเรียนเพื่อใหเปนคนดีดวย สอดคลอง
กับ รุง พูลสวัสดิ์ (2527:31) ไดกลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง งานที่ผูบริหารการศึกษาจัด
กิจกรรมและประสบการณตางๆ ใหแกผูเรียนไดมีความรู ความสามารถ พอที่จะนํามาพัฒนาตนเอง
ใหมีความรูพื้นฐานที่จะนําพาใหตนเองมีความสุข ความพอใจ เปนคนดี มีศีลธรรม และพฤติกรรมที่
ดีในอนาคต และปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535:16) ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ
วา หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกๆ อยางที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง 
พัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน รวมทั้งอุทัย 
บุญประเสริฐ (2532:25-26) ที่กลาวถึงงานวิชาการวา ไมไดหมายถึง แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหรือผลการสอบแขงขันและผลการเขาศึกษาตอเทานั้น แตยังหมายถึง บรรยากาศของการ
เรียนรู โอกาสในการเรียนรูและพัฒนาการของเด็ก การสงเสริมสนับสนุนชักนําใหเด็กไดมี
ประสบการณใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาใหเปนคนที่สมบูรณ เชนเดียวกับ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541:84) ไดใหความหมายของงานวิชาการวา 
หมายถึง งานการปรับปรุงและพัฒนาที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนใหบังเกิดผลดีสอดคลองกับ
จุดหมายของหลักสูตร และกมล  ภูประสริฐ (2526:6) ไดกลาววาการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาหมายถึง การบริหารงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเปนเปาหมายสูงสุด
ของภารกิจของสถานศึกษา โดยจะตองมีการวางแผนในการพัฒนาหรือการวางแผนในเชิงกลยุทธ
เพื่อการนําแผนไปปฏิบัติ และสุดทายตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

จากความหมายของการบริหารงานวิชาการ ที่นักการศึกษาและหนวยงานทางการ
ศึกษากลาวขางตน สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิด ทุกดาน
เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใหผูเรียน
ไดเกิดการเรียนรู มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ประสบการณ และพัฒนาตนเองทุกๆ ดานตามที่
หลักสูตรกําหนดไว  
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2.3 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการ ถือเปนงานหลักของการบริหารโรงเรียน งานวิชาการชวย

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และพัฒนาสติปญญา ทําใหผูเรียนมีคุณคาในสังคม ดังที่นักการศึกษาและ
หนวยงานทางการศึกษาไดใหความสําคัญไวดังนี้ 

พนัส  หันนาคินทร (2524:235) กลาวถึง ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ
ไววา งานวิชาการเปนหัวใจของโรงเรียนเปนชีวิตจิตใจของสถาบันทีเดียว สวนงานอื่นๆ เปน
องคประกอบที่จะทําใหชีวิตในสถาบันดําเนินไปดวยความราบรื่นเทานั้น 

ภิญโญ สาธร (2526:324) กลาววา การบริหารงานวิชาการเปนกิจกรรมทุกชนิดใน
โรงเรียนซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนาปรับปรุง การเรียนการสอนของนักเรียนใหไดผลดีมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําดานวิชาการ เพราะหนาที่ของสถานศึกษาทุกแหง คือ 
การใหความรูแกนักเรียนดานวิชาการ ดั้งนั้น การบริหารงานวิชาการจะมีความสําคัญเปนอันดับแรก
ของการบริหารสถานศึกษา   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (2527:160) ไดใหความสําคัญของการบริหาร
วิชาการ ไวดังนี้ 

1. เปนตัวกําหนดปริมาณงานของโรงเรียน เพราะงานวิชาการเปนงานหลัก
ของโรงเรียน ดังนั้นเมื่อโรงเรียนมีปริมาณงานวิชาการมาก ปริมาณงานดานอื่นๆ ยอมมีมากดวย 

2. เปนตัวกําหนดนโยบายในการบริหารโรงเรียน การจัดสรรทรัพยากร
ใหแกโรงเรียนทั้งในรูปของงบประมาณ หรือวัสดุครุภัณฑ จะจัดใหตามสัดสวนของปริมาณงานที่
โรงเรียนมีอยู โรงเรียนใดมีปริมาณมากก็ยอมไดรับการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรมาก งาน
วิชาการจึงเปรียบเสมือนเครื่องกําหนดทรัพยากรใหแกโรงเรียนทั้งในดานปริมาณ และประเภทของ
ทรัพยากร 

3. เปนเครื่องมือตัดสินคุณภาพของโรงเรียน การพิจารณาคัดคุณภาพของ
โรงเรียนดานหนึ่งคือ การพิจารณาตัดสินใจโดยอาศัยผลงานทางวิชาการของโรงเรียน โดยดูจาก
วิธีการ และผลผลิตระบบงานวิชาการ อันไดแก วิธีการสอนของครู การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน และผลสําเร็จของนักเรียนทั้งในดานผลการสอบ ความสามารถในการทํางานและจรรยา
ความประพฤติ  

กรมสามัญศึกษา (2529:208) ไดกลาวเกี่ยวกับงานวิชาการไววา งานวิชาการเปน
งานหลักของโรงเรียนไมวาจะเปนโรงเรียนประเภทใด หรือคุณภาพการศึกษามักจะไดรับการ
พิจารณาขั้นมูลฐาน จากผลงานดานวิชาการเปนพิเศษ  
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กิติมา ปรีดีดิลก (2532:48) กลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ พอสรุป
ไดวา งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษาทุกแหง ทุกประเภท มาตรฐานและ
คุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการเปนสําคัญ เพราะงานวิชาการ
เกี่ยวของกับการจัดหลักสูตร การจัดแผนการเรียนและการสอน ซึ่งถือไดวาเปนหัวใจของสถานศึกษา 
ทั้งยังเกี่ยวของกับผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษาอีกดวย  

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน(2535:15) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวา จาก
การศึกษาของ สมิชทและคณะ (Smith and Others อางใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน,2535) ในดาน
การใชเวลาในการการบริหารงานและการใหความสําคัญของงานในสถานศึกษา งานในความ
รับผิดชอบของผูบริหาร โดยแยกงานออกเปน 7 ประเภท พบวา 

1. การบริหารงานวิชาการ คิดเปนรอยละ 40 
2. งานบริหารบุคคล ไดแก ครู อาจารยและเจาหนาที่ คิดเปนรอยละ 20 
3. งานบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 20 
4. งานบริหารการเงิน คิดเปนรอยละ 5 
5. งานบริหารอาคารสถานที่ คิดเปนรอยละ 5 
6. งานบริหารความสัมพันธกับชุมชน คิดเปนรอยละ 5 
7. งานบริหารทั่วไป คิดเปนรอยละ 5 

อุทัย บุญประเสริฐ (2532:219) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวาเปนงาน
ที่พิสูจนความสําเร็จของสถานศึกษาโรงเรียนที่ไมเกงทางวิชาการนั้น โดยปกติจะไมไดรับการยก
ยองไมวาที่ใด เกงทางวิชาการคือเด็กที่เปนผลผลิตของโรงเรียนมีคุณภาพ และคุณสมบัติตามที่
หลักสูตรกําหนด คือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงหรือเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว เพราะการ
ปฏิบัติงานวิชาการเปนทั้งศาสตรและศิลปะที่ยากย่ิงไมเหมือนกับการปฏิบัติงานกอสรางการปฏิบัติงาน
การเงินหรือการปฏิบัติงานบุคคลที่เปนงานที่มีกฎเกณฑ ระเบียบแบบแผนตายตัว สวนการปฏิบัติงาน
วิชาการนั้น เปนทั้งศาสตรและศิลปะประกอบกัน คือจะตองมีหลักวิชาการที่ดี มีศิลปะที่จะนําผูอ่ืน
ไปสูจุดปลายทางที่ตองการ  

มิลเลอร (Miller อางใน ยุทธศักดิ์ ฮมแสน,2535:17) ไดกลาวไววา งานวิชาการเปน
หัวใจของโรงเรียนและมีความสําคัญมากที่สุด โรงเรียนตองรับผิดชอบในการจัดโปรแกรมการสอน
และควบคุมการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลใหเปนไปตามความตองการประเทศชาต ิ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา (อางใน อําภา บุญชวย,2537:10-14) ไดเสนอแนะ
กระบวนการบริหารงานวิชาการ สําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาไว 4 ขั้น ดังแผนภูมิที่ 1 
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การประเมินผล 

การวางแผน การดําเนนิการ
ตามแผน 

การศึกษาสภาพ
ปจจุบัน ปญหาและ

ความตองการ 

ขอมูลยอนกลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 กระบวนการบริหารงานวิชาการ 
 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา การศึกษาสภาพทั้ง 2 อยางนี้ อาจ
ําไดในเรื่องตอไปนี้ 

โรงเรียน เชน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.2 ยอดรวมแสดงผลการสอบรายป 
1.3 สถิติการมาเรียนของนักเรียน 

1.5 ส่ือการเรียนการสอน 

1.7 การสอนซอมเสริม 

2. นแนวทาง เชน 

ังสือแบบเรียน 
าธิการวาดวย การประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรนโยบายกระท ัด เปนตน สวนวิธีการศึกษา อาจทําไดโดย

ที่มา  อําภา  บญุชวย  (2537  : 10) 

 
 

ท
1. ขอมูลตางๆ ของ

1.4 จํานวนอัตราการซ้ําชั้น 

1.6 การนิเทศภายใน 

1.8 โครงการตางๆ 
ขอมูล การกําหนดที่ตองยึดเป
2.1 แผนการศึกษาแหงชาติ 
2.2 หลักสูตร เอกสารหลักสูตร หน
2.3 ระเบียบกระทรวงศึกษ
รวง กรม หนวยงานตนสังก
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สํารวจ บันทึกรายการ ศึก ือ เชน เครื่องมือประเมินคุณภาพที่หนวยงานจัด
ศึกษาโดยการสัมมนา 

ขั้นตอน
การ แ อน จะทําใหงานดําเนินไป

อยางราบรื่น ผูบริหารตอง ัติดังนี้ 
1. ื่อใหการวางแผนงาน

สําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูบ

ปาหมาย และวางแผนงานวิชาการ 

1.8 พัฒนาการสอนในกลุมประสบการณหรือแผนการเรียนตางๆ 

การสอน 
ฯ เปนตน 

งานวิชาการมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
ขนาดของโรงเรียน  บุคล ว ประมาณ  ตลอดจนนโยบาย วัตถุประสงคและ
เปาหมายของโรงเรียน 

2. อบปการศึกษาหนึ่งๆ มีกิจกรรมหลายอยาง
ที่โรงเรียนตองปฏิบัติ กา

ษาวิจัย ใชส่ือหรือเครื่องม

ที่ 2 การวางแผน 
วาง ผนลวงหนาอยางเปนระบบ รอบคอบ มีขั้นต

จัดใหมีการวางแผน โดยปฏิบ
จัดทําแผนงาน และโครงการวิชาการประจําป เพ
ริหารโรงเรียนตองใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมและรับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานตั้งแตตนเพื่อทุกคนจะไดมีความสํานึกในความเปนเจาของหนวยงาน และจะไดใหความ
รวมมือดวยดี เมื่อกําหนดแผนงานเสร็จแลวก็จัดทําโครงการสนับสนุนแผนงานวิชาการให
ครอบคลุมงานตอไปนี้ 

1.1 การกําหนดเ
1.2 จัดหาและสงเสริมการใชส่ือการเรียน 
1.3 การวางแผนการสอน 
1.4 การจัดแบงกลุมนักเรียน 
1.5 การนิเทศการสอน 
1.6 หองสมุด 
1.7 การวัดและประเมินผล 

1.9 การสอนซอมเสริม 
1.10 การใชทรัพยากรในชุมชนเพื่อการเรียน
1.11 รายงานผลการเรียนฯล
โรงเรียนจะมีโครงการในแผน
ากร ัสดุอุปกรณ และงบ

การจัดปฏิทินปฏิบัติงาน ในร
รจั กรรม

อะไร ทั้งนี้เพื่อเปนเครื่องเ อบใหปฏิบัติงานใหเสร็จตามเวลา 
3. คุม ติดตามการ

ปฏิบัติการสอนของครู ให บุไวในคูมือและแผนการสอน 

ดใหมีการปฏิบัติงานใหชัดเจนวาวันใด เดือนใด จะประกอบกิจ
ตือนความจําของผูรับผิดช
การจัดทําแผนการสอน ผูบริหารโรงเรียนควรจะควบ
เปนไปตามเนื้อหาและกําหนดเวลาที่ระ
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4. 

ขั้นต

1. ตรวจการเตรียมกานสอนหรือบันทึกการสอน 

บคุม ดูแล ใหครูจัดสอนซอมเสริมนักเรียน 
รรมตางๆ เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนให

สมบูรณยิ่งขึ้น 
รงการเปนไปตามปฏิทิน

ปฏิบัติงาน 

ขั้น
ินผลงานวิชาการเปนสิ่งจําเปน เพราะจะทําใหทราบวา การดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพมากนอยเพี งปรับปรุงแกไขใหดี
ขึ้นตอไป 

ในเ

1.1. จัดหาเครื่องมือประเมินผลทุกชนิด เพื่อใหครูสะดวกในการใช 
ินผลการเรียน เพื่อจะไดแนะนํา ชวยเหลือและ

ใหการนิเทศในลักษณะตางๆ  

การจัดตารางสอน ผูบริหารโรงเรียนควรมอบใหผูชวยฝายวิชาการและ
คณะทํางานเปนผูจัดทําตารางสอน โดยผูบริหารคอยควบคุมดูแลใหเปนไปตามหลักเกณฑการ
จัดทําตารางสอน 

5. การจัดครูเขาสอน ผูบริหารโรงเรียนควรคํานึงถึงความตองการและความ
ถนัดของครู เชน ครูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ควรเปนผูที่เขาใจเด็กวัยนี้เปนอยางดี รูความ
ตองการและความสามารถของนักเรียน 

6. การจัดนักเรียนเขาชั้นเรียน ผูบริหารโรงเรียนตองมีความรู ความเขาใจใน
การจัดนักเรียนเขาชั้นเรียน 

อนที่ 3 การดําเนินตามแผน 
ในขั้นนี้ผูบริหารโรงเรียนจะตองดําเนินการตามแผนงานวิชาการดังตอไปนี้ 

2. ใหครูเขาปฏิบัติการสอนตรงตามเวลา 
3. ควรคุม กํากับ ติดตามและนิเทศใหครูดําเนินการสอนใหเปนไปตาม

แผนการสอนหรือคูมือครู 
4. จัดครูเขาสอนแทนในกรณีครูไมมาปฏิบัติการสอน 
5. คว
6. สนับสนุนใหครูจัดกิจก

7. ควบคุม ติดตาม ใหครูที่รับผิดชอบงานและโค

ตอนที่ 4  การประเมินผล 
การประเม

ยงใด บรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม จะไดหาทา

รื่องของการประเมินผลทางวิชาการ ผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทและหนาที่
ดังตอไปนี้ 

1. การประเมินผลการเรียนของนักเรียน มีแนวปฏิบัติ เชน 

1.2. สงเสริมใหครูประเม
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1.3. รับฟงปญหาในการประเมินผลการเรียน  เพื่อจะไดแนะนํา  
ชวยเหลือและใหการนิเทศในลักษณะตางๆ 

1.4. จัดหาวัสดุ อุปกรณ ส่ือการเรียน เพื่อใหครูใชสอนซอมเสริมแก
นักเรียน 

1.5. ประสานสัมพันธกับทางผูปกครองนักเรียน เพื่อรายงานความกาวหนา
ของนักเรียนและหาแ

ลมา
เปรียบเทียบกับปกอน เพื่

ระเมินผลโครงการวิชาการของโรงเรียน มีแนวปฏิบัติ เชน 

ประเมินความสําคัญของโครงการรวมกันกับครู 

2.4 ใหขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานของโครงการ 

ะตัดสินใจ ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือ
จัดทําโครงการตอเนื่อง 

ปฏิบัติ เชน 

กต
ความกาวหนาของเด็ก ตร

งครู 

ที่ได รับ
มอบหมาย 

3.6 ทําการประเมินตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียน 
อําภ ญ า โดยทั่วไปงาน

ในสถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเร านศึกษาจะแยกยอยมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับปริมาณนักเรียน

วางานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษา 
สวนงานดานอื่นๆ เปนงา

นวทางรวมมือกันพัฒนาเด็ก 
1.6. ประเมินผลความกาวหนาทางวิชาการของโรงเรียน แลวนําผ
อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นตลอดเวลา 

2. การป
2.1 เปนผูริเร่ิมและสงเสริมการจัดทําโครงการวิชาการของโรงเรียน 
2.2 พิจารณาและ
2.3 ติดตามและชวยเหลือการดําเนินงานตามโครงการ 

2.5 เปนผูประเมินหรือแตงตั้งคณะทํางานประเมินผลโครงการ 
2.6 เปนผูตรวจสอบแล

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู มีแนว
3.1 สังเกตพฤติกรรมการสอนของครู 
3.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูโดยวิธีการตางๆ เชน สังเ
วจสอบจากผลงานของเด็ก 
3.3 รับฟงขอมูลจากผูปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขอ
3.4 จัดประชุมประเมินผลงานของครู 
3.5 สรุปผลจากการประเมินการทํางานโครงการวิชาการ

า บุ ชวย (2537:2) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการว
ียนมักจะแยกเปน 6 งาน ในบางสถ

ของแตละสถานศึกษา เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตร การจัด
โปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน จึงถือ

นที่มาสนับสนุนวิชาการใหมีคุณภาพ 
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สรุปไดว มสําคัญที่สุดของโรงเรียน เพราะ
คุณภาพ มาตรฐานการศึก

งเปนผูนําดานวิชาการ และงานวิชาการจะชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค
 

ิชา 
1.3 การจัดตารางสอน 

เรียน 

 ตํารับตํารา หนังสืออางอิงทั้งของครูและเด็ก
นักเรียน 

ลการศึกษาไวตลอดป 
วตลอดป 

2. ริมการเรียนการสอน 

2.5 การจัดกิจกรรมการกีฬาและอื่นๆ 
 
 

า การบริหารงานวิชาการเปนงานที่มีควา
ษาของโรงเรียนจะดีหรือไมขึ้นอยูกับงานวิชาการเปนสําคัญ ซ่ึงผูบริหาร

โรงเรียนตอ
 คือ เปนคนดี มีปญญาและมีความสุข 

2.4 ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการเปนงานที่มีขอบขายกวางขวาง ครอบคลุมตั้งแตหลักสูตร 

การเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล เปนตน ดังที่นักการศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา 
ไดกลาวถึงขอบขายการบริหารงานวิชาการไวดังนี้  

บันลือ พฤกษะวัน (2522 :155-156) ไดจําแนกขอบขายงานวิชาการดังนี้ 
1. งานอันเกี่ยวของกับการเรียนการสอนโดยตรง 

1.1 การจัดเด็กเขาเรียน 
1.2 การจัดครูเขาประจําชั้น ประจําว

1.4 การเตรียมงานกอนเปด
1.5 การบริการดานวัสดุหลักสูตร เชน โครงการสอน ประมวลการสอน 

แบบเรียน ระเบียน วิธีวัดผล สมุดประจําตัว บัญชีเรียกชื่อ สมุดประจําชั้น 
1.6 การจัดบริการหองสมุด

1.7 การบริหารวัสดุอุปกรณการสอน 
1.8 การยัดโครงการวัดผ
1.9 การจัดทําโครงการวัดผลการศึกษาไ
งานการจัดบริการอื่นที่เส
2.1 การจัดบริการแนะแนว 
2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของแผนกวิชา หรือหมวดวิชาตางๆ 
2.3 การจัดกิจกรรมลูกเสือ 
2.4 การจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
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3. วดหมูและความถนัด
ของครู เชน ครูหัวหน า ปกครองและอื่นๆ ที่มุงจะ
ใหครูทุกคนไดทํางานตาม ระจําชั้น  

สงัด  อุทรานั
ประกอบดวยหนวยงานยอ

1.  ไดแก การจัดบุคคล งานบํารุงขวัญ
บุคลากร  

2. งานเกี่ยวกับหลักสูตร ไดแก งานพัฒนาหลักสูตร งานทําแผนการสอน 
านจัดตารางสอน งานเกี่ยวกับการสนับสนุนการสอน งานแนะแนวการศึกษา  

ามสัมพันธกับชุมชน ไดแก 
งานที่ใชแหลงวิท

528:45-56) กลาวถึงขอบขายของการบริหารงานวิชาการไววา 
การบริหารงานวิชา

ดังนี้ 

ําเอาหลักสูตรไปปฏิบัติใหไดผล 

5. การใชเทคโนโลยีทางการสอนและสื่อการสอน 
เรียน 

7. 
8. 

 

งานเกี่ยวกับบุคลากร ไดแก การจัดสายงานตามหม
าฝ ย ครูหัวหนาหมวดวิชาตางๆ ครูธุรการ ครูฝาย

ที่สนใจ รวมทั้งการจัดครูเขาป
นท (2526:40) ไดกลาวถึง ขอบขายของงานวิชาการไววา ควร

ยๆ ดังนี้  
งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ง
3. งานที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ไดแก งานขอสอบมาตรฐาน งาน

วัดผลและประเมินผลการเรียน  
4. งานประเมินโครงการที่เกี่ยวกับการสรางคว

ยากรชุมชน และการบริการทางวิชาการแกชุมชน  
หวน  พินธุพันธ (2

การเปนการดําเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยตรงครอบคลุมการ
ดําเนินงาน

1. หลักสูตร 
1.1 การศึกษาความมุงหมายของหลักสูตร 
1.2 ศึกษาโครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
1.3 การน
1.4 การประเมินหลักสูตร 

2. แผนการสอน 
3. การจัดตารางสอน 
4. การปรับปรุงการเรียนการสอน 

6. การจัดแบบ
หองสมุดโรงเรียน 
การวัดผลและการประเมินผลการศกึษา 
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กรมสาม วงศึกษาธิการ (2533:39-46) จากเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ.2532 ายงานวิชาการไวดังนี้ 

ทางปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
วิชาการ 

นวิชาการ 

2.1 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 

น 
3. 

3.1 การพัฒนาและการสงเสริมการเรียนการสอนแบบตางๆ 

งเสริมการเรียนการสอน 
ร 

าการ 
4.  

ายวิชาและบันทึกการสอน 
เสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

5. 
ะประเมินผลการเรียน 

 
กับการวัดผลและประเมินผล

การเรียน 
ักฐานการวัดผลและการประเมินผลการเรียน 

6. 
 

ัญศึกษา กระทร
 หมวดที่ 3 ไดกลาวถึงข
1. การวางแผนงานวิชาการ 

1.1 การรวบรวมและจัดทําระเบียบและแนว

1.2 การทําแผนงา
2. การบริหารงานวิชาการ 

2.2 การจัดทําแผนการเรียน 
2.3 การจัดตารางสอน 
2.4 การจัดครูเขาสอนแท
การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ 

3.2 การจัดสอนซอมเสริม 
3.3 การจัดกิจกรรมเพื่อส
3.4 การจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูต
3.5 การพัฒนาครูทางดานวิช
การจัดการเรียนการสอน
4.1 การจัดทําแผนการสอนร
4.2 การจัดหา จัดทําใช บํารุงรักษาและสง
การวัดและการประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
5.1 การดําเนินการวัดผลแล
5.2 การสรางและปรับปรุงเครื่องมือวัดผลการเรียน
5.3 การจัดใหมีเอกสารและแบบฟอรมเกี่ยว

5.4 การดําเนินการเกี่ยวกับหล
5.5 งานทะเบียนนักเรียน 
การประเมินผลงานวิชาการ 
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กิติมา ปร อกเปน 6 ประการ 
คือ  

1. แผนการปฏิบัติงานดานวิชาการ 
2. 

การสอน 
ะกอบดวยการจัดตาราสอน การจัดช้ันเรียน 

ารจัดครูเขาสอน การจัดแบบเรียน การจัดหองสมุด การจัดทําคูมือครู 

5. การปรับปรุงการเรียนการสอน ไดแก การนิเทศการสอน การฝกอบรม 

สุธีร

อบหลักสูตรเพื่อส่ือการเรียนการสอน 

7. งานดานการวางแผนและการกําหนดวิธีการดําเนินงาน 

างวิชาการ 
สําน

ีดีดิลก (2532:58) แบงขอบขายการบริหารงานวิชาการอ

หลักสูตรและการสอน ประกอบดวย หลักสูตร โครงการสอน ประมวล

3. การจัดการเรียนการสอน ปร
ก

4. ส่ือการสอน 

6. การวัดผลและประเมินผล 
ะ ทานตะวนิชย (2534:88-89) ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการไว 9 

งาน คือ 
1. งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 
2. งานดานการเรียนการสอน 
3. งานวัสดุประก
4. งานวัดผลและการประเมินผล 
5. งานหองสมุด 
6. งานนิเทศการศึกษา 

8. งานสงเสริมการสอน 
9. งานประชุมและการอบรมท
ั ไดใหขอบขายของ

การบริหารงานวิชาก
ารนําหลักสูตรไปใช 

สรางหลักสูตรทองถ่ิน 

กงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ(2530:28) 
าร ดังนี้ 
1. หลักสูตรและก
2. การเรียนการสอน 
3. การวัดผลประเมินผล 
4. ส่ือการเรียนการสอน 
5. เอกสารประกอบหลักสูตร 
6. กิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมอิสระและกิจกรรมอื่นๆ 
7. การ
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8. การสอนซอมเสริม 
9. การนิเทศการสอน 
10. งานทะเบียน 
11. สารสนเทศ 
12. แผนปฏิบัติงาน 
13. ปฏิทินปฏิบัติงาน  

 
ระหวางเรียน 

ปรีย น (2535:17-19) กลาวถึงขอบขายงานวิชาการวาประกอบดวย
งานใหญๆ 4 ประการ

วิชาการ เปนการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรนําหลักสูตร
ไปใช การจัดการ ลว การสอน เชน การจัดแผนรายปฏิบัติงานวิชาการ ซ่ึง
ประกอบดวย การป จัดปฏิทินการศึกษา ความรับผิดชอบงานตาม
ภาระหนาที่ การจัดข างาน โครงการสอน เปนการจัดรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิชาที่ตองสอนตาม แสดงรายละเอียดของเนื้อหาที่จะ
สอนในแตละคาบ

ัดการเรียนการสอน เชน การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัด
ครูเขาสอน การจัดแบบเรี

า
ทางวิชาการ ใหครูและผ

เรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ 
ล 

4. การผลิตและการใชส่ือ 

14. การประชุมทางวิชาการ 
15. ขอมูลทางการศึกษา
16. งานอาชีพหารายได
าพร วงศอนุตรโรจ
 คือ 
1. การวางแผนงาน
งหนาเกี่ยวกับการเรียน
ระชุมเกี่ยวกับหลักสูตร การ
ั้นตอน และเวลาในการทํ
หลักสูตร และการบันทึกการสอน เปนการ

เวลาของแตละวันหรือสัปดาห โดยวางแผนไวลวงหนาและโครงการสอนเปนหลัก 
2. การจ

ยน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝกงาน 
3.  จัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน เชน การจัดส่ือการเรียนการสอน 

การจัดหองสมุด การนิเทศการสอน 
4. การวัดและประเมินผล 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2530:53) ไดจัดทําโครงการพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียนเอกชน ในแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน ฉบับที่ 7 (2535-2539) เพื่อจัดสัมมน

ูบริหารระดับมัธยมศึกษาสามารถสรุปถึงขอบขายของการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา ไดดังนี้ 

1. หลักสูตร 
2. การจัดการ
3. การวัดผลและประเมินผ
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5. การจัดกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
6. การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา 
7. การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

อุทัย บุญประเสริฐ (2532:36) ไดกลาวถึงงานวิชาการของโรงเรียนวาเปนงานที่มี
ขอบขายครอบคลุมใน

การนําหลักสูตรไปใช 
รียนการสอนใหสอดคลองกับหลักการและ

จุดหมายของหลักสูต ารเรียนการสอน 
ตอบสนองและ

เสริมสรางหลักสูตรใ  ะสงคตามจุดหมายของหลักสูตร 
มหองสมุด เพื่อสงเสริมการเรียนการ

สอนตามหลักสูต
ระเมินผลการเรียนรูของนักเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู

ตามจุดหมายและหลั โรงเรียน 

สรุป ก
ใหมี

คุณภาพตามมาตรฐา

 

 
งเรียนเปนหนวยงานระดับปฏิบัติการที่มีความสําคัญมากในการนําเอานโยบายและ

หลักสูตรไปปฏิ

 

เรื่องตอไปนี้  
1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและ
2. การสอนและการจัดการเ
รกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพก
3. กิจกรรมนักเรียนและการบริหารกิจกรรมนักเรียน ให
หเปนที่สมบูรณ ใหมีคุณลักษะที่พึงปร
4. ส่ือการเรียนการสอนและกิจกรร

รและสงเสริมความทันสมัยทางวิชาการ 
5. การวัดผลป
กการของหลักสูตรกับการประเมินมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของ
6. การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางวิชาการ สําหรับบุคลากร

ของโรงเรียน  
วา ารบริหารงานวิชาการเปนงานที่มีขอบขายกวาง และครอบคลุมงานตางๆ 

ในโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตามเปาหมายที่วางไว 

3.  การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

โร
บัติ เพราะเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ใหการศึกษาแกผูเรียนโดยตรง และการที่จะ

ดําเนินการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีกับผูเรียนนั้น ผูบริหาร
โรงเรียนครูผูสอนถือเปนตัวจักรที่สําคัญในการดําเนินงาน ดังที่นักการศึกษาไดกลาวไวดังนี้ 
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พนัส  หันนาคินทร (2524 :62) กลาววา การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนก็คือ 

3. งานดานการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน ไดแก การใชหลักสูตร และการ
ประเมินผลงานและอื่นๆ เปนตน 

4. งานดานจัดหาเครื่องอุปกรณการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดแก การ
จัดหาอุปกรณ ะการ
นําไปใชใหเกิดผ

ี่ยวกับตัวครู 
อุทัย

กรรมนักเรียน หรือกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ง

นนิเทศการศึกษาและพัฒนาทางวิชาการ 
สงา

หลักสูตร 

กิติมา ปรีดีดิลก (2532:50-51) และ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535:19-20) กลาวถึง
การบริหารงานว ยนวามีขั้นตอนการบริหารพอสรุปได 3 ขั้นตอน คือ  

ขั้น ผูบริหารตองวางแผน
งานดานวิชาการโด โยบายการปฏิบัติงาน การจัดระบบงาน การกําหนดวิธีการ จัด
บุคลากร จัดทําโครง ล ิงาน จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานดําเนินไปตาม
เปนหมาย และขั้นตอ วย 

1. งานดานเกี่ยวกับตัวครู ไดแกการจัดหาครูมาสอน การมอบหมายงานตางๆ 
การสรางขวัญและกําลังใจ การพัฒนาตัวครู การนิเทศ การพิจารณาความดีความชอบ 

2. งานดานเกี่ยวกับตัวนักเรียน ไดแก การแบงกลุมนักเรียน การสงเสริมนักเรียน
ทางวิชาการ การบริการตางๆ การสอนซอมเสริม การติดตอผูปกครอง 

ตางๆ จัดหาเจาหนาที่เพื่อบริการดานนี้แกครู การสรางมาตรการการเก็บรักษาแล
ล 
5. งานดานเกี่ยวกับบุคลากรการสอน เชน การทําทะเบียนประวัติเก
 บุญประเสริฐ (2532:6) กลาววา การบริหารงานวิชาการเปนการบริหารกิจกรรม

ทุกดานของโรงเรียนที่ครอบคลุมงานการจัดการเรียนการสอน งานกิจ
านสนับสนุนการเรียนการสอนดานหองสมุด ศูนยโสตทัศนูปกรณ งานการเรียน

และวัดผล งานบริหารแนะแนว งา
 โพธ์ิวัง (2528:13-14) ไดสรุปแนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาวามี

ดังนี้ 
1. 
2. ส่ิงที่ชวยทําใหหลักสูตรประสบผลสําเร็จ ประกอบดวย 

2.1 ครู 
2.2 อาคารเรียน 
2.3 ส่ือการเรียนการสอน 
2.4 สภาพแวดลอม 

3. การวัดผลและประเมินผล 

ิชาการในโรงเรี
แรก  เปนการวางแผนกอนการดําเนินงาน เปนขั้นตอนที่

ยกําหนดน
การแ ะแผนปฏิบัต
นที่วางไวโดยใหครูมีสวนรวมในการวางแผนด
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ขั้นท่ีสอ ป การ ซ่ึงผูบริหารจะตองเปนผูควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามแผ ว บงออกเปน 3 ประเภท คือ  

าน

อนและอุปกรณตางๆ เชน 
เอกสารการส ู 

าตรฐานโดยสนับสนุน

ใหมีการปฏิบัติต
การของนักเรียนกับจุดมุงหมายของโรงเรียน จัด

หนวยงาน ใหส

กับ 
ผลสัมฤทธ์ิของน

รจัดเพื่อสนองและเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 
ไดแก ตั้งคณ

ง  เ นการจัดดําเนิน
นที่ างไว งานที่วางไวในแผนแ
1. งานที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา มีการจัดทําแผนการสอนในแตละวิชา ซ่ึงเปนการนํา

หลักสูตร หรือแผนงานลงสูการปฏิบัติการสอน 
2. ง ที่เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางดานวิชาการ ไดแก การจัดโครงการ

สอนซอมเสริม โครงการสงเสริมเด็กเรียนดี มีการจัดชุมนุมตางๆ ลูกเสือและเนตรนารี มีการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ ตลอดจนปญหาตางๆ จัดใหมีหองสมุดโรงเรียน เพื่อเปนแหลงคนควา 

3. งานเกี่ยวกับบริการ มีการใหบริการเกี่ยวกับสื่อการส
อน คูมือคร เพื่อชวยครูทําการสอน 
ขั้นสุดทาย  เปนการสงเสริมและควบคุมงานดานวิชาการใหไดม

ามมาตรฐานทางวิชาการ มีการกําหนดจุดมุงหมายและนโยบายที่เหมาะสมกับ
โรงเรียน สรางความสัมพันธระหวางความตอง

ามารถดําเนินงานตามเปาหมายที่ตั้งไว สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความ
รับผิดชอบทางวิชาการ จัดสรรเวลาและสถานที่ ติดตอส่ือสารกับชุมชนเพื่อทราบความตองการของ
ชุมชน และจัดวางเปาหมายไดถูกตอง นอกจากนี้ยังตองมีการรวบรวมวิเคราะหขอมูลเกี่ยว

ักเรียนดวย สงเสริมงานวิชาการและจัดบรรยากาศทางวิชาการใหการปฏิบัติงาน
ดานวิชาการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กิจกรรมที่คว

ะทํางานทางวิชาการขึ้นเพื่อรวมกันทํางาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
สงเสริมการจัดตั้งชุมนุม หรือสมาคมทางวิชาการเพื่อปรึกษาและเผยแพรงานวิชาการใหกวางขวาง 
มีการจัดทําหนังสือวารสารเพื่อเผยแพร หรือมีการประชุมสัมมนาคนควาวิจัยอยูเสมอ สงเสริมใหครู
มีความรูและวุฒิสูงขึ้น โดยใหศึกษาตอหรือเขารับการอบรมเพื่อเล่ือนวิทยฐานะและเพื่อจะไดนํา
ความรูไปเผยแพรแกนักเรียน จัดการเรียนการสอนในหองเรียนใหสอดคลองกับความมุงหมายของ
โรงเรียน เชน แบงนักเรียนเปนกลุมตามความสามารถ ตามเอกัตภาพหรือแบบคละ การจัดครูเขา
สอนก็ควรคํานึงถึงความสามารถ ความถนัดและวุฒิของครู นอกจากนั้นวิธีการจัดครูเขาสอน ก็ยังมี
สวนสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการได เชน จัดครูเขาสอนประจําชั้น จัดครูเขาสอนประจําวิชา หรือ
จัดครูเขาสอนเปนทีม เปนตน 

วิจิตร วรุตบางกูร (2524:23) ไดแบงการบริหารงานวิชาการออกเปนดังนี้ 
1. วัตถุประสงค นโยบาย และวิธีการบริหาร 
2. งานดานหลักสูตรและประมวลการสอน 
3. ตารางสอน 
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4. แบบเรียนและหนังสืออานประกอบ 
5. การจัดชั้นเรียน 
6. อุปกรณการสอน 
7. การนิเทศการสอน 

จะเ ประกอบไปดวย งานที่เกี่ยวของกับ
ตัวครู นักเรียน ก รเรียนการสอน การนิเทศการสอน ส่ือ และอุปกรณ การเรียนการ
สอน หองสมุด และก ารสอนโดยตรง และการจัดบริการอื่นที่
เสริมการเรียนก ีตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมี
ผูบริหารและครู ารดําเนินงานอยางมีขั้นตอน และดําเนินงานใหบรรลุตาม
เปาหมาย 
 

3.1 ูตร 

เมธี  ปลันธนานนท (2525:220) ใหความหมายของหลักสูตรวา หลักสูตรเปน
ระสบการณทั้งหมดของผูเรียนภายใตอิทธิพลของโรงเรียน ซ่ึงหมายถึงโรงเรียนเปนฝายแนะแนว 

และกําหนด ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็ได 

ดับชั้น ตามความตองการของนักเรียน ตามวัยของนักเรียน ตาม
ความสนใจของน

าคุณภาพชีวิตใหพรอมที่จะทํา
ประโยชนใหกับ

8. การจัดหองสมุด 
9. การวัดผลและประเมิน 
ห็นวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน จะ
ารจัดหลักสูตรกา

ิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของกับการเรียนก
ารสอนที่จะกอใหเกิดผลด
ผูสอนรวมกันวางแผนก

ดานหลักสูตรและการใชหลักส
หลักสูตรนับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษา มีนักการศึกษาให

ความหมายของหลักสูตรไว ดังนี้ 
พนัส หันนาคินทร (2524:175) กลาววา หลักสูตรคือ ประสบการณทั้งมวลที่นักเรียน

พึงไดรับภายใตการนําของครูหรือโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อมุงหวังที่จะใหเกิดความเจริญงอกงามในดาน
ตางๆ ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สติปญญาและสังคม ในตัวผูเรียน 

ป
แผนการปฏิบัติใหการปฏิบัติอาจเกิดขึ้น

ภิญโญ สาธร (2526:236) กลาวไววา หลักสูตรคือบรรดาประสบการณตางๆ ที่
โรงเรียนจัดใหแกนักเรียนตามระ

ักเรียน และตามความตองการของสังคม   
กระทรวงศึกษาธิการ (2534:คํานํา) ไดคาดหวังผูเรียนตามหลักสูตรใหคิดเปน ทําเปน 

แกปญหาเปนและทํางานอยางเปนระบบ เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒน
สังคมตามบทบาทหนาที่ของตนและเนนใหเกิดคุณลักษณะในดานตางๆ ดังนี้ 
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1. การพัฒนาตน ไดแก มีความรูพื้นฐาน มีสุขภาพกายใจสมบูรณ แกปญหา
เปน เสียสละและมุงพัฒนา 

2. การพัฒนาอาชีพ ไดแก การทํางานรวมกับผูอ่ืนได รักการทํางานและ
ทํางานเปน 

ุมิตร คุณานุกร (2518:2-3) กลาววา หลักสูตรหมายถึง โครงการที่ประมวลความรู 
ประสบการณทั้งมวล

ามมุงหมายที่กําหนดไว  
ปรีย

 คือ ประการแรก หลักสูตรเปนศาสตรที่มีทฤษฎี หลักการและการนําไปในการจัดการ
เรียนการสอน ประกา

ัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ กระบวนการ (process) ไดแก การจัดกิจกรรม การเรียน การสอน 
ผลผลิต (output) 

3. การพัฒนาสังคม ไดแก การปฏิบัติหนาที่ของตนตอบาน ชุมชน ประเทศ 
และโลก 

ส
ที่โรงเรียนจัดใหแกนักเรียน เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถและ

คุณลักษณะสอดคลองกับคว
าพร วงศอนุตรโรจน (2535:40) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา มีความหมาย 

3 ประการ
รที่ 2 หลักสูตรเปนระบบในการจัดการศึกษาโดยมีปจจัยนําเขา (input) เชน ครู 

นักเรียน ว
คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสําเร็จทางการศึกษา เปนตน และประการสุดทาย 

หลักสูตรเปนแผนการจัดการเรียนการสอนที่ประสงคจะอบรมฝกฝนผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่ตองการ   

อมรา เล็กเริงสินธุ (2540:7) ใหความหมายหลักสูตรซึ่งกลาวไดโดยสรุป คือ เอกสาร
ที่บรรจุแผนงานหรือโครงการ และเนื้อหากิจกรรมตางๆ ใหแกผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนในดาน
ความรูทัศนคติและพฤติกรรมตางๆ อันพึงปรารถนาของสังคมนั้น ทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข โดยท่ีแผนงานหรือโครงการนั้นๆ มีองคประกอบที่สมบูรณ คือมี
จุดมุงหมายที่ชั

กรมวิชาการ (อางใน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2536 ก:
405) ไดกําหนดแ

วามสามารถ 

ดเจนมีการกําหนดเนื้อหาสาระ ประสบการณที่มีคุณคาตอผูเรียน มีแนวทางการ
ดําเนินงานที่เปนระบบ มีการนําแผนและโครงการนั้นไปปฏิบัติในสถาบันการศึกษา 

นวทางการบริหารหลักสูตรไวดังนี้ 
1. การกําหนดปรัชญาและอุดมการณ วัตถุประสงค นโยบายของโรงเรียน 
2. การศึกษา สํารวจ ปญหาความตองการ และสภาพของทองถ่ิน 
3. การศึกษา สํารวจ ปญหาความตองการของนักเรียนและผูปกครอง 
4. การศึกษา สํารวจ ความถนัดความสามารถเฉพาะของนักเรียน 
5. การจัดแบงกลุมนักเรียน ตามความตองการและความถนัดค
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6. การจัดสรร พัฒนา จัดทําหลักสูตรทองถ่ินและหลักสูตรหรือรายวิชาที่
สอดคลองกับสภาพชีวิต อาชีพ เศรษฐกิจ และสังคมของทองถ่ิน และสงเสริมความสามารถ ความ
ถนัดเฉพาะของนักเรี

สภาพชีวิต
เศรษฐกิจและสังคม และส ดลอม 

รูอาจารย 


สรางขึ้น ทรัพยากรม

เกี่ยวของไดทราบวัตถ

าร
สงเสริมและพัฒนาที่ส

ักเรียน ฯลฯ  
กรม นําหลักสูตรไปใช ไวดังนี้ 

(อางใน สํานักคณะกร
ามถนัดและความ

สนใจ 

งเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดานวิชาการอยางเต็มความสามารถ และไดมี
โอกาสหาความร

พรองของผูเรียนอยางตอเนื่อง 

ียนรู กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล และกระบวนการกลุม  

ยนสูความเปนเลิศ 
7. การจัดบริเวณแนะแนวการศึกษาใหนักเรียนรูจักตนเอง รูจัก

ิ่งแวดลอม สามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนเองกับสภาพแว
8. การจัดครูอาจารย และการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของค
9. การใชทรัพยากรภายนอก คือ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษย
นุษย คือ วิทยากรแผนพัฒนาทองถ่ิน เขามามีสวนชวยในการเรียนการสอน 
10. การจัดแผนการสอน เนื้อหาสาระ รายละเอียด เทคนิคการสอน อุปกรณ 

ส่ือ ฯ 
11. การเตรียมสถานที่ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช 
12. การทําความเขาใจ และประชาสัมพันธใหผูปกครอง บุคคล และหนวยงานที่
ุประสงคของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

13. การจัดกิจกรรมสงเสริม เชน การประกวดแขงขัน การยกยองเชิดชูเกียรติ 
ผลงานดีเดน การจัดนิทรรศการ การสาธิต การจัดกิจกรรมและปจจัยเกื้อกูลใหเกิดกระบวนก

มบูรณครบวงจร เชน การจัดตั้งรานคาโรงเรียน เพื่อสงเสริมการผลิต การขาย
ผลผลิตของน

วิชาการ (2537:5) ไดกําหนดแนวทางดําเนินงานการ
รมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2536 ค:7) 
1. จัดใหผูเรียนไดเรียนอยางหลากหลาย เพื่อสํารวจคว

2. จัดประสบการณตางๆ ใหผูเรียนไดรูจัก และเขาใจตนเอง และสามารถ
แสดงหาแนวทางการพัฒนาตนเองได 

3. ส
ูและทักษะจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ 

4. จัดใหมีการศึกษา ติดตามและแกไขขอบก
5. ในการจัดการเรียนการสอนใชวิธีผสมผสาน การใหความรูกับการปฏิบัติจริง 

โดยเนนกระบวนการเร
6. โรงเรียนควรมีการปรับรายละเอียดเนื้อหารายวิชาใหสอดคลองกับสภาพ

ของทองถ่ินได 
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตางๆ ใหสอดแทรก 
สรางเสริมคานิยมและการพัฒนาจริยธรรมอยางสม่ําเสมอ 

8. ตองมีการปลูกฝงคานิยมพื้นฐาน เชน ขยัน ซ่ือสัตย ประหยัด อดทน มี
วินัย รับผิดชอบ ฯลฯ

องกับหลักสูตร
ประถมศึกษาดวย 

จากความหมายที่กลาวมาแลว พอจะสรุปไดวา หลักสูตร คือ มวลประสบการณที่
โรงเรียนจัดใหแกผูเร

 
การเรียนการสอน 

นักก

 ควบคูไปดวย 
9. ในการจัดการเรียนการสอนใหคํานึงถึงความตอเนื่

ียนไดเกิดการเรียนรูและพัฒนาเพื่อใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ  
และพฤติกรรมตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

3.2 ดานการจัดกิจกรรม
ารศึ

ุดหมายของหลักสูตร การเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่
็กรวมกันทํา 

ษาแหงชาติ (2530:10) ไดเสนอแนะถึงการ
จัดการเรียนการส

1. กระบวนการเรียนการสอนมีความสําคัญเทากับเนื้อหา ครูตองคํานึงถึง
กระบวนการเรีย ค

ครูรวมกับนักเรียน โดยใชแผนการสอน คูมือครู ส่ือการเรียนตางๆ เปนแนวทาง
เพื่อใหนักเรยีนไ

ะตัดสินใจดวยตนเอง โดยที่ครูตองฝก
ใหนักเรียนรูจักคิด ให

5. ครูผูปฏิบัติการสอนใชวิธีกาสอนหลายวิธีตามความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 

กษาและหนวยงานทางการศึกษา ไดใหความหมายของการจัดการเรียน
การสอนไวดังนี้ 

กรมวิชาการ (2525:11) ใหความหมาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไววา 
หมายถึงการจัดกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อใหนักเรียนไดรับความรู ความเขาใจ มีความสามารถ มี
ความคิด มีคุณธรรมและมีลักษณะนิสัยตามจ
เด

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึก
อน โดยมีหลักการและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 

นหรือวิธีเรียนเปนส่ิงสํา ัญที่สุด เพื่อใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน 
พรอมทั้งปรับตัวเขากับสังคมได 

2. นักเรียนเปนผูแสดง ครูเปนผูกํากับการแสดง ซ่ึงในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ดปฏิบัติและศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
3. นักเรียนคนควาหาความรู สรุปแล
คนหาคําตอบดวยตนเอง รูจักหาเหตุผล รูจักเลือกตัดสินใจไดถูกตอง 
4. ภาคปฏิบัติควบคูกับภาคทฤษฎี โดยใหมีเวลาปฏิบัติเพื่อใหเหมาะสมกับ

ทฤษฎี 
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6. ครูผูปฏิบัติการสอนใชวิธีการสอนโดยเนนกระบวนการกลุม โดยให
นักเรียนทํางานเปนกลุม โดยใชหลักการ รวมกันคิด รวมกันเรียน รวมกันทํา รวมกันแกปญหาและ
รวมกันรับผลที่เกิดขึ้น ตามวิถีทางพื้นฐานของระบบประชาธิปไตย 

กระ

การณที่ไดจากการเรียนไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต จะตองฝกใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง
จนเกิดทักษะและความช
ความรู กระบวนการฝ ั

ิ่นหรือชุมชน เพื่อใหผูเรียน
ไดรับประโยชน

วย 

ารตางๆ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมี
การพัฒนาตนเองตรง

ประสงคและเนื้อหาวิชา การเลือกวิธีสอน อาจใชวิธีผสมผสานกันได
เพื่อใหนาสนใจมากก

อนตองคํานึงถึงวัตถุประสงค
เพื่อจะไดบรรลุวั

ทรวงศึกษาธิการ (2534:3) ไดกลาวถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
คํานึงถึงเรื่อง ตอไปนี้ 

1. จัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการตาง ๆ เพื่อที่จะนําความรูและ
ประสบ

ื่นชมที่ไดปฏิบัติ กระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการแสวงหา
กทกษะ กระบวนการจัดการ เปนตน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหยืดหยุนไดตามเงื่อนไข และสภาพความ

ตองการของทองถ่ินโดยประยุกตเขากับปญหาความตองการของทองถ
จากการเรียนรูจากทองถ่ินตนและเพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักและความผูกพัน

กับทองถ่ินของตนเองด
3. จัดการเรียนการสอนโดยเนนการเรียนรูที่มีความหมายตอผูเรียนใหมาก

ที่สุด โดยยึดเด็กเปนศูนยกลางการเรียนรูและฝกใหเรียนรูดวยตนเอง 
สุมิตร คุณานุกร (2518:137) ใหความหมายวา การจัดการเรียนการสอน หมายถึง 

การกระทํากิจกรรมตางๆ ในการจัดประสบการณดวยวิธีก
ตามเปาหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว  

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535:90-91)  ไดใหหลักการเลือกวิธีสอนวิชาการตางๆ 
ที่จัดสอนในสถานศึกษาทั่วไปมีจุดประสงคหลายขอ มีเนื้อหาสาระหลายเรื่อง จึงจําเปนจะตองเลือก
วิธีสอนใหเหมาะสมกับจุด

วา หลักการเลือกวิธีสอนควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 
1. วัตถุประสงคของเรื่องที่สอน การเลือกวิธีส

ตถุประสงคที่ตั้งไว 
2. วิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน เชน เนื้อหาที่เปนหลักการหรือทฤษฎี

สามารถใชวิธีบรรยายและฝกทักษะควบคูกันไป 
3. วิธีสอน ควรเหมาะสมกับความถนัดของผูสอนเปนความถนัดของผูสอน

ที่จะสอนดวยวิธีการสอนแบบนั้น 
4. วิธีสอนตองเหมาะสมกับชั่วโมงสอนในหลักสูตร ขอจํากัดของเวลาเปน

ตัวกําหนดวิธีสอน 
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5. วิธีสอน เหมาะสมกับจํานวนผูเรียนและขนาดของหองเรียน การสอน
แบบบรรยายสามารถสอนผูเรียนไดมากกวาการสอนแบบอภิปราย 

อาภ  
 ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อใหการสอนดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพและการ
ตนา  สุขมาก (2535:8)  กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผูสอน

ตองศึกษาหลักสูตรเ
ด เมื่อผูสอนทราบถึงเจตนารมณ

ของหลักสูตรดีแลว จ
ิจกรรมในหลักสูตร คือ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นในชั้นเรียนควบคูไปกับการ

เรียนการสอนใน

7:70) ใหความหมาย
ของกิจกรรมการ

ื่อความหมายติดตอกับผูเรียนโดยใชส่ือตางๆ เพื่อ
ส่ือสารความหม

ภรณ ใจเที่ยง,2537:71) ไดกลาวถึงความสําคัญของ
กิจกรรมการเรียน ห

6. วิธีสอน เหมาะสมกับผูเรียน เชน ความรูเดิม ความสนใจ เปนขอพิจารณา
ในการเลือกวิธีสอนดวย 

รณ  ใจเที่ยง (2537:71)  ไดสรุปความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวา หมายถึง การปฏิบัติตางๆ

เรียนรูของผูเรียนบรรลุจุดประสงคการสอนที่กําหนดไว 
จิน

พื่อใหเขาใจในจุดมุงหมาย  หลักการและโครงการของหลักสูตรอยางชัดเจน
เสียกอนวา หลักสูตรตองการอะไร ตองการใหผูเรียนมีพฤติกรรมเชนใ

ึงจะสามารถจัดประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตรได กิจกรรม
ที่จะจัดนี้อาจจะเปนไดทั้งก

แตละวิชา หรืออาจจะเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร คือ กิจกรรมที่จัดนอกหองเรียน
อันจะชวยใหการเรียนการสอนไดดีมากยิ่งขึ้น 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (อางใน อาภรณ  ใจเที่ยง 253
เรียนการสอนไววา หมายถึง การดําเนินการตางๆ ในโรงเรียนทั้งโดยครูและนักเรียน 

เชน การสอนใหนักเรียนคนควาอภิปราย การบรรยาย การอบรม การสาธิต การปฏิบัติงาน การจัด
นิทรรศการและการศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ 

สุพิน บุญชูวงศ  (2538:73) ไดกลาวไววา กิจกรรมการเรียนการสอนหมายถึง 
กิจกรรมที่นักเรียนเขาไปมีสวนรวมและทําใหนักเรียนไดบรรลุจุดหมายตามตองการ   

สุรพันธ ตันศรีวงษ (2538:139) ใหความหมายของการเรียนการสอนวา หมายถึง 
การกระทําใดๆ ก็ตามที่เกิดจากการที่ผูสอนส

ายเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่ผูเรียนตองศึกษาตามหลักสูตรที่ไดวางไว การกระทําที่
เกิดขึ้นนั้นยอมเกิดจากการวางแผนของผูสอน ที่ไดกําหนดไวลวงหนา เพื่อใหผูเรียนไดแสดงออก
ตามลําดับ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบทเรียนที่ไดกําหนดไว 

วารี  ถิระจิตร (อางใน อา
การสอนที่มีตอการเรียนรูไว ลายประการ ดังนี้ 

1. กิจกรรมชวยเราความสนใจของเด็ก 
2. กิจกรรมจะเปดโอกาสใหนักเรียนประสบความสําเร็จ 
3. กิจกรรมจะชวยปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย 
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4. กิจกรรมจะชวยปลูกฝงความรับผิดชอบ 
5. กิจกรรมจะชวยปลูกฝงและสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
6. กิจกรรมจะชวยใหนักเรียนไดมีการเคลื่อนไหว 

วางบุคคล 
สบการณของเด็กใหกวางขวาง 

งเด็ก 

 
ื่องตางๆ  

อาภ ารสอนมีจุดมุงหมาย
ดังนี้ 

ติปญญาไป
พรอมกัน  

ัด ความสนใจของผูเรียนทุกคน ซ่ึงแต
ละคนจะมีแตกตางกัน

ดวยความเพลิดเพลินใจ
ไมเกิดความรูสึกเบื่อห

ิดทักษะกระบวนการ 

บํารุง กลัดเจริญ (2527:159) ไดกลาวถึงหลักที่ควรยึดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ดังนี้ 

ผูเรียนเปนฝายกระทํากิจกรรมจะเรียนรูไดดีกวาผูเรียนเปนฝายรับอยาง
เดียว 

าน เวลา ทรัพยและทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตรงตามความ
มุงหมายที่ตองการ 

7. กิจกรรมจะชวยใหนักเรียนไดรูสึกสนุกสนาน 
8. กิจกรรมจะชวยใหเห็นความแตกตางระห
9. กิจกรรมจะชวยขยายความรูและประ
10. กิจกรรมจะชวยสงเสริมความงอกงามและพัฒนาการขอ
11. กิจกรรมจะชวยเสริมทักษะ 
12. กิจกรรมจะชวยปลูกฝงเจตคติที่ดี 
13. กิจกรรมจะชวยสงเสริมใหเด็กรูจักการทํางานเปนหมู 
14. กิจกรรมจะชวยใหเด็กเกิดความเขาใจในบทเรียน
15. กิจกรรมจะชวยสงเสริมใหเด็กเกิดความซาบซึ้งความงามในเร
รณ ใจเที่ยง (2537:71) กลาววาการจัดกิจกรรมการเรียนก

1. เพื่อใหผูเรียนเกิดพัฒนาทางรางกาย อารมณ สังคมและส

2. เพื่อสนองความสามารถ ความถน
ไป 
3. เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนการสอน ใหผูเรียนเรียน
นายในการเรียน 

4. เพื่อสนองเจตนารมณของหลักสูตร ใหผูเรียนไดคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน 
และเก

5. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออกและมีสวนรวมในการเรียน 

1. ให

2. ประหยัดแรงง
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3. กิจกรรมการเรียนการสอนทําไดทั้งภายในชั่วโมงสอน ในหองเรียน  
ภายในระยะเวลา

ตนา สุขมาก (2535:86) กลาววา การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นอยู
กับสิ่งตางๆ หลายประการ

1. เนื้อหาสาระ บางวิชามีเนื้อหาสาระที่มีลักษณะเปนกิจกรรมอยูแลว เชน 
วิชาพลศึกษา หัตถศึก เ

2. ความพรอมของผูเรียนที่จะประกอบกิจกรรมนั้นๆ 

น 

กระตือรือรนของผูสอนที่จะจัดใหมีกิจกรรมในลักษณะตางๆ  

ําคัญที่สุดที่ผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอน  เจตคติ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค โดยที่น ี
 

3.3 ดาน
หอง ด าการ

ทั้งปวง โดยเปดโอกา เอง หองสมุดโรงเรียน หมายถึง หองสมุด
ของสถาบันการศ

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2526) ไดกลาวไววา ในดาน
กิจกรรมขอ สมุดโรงเรียนประถมศึกษานั้น สวนใหญจะเนน
กิจกรรมสงเสริม

ยาวหรือส้ันก็ไดและกระทําภายนอกหองเรียนก็ได 
จิน

 คือ 

ษา ปนตน ผูสอนโดยจัดกิจกรรมเนนการปฏิบัติไดมาก 

3. สภาพแวดลอม เชน ขนาดของหองเรียน แสงสวาง อุณหภูมิของหองเรียน 
4. ความสะดวกในการซื้อและจัดหาสื่อการสอ
5. หองทดลองปฏิบัติการ 
6. ความ
7. นโยบายของสถาบันการศึกษา 

สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปนกิจกรรมที่ส
 รวมกันดําเนินงาน เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะ
ักเรยนมีสวนรวมทําในกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมหองสมุด 
สมุ มีความสําคัญตอโรงเรียนมาก ทั้งนี้เพราะวาหองสมุดเปนศูนยแหงวิช
สใหนักเรียน นักศึกษาคนควาดวยตน

ึกษาระดับต่ํากวาอุดมศึกษา ซ่ึงจัดใหมีหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพและวัสดุอุปกรณ 
ทุกสาขาวิชาในหลักสูตรตามระดับการศึกษาที่หองสมุดโรงเรียนตั้งอยู ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริม
การเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของการศึกษา 

งหองสมุด โดยเฉพาะอยางยิ่งหอง
การอาน ซ่ึงเปนกิจกรรมที่สรางสภาพการเรียนรูที่เด็กใชทั้งรางกายและสมอง และ

ตรงตามจุดประสงคของหลักสูตรประถมศึกษา ที่เนนใหเด็กคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน การ
สงเสริมใหเด็กไดพัฒนาการอาน และทัศนคติที่ดีตอการอานที่สอดคลองกับหลักสูตรประถมศึกษา 
นอกจากนั้น กิจกรรมดังกลาวยังสงผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนในที่สุด การดําเนินกิจกรรม
หองสมุดเพื่อการเรียนการสอน ผู ักษและครูผูปฏิบัติการสอน สามารถจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอานและการเรียนการสอนใหแกนักเรียน ดังนี้คือ 

บริหารโรงเรียน บรรณาร
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1. การเลานิทาน 
2. การเลาเรื่องจากหนังสือและจากภาพ 
3. การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณเกี่ยวกับหนังสือ 
4. การแสดงหุน 
5. เกมการศึกษา 
6. การทายปญหาจากหนังสือ 
7. การแสดงละคร 
8. การสาธิตแนะนําหนังสือ 
9. การวาดภาพระบายสี 

เพื่อการอาน 

) 
หฟง 

ที่ 
วิจิต กลาววา หองสมุดเปนศูนยรวมวิชาการที่นักเรียน

สามารถคนควาดวยต ีหนังสือหลายชนิดที่เหมาะสม กับวัย ความสนใจ
ของเด็กและเพื่อเกิดป นักเรียนรูจักใชหองสมุด พรอมทั้งใหนักเรียนมีสวน
เกี่ยวของกับการจัดห

อุทัย 532:40) ไดกลาวถึง การบริหารงานวิชาการ ดานหองสมุดใน
โรงเรียนไวดังนี้ 

ที่มีประโยชนมาใหครูอาน เชน หนังสือที่เกี่ยวกับ
ความเคลื่อนไหวใหม รศึกษา ขอคิดความเห็น งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การประถมศึกษา

10. การจัดนิทรรศการ 
11. การโตวาที 
12. การใชโทรทัศน
13. ยอดนักฟง 
14. เสียงสวรรค (หองสมุดเสียง
15. การอานหนงัสือใ
16. การบริการหองสมุดเคลื่อน
ร วรุตบางกูร (2524:40) 
นเองได ในหองสมุดควรม
ระโยชน ควรฝกฝนให
องสมุดและปรับปรุงหองสมุด 
 บุญประเสริฐ (2

1. การหาหนังสือ เอกสาร
ๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางกา

และการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาใหครูอาน 
2. ดําเนินการใหครูใชหองสมุดประกอบในกระบวนการเรียนการสอน

โดยตรงใหเหมาะสมกับระดับชั้นและประสบการณของเด็ก 
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สําน

องหองสมุดพรอมทั้งให
การสนับสนุนในทุก 

นสัดสวน 
3. ผูบริหารโรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม 
4. ผูบริหารโรงเรียนตองแตงตั้งเจาหนาที่ที่มีความรู ความสามารถเกี่ยวกับ

หองสมุดไดรับผิ
โรงเรียนควรจัดหาครุภัณฑ ส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ ไว

บริการในหองสมุดอ
ณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2528:29) ใหความหมายของ

หองสมุดวาเปนแหล มศึกษา พุทธศักราช 2521 
ซ่ึงในการดําเนินงาน ที่จําเปน
สําหรับนักเรียนใหเพ

หองสมุดดวย 
อัมพ

นวการอาน  เพื่อใหนักเรียนสามารถเลือกหนังสือได
เหมาะสมกับควา

5. ฝกนิสัยใหมีทักษะในการอาน การศึกษาคนควา จนติดเปนนิสัยติดตัวไป
ในภายหนา 

วา หองสมุด คือสถานที่ที่รวบรวม
หนังสือ เอกสาร สิ่งพ รู ความเห็นของนักปราชญ 
นักวิชาการ 

 

ักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2528:37) ไดกลาวถึงการจัด
หองสมุดควรมีองคประกอบ ดังนี้ 

1. ผูบริหารควรใหความสําคัญและความจําเปนข
ๆ ดาน 
2. หองสมุดควรตั้งอยูในที่เหมาะสมเป

ดชอบ 
5. ผูบริหาร
ยางเหมาะสม 

สํานักงานค
งวิชาการที่สําคัญในการปฏิบัติตามหลักสูตรประถ
หองสมุดนั้น ผูบริหารโรงเรียนจะตองจัดหาหนังสือและสิ่งพิมพตางๆ 
ียงพอและจัดระบบการเก็บรักษาหนังสือตามระบบการใชหองสมุดตลอดจน

ติดตามประเมินผลการใช
ร ปนศรี (2517:18) ไดกลาวถึงการจัดการบริการหองสมุดมีวัตถุประสงค

ทั่วไป ดังนี้ 
1. เพื่อสนับสนุนสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรและนโยบายของ

โรงเรียนใหสําเร็จ ดังวัตถุประสงค หรือใหไดผลสมบูรณยิ่งขึ้น 
2. จูงใจหรือปลูกฝงนิสัยใหรักการอานการเขียน 
3. สงเสริมใหมีนิสัยในการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
4. ใหการแนะแ

มตองการในโอกาสตางๆ 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535:231) กลาวไว
ิมพและวัสดุอุปกรณตางๆ เปนแหลงวิทยาการความ
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ปรียาพร
1. งานดานบริการ คือการบริการครูอาจารย นักเรียนและบุคลากรอื่นไดรับ

ความสะดวกจาก

2. งานดานเทคนิค ไดแก การจัดซ้ือหนังสือ ตํารา คูมือ การจัดหมวดหมู
หนังสือ การจัดท ัตรรายการ ตลอดจนการซอมแซมหนังสือที่ชํารุดเสียหาย รวมทั้งดูแลการเก็บ
เขาที่ใหเปนระเบ บเรียบรอยและเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกแกการใช 

ัด 
ดังนี้คือ 

วยงาม สะดุดตา มี
ชีวิตชีวา รวมทั้งการจัด

5. การจัดอภิปราย ตอบปญหา  

กิติม
หองสมุดสรุปไดวา ผ ิ องสมุด เชน จัดเจาหนาที่อํานวย
ความสะดวกจัดหาห ที่มีความรูเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมหองส อนนักเรียนใหรูจักการใชหองสมุดพรอมทั้ง
สนับสนุนใหทุกคนร

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536:10-11) กลาวถึงการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ ุดหรือมุม
หนังสือที่เหมาะส

เปนปจจุบัน พรอมติดตามดูแลการดําเนินงานอยูเสมอ สนับสนุนใหจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียน

 วงศอนุตรโรจน (2535:138) แบงงานของหองสมุดออกเปน 2 สวน คือ 

การใชหองสมุด รวมถึงการจัดกิจการ เพื่อสงเสริมการใชหองสมุดและการศึกษา
คนควาของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนการบริการครูในดานการเรียนการสอน 

ําบ
ีย
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535:132) กลาวถึงกิจกรรมตางๆ ที่หองสมุดควรจ

1. จัดนิทรรศการ ควรจะมีเปนประจําและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เชน 
สัปดาหหนังสือวิทยาศาสตร สัปดาหการตูน เปนตน เพื่อใหหองสมุดมีความส

นิทรรศการในวันสําคัญๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันลอยกระทง เปนตน 
2. จัดใหมีการประกวดการแตงความหรือการเขียนภาพจากการอานหนังสือ 
3. จัดใหมีการเลนเกม และการทายปญหา 
4. จัดใหมีการเลานิทาน และการวิพากษวิจารณหนังสือ 

6. การประกวดเรียงความ นิทาน คําขวัญตางๆ ทั้งจากการอานหนังสือและ
จากวันสําคัญ 

7. การจัดเลนละคร หุนกระบอก หนังตะลุงจากหนังสือวรรณคดี  
า ปรีดีดิลก (2532:67-68) กลาวถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่เกี่ยวกับ
ูบรหารตองสนับสนุนการดําเนินงานของห
นังสือและวัสดุอุปกรณครุภัณฑใหครบ จัดหาบรรณารักษ
มุด จัดสถานที่ใหเปนสัดสวนฝกส
ูจักใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรูและศึกษาดวยตนเอง 

หองสมุดสําหรับผูบริหารโรงเรียน สรุปไดดังนี้คือ จัดใหมีหองสม
มและสอดคลองกับจํานวนนักเรียน จัดมีบรรณารักษ หรือเจาหนาที่หองสมุดและ

คณะกรรมการหองสมุดเพื่อดําเนินงานหองสมุด จัดหาหนังสือและวัสดุอุปกรณที่จําเปนเพียงพอ
และแสวงหาทรัพยากรเพื่อปรับปรุงหองสมุด จัดทําทะเบียนหนังสือและสถิติการใชหองสมุดให
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การสอน เชน กิจกรรมสงเสริมการอานและสนับสนุนใหครูใชหองสมุด เปนตน และประเมินการ
ดําเนินงานหองสมุดเมื่อส้ินภาคเรียนหรือส้ินปการศึกษา 

จากการที่ไดกลาวถึงเรื่องหองสมุดทั้งหมดขางตนจะเห็นไดวา หองสมุดมีความสําคัญ
ตอโรงเรียนมาก งานหองสมุดโรงเรียนจะดําเนินไปไดดีเพียงใดนั้น ยอมขึ้นกับ ผูบริหารโรงเรียน
และครูผูปฏิบัติการสอน ตองใหกําลังใจสนับสนุนนักเรียนในการใชหองสมุดใหเปนประโยชนให
มากที่สุด ซ่ึงเปนสวนสําคัญที่จะสงเสริมวิชาการใหกาวหนา มีคุณภาพ และตรงตามความตองการ 
สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

3.4 ดานการนิเทศภายใน 
นักการศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา ไดใหความหมายของการนิเทศภายใน 

และจุดมุงหมายข

วา การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการ 
ํางานของผูบริหารโรงเรียน (หรือผูที่ไดรับมอบหมาย) ในการพัฒนาคุณภาพการทํางานของครู

และบุคลากร ัมฤทธิ์สูงสุดของนักเรียน 

ใหญ ผูชวยครูใหญ หัวหนาหมวดวิชา กับคณะครูใน
โรงเรียน รวมปร

หยุดนิ่งในการให

ายในไววา การนิเทศภายใน
เปนการรวมมือ

โรงเรียน คือ การสงเสริมสนับสนุน หรือใหความชวยเหลือครู

องการนิเทศภายใน ไวดังนี้ 
พนัส หันนาคินทร (2524:148) กลาววา การนิเทศภายในเปนการจัดกิจกรรมที่ทํา

ใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนหรือทําใหครูเกิดการเพิ่มพลังในการปฏิบัติงานของครแูละ
ทําใหครู เกิดความกาวหนาในวิชาชีพที่สําคัญที่สุดการศึกษาของเด็กจะกาวหนาไปอยางมีประสิทธิภาพ  

สงัด อุทรานันท (2529:148) ที่กลาว
ท

ในโรงเรียนเพื่อใหไดมาซึ่งผลส
วไลรัตน บุญสวัสดิ์ (2530:2) ไดใหความหมายของการนิเทศภายในวา เปนการ

รวมมือของบุคลากรในโรงเรียนซึ่งไดแก ครู
ะชุมปรึกษาหารือ ทําการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และวางแผนปรับปรุง

คุณภาพของบุคลากรในโรงเรียน   
ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2541:2) กลาววา การนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการไม
คําแนะนําและชี้ชองทางในลักษณะที่เปนกันเองแกครูและนักเรียน เพื่อปรับปรุง

ตัวเขาเองและสภาพการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของการศึกษาที่พึงประสงค 
ชารี มณีศรี (2538:201) ใหความหมายของการนิเทศภ
กันระหวางผูนิเทศกับครูผูสอน เพื่อปรับปรุงการสอนของครูใหมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ   
หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2529:3) 

ใหความหมายของการนิเทศภายใน
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ในโรงเรียนใหปร

องมีทิศทาง
หรือจุดหมาย ซ่ึง

1. เปนการชวยใหครูผูสอนสามารถปรับปรุงตนเอง และกิจกรรมการเรียน
การสอน 

การปฏิบัติงานของครูในการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง 

าแหงชาติ,2540) 
สําน

ในไววาการนิเทศภายในโรงเรียน เปนหนาที่โดยตรงของผูบริหารโรงเรียนที่ตองจัด
ดําเนินการ ชวยเหลือ จดี พรอม
ที่จะรวมกันทํางานดว

การ
ไดมีการเตรีมการกอนการนิเทศและดําเนินการนิเทศตามกระบวนการการนิเทศภายใน

โรงเรียนดังนี้ 
ยในโรงเรียน 

มายของการนิเทศภายในโรงเรียน 

1.4 เปาหมายและตัวบงชี้ความสําเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียน 
น 

ะสบผลสําเร็จในการพัฒนาภารกิจหลักคือการสอน หรือการเสริมสรางพัฒนาการ
ของนักเรียนทุกดานใหเต็มตามวัยและเต็มศักยภาพ  

การนิเทศภายในโรงเรียน เปนกระบวนการทางการศึกษาที่จําเปนต
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดจุดมุงหมายของการ

นิเทศภายในโรงเรียนไว ดังนี้ 

2. สามารถพัฒนาพฤติกรรม บุคลิกภาพการสอนของครูใหดีขึ้น 
3. สนับสนุนความรูความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. กํากับ ควบคุม ติดตามผล

5. สงเสริมความคิดสรางสรรค และการทํางานรวมกันเปนคณะ (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษ

ักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2539) ไดกลาวถึงการดําเนินการ
นิเทศภาย

ครูใหปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีขวัญและกําลังใ
ยความเต็มใจ 
นิเทศภายในโรงเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ หากผูบริหาร

โรงเรียน

การเตรียมการกอนการนิเทศภา
1. การสรางความเขาใจรวมกัน หากครูทุกคนมีความเขาใจถูกตองเกี่ยวกับ

การนิเทศภายในโรงเรียน จะทําใหครูคลายความวิตกกังวลและพรอมจะใหความรวมมือกับผูนิเทศ 
เร่ืองที่จําเปนตองสรางความเขาใจกับครูทุกคน มีดังนี้ 

1.1 ความห
1.2 ความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน 
1.3 จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 

1.5 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรีย
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เนื่องจากธรรมชาติของครูในโรงเรียนมีแนวโนมที่จะยอมรับบุคคลภายนอก
มากกวา ดังนั้นในการสรางความเขาใจ ผูบริหารโรงเรียนอาจเชิญวิทยากรภายนอก เชน ศึกษานิเทศก
อําเภอ ศึกษานิเทศกจังหวัด หรือบุคคลอื่นๆ ที่มีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับเชื่อถือของครูใน
โรงเรียนมาใหความรูกอน

2. หนดใหมี
ผูรับผิดชอบชัดเจน มีสว ดเร่ิมตน มีการเคลื่อนไหว
และการทํางานรูปคณะก สราง
ความรูสึกเปนน้ําหนึ่งใจ างรอบคอบ คณะกรรมการควร
ประกอบดวยบุคคลตอไป

ูบริหารฝายวิชาการ   รองประธาน 

2.2.1 ผูบริหารโรงเรียน  ประธาน 
าน 

ือกจากเพื่อนครู ละเลขานุการ 
การ ูใหเป ะกรรมการ 

จะชวยแกปญหาการไมยอมร ละเพื่อใหเกิดการประสานงานที่ดีในการ
ทํางาน ควรแตงตั้งผูที่มีความ ันธดี มีความสามารถทางวิชาการ เปนที่
ยอมรับของเพื่อนครู ใหเปนก

3. าทหนาที่ของผูนิเทศและผูรับการ
นิเทศ หากผูนิเทศและผูรับกา ี่ของตนและผูเ  จะทําใหผู
นิเทศสามารถปฏิบัติงานดวย ะเดียวกันก็ชว ยงของผูรับ
การนิเทศที่มีตอผูนิเทศอีกดวย
 

 

 เปนเบื้องตน 
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนการกํา
นสําคัญที่จะทําใหการนิเทศภายในโรงเรียนไ
รรมการ เปนการเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานไดมีสวนรวม
เดียวกัน ชวยใหการทํางานเปนไปอย
นี้ 
2.1 โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ หรือขนาดใหญมาก 

2.1.1 ผูบริหารโรงเรียน  ประธาน 
2.1.2 ผูชวยผ
2.1.3 หัวหนากลุมสาระ   กรรมการ 
2.1.4 หัวหนาระดับชั้น   กรรมการ 
2.1.5 ครูที่ไดรับเลือกจากเพื่อนครู กรรมการและเลขานุการ 

2.2 โรงเรียนขนาดเล็ก หรือเล็กมาก 

2.2.2 หัวหนาฝายวิชาการ รองประธ
2.2.3 ครูที่ไดรับการคัดเล กรรมการแ
แตงตั้งครูที่ไดรับคัดเลือกจากเพื่อนคร นผูนิเทศเปนคณ
ับผูนิเทศไดในระดับหนึ่ง แ
รับผิดชอบสูง มนุษยสัมพ
รรมการและเลขานุการ 

ทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับบทบ
รนิเทศเขาใจบทบาทหนาท กี่ยวของชัดเจน
ความสบายใจ ไมอึดอัด ขณ ยลดความขัดแ
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บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน มีดังนี้ 
1. กําหนดสงเสริมนโยบายของการนิเทศภายในโรงเรียน เชน 

งการปรับปรุงคุณภาพของงาน 
3. ชวยเหลือใหครูปฏิบัติงานไดสะดวก มีโอกาสเพิ่มพูน

วามรู ทักษะตางๆ ที่กอประโยชนใหการปฏิบัติงานในหนาที่มีประสิทธิภาพ 
4. สงเสริมใหครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน

โรงเรียน หลักสูตรการสอ
ีการ

ตางๆ เชน แจงขาวความเคลื่อนไห าง
เขียนบทความ 

3. 

4. 
ุคคลอื่น แตงตั้งเปน

คณะทํางานตามความถนัดและเปด า
โรงเรียน 

บท

า 

ศเมื่อพบปญหา เพื่อ
หาทางแกไขรวมกัน 

ดีในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. สงเสริมการปฏิบัติงานและความรวมมือในการทํางานของ
ครูเปนหมูคณะ ใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติงาน 

2. สงเสริมใหครูรักงานวิชาการทุกงานวิชาการอยางสม่ําเสมอ 
เคารพในหลักการและเหตุผลขอ

ค

นและเรื่องอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ครู 
2. กระตุนใหครูเกิดความตื่นตัวทางวิชาการอยูเสมอ ดวยวิธ

วท วิชาการ เปดโอกาสใหไปเยี่ยมนิทรรศการทางวิชาการของ
หนวยงานตางๆ สงเสริมใหอานวารสารทางวิชาการและ

รวมกับคณะครูดําเนินงานตามลําดับขั้นตอนของกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียน 

สรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดวยวิธีการตางๆ เชน ยกยอง
ชมเชยในที่ประชุม นําผลสําเร็จของการปฏิบัติงานมาแสดงใหปรากฏแกบ

โอก สใหแสดงความสามารถอยางเต็มที่ 
5. ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการดําเนินงานนิเทศภายใน
บาทหนาที่ของผูรับการนิเทศ 
1. ยอมรับบทบาทหนาที่ของผูนิ เทศ  โดยรับฟงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะและความรวมมือ 
2. รวมปรึกษากับผูนิ เทศในการวิ เคราะหปญหาและกําหนด

แนวทางในการแกปญห
3. ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความจริงใจ และใช

แนวทางที่ไดรับจากการนิเทศไปแกปญหาหรือพัฒนางาน 
4. ขอรับการนิเทศจากเพื่อนครู หรือผูนิเท

5. ใหความรวมมือเปนอยาง
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6. ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการนิเทศ ใหเขาใจตรงกัน
ในคณะกรรมการดําเนินการนิเทศ การที่ผูนิเทศปฏิบัติการนิเทศในขณะที่ยังมีความเขาใจในเรื่อง
นั้นๆ ไมตรงกันอาจกอใหเกิด

ผูนิเทศและการนิเทศ 
เรื่อ

รสอน เพราะเปนเรื่องละเอียดออน และเกิดความขัดแยงไดงาย ควรเลือกใช
กิจกรรมอยางอื่นที่ผูนิเทศกับ

ายใหศึกษาเอกสารมาเลาสูกันฟง ใหชมวีดีทัศน การนําไปดูตัวอยางที่ดี ฯลฯ  เมื่อครูมี
ความคุนเคยกับการนิเทศและ

ันธเขาดําเนินการในระยะแรกจะชวยไดอยางมาก 

ละสาเหตุของปญหา ซ่ึงตองรวมกันพิจารณาอยางรอบคอบ 
สรุป

การวัดและป

ดําเนินงานดานตางๆ ของโ

อนันต ศ

นะแนว การประเมินผล หลักสูตร แบบเรียน 
ารใชอุปกรณการสอน ตลอดจนระบบบริหารทั่วไปของโรงเรียน   

ความผิดพลาดและความขัดแยงในการนิเทศ ทําใหผูไดรับการนิเทศ
เกิดความสับสน ไมศรัทธา

งที่คณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ควรเขาใจตรงกัน
กอนเริ่มตนจัดการนิเทศ มีดังนี้ 

1. การเริ่มตนจัดการนิเทศภายในโรงเรียนระยะแรก ควรหลีกเลี่ยง
กิจกรรมการสังเกตกา

ผูรับการนิเทศไมตองเผชิญหนากันโดยตรง เชน การฟงคําบรรยาย 
การมอบหม

มีความพรอม จึงจะใชกิจกรรมการสังเกตการณสอน 
2. ความรักสามัคคีในหมูคณะ เปนปจจัยเกื้อหนุนอันสําคัญที่ชวย

ใหการนิเทศภายในโรงเรียนประสบความสําเร็จ การสรางบรรยากาศความเปนมิตรและความ
ไววางใจโดยใชกิจกรรมทางสังคม หรือกลุมสัมพ

3. การตัดสินใจเลือกใชกิจกรรมการนิเทศใดมาแกปญหาและ
พัฒนางานยอมขึ้นอยูกับปญหาแ

วา การนิเทศภายใน เปนกระบวนการที่ผูบริหารโรงเรียนกับบุคลากร
ในโรงเรียน รวมกันดําเนิน เพื่อที่จะแกไขปรับปรุง หรือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการของครู
ใหมีประสิทธิภาพ และสงผลตอคุณภาพของนักเรียน 
 

3.5 ดานการวัดผลประเมินผล 
ระเมินผลนับวาเปนหนาที่สําคัญของผูบริหารเพราะเปนเครื่องมือที่

ชวยใหทราบวาการจัดการเรียนการสอนและการทํางานดานตางๆ ของโรงเรียน บรรลุผลสําเร็จมาก
นอยเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง เพื่อจะไดเปนขอมูลในการปรับปรุงและแกไขการ

รงเรียนตอไป ดังที่นักการศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาไดให
ความหมาย ไวดังนี้ 

รีโสภา (2520:1) กลาวไววา การวัดผลการศึกษา เปนเครื่องมืออันหนึ่งที่
จะชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ เพราะผลจากการวัดจะเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ
ของครูและนักการศึกษา เพื่อใชปรับปรุงวิธีการ การแ
ก
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ภัทรา นิคมานนท (2544:3) ที่ไดใหความหมายไววา การวัดผลหมายถึง การใช
เครื่องมืออยางใด

ม
ิมา  ปรีดีดิลก  (2532:72)  ไดกลาวว า  การวัดผล  (Measurement) เปนการ

เปรียบเทียบผลท

รียบเทียบ สวนการประเมิน 
(Evaluation) เปน

ารวัดความสามารถทางสมองดานตางๆ การวัด
คุณสมบัติทางกา

ียบกับเกณฑที่กําหนดไว  

อยางหนึ่งที่จะคนหา หรือตรวจสอบเพื่อใหไดปริมาณ จํานวนหรือคุณภาพที่มี
ความหมายแทนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือแทนผลงานที่แตละคนแสดง
ออกมา สวนการประเมินผลหรือการประเมินคาหมายถึง การนําเอาขอมูลทั้งหลายที่ไดจากการ
วัดผลมาสรุปหรือประเ ินคาตีราคาอีกชั้นหนึ่ง  

กิต
ี่ไดจากการเรียนกับมาตรฐานหนึ่งที่ยึดถืออยู ซ่ึงมีลักษณะเปนรูปธรรม คือ จะ

แสดงผลของการวัดออกมาเปนตัวเลขเพื่อแสดงวานักเรียนมีความรูมากนอยเพียงใดจากที่ไดเรียน
ไปแลว และอาจจะบอกไดหลังจากการสอบวานักเรียนไดคะแนน (จากการวัด) เทาไร โดยนําผลที่
นักเรียนทําไดกับคําตอบที่ครูเตรียมไววาเปนคําตอบที่ถูกไปเป

การกําหนดคาหรือราคาจากคะแนนที่ไดจากการวัดผล เชน เกงหรือไมเกง ดี
หรือไมดีและโดยสวนใหญการวัดผลในโรงเรียนทั่วไปเครื่องมือที่ใชวัดมักจะเปนขอสอบ 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535:199) ไดกลาวถึง ความหมายของการวัดผลวาเปน
กระบวนการที่กําหนดจํานวนตัวเลขใหกับวัตถุส่ิงของหรือบุคคล และเปรียบเทียบลักษณะความ
แตกตางที่ปรากฏอยูในสิ่งที่จะวัดนั้นๆ เชน ก

ยภาพ เปนตน ผลที่ไดจากการวัดจะเปนจํานวนตัวเลข   
อําภา บุญชวย  (2537:129)  ใหทัศนะวา การวัดผล หมายถึง การกําหนดหนวย

ใหแกปริมาณที่มีอยูโดยใชเครื่องมือวัด การวัดทางการศึกษาที่ใชกันอยูอาจเปนการสังเกตของครู 
ตารางตรวจสอบพฤติกรรมหรือขอสอบ  

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2535:199) ใหความเห็นในเรื่องความหมายของการ
ประเมินผลวาเปนการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพ คุณคาความจริงและการกระทําที่ไดจากการ
วัดหลายๆ คร้ัง โดยในการประเมินแตละครั้ง จะประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ 

1. ผลการวัดที่ไดจากกระบวนการตางๆ เชน จาการสังเกต การตรวจผลงาน 
การสัมภาษณหรือการทดสอบ 

2. เกณฑการพิจารณา เพื่อจะใชเปนแนวทางหรือหลักในการพิจารณาวา เกง
หรือออน พอใจหรือไมพอใจ ผานหรือไมผาน โดยนําผลที่วัดไดมาเปรียบเท

3. การตัดสินใจ เปนการชี้ขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหวางผลของ
การวัดกับเกณฑที่กําหนดไว  
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กรมวิชาการ (2537:91) ไดกลาวถึงสาระสําคัญของระเบียบการประเมินผลการ
เรียนวาดวยหลักการประเมินผลการเรียนวา สถานศึกษามีหนาที่ประเมินผลการเรียน โดยความ
เห็นชอบของกลุมโรงเรียน ประเมินผลการเรียนเปนรายวิชา ประเมินผลการเรียนใหสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียน

ครอบคลุมพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัยและเนน
กระบวนการประเมินผลก


กลาวถึงการจัดการเรี

ารจัดการเรียนการสอนมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ จุดมุงหมายของ
การเรียนการจัดก

ังนี้ 

ผูเรียนจะไดพัฒนา ปรับปรุงตนเอง 

อนของโรงเรียน 
 

 
 

รู ประเมินผลทั้งเพื่อปรับปรุงการเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน วิธีการ
ประเมินผลตองประเมินผลให

อนเรียน ระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
พนัส  หันนาคินทร (2524:146-147) และ อําภา บุญชวย (2537:141-142) ได

ยนการสอนรวมทั้งบทบาทของผูบริหารโรงเรียนตอดานการวัดผลประเมินผล
ไวคลายคลึงกัน สรุปไดดังนี้ 

ก
ิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ซ่ึงเปนกิจกรรมที่วัดเพื่อทราบ

วาการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม ดังนั้น การวัดผลและการประเมินผล
นับไดวาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่งเพราะจะทําใหทราบถึงผลการเรียนรูของนักเรียนวามี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดมุงหมายหรือไม ซ่ึงปกติจะมีจุดมุงหมาย 2 ประการ คือ ประเมินผล
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน การวัดผลและประเมินผล  
เปนสิ่งจําเปนในกระบวนการเรียนการสอนซึ่งมีประโยชนในดานตางๆ ด

1. เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครูผูสอน ซ่ึงทําใหครูผูสอนไดทราบ
วาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนอยางไร จะไดแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น 

2. เพื่อ
3. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานในสถานศึกษา ทําใหทราบสภาพที่

แทจริงของหลักสูตร แผนการสอน แนวทางดําเนินงานวาประสบปญหาอะไร จะแกไขปรับปรุง
อยางไร 

4. เพื่อเปนขอมูลทางการศึกษาทั่วไป เชน ผลการศึกษาเมื่อสําเร็จตามหลักสูตร 
เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานและศึกษาตอ 

5. เปนหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อจะไดวางแผนดําเนินงานตอไป 
6. เพื่อไดขอมูลมาประชาสัมพันธในดานการเรียนการส
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ผูบร

อบที่ใชวัดผล ระยะเวลาที่ใชในการสอน มาตรฐานในการสอบวัดผล การเตรียมแบบ
รายงานผลแกผูปกคร

งมือเครื่องใชที่จําเปนในการสอน เชน เครื่อง
พิมพดีด เครื่องโรเนีย

ดย
การจัดฝกอบรม ระชุมสัมมนา เปนตน 

4. จัดตารางสอบ หองสอบและระเบียบในการสอบและคุมสอบ ใหเจาหนาที่
ไดทราบ 

5. จัดใหมีการประเมินผลเครื่องมือวัดผลประเมินผล เพื่อนํามาพัฒนาและ
ปรับปรุงใหมีปร

สําน

ีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียน 

ใหสอดคลองกับหลักสูตรและเวลาเรียน 

รอมและเพียงพอ  

ซํ้าชั้นของนักเรียน 
ี่วัดผลและประเมินผลของโรงเรียน ซึ่งมีพื้นฐานความรู

ดานสถิติพอสมควร 

ิหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบในดานการวัดผลและประเมินผล ดังนี้ 
1. กําหนดนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล เชน ประเภท

ของขอส
อง เปนตน 
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่อ
ว ตลอดถึงเจาหนาที่อํานวยความสะดวก 
3. พยายามสงเสริมครูผูสอนใหมีความรูทางการวัดผลและประเมินผล โ

ป

ะสิทธิภาพอยูเสมอ 
ักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536:10) กลาวถึงบทบาท

ของผูบริหารโรงเรียนในดานการวัดผลและประเมินผลไว ดังนี้   
1. จัดใหม
2. ศึกษาและทําความเขาใจในระเบียบใหชัดเจนและลึกซึ้งจนสามารถ

อธิบายหรือช้ีแจงใหครูเขาใจและปฏิบัติได 
3. จัดใหมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามหลักเกณฑที่

ระเบียบกําหนดไว 
4. วางแผนกําหนดระยะเวลาการวัดผลและประเมินผล พรอมทั้งจัดทําปฏิทิน

ปฏิบัติงาน
5. จัดหาวัสดุ อุปกรณ แบบฟอรม และเครื่องมือที่จําเปน เพื่อใชในการ

ดําเนินการวัดผลและประเมินผลใหพ
6. จัดสรางเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพและปรับปรุงการสรางขอสอบของครู

ใหมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
7. ใหมีคณะกรรมการวัดผลของโรงเรียน เพื่อพิจารณาการเลื่อนชั้นหรือการ

8. จัดใหมีครูทําหนาท
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9. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุมประสบการณ ทุก
ระดับชั้นเรียนและนําผลการวิเคราะหมาใชปรับปรุงการเรียนการสอน 

ัวนักเรียน เปนตน 

 
จาก

นสําหรับการจัดการเรียนการสอน เพราะเปนตัวช้ีวัดวานักเรียนมีความรูมาก
นอยเพียงใดจากที่ได

4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ

บัณฑิต 
มศึกษาจังหวัดลําพูน 

ผลการวิจัยสรุปไดด
ิบัติงานอยูใน

ระดับมาก ในงา

ะกําหนดวิธีการ
ําเนินงานและงานนิเทศการศึกษา 

ญธิยา (2533) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
กชน ระดับมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 8 ผลการวิจัยพบวา ครูใหญ ผูชวยครูใหญ และครูผูสอน

ช้ันมัธยมศึกษ

10. ติดตามและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดผลและประเมินผล
อยางสม่ําเสมอ เชน สมุดประจําชั้น สมุดรายงานประจําต

11. จัดทําผลการประเมินแสดงความกาวหนาของนักเรียนทุกชั้น ทุกคน  และ
ทุกกลุมประสบการณ  เพื่อใหนักเรียนสามารถตรวจสอบความสามารถของตนเอง

ความหมายที่นักการศึกษากลาวขางตน แสดงวาการวัดผลประเมินผล เปน
กระบวนการที่จําเป

เรียนไปแลว โดยอาศัยเกณฑการพิจารณาอยางใดอยางหนึ่ง 
 

ง 
 

ชุนสิทธ (2532) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนตามทัศนะของครูโรงเรียนชาวเขา สังกัดสํานักงานการประถ

ังนี้ การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูโรงเรียน
ชาวเขา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําพูน พบวา ผูบริหารโรงเรียนไดปฏ

นประชุมอบรมทางวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล ระดับปานกลางถึงมากคือ 
งานสงเสริมการสอน สวนระดับปานกลาง ไดแก งานดานหลักสูตรไปใช งานหองสมุด งานการ
เรียนการสอน งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อ งานดานการวางแผนแล
ด

ประสงค ป
เอ

า มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ดานหลักสูตรและเอกสารการใชหลักสูตร ตารางสอน
และวิธีสอน กิจกรรมนักเรียน การวัดและประเมินผลการศึกษา การวางแผนงานวิชาการ ไดการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนดานเทคโนโลยีทางการสอน ส่ือการสอน การใชทรัพยากรในทองถ่ิน 
หองสมุด การนิเทศการศึกษาและดานการแนะแนว ไดรับการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

เมื่อรวมทุกดานของแตละกลุมแลวปรากฏวาครูใหญ ผูชวยครูใหญ และครูผูสอนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน มีความเห็นสอดคลองกันไดวาไดรับการปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนครูผูสอน
มัธยมศึกษาตอนปลาย เห็นวาไดรับการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
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สวนปญหาของการบริหารงานวิชาการนั้น มีปญหาดังนี้ คือ ผูบริหารไมสนใจงาน
วิชาการ บุคลากรไมเพียงพอ ขาดขวัญและกําลังใจ จํานวนนักเรียนมากหรือนอยเกินไป หลักสูตรมี
การเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ขาดการประสานงานระหวางฝายตางๆ ในโรงเรียนและระหวางโรงเรียน
กับชุมชน สถานที่ของโรงเรียนคับแคบ ไมมีการวางแผนงานวิชาการในระยะยาว และงบประมาณมี
ไมเพียงพอ 

วินิจ สุริยะ (2535) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนในโ

ริหารและคณะครูไดพยายามจัดการ
เรียนการสอ

พียงพอที่จะใหนักเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด วิชาชีพยังขาดวัสดุฝก เครื่องมือ 
และเครื่องใ ุภ

ความสนใจของผูเรียน ดานการนิเทศ
งานวิชาการ

รงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา
ปรากฏวา การจัดการและการบริหารงานวิชาการสวนใหญขาดความพรอมและมีปญหาในดาน
บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณตางๆ และดานการเงิน ผูบ

นใหดีที่สุดตามที่ทรัพยากรทางการบริหารจะมีอยู แตก็มีขอกําจัดหลายๆ อยางในการ
ดําเนินงาน คือมีระยะเวลาในการเตรียมการในดานตางๆ นอย ขาดครูที่มีความรูเฉพาะสาขาวิชา 
เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิชาชีพ เปนตน ครูไมเพียงพอและไมไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม 
ครูขาดความรูความเขาใจในการจัดการจัดแผนการเรียนบางแผนการเรียน แผนการเรียนไม
หลากหลายเ

ช อาคารสถานที่ คร ัณฑตางๆ ก็ยังขาดแคลน สาเหตุสําคัญมาจากผูบริหารและครู
ไมไดรับการพัฒนาและเตรียมการที่ดีพอ จึงขาดความรู ความเขาใจในดานการบริหารหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนและขาดการวางแผนดานอาคารสถานที่ 

สิริ นมะหุต (2538) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการตาม
ลักษณะงานทั้ง 9 งาน เปนปญหาระดับปานกลาง ลักษณะงานที่ผูบริหารและครูอาจารยไดให
ความสําคัญและสนใจเปนอยางมาก ควรปรับปรุงแกไข ไดแก ดานการจัดหองเรียน หองประกอบ
อื่นๆ เชน หองสมุด หองวิทยาศาสตร ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนไมมีความพรอมและไมเพียงพอ
สําหรับนักเรียน และครูที่จะใชศึกษา คนควา ดานการแนะแนว ครูแนะแนวไมมีเวลาเพียงพอใน
การสํารวจปญหา การแกไข และติดตาม ประกอบกับครูไมมีความรูเฉพาะดานการแนะแนว ดาน
การจัดกิจกรรมนักเรียน มีขอจํากัดเกี่ยวกับสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมหลายๆ ประเภท 
และครูขาดความรู ทักษะในการจัดกิจกรรมตามความถนัดและ

 ไดรับการนิเทศอยางไมตอเนื่อง ไมจริงจัง และขาดการใหความรูดานการนิเทศ ดาน
การวางแผนการจัดการเรียนการสอน ไมสอดคลองกับความรูและทักษะของครูผูสอน สําหรับดาน
หลักสูตรและเอกสารการใชหลักสูตร การปรับปรุงงานวิชาการและการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
ยังเปนปญหาในทางปฏิบัติของผูบริหารและครูอาจารยอยูบาง 
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เอื้อ คุณาจันทร (2539)ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของการบริหารงานโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาพื้นฐาน สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา
พบวา ทุกโรงเรียนมีการวางแผนดําเนินการและประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในงานวิชาการ 
งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ และมีความตองการบุคลากรเพิ่มในสาขา
วิชาเอกคณิตศาสตร ดนตรีนาฏศิลป วิทยาศาสตร สวนงานวิชาการ แตละโรงเรียนไดจัดการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับสภาพความพรอมของครู และความตองการของนักเรียนเปนสวนใหญ 
และมีการนิเทศภายในแบบอยางไมเปนทางการ ประมาณเดือนละ 1 คร้ัง 

สวนการจัดสรรทรัพยากรแตละโรงเรียนมีความตองการหองเรียน หองโสตทัศนศึกษา 
หองเรียนทางภาษา หองเรียนคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการโภชนาการ ทุกโรงเรียนไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจา

ั
ความสะดวกในเรื่องวัสดุ

การเรียนการ

วิธีการประชุมเพื่อรวมกันแกปญหาดังกลาว 

ูตรและการใช

กรัฐบาลเพิ่มขึ้นกวาเดิม โดยนําไปพัฒนางานวิชาการเปนหลัก นอกจากนี้ทุกโรงเรียน
จัดใหมีการประชาสัมพันธโดยการประชุมชี้แจงผูปกครองนักเรียน และสรางการจูงใจนักเรียน เชน 
การใหทุนการศึกษา และการจัดสื่อ 

อัมพร ฟุงเฟอง (2541) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด
เทศบาลเมืองเชียงราย ผลการศึกษาพบวาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
เชียงราย ไดมีการกําหนดเปาหมายและวางแผนไวชดเจน มีความพรอมในเรื่องของหลักสูตรและ
การนําหลักสูตรไปใช จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร มีส่ิงอํานวย

สอน ตลอดจนสงเสริมการนําไปใช มีหองสมุดเปนสัดสวนและไดรับการสนับสนุน
หนังสืออยางเพียงพอ มีกิจกรรมการนิเทศเพื่อชวยปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของครู รวมทั้ง
มีการวัดผลประเมินผล สอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหาของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีผูนําเสนอ
ปญหาบางประการ คือ ครูมีภาระงานหลายดานหรือสอนหลายวิชา หองสมุดขาดเจาหนาที่บรรณารักษ
โดยเฉพาะปญหาเหลานี้ไดเสนอใหใช

กิติพงษ เมืองยศ (2542) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา ผลการศึกษาการ
บริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดลําปาง ตามความคิดเห็นของผูบริหาร พบวา ในการบริหารงานวิชาการ
สวนใหญไดปฏิบัติทั้ง 4 งาน คือ งานสื่อการเรียนการสอนและการใชแหลงทรัพยากรทองถ่ิน     
งานนิเทศทางวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล งานหลักสูตรและการใชหลักสูตร สวนครูผูสอน
สวนใหญ เห็นวาในการบริหารงานวิชาการสวนใหญไดปฏิบัติทั้ง 4 งาน คือ งานวัดผลและ
ประเมินผล งานสื่อการเรียนการสอน และการใชทรัพยากรทองถ่ิน งานนิเทศทางวิชาการและงาน
หลักสูตรและการใชหลักสูตร สําหรับปญหาการบริหารงาน พบวา การบริหารหลักส
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หลักสูตร ทั้

ําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนไดดําเนินงานดานการ
บริหารงานว

รียนควรรวมมือกับชุมชน ประชุม ปรึกษาหารือเพื่อวางแผนงานวิชาการ ผูบริหารควร
เปนผูนําในก

และ
เหมาะสมโร

งผูบริหารและครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจ สวนงานสื่อการสอนและการใช
ทรัพยากรทองถ่ินสวนใหญไมไดจัดทําระเบียนแหลงวิทยากรทองถ่ินไว  ดานการนิเทศทางวิชาการ
ยังขาดการนิเทศอยางเปนระบบและความตอเนื่อง และสวนงานวัดและประเมินผลยังขาดแบบสอบ
ที่ไดมาตรฐาน 

สมแพน จําปาหวาย (2542) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน พบวา มีสภาพการ
บริหารงานวิชาการทั้ง 7 ดาน คือ ดานการบริหารหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานวัสดุอุปกรณ
และส่ือการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ปญหาในการบริหารงานทั้ง 7 ดานอยูใน
ระดับมาก โรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันมีสภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05 ผูตอบแบบสอบถามเสนอใหโรงเรียนเนนดานการเรียนการสอน และดานการวัดและ
ประเมินผล 

รุง ลอยเลิศ (2542) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา อ

ิชาการ ดานการสอนและดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในทุกปจจัยยอย  
แตพบวาบางปจจัยยอยยังดําเนินงานไดไมถูกตองหรือครบถวนตามหลักการและขั้นตอน ซ่ึงเปน
เหตุใหชุมชนขาดความเชื่อมั่น ขาดความศรัทธาตองานวิชาการของโรงเรียน ไดแก การสราง
บรรยากาศทางวิชาการ การพัฒนาครูทางดานวิชาการและการสอน การใชนวัตกรรมการสอน การ
ใชเทคโนโลยีทางการสอนและสื่อการสอน การสอนซอมเสริม และการใชทรัพยากรในชุมชน 

สําหรับขอเสนอแนะทางการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ พบวา ดานการบริหารงาน
วิชาการโรงเ

ารสรางบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน และสงเสริมใหครูเขารับการอบรมประชุม 
สัมมนา เพื่อพัฒนาครูทางดานวิชาการและการสอนอยูเสมอ ควรสรางขวัญและกําลังใจแกครูโดย
การยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจในการปฏิบัติ ควรมีพฤติกรรมเปนผูนําทางวิชาการเพื่อเปนแบบอยาง
แกครู และควรทําการนิเทศการสอนในลักษณะการใหความรูแกครูอยูเสมอ ดานการสอน ครูผูสอน
ควรศึกษาหลักสูตรกอนการวางแผนและเตรียมการสอน ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน
นักเรียนเปนศูนยกลาง ควรใชวิธีการวัดผลประเมินและการสอนซอมเสริมอยางหลากหลายและ
เหมาะสมกับนักเรียน โรงเรียนควรอบรมใหครูผูสอนสามารถใชนวัตกรรมอยางหลากหลาย 

งเรียนควรอบรมใหครูผูสอนสามารถใชนวัตกรรมการสอน เทคโนโลยีทางการสอน
และส่ือการสอนประกอบการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน โรงเรียนควรสรางความศรัทธาดานวิชาการตอชุมชนและรายงานเกี่ยวกับตัวนักเรียนให
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ผูปกครองทราบ ออกเยี่ยมเยียนผูปกครองนักเรียนและนักเรียนตามบาน ใชทรัพยากรในชุมชน
ประกอบการเรียนการสอน และใชส่ิงพิมพประชาสัมพันธโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ ควรขอความ
ชวยเหลือและความรวมมือจากชุมชนเปนครั้งคราว โดยเนนทางดานวิชาการเปนหลัก 

รุงศิริน ไตรโยธี (2542) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา การ
เตรียมการนิเทศภายในมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก คือการแตงตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายใน
เพื่อรับผิดชอบและมอบหมายงาน สําหรับกระบวนการนิเทศภายในที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับไดดังนี้ การวางแผนการนิเทศภายใน การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ
การปฏิบัติการนิเทศภายใน และการประเมินผลการนิเทศภายใน 

ปญหาและขอเสนอแนะของการนิเทศภายใน พบปญหาในเรื่องผูนิเทศมีงานที่รับผิดชอบ
มากไมมีเวลาดําเนินการนิเทศ นิเทศไมตอเนื่อง ขาดการประเมินผล ผูรับการนิเทศไมมีสวนรวมใน
การวางแผนการนิเทศ ขอเสนอแนะคือ ควรจัดอบรมสัมมนาในเรื่องการนิเทศภายในใหแกผูนิเทศ
และผูรับการ

ัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
ทดสอบแตล  

การมอบหมายหนาที่การนิเทศการศึกษา มีการมอบหมายหนาที่การนิเทศใหผูชวยผูบริหาร ดาน

นิเทศใหเขาใจ มีการระดมความคิดวางแผนรวมกัน 
ธํารงชาติ ธรรมชาติ (2542) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ พบวา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก แตเมื่อพิจารณาแตละงานพบวา งานนิเทศภายในอยูในระดับปานกลาง สวนงานอื่นๆ อยู
ในระดับมาก จําแนกตามตัวแปรประสบการณ พบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสบการณ
ตางกัน มีการปฏิบัติงานวิชาการโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีน

ะงาน พบวา งานหองสมุดผูบริหารปฏิบัติงานแตกตางกันนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 
จําแนกตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน พบวา ขนาดของโรงเรียนที่สังกัดตางกันมีการปฏิบัติงาน
วิชาการไมแตกตางกัน แตเมื่อทดสอบแตละงาน พบวา งานประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

พิเชฏฐ  ดงปตถา (2544) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครสวนใหญมีการจัดการควบคุมติดตาม และพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ ทั้ง 8 ดาน คือ ดานการวางแผนงานทางวิชาการ มีการประเมินผลการวางแผนโดยสรุป และ
รายงานผลเมื่อส้ินปการศึกษา ดานหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร มีการติดตามและ
ประเมินผลการใชหลักสูตรโดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน มี
หลักการจัดครูเขาสอน โดยจัดตามความสามารถและความถนัดของครู ดานการนิเทศการศึกษา มี

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 54 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ดานวัสดุ
อุปกรณและสื่อการเรียนการสอน มีการเก็บรักษาสื่อ โดยใหครูผูสอนเก็บเอง ดานหองสมุดมีการ
ประเมินผลก

กอบพบวา งานหองสมุดและงานนิเทศ
ภายในไมแต

ก

ารใชหองสมุด โดยประเมินผลจากสถิติผูมาใชหองสมุด และดานการวัดผลและประเมินผล 
มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการประเมินการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน 
โดยตรวจสอบผลการเรียนในแตละภาคเรียน สวนปญหาการบริหารงานวิชาการที่พบ คือ บุคลากร
ของโรงเรียนเขาใจกระบวนการปฏิบัติงานวิชาการไมตรงกัน ครูบางคนไมเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร โรงเรียนขาดการนิเทศการสอนอยางสม่ําเสมอ ขาดสถานที่ที่
เหมาะสมในการจัดกิจกรรม ขาดงบประมาณในการจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตรและหนังสือ
ตํารา และยังขาดเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ไดมาตรฐาน 

สมชาย คงสวาง (2544) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับความตองการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา พบวา 
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา มีความตองการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและรายองคประกอบอยูในระดับมาก ผูบริหารที่มี
ประสบการณการดํารงตําแหนงตางกัน มีความตองการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม
และรายองคประกอบไมแตกตางกัน ผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกัน มีความ
ตองการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่มีหองเรียนตั้งแต 12 หองเรียนขึ้นไป มี
ความตองการพัฒนาการบริหารงานวิชาการมากกวาผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
หองเรียนต่ํากวา 12 หองเรียน เมื่อพิจารณาเปนรายองคประ

กตางกัน และขอเสนอแนะนั้นควรจัดใหมีโรงเรียนผูนําการใชหลักสูตร เพื่อเปน
ตนแบบ ควรมีครูเพียงพอตรงกับความตองการ ควรมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการ
เรียนการสอน ควรนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงการสอนของครู ควรมีหองสมุดเปน
เอกเทศและมีหนังสือเพียงพอ ควรสงเสริมใหครูนิเทศกันเอง ควรประชุมวางแผนการดําเนินงาน
กันทุกฝายและควรใหบุคลากรเขารับการอบรมทุกครั้ง 

สุพจน อริยะจักร (2545) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนางานวิชาการดานการจัดการ
เรียนการสอน ของโรงเรียนวัดปากลอง สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ผล
การศึ ษาพบวา ความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ในการบริหารงานวิชาการดาน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดปากลอง พบวาสวนใหญพึงพอใจดานการจัดหองสมุดและ
งานสงเสริมการสอน เพราะโรงเรียนสามารถพัฒนา และปรับปรุงหองสมุดใหกวางขวางขึ้น สะดวก
ตอการศึกษาคนควาของครู นักเรียน และชุมชน มีการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดเพิ่มเติมอยูเสมอ 
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รวมทั้งในหองสมุดมีหนังสือหลากหลายประเภท นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมตางๆ เพื่อ
กระตุนใหนักเรียนไดเขาไปใชหองสมุดอยางสม่ําเสมอ ที่สําคัญที่สุดที่พึงพอใจคือ เปดโอกาสให
ชุมชนไดเขามาใชบริการศึกษาคนควาในหองสมุดไดทุกวันอีกดวย สําหรับส่ิงที่สวนใหญพึงพอใจ
นอย ไดแก การจัดสื่อการเรียน เพราะปจจุบันโรงเรียนวัดปากลองมีส่ือการเรียนนอย โดยเฉพาะสื่อ
การเรียนที่ท

ตรคือ ครู
ขาดความรูค

นครู จํานวนครูไมครบชั้น 
ขอเสนอแนะ



ยางตอเนื่อง ขอเสนอแนะ 

ันสมัย ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
สวนความตองการของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน ในการบริหารงานวิชาการดาน

การจัดการเรียนการสอน พบวา สวนใหญมีความตองการเกี่ยวกับการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัยโดยเฉพาะสื่อประเภทเครื่องมือ หรือโสตทัศนูปกรณ เพราะจะทําใหการถายทอดความรู
จากครูไปยังนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

วรเชษฐ จันทรภิรมย (2546) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาไดมีการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาทุกดาน ทั้ง 9 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการดานหลักสูตร ดานการเรียน
การสอน ดานการประเมินผล ดานการเรียนการสอน ดานการประเมินผล ดานการนิเทศภายใน  
ดานการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ ดานการบริหารโครงการ ดานการวิจัยและการพัฒนาและการ
บริหารงานดานวิชาการดานการประเมินผลงานปญหาการบริหารดานวิชาการดานหลักสู

วามเขาใจเกี่ยวกับการทําสาระตางๆ ของหลักสูตรใหม ขอเสนอแนะ ควรจัดอบรมให
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําสาระหลักสูตรการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แกคณะครู และผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดถึงผูเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ ปญหา
การบริหารงานวิชาการดานการเรียนการสอน คือ สถานศึกษาขาดแคล

 ควรจัดรวมโรงเรียนของหองเรียนที่อยูใกลเคียงเขาดวยกัน 
ปญหาทางดานการบริหารงานวิชาการดานการวัดและประเมินผล คือการวัดและ

ประเมินผลไมเปนไปตามสภาพที่แทจริง ขอเสนอแนะ ควรมีการประเมินผลตามสภาพความเปน
จริง ปญหาการบริหารงานวิชาการดานการนิเทศภายใน  คือการขาดการวางแผนการนิเทศ
ขอเสนอแนะ การวางแผนและการแตงตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการนิเทศภายใน ปญหาการ
บริหารงานวิชาการดานพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ คือขาดการสงเสริมและการพัฒนาใหครูไดศึกษา
ดูงานในสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จ ขอเสนอแนะ ควรวางแผนในการสงเสริมและพัฒนาครูให
เปนไปอยางตอเนื่อง ปญหาการบริหารงานวิชาการดานการวิจัยการพัฒนา คือ ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา ไมมีความรูความเขาใจในการจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน ขอเสนอแนะควรดําเนินการ
สงเสริมและจัดอบรมใหความรูและการทําวิจัยในชั้นเรียน ปญหาการบริหารงานวิชาการดานการ
บริหารโครงการทางวิชาการคือ ขาดการกํากับ ติดตามและประเมินผลอ
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ควรวางแผน

มเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 2) สงเสริมให
ครูผูสอนให

ีเพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด และประสบการณในการทํางานแตกตาง
กันมีความคิดเห

ีเพศ และวุฒิการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นของผูบริ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

ในการจัดทําโครงการทางวิชาการโดยตองกํากับติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 
ปญหาการบริหารงานวิชาการดานการบริหารระบบสารสนเทศคือ ขาดการนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อ
หาแนวทางในการกําหนดเปนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา ขอเสนอแนะควรจัดเก็บขอมูลสารสนเทศให
ครบทุกดาน และปญหาการบริหารงานวิชาการดานประเมินผลงานทางวิชาการคือ ขาดการวางแผน
ในการประเมินผลงานทางวิชาการ 

มานพ วรรณภิละ (2549) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน 
เขต 1 ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้ 

1. ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ที่สําคัญ 2 อันดับแรก คือ 1) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาหมายเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร และ2) จัดประชุมคณะครูและผูเกี่ยวของเพื่อทําความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  

2. ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ที่สําคัญ 3 อันดับแรก คือ 1) จัดประชุม
คณะครูและผูเกี่ยวของเพื่อทําควา

นักเรียนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและ 3) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร  

3. ครูผูสอนที่ม
็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

4. ผูบริหารสถานศึกษาที่ม
หารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด

เล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
5. ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในการบริหารแตกตางกันมีความคิดเห็น

ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ใน
เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6. ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวา การบริหารงานวิชาการเปนงานที่มีขอบขาย
กวางขวาง ครอบคลุมตั้งแต หลักสูตรและการใชหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมหองสม

น
รวมกันวางแผนการด

 

 

                                                              
                                 

ิดในการทําวิจยั (Conceptua a

ุด การนิเทศภายใน การวัดและประเมินผล และกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนโดยตรง ที่จะกอใหเกิดผลดีตอคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีผูบริหาร ครูวิชาการและครูผูสอ

ําเนินงานอยางมีขั้นตอน และดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย 
 
 

 

การบริหารงานวิชาการ  
 

                                                                 ความพึงพอใจ 
 
 
 
 

1. ดานหลักสูตรและ

ประเมินผล 

 

บุคลากรในโรงเรียน 
ขยายโอกาสทางการศึกษา 
1. ครูวิชาการ 
2. ครูผูสอน 
 

การใชหลักสูตร 
2. ดานการจดักิจกรรม 

การเรียนการสอน 
3. ดานหองสมุด 
4. ดานการนเิทศภายใน 
5. ดานการวัดผล

 
                                                              
  
  

ภาพที่ 2.2   กรอบแนวค l Fr mework) 
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