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ในการวิจัยเรื่องความพึ งพอใจเกี่ยวกับการบริห ารงานวิชาการของครูวิชาการและ
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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1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
เชลลี (Shelly,1975:252-268) ไดสรุปทฤษฎีความพึงพอใจไววาเปนความรูสึกชอบ
แบบของมนุษย คือความรูสึกในทางบวกและในทางลบ ซึ่งความรูสึกของมนุษยจะตกอยูในกลุม
ความรู สึ ก สองแบบนี้ ความรู สึ ก ในทางบวกคื อ ความรู สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล ว จะทํ า ให เ กิ ด ความสุ ข
ความรู สึก นี้เ ป น ความรู สึก ที่ แ ตกตา งจากความรู สึก ทางบวกอื่ น ๆ คื อ เป น ความรูสึ ก ที่ มีร ะบบ
ยอนกลับความสุขสามารถทําใหเกิดความสุข หรือความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นอีกได จะเห็นไดวา
ความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอน และความสุขนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวก
อื่นๆ ความรูสึกทางบวก ความรูสึกทางลบและความสุข มีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอนและ
ระบบความสัมพันธของความรูสึกทั้งสามนี้เรียกวา ระบบความพอใจ โดยความพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ
มีความรูสึกทางบวกมากกวาความรูสึกทางลบ ความพอใจสามารถแสดงออกมาในรูปของความรูสึก
ทางบวกแบบตางๆ ได และความรูสึกทางบวกนี้ยังเปนตัวชวยใหเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้นไดอีก
เฮอรซเบิรก และคณะ (Herzberg and Others) ไดพิมพบทวิจารณขอมูลเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการทํางานที่สําคัญสรุปวามีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานของ
คนงานกับผลการปฏิบัติงาน กลาวคือหากคนงานไดรับการตอบสนองความตองการยอมกอใหเกิด
ความพึงพอใจ ความพึงพอใจของคนงานนํามาซึ่งความขยันขันแข็งและเสียสละอุทศิ ตนเพื่อการ
ทํางานผลการปฏิบัติการที่สูงทําใหผลผลิตขององคการเพิ่มขึ้นดวย ตอมาเขาไดทําการศึกษากลุม
ตัวอยางที่เปนนักบัญชีและวิศวกรมากกวา 200 คน โดยการสัมภาษณวามีปจจัยใดบางในการทํางาน
ที่ทําใหพวกเขาพอใจหรือมีความสุขพบวาตัวแปรที่ทําใหบุคคลในองคการเกิดความรูสึกที่ดี (Good
feelings) ไดแก ความสําเร็จของงาน ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในตําแหนง การไดรับการ
ยอมรับนับถือ และกิจกรรมระหวางการทํางาน สวนตัวแปรที่ทําใหบุคคลในองคการเกิดความรูสึก
ที่ไมดี (Bad feelings) ไดแก สภาพการทํางาน การบังคับบัญชา เงินเดือน ความมั่นคงในงาน
กฎระเบียบและการปฏิบัติขององคการและความสัมพันธระหวางบุคคลในงาน เขาจึงไดสรุปเปน
ทฤษฎี 2 ปจจัย ซึ่งกลาวถึงมนุษยทกุ คนจะมีความตองการ 2 ดาน คือ ความตองการทางสุขอนามัย
(Hygiene needs) หรือปจจัยภายนอก (Extrinsic factors) และความตองการดานการจูงใจ (Motivator
needs) หรือปจจัยภายใน(Intrinsic factors) (Dipboye and Others,1994:148) ซึ่งทฤษฎีของเฮอรซเบิรก
ถูกจัดอยูใ นกลุมทฤษฎีจูงใจแบบเนื้อหา (Content theories) ดวยเชนกัน
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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 สิ่งเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 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 ซึ่งอาจเปนทางบวกหรือทางลบแลวแตกรณี แตความพึงพอใจในงานเปนเรื่อง
ที่เปนความรูสึกของบุคคลที่เปนไปในแนวทางบวกตอการทํางาน ซึ่งจะกอใหเกิดแรงผลักดันให
สวามิภักดิ์และทุมเทตอการทํางาน
วอลเลสไตน (Wallestein,1971:25-26) ไดใหความหมายความพึงพอใจวา ความพึง
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) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่
ไมตองการ
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กูด (Good,1973:320) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับ
ความพอใจ ซึ่งเปนผลจากความสนใจตางๆ และทัศนคติของบุคคลที่มีตองาน
จากความหมายของความพึงพอใจหลายๆ ความหมายที่กลาวมาแลว พอสรุปไดวา
ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึกสวนบุคคลหรือทัศนคติตองาน ซึ่งอาจเปนทางบวกหรือทางลบ
แลวแตกรณี ทางดานบวกจะเปนความรูสึกที่มีความสุขเกิดขึ้นเมื่อไดรับความสําเร็จตามมุงหมาย
และดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจและไมมีความสุข
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1.3 ความสําคัญของความพึงพอใจ
ความสําคัญของความพึงพอใจ มีนักการศึกษาไดใหความเห็นไวดังนี้
วีรนาถ มานะกิจ (2531:151) กลาววา ความพึงพอใจมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบ ปฏิกิริยาโตตอบตลอดจนแรงจูงใจในการทํางาน
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535:145) กลาวถึงความสําคัญของความพึงพอใจ วามี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงาน 3 ประการ ดังนี้
1. การรั บรู ป จ จัย ต า งๆ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธกั บ ความพึ ง พอใจในงานทํ า ให
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
ความรู สึ ก ที่ ดี ต อ งาน ถึ ง แม ว า หน ว ยงานจะมี วั ส ดุ อุ ป กรณ อ ย า งเพี ย งพอ มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู
ความสามารถเปนอยางดี ขาดความตั้งใจ ขาดความกระตือรือรนในการทํางานแลว องคกรหรือ
หนวยงานก็จะประสบปญหา หรือไมประสบผลสําเร็จในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพได
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2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการนับไดวา เปนปจจัยสําคัญยิ่งในการบริหารโรงเรียนทุก
ระดับ ดังที่ ปรียาพรวงศ อนุตรโรจน (2535:15) กลาววา งานวิชาการ เปนงานหลักของการบริหาร
สถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณา
ไดจากผลงานดานงานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา
และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา และเกี่ยวของกับผูบริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวของทางตรงหรือทางออม 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 ซึ่งสถานศึกษานั้นจะเปนขนาดใดก็ตาม
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. หลั ก แห ง ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) คื อ หลั ก การที่ ส ามารถทํ า ให
ผลผลิ ต มี คุ ณ สมบั ติ ต ามจุ ด มุ ง หมายของหลั ก สู ต ร มี ค วามรู ความสามารถ มี ทั ก ษะ และมี
ความสามารถในดานการจัดการ
กิติมา ปรีดีดิลก (2532:48-51) กลาววา การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของ
โรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือหรือเลวขึ้นอยูกับการบริหารงานวิชาการทั้งสิ้น ดังนั้นในการบริหารงาน
วิชาการ ผูบริหารจําเปนตองมีหลักการในการบริหารงานดานนี้อยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากงาน
ดานวิชาการแตกตางกันไปในรายละเอียดของงาน แตหลักการสําคัญรวมกันที่ควรนําไปปฏิบัติใน
การบริหารงานวิชาการ พอสรุปดังนี้
1. การจัดทําแผนงานวิชาการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือนโยบายหลัก
2. การบริหารงานวิชาการมุงความรวมมือกันทํางาน
3. ควรกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหผูปฏิบัติ
4. ควรสงเสริมใหผูรวมงานใหปรับปรุงตนเองดานวิชาการ
5. ริเริ่มสรางสรรคในการปรับปรุงงานวิชาการ
6. ผูบริหารควรใชเทคนิคการสงเสริมคนอื่นมากกวาการสอนคนอื่น
7. มีการใหขวัญกําลังใจในการทํางาน
8. ควรมีคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ
9. ใหครูเขาใจวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของการสอนทุกวิชาที่รับผิดชอบ
10. ติดตามประเมินผลงาน
จากแนวคิดของนักการศึกษาและนักวิชาการดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา การ
บริหารงานวิชาการนั้นเปนงานที่สําคัญ ถือไดวาเปนหัวใจ และเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่
ผูบริหารจะตองใหความสําคัญ เนื่องจากการบริหารงานวิชาการมีความเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกๆ
ดานในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเปนจุดมุงหมาย
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
สถานศึ ก ษาหรื อ โรงเรี ย น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการเรี ย นการสอนให ไ ด ผ ลดี แ ละมี
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 ตองหาทางชวยเหลือผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพที่แตละคนมี
และนิพนธ กินาวงศ (2523:67) ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการวา หมายถึง งานที่
ผูบริหารจะตองรับผิดชอบเปนอันดับแรกเพราะเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา คือ การใหบริการ
ดานวิชาการ ซึ่งถือไดวาเปนหัวใจของโรงเรียน ถาหากงานบริหารงานวิชาการลมเหลว แสดงวาการ
บริหารโรงเรียนไมมีประสิทธิภาพ และบันลือ พฤกษะวัน (2522:155) ไดกลาววา การบริหารงาน
วิชาการเปนงานหลักของโรงเรียนซึ่งเกี่ยวของกับการเรียนการสอน 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
เรี ย นรู โอกาสในการเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาการของเด็ ก การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ชั ก นํ า ให เ ด็ ก ได มี
ประสบการณใ ห เ กิด การเรีย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองเพื่ อพัฒ นาให เ ปน คนที่ สมบูรณ เชน เดี ย วกั บ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541:84) ไดใหความหมายของงานวิชาการวา
หมายถึง งานการปรับปรุงและพัฒนาที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนใหบังเกิดผลดีสอดคลองกับ
จุ ด หมายของหลั ก สู ต ร และกมล ภู ป ระสริ ฐ (2526:6) ได ก ล า วว า การบริ ห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึกษาหมายถึง การบริหารงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเปนเปาหมายสูงสุด
ของภารกิจของสถานศึกษา โดยจะตองมีการวางแผนในการพัฒนาหรือการวางแผนในเชิงกลยุทธ
เพื่อการนําแผนไปปฏิบัติ และสุดทายตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากความหมายของการบริหารงานวิชาการ ที่นักการศึกษาและหนวยงานทางการ
ศึกษากลาวขางตน สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิด ทุกดาน
เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใหผูเรียน
ไดเกิดการเรี ยนรู มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ประสบการณ และพัฒนาตนเองทุ กๆ ดานตามที่
หลักสูตรกําหนดไว
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2.3 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการ ถือเปนงานหลักของการบริหารโรงเรียน งานวิชาการชวย
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และพัฒนาสติปญญา ทําใหผูเรียนมีคุณคาในสังคม ดังที่นักการศึกษาและ
หนวยงานทางการศึกษาไดใหความสําคัญไวดังนี้
พนัส หันนาคินทร (2524:235) กลาวถึง ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ
ไววา งานวิชาการเปน หัวใจของโรงเรียนเปน ชีวิตจิตใจของสถาบันทีเ ดียว สวนงานอื่ นๆ เปน
องคประกอบที่จะทําใหชีวิตในสถาบันดําเนินไปดวยความราบรื่นเทานั้น
ภิญโญ สาธร (2526:324) กลาววา การบริหารงานวิชาการเปนกิจกรรมทุกชนิดใน
โรงเรียนซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนาปรับปรุง การเรียนการสอนของนักเรียนใหไดผลดีมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ซึ่งผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําดานวิชาการ เพราะหนาที่ของสถานศึกษาทุกแหง คือ
การใหความรูแกนักเรียนดานวิชาการ ดั้งนั้น การบริหารงานวิชาการจะมีความสําคัญเปนอันดับแรก
ของการบริหารสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (2527:160) ไดใหความสําคัญของการบริหาร
วิชาการ ไวดังนี้
1. เปนตัวกําหนดปริมาณงานของโรงเรียน เพราะงานวิชาการเปนงานหลัก
ของโรงเรียน ดังนั้นเมื่อโรงเรียนมีปริมาณงานวิชาการมาก ปริมาณงานดานอื่นๆ ยอมมีมากดวย
2. เป น ตั ว กํา หนดนโยบายในการบริหารโรงเรีย น การจัดสรรทรัพ ยากร
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
คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาจะพิ จ ารณาได จ ากผลงานด า นวิ ช าการเป น สํ า คั ญ เพราะงานวิ ช าการ
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
ปฏิบัติงานวิชาการเปนทั้งศาสตรและศิลปะที่ยากยิ่งไมเหมือนกับการปฏิบัติงานกอสรางการปฏิบัติงาน
การเงินหรือการปฏิบัติงานบุคคลที่เปนงานที่มีกฎเกณฑ ระเบียบแบบแผนตายตัว สวนการปฏิบัติงาน
วิชาการนั้น เปนทั้งศาสตรและศิลปะประกอบกัน คือจะตองมีหลักวิชาการที่ดี มีศิลปะที่จะนําผูอื่น
ไปสูจุดปลายทางที่ตองการ
มิลเลอร (Miller อางใน ยุทธศักดิ์ ฮมแสน,2535:17) ไดกลาวไววา งานวิชาการเปน
หัวใจของโรงเรียนและมีความสําคัญมากที่สุด โรงเรียนตองรับผิดชอบในการจัดโปรแกรมการสอน
และควบคุมการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลใหเปนไปตามความตองการประเทศชาติ
สํ านัก งานคณะกรรมการการประถมศึก ษา (อ างใน อํ า ภา บุญชว ย,2537:10-14) ได เ สนอแนะ
กระบวนการบริหารงานวิชาการ สําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาไว 4 ขั้น ดังแผนภูมิที่ 1
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา การศึกษาสภาพทั้ง 2 อยางนี้ อาจ
ทําไดในเรื่องตอไปนี้
1. ขอมูลตางๆ ของโรงเรียน เชน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.2 ยอดรวมแสดงผลการสอบรายป
1.3 สถิติการมาเรียนของนักเรียน
1.4 จํานวนอัตราการซ้ําชั้น
1.5 สื่อการเรียนการสอน
1.6 การนิเทศภายใน
1.7 การสอนซอมเสริม
1.8 โครงการตางๆ
2. ขอมูล การกําหนดที่ตองยึดเปนแนวทาง เชน
2.1 แผนการศึกษาแหงชาติ
2.2 หลักสูตร เอกสารหลักสูตร หนังสือแบบเรียน
2.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย การประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรนโยบายกระทรวง กรม หนวยงานตนสังกัด เปนตน สวนวิธีการศึกษา อาจทําไดโดย
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สํารวจ บันทึกรายการ ศึกษาวิจัย ใชสื่อหรือเครื่องมือ เชน เครื่องมือประเมินคุณภาพที่หนวยงานจัด
ศึกษาโดยการสัมมนา
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน
การวางแผนลวงหนาอยางเปนระบบ รอบคอบ มีขั้นตอน จะทําใหงานดําเนินไป
อยางราบรื่น ผูบริหารตองจัดใหมีการวางแผน โดยปฏิบัติดังนี้
1. จัดทําแผนงาน และโครงการวิชาการประจําป เพื่อใหการวางแผนงาน
สํา เร็ จ ลุ ลว งไปด ว ยดี ผู บริ ห ารโรงเรี ย นตอ งให บุค ลากรทุ ก ฝ ายมีส ว นร ว มและรั บ ผิด ชอบการ
ปฏิบัติงานตั้งแตตนเพื่อทุกคนจะไดมีความสํานึกในความเปนเจาของหนวยงาน และจะไดใหความ
ร ว มมื อ ด ว ยดี เมื่ อ กํ า หนดแผนงานเสร็ จ แล ว ก็ จั ด ทํ า โครงการสนั บ สนุ น แผนงานวิ ช าการให
ครอบคลุมงานตอไปนี้
1.1 การกําหนดเปาหมาย และวางแผนงานวิชาการ
1.2 จัดหาและสงเสริมการใชสื่อการเรียน
1.3 การวางแผนการสอน
1.4 การจัดแบงกลุมนักเรียน
1.5 การนิเทศการสอน
1.6 หองสมุด
1.7 การวัดและประเมินผล
1.8 พัฒนาการสอนในกลุมประสบการณหรือแผนการเรียนตางๆ
1.9 การสอนซอมเสริม
1.10 การใชทรัพยากรในชุมชนเพื่อการเรียนการสอน
1.11 รายงานผลการเรียนฯลฯ เปนตน
โรงเรี ย นจะมี โครงการในแผน งานวิชาการมากน อ ยเพี ย งใดขึ้นอยูกั บ
ขนาดของโรงเรียน บุคลากร วัสดุอุปกรณ และงบประมาณ ตลอดจนนโยบาย วัตถุประสงคและ
เปาหมายของโรงเรียน
2. การจัดปฏิทินปฏิบัติงาน ในรอบปการศึกษาหนึ่งๆ มีกิจกรรมหลายอยาง
ที่โรงเรียนตองปฏิบัติ การจัดใหมีการปฏิบัติงานใหชัดเจนวาวันใด เดือนใด จะประกอบกิจกรรม
อะไร ทั้งนี้เพื่อเปนเครื่องเตือนความจําของผูรับผิดชอบใหปฏิบัติงานใหเสร็จตามเวลา
3. การจั ด ทําแผนการสอน ผู บริ หารโรงเรีย นควรจะควบคุ ม ติด ตามการ
ปฏิบัติการสอนของครู ใหเปนไปตามเนื้อหาและกําหนดเวลาที่ระบุไวในคูมือและแผนการสอน
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4. การจัดตารางสอน ผูบริหารโรงเรียนควรมอบใหผูชวยฝายวิชาการและ
คณะทํางานเปนผูจัดทําตารางสอน โดยผูบริหารคอยควบคุมดูแลใหเปนไปตามหลักเกณฑการ
จัดทําตารางสอน
5. การจัดครูเขาสอน ผูบริหารโรงเรียนควรคํานึงถึงความตองการและความ
ถนั ด ของครู เช น ครู ส อนชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 ควรเป น ผู ที่เ ขา ใจเด็ ก วั ย นี้ เ ป น อย า งดี รู ค วาม
ตองการและความสามารถของนักเรียน
6. การจัดนักเรียนเขาชั้นเรียน ผูบริหารโรงเรียนตองมีความรู ความเขาใจใน
การจัดนักเรียนเขาชั้นเรียน
ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินตามแผน
ในขั้นนี้ผูบริหารโรงเรียนจะตองดําเนินการตามแผนงานวิชาการดังตอไปนี้
1. ตรวจการเตรียมกานสอนหรือบันทึกการสอน
2. ใหครูเขาปฏิบัติการสอนตรงตามเวลา
3. ควรคุ ม กํ า กั บ ติด ตามและนิ เ ทศให ค รู ดํ า เนิ น การสอนให เ ป น ไปตาม
แผนการสอนหรือคูมือครู
4. จัดครูเขาสอนแทนในกรณีครูไมมาปฏิบัติการสอน
5. ควบคุม ดูแล ใหครูจัดสอนซอมเสริมนักเรียน
6. สนั บ สนุ น ให ค รู จั ด กิ จ ก รรมต า งๆ เพื่ อ ส ง เสริ ม การเรี ย นการสอนให
สมบูรณยิ่งขึ้น
7. ควบคุม ติดตาม ใหครูที่รับผิดชอบงานและโครงการเปนไปตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน

มห

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล
การประเมินผลงานวิชาการเปนสิ่งจําเปน เพราะจะทําใหทราบวา การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด บรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม จะไดหาทางปรับปรุงแกไขใหดี
ขึ้นตอไป
ในเรื่องของการประเมินผลทางวิชาการ ผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทและหนาที่
ดังตอไปนี้
1. การประเมินผลการเรียนของนักเรียน มีแนวปฏิบัติ เชน
1.1. จัดหาเครื่องมือประเมินผลทุกชนิด เพื่อใหครูสะดวกในการใช
1.2. สงเสริมใหครูประเมินผลการเรียน เพื่อจะไดแนะนํา ชวยเหลือและ
ใหการนิเทศในลักษณะตางๆ
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1.3. รั บ ฟ ง ป ญ หาในการประเมิ น ผลการเรี ย น เพื่ อ จะได แ นะนํ า
ชวยเหลือและใหการนิเทศในลักษณะตางๆ
1.4. จัดหาวั สดุ อุ ปกรณ สื่ อการเรี ย น เพื่อ ใหครู ใชสอนซอมเสริ ม แก
นักเรียน
1.5. ประสานสัมพันธกับทางผูปกครองนักเรียน เพื่อรายงานความกาวหนา
ของนักเรียนและหาแนวทางรวมมือกันพัฒนาเด็ก
1.6. ประเมินผลความกาวหนาทางวิชาการของโรงเรียน แลวนําผลมา
เปรียบเทียบกับปกอน เพือปรั
่ บปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นตลอดเวลา
2. การประเมินผลโครงการวิชาการของโรงเรียน มีแนวปฏิบัติ เชน
2.1 เปนผูริเริ่มและสงเสริมการจัดทําโครงการวิชาการของโรงเรียน
2.2 พิจารณาและประเมินความสําคัญของโครงการรวมกันกับครู
2.3 ติดตามและชวยเหลือการดําเนินงานตามโครงการ
2.4 ใหขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานของโครงการ
2.5 เปนผูประเมินหรือแตงตั้งคณะทํางานประเมินผลโครงการ
2.6 เปนผูตรวจสอบและตัดสินใจ ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือ
จัดทําโครงการตอเนื่อง
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู มีแนวปฏิบัติ เชน
3.1 สังเกตพฤติกรรมการสอนของครู
3.2 ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของครู โ ดยวิ ธี ก ารต า งๆ เช น สั ง เ กต
ความกาวหนาของเด็ก ตรวจสอบจากผลงานของเด็ก
3.3 รับฟงขอมูลจากผูปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู
3.4 จัดประชุมประเมินผลงานของครู
3.5 สรุ ป ผลจากการประเมิ น การทํ า งานโครงการวิ ช าการ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
3.6 ทําการประเมินตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
อําภา บุญชวย (2537:2) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวา โดยทั่วไปงาน
ในสถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนมักจะแยกเปน 6 งาน ในบางสถานศึกษาจะแยกยอยมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับปริมาณนักเรียนของแตละสถานศึกษา เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตร การจัด
โปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน จึงถือวางานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษา
สวนงานดานอื่นๆ เปนงานที่มาสนับสนุนวิชาการใหมีคุณภาพ
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สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการเปนงานที่มีความสําคัญที่สุดของโรงเรียน เพราะ
คุณภาพ มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจะดีหรือไมขึ้นอยูกับงานวิชาการเปนสําคัญ ซึ่งผูบริหาร
โรงเรียนตองเปนผูนําดานวิชาการ และงานวิชาการจะชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค คือ เปนคนดี มีปญญาและมีความสุข
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2.4 ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการเปนงานที่มีขอบขายกวางขวาง ครอบคลุมตั้งแตหลักสูตร
การเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล เปนตน ดังที่นักการศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา
ไดกลาวถึงขอบขายการบริหารงานวิชาการไวดังนี้
บันลือ พฤกษะวัน (2522 :155-156) ไดจําแนกขอบขายงานวิชาการดังนี้
1. งานอันเกี่ยวของกับการเรียนการสอนโดยตรง
1.1 การจัดเด็กเขาเรียน
1.2 การจัดครูเขาประจําชั้น ประจําวิชา
1.3 การจัดตารางสอน
1.4 การเตรียมงานกอนเปดเรียน
1.5 การบริการดานวัสดุหลักสูตร เชน โครงการสอน ประมวลการสอน
แบบเรียน ระเบียน วิธีวัดผล สมุดประจําตัว บัญชีเรียกชื่อ สมุดประจําชั้น
1.6 การจัดบริการหองสมุด ตํารับตํารา หนังสืออางอิงทั้งของครูและเด็ก
นักเรียน
1.7 การบริหารวัสดุอุปกรณการสอน
1.8 การยัดโครงการวัดผลการศึกษาไวตลอดป
1.9 การจัดทําโครงการวัดผลการศึกษาไวตลอดป
2. งานการจัดบริการอื่นที่เสริมการเรียนการสอน
2.1 การจัดบริการแนะแนว
2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของแผนกวิชา หรือหมวดวิชาตางๆ
2.3 การจัดกิจกรรมลูกเสือ
2.4 การจัดกิจกรรมยุวกาชาด
2.5 การจัดกิจกรรมการกีฬาและอื่นๆ
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3. งานเกี่ยวกับบุคลากร ไดแก การจัดสายงานตามหมวดหมูและความถนัด
ของครู เชน ครูหัวหนาฝาย ครูหัวหนาหมวดวิชาตางๆ ครูธุรการ ครูฝายปกครองและอื่นๆ ที่มุงจะ
ใหครูทุกคนไดทํางานตามที่สนใจ รวมทั้งการจัดครูเขาประจําชั้น
สงั ด อุ ท รานั นท (2526:40) ได ก ล า วถึ ง ขอบข า ยของงานวิ ช าการไว ว า ควร
ประกอบดวยหนวยงานยอยๆ ดังนี้
1. งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ไดแก การจัดบุคคล งานบํารุงขวัญ
บุคลากร
2. งานเกี่ยวกับหลักสูตร ไดแก งานพัฒนาหลักสูตร งานทําแผนการสอน
งานจัดตารางสอน งานเกี่ยวกับการสนับสนุนการสอน งานแนะแนวการศึกษา
3. งานที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ไดแก งานขอสอบมาตรฐาน งาน
วัดผลและประเมินผลการเรียน
4. งานประเมินโครงการที่เกี่ยวกับการสรางความสัมพันธกับชุมชน ไดแก
งานที่ใชแหลงวิทยากรชุมชน และการบริการทางวิชาการแกชุมชน
หวน พินธุพันธ (2528:45-56) กลาวถึงขอบขายของการบริหารงานวิชาการไววา
การบริ ห ารงานวิ ช า การเป น การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนโดยตรงครอบคลุ ม การ
ดําเนินงานดังนี้
1. หลักสูตร
1.1 การศึกษาความมุงหมายของหลักสูตร
1.2 ศึกษาโครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตร
1.3 การนําเอาหลักสูตรไปปฏิบัติใหไดผล
1.4 การประเมินหลักสูตร
2. แผนการสอน
3. การจัดตารางสอน
4. การปรับปรุงการเรียนการสอน
5. การใชเทคโนโลยีทางการสอนและสื่อการสอน
6. การจัดแบบเรียน
7. หองสมุดโรงเรียน
8. การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
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กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2533:39-46) จากเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ.2532 หมวดที่ 3 ไดกลาวถึงขายงานวิชาการไวดังนี้
1. การวางแผนงานวิชาการ
1.1 การรวบรวมและจั ด ทํ า ระเบี ย บและแนว ทางปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ งาน
วิชาการ
1.2 การทําแผนงานวิชาการ
2. การบริหารงานวิชาการ
2.1 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
2.2 การจัดทําแผนการเรียน
2.3 การจัดตารางสอน
2.4 การจัดครูเขาสอนแทน
3. การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ
3.1 การพัฒนาและการสงเสริมการเรียนการสอนแบบตางๆ
3.2 การจัดสอนซอมเสริม
3.3 การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน
3.4 การจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร
3.5 การพัฒนาครูทางดานวิชาการ
4. การจัดการเรียนการสอน
4.1 การจัดทําแผนการสอนรายวิชาและบันทึกการสอน
4.2 การจัดหา จัดทําใช บํารุงรักษาและสงเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน
5. การวัดและการประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
5.1 การดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน
5.2 การสรางและปรับปรุงเครื่องมือวัดผลการเรียน
5.3 การจัดใหมีเอกสารและแบบฟอรมเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การเรียน
5.4 การดําเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและการประเมินผลการเรียน
5.5 งานทะเบียนนักเรียน
6. การประเมินผลงานวิชาการ
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กิติมา ปรีดีดิลก (2532:58) แบงขอบขายการบริหารงานวิชาการออกเปน 6 ประการ

คือ
1. แผนการปฏิบัติงานดานวิชาการ
2. หลักสูตรและการสอน ประกอบดวย หลักสูตร โครงการสอน ประมวล
การสอน
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3. การจัดการเรียนการสอน ประกอบดวยการจัดตาราสอน การจัดชั้นเรียน
การจัดครูเขาสอน การจัดแบบเรียน การจัดหองสมุด การจัดทําคูมือครู
4. สื่อการสอน
5. การปรับปรุงการเรียนการสอน ไดแก การนิเทศการสอน การฝกอบรม
6. การวัดผลและประเมินผล
สุธีระ ทานตะวนิชย (2534:88-89) ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการไว 9
งาน คือ
1. งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
2. งานดานการเรียนการสอน
3. งานวัสดุประกอบหลักสูตรเพื่อสื่อการเรียนการสอน
4. งานวัดผลและการประเมินผล
5. งานหองสมุด
6. งานนิเทศการศึกษา
7. งานดานการวางแผนและการกําหนดวิธีการดําเนินงาน
8. งานสงเสริมการสอน
9. งานประชุมและการอบรมทางวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ(2530:28) ไดใหขอบขายของ
การบริหารงานวิชาการ ดังนี้
1. หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
2. การเรียนการสอน
3. การวัดผลประเมินผล
4. สื่อการเรียนการสอน
5. เอกสารประกอบหลักสูตร
6. กิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมอิสระและกิจกรรมอื่นๆ
7. การสรางหลักสูตรทองถิ่น
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8. การสอนซอมเสริม
9. การนิเทศการสอน
10. งานทะเบียน
11. สารสนเทศ
12. แผนปฏิบัติงาน
13. ปฏิทินปฏิบัติงาน
14. การประชุมทางวิชาการ
15. ขอมูลทางการศึกษา
16. งานอาชีพหารายไดระหวางเรียน
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535:17-19) กลาวถึงขอบขายงานวิชาการวาประกอบดวย
งานใหญๆ 4 ประการ คือ
1. การวางแผนงานวิชาการ เปนการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรนําหลักสูตร
ไปใช การจัดการ ลวงหนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน เชน การจัดแผนรายปฏิบัติงานวิชาการ ซึ่ง
ประกอบดว ย การประชุม เกี่ยวกั บหลักสูตร การจัด ปฏิทิ นการศึก ษา ความรับผิดชอบงานตาม
ภาระหนาที่ การจัดขั้นตอน และเวลาในการทํางาน โครงการสอน เปนการจัดรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิชาที่ตองสอนตาม หลักสูตร และการบันทึกการสอน เปนการแสดงรายละเอียดของเนื้อหาที่จะ
สอนในแตละคาบเวลาของแตละวันหรือสัปดาห โดยวางแผนไวลวงหนาและโครงการสอนเปนหลัก
2. การจัดการเรียนการสอน เชน การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัด
ครูเขาสอน การจัดแบบเรียน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝกงาน
3. จัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน เชน การจัดสื่อการเรียนการสอน
การจัดหองสมุด การนิเทศการสอน
4. การวัดและประเมินผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2530:53) ไดจัดทําโครงการพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียนเอกชน ในแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน ฉบับที่ 7 (2535-2539) เพื่อจัดสัมมนา
ทางวิชาการ ใหครูและผูบริหารระดับมัธยมศึกษาสามารถสรุปถึงขอบขายของการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา ไดดังนี้
1. หลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ
3. การวัดผลและประเมินผล
4. การผลิตและการใชสื่อ
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5. การจัดกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
6. การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา
7. การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
อุทัย บุญประเสริฐ (2532:36) ไดกลาวถึงงานวิชาการของโรงเรียนวาเปนงานที่มี
ขอบขายครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้
1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
2. การสอนและการจั ด การเ รี ย นการสอนให ส อดคล อ งกั บ หลั ก การและ
จุดหมายของหลักสูตรกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
3. กิจกรรมนั ก เรี ยนและการบริหารกิจกรรมนัก เรีย น ให ตอบสนองและ
เสริมสรางหลักสูตรใหเปนที
 ่สมบูรณ ใหมีคุณลักษะที่พึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตร
4. สื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมหองสมุด เพื่อสงเสริมการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรและสงเสริมความทันสมัยทางวิชาการ
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู
ตามจุดหมายและหลักการของหลักสูตรกับการประเมินมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน
6. การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางวิชาการ สําหรับบุคลากร
ของโรงเรียน
สรุปวา การบริหารงานวิชาการเปนงานที่มีขอบขายกวาง และครอบคลุมงานตางๆ
ในโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี
คุ ณ ภาพตามมาตรฐา นการจัด การศึก ษา เพื่ อใหผู เ รี ย นเกิด การเรี ย นรูอ ยา งมี ประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลตามเปาหมายที่วางไว

มห

3. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

โรงเรียนเปนหนวยงานระดับปฏิบัติการที่มีความสําคัญมากในการนําเอานโยบายและ
หลักสูตรไปปฏิบัติ เพราะเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ใหการศึกษาแกผูเรียนโดยตรง และการที่จะ
ดําเนินการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีกับผูเรียนนั้น ผูบริหาร
โรงเรียนครูผูสอนถือเปนตัวจักรที่สําคัญในการดําเนินงาน ดังที่นักการศึกษาไดกลาวไวดังนี้
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พนัส หันนาคินทร (2524 :62) กลาววา การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนก็คือ
1. งานดานเกี่ยวกับตัวครู ไดแกการจัดหาครูมาสอน การมอบหมายงานตางๆ
การสรางขวัญและกําลังใจ การพัฒนาตัวครู การนิเทศ การพิจารณาความดีความชอบ
2. งานดานเกี่ยวกับตัวนักเรียน ไดแก การแบงกลุมนักเรียน การสงเสริมนักเรียน
ทางวิชาการ การบริการตางๆ การสอนซอมเสริม การติดตอผูปกครอง
3. งานดานการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน ไดแก การใชหลักสูตร และการ
ประเมินผลงานและอื่นๆ เปนตน
4. งานดานจัดหาเครื่องอุปกรณการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดแก การ
จัดหาอุปกรณตางๆ จัดหาเจาหนาที่เพื่อบริการดานนี้แกครู การสรางมาตรการการเก็บรักษาและการ
นําไปใชใหเกิดผล
5. งานดานเกี่ยวกับบุคลากรการสอน เชน การทําทะเบียนประวัติเกี่ยวกับตัวครู
อุทัย บุญประเสริฐ (2532:6) กลาววา การบริหารงานวิชาการเปนการบริหารกิจกรรม
ทุกดานของโรงเรียนที่ครอบคลุมงานการจัดการเรียนการสอน งานกิจกรรมนักเรียน หรือกิจกรรม
เสริมหลักสูตร งานสนับสนุนการเรียนการสอนดานหองสมุด ศูนยโสตทัศนูปกรณ งานการเรียน
และวัดผล งานบริหารแนะแนว งานนิเทศการศึกษาและพัฒนาทางวิชาการ
สงา โพธิ์วัง (2528:13-14) ไดสรุปแนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาวามี
ดังนี้
1. หลักสูตร
2. สิ่งที่ชวยทําใหหลักสูตรประสบผลสําเร็จ ประกอบดวย
2.1 ครู
2.2 อาคารเรียน
2.3 สื่อการเรียนการสอน
2.4 สภาพแวดลอม
3. การวัดผลและประเมินผล
กิติมา ปรีดีดิลก (2532:50-51) และ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535:19-20) กลาวถึง
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวามีขั้นตอนการบริหารพอสรุปได 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นแรก เปนการวางแผนกอนการดําเนินงาน เปนขั้นตอนที่ผูบริหารตองวางแผน
งานด า นวิ ช าการโดยกํา หนดน โยบายการปฏิบัติ ง าน การจัด ระบบงาน การกํา หนดวิธี ก าร จั ด
บุคลากร จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติงาน จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานดําเนินไปตาม
เปนหมาย และขั้นตอนที่วางไวโดยใหครูมีสวนรวมในการวางแผนดวย
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ขั้นที่สอง เปนการจัดดําเนินการ ซึ่งผูบริหารจะตองเปนผูควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามแผนทีว่ างไว งานที่วางไวในแผนแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1. งานที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา มีการจัดทําแผนการสอนในแตละวิชา ซึ่งเปนการนํา
หลักสูตร หรือแผนงานลงสูการปฏิบัติการสอน
2. งานที่เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางดานวิชาการ ไดแก การจัดโครงการ
สอนซอมเสริม โครงการสงเสริมเด็กเรียนดี มีการจัดชุมนุมตางๆ ลูกเสือและเนตรนารี มีการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ ตลอดจนปญหาตางๆ จัดใหมีหองสมุดโรงเรียน เพื่อเปนแหลงคนควา
3. งานเกี่ยวกับบริการ มีการใหบริการเกี่ยวกับสื่อการสอนและอุปกรณตางๆ เชน
เอกสารการสอน คูมือครู เพื่อชวยครูทําการสอน
ขั้นสุดทาย เปนการสงเสริมและควบคุมงานดานวิชาการใหไดมาตรฐานโดยสนับสนุน
ใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการ มีการกําหนดจุดมุงหมายและนโยบายที่เหมาะสมกับ
โรงเรียน สรางความสัมพันธระหวางความตองการของนักเรียนกับจุดมุงหมายของโรงเรียน จัด
หนว ยงาน ใหสามารถดํ า เนิ น งานตามเปา หมายที่ ตั้ง ไว สรรหาและคัด เลื อ กบุคลากรที่ มีค วาม
รับผิดชอบทางวิชาการ จัดสรรเวลาและสถานที่ ติดตอสื่อสารกับชุมชนเพื่อทราบความตองการของ
ชุมชน และจัดวางเปาหมายไดถูกตอง นอกจากนี้ยังตองมีการรวบรวมวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดวย สงเสริมงานวิชาการและจัดบรรยากาศทางวิชาการใหการปฏิบัติงาน
ดานวิชาการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กิจกรรมที่ควรจัดเพื่อสนองและเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
ไดแก ตั้งคณะทํางานทางวิชาการขึ้นเพื่อรวมกันทํางาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
สงเสริมการจัดตั้งชุมนุม หรือสมาคมทางวิชาการเพื่อปรึกษาและเผยแพรงานวิชาการใหกวางขวาง
มีการจัดทําหนังสือวารสารเพื่อเผยแพร หรือมีการประชุมสัมมนาคนควาวิจัยอยูเสมอ สงเสริมใหครู
มีความรูและวุฒิสูงขึ้น โดยใหศึกษาตอหรือเขารับการอบรมเพื่อเลื่อนวิทยฐานะและเพื่อจะไดนํา
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
8. การจัดหองสมุด
9. การวัดผลและประเมิน
จะเห็นวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน จะประกอบไปดวย งานที่เกี่ยวของกับ
ตัวครู นักเรียน การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การนิเทศการสอน สื่อ และอุปกรณ การเรียนการ
สอน หองสมุด และกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนโดยตรง และการจัดบริการอื่นที่
เสริมการเรียนการสอนที่จะกอใหเกิดผลดีตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมี
ผูบริหารและครูผูสอนรวมกันวางแผนการดําเนินงานอยางมีขั้นตอน และดําเนินงานใหบรรลุตาม
เปาหมาย

มห
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3.1 ดานหลักสูตรและการใชหลักสูตร
หลั ก สู ต รนั บ ว า มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ การจั ด การศึ ก ษา มี นั ก การศึ ก ษาให
ความหมายของหลักสูตรไว ดังนี้
พนัส หันนาคินทร (2524:175) กลาววา หลักสูตรคือ ประสบการณทั้งมวลที่นักเรียน
พึงไดรับภายใตการนําของครูหรือโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อมุงหวังที่จะใหเกิดความเจริญงอกงามในดาน
ตางๆ ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สติปญญาและสังคม ในตัวผูเรียน
เมธี ปลันธนานนท (2525:220) ใหความหมายของหลักสูตรวา หลักสูตรเปน
ประสบการณทั้งหมดของผูเรียนภายใตอิทธิพลของโรงเรียน ซึ่งหมายถึงโรงเรียนเปนฝายแนะแนว
และกําหนดแผนการปฏิบัติใหการปฏิบัติอาจเกิดขึ้นในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็ได
ภิญโญ สาธร (2526:236) กลาวไววา หลักสูตรคือบรรดาประสบการณตางๆ ที่
โรงเรียนจัดใหแกนักเรียนตามระดับชั้น ตามความตองการของนักเรียน ตามวัยของนักเรียน ตาม
ความสนใจของนักเรียน และตามความตองการของสังคม
กระทรวงศึกษาธิการ (2534:คํานํา) ไดคาดหวังผูเรียนตามหลักสูตรใหคิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปนและทํางานอยางเปนระบบ เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหพรอมที่จะทํา
ประโยชนใหกับสังคมตามบทบาทหนาที่ของตนและเนนใหเกิดคุณลักษณะในดานตางๆ ดังนี้
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1. การพัฒนาตน ไดแก มีความรูพื้นฐาน มีสุขภาพกายใจสมบูรณ แกปญหา
เปน เสียสละและมุงพัฒนา
2. การพั ฒนาอาชีพ ไดแ ก การทํางานร ว มกับผูอื่นได รั ก การทํางานและ
ทํางานเปน
3. การพัฒนาสังคม ไดแก การปฏิบัติหนาที่ของตนตอบาน ชุมชน ประเทศ
และโลก
สุมิตร คุณานุกร (2518:2-3) กลาววา หลักสูตรหมายถึง โครงการที่ประมวลความรู
ประสบการณทั้งมวลที่โรงเรียนจัดใหแกนักเรียน เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถและ
คุณลักษณะสอดคลองกับความมุงหมายที่กําหนดไว
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535:40) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา มีความหมาย
3 ประการ คือ ประการแรก หลักสูตรเปนศาสตรที่มีทฤษฎี หลักการและการนําไปในการจัดการ
เรียนการสอน ประการที่ 2 หลักสูตรเปนระบบในการจัดการศึกษาโดยมีปจจัยนําเขา (input) เชน ครู
นักเรียน วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ กระบวนการ (process) ไดแก การจัดกิจกรรม การเรียน การสอน
ผลผลิต (output) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสําเร็จทางการศึกษา เปนตน และประการสุดทาย
หลักสูตรเปนแผนการจัดการเรียนการสอนที่ประสงคจะอบรมฝกฝนผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่ตองการ
อมรา เล็กเริงสินธุ (2540:7) ใหความหมายหลักสูตรซึ่งกลาวไดโดยสรุป คือ เอกสาร
ที่บรรจุแผนงานหรือโครงการ และเนื้อหากิจกรรมตางๆ ใหแกผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนในดาน
ความรูทัศนคติและพฤติกรรมตางๆ อันพึงปรารถนาของสังคมนั้น ทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยู
ในสั งคมไดอยางมีความสุ ข โดยที่แ ผนงานหรือโครงการนั้นๆ มี องค ประกอบที่สมบูรณ คือมี
จุดมุงหมายที่ชัดเจนมีการกําหนดเนื้อหาสาระ ประสบการณที่มีคุณคาตอผูเรียน มีแนวทางการ
ดําเนินงานที่เปนระบบ มีการนําแผนและโครงการนั้นไปปฏิบัติในสถาบันการศึกษา
กรมวิชาการ (อางใน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2536 ก:
405) ไดกําหนดแนวทางการบริหารหลักสูตรไวดังนี้
1. การกําหนดปรัชญาและอุดมการณ วัตถุประสงค นโยบายของโรงเรียน
2. การศึกษา สํารวจ ปญหาความตองการ และสภาพของทองถิ่น
3. การศึกษา สํารวจ ปญหาความตองการของนักเรียนและผูปกครอง
4. การศึกษา สํารวจ ความถนัดความสามารถเฉพาะของนักเรียน
5. การจัดแบงกลุมนักเรียน ตามความตองการและความถนัดความสามารถ
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6. การจัดสรร พัฒนา จัดทําหลักสูตรทองถิ่นและหลักสูตรหรือรายวิชาที่
สอดคลองกับสภาพชีวิต อาชีพ เศรษฐกิจ และสังคมของทองถิ่น และสงเสริมความสามารถ ความ
ถนัดเฉพาะของนักเรียนสูความเปนเลิศ
7. การจัดบริเวณแนะแนวการศึกษาใหนักเรียนรูจักตนเอง รูจักสภาพชีวิต
เศรษฐกิจและสังคม และสิ่งแวดลอม สามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนเองกับสภาพแวดลอม
8. การจัดครูอาจารย และการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูอาจารย
9. การใชทรัพยากรภายนอก คือ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรั พยากรที่มนุษ ย
สรางขึ้น ทรัพยากรมนุษย คือ วิทยากรแผนพัฒนาทองถิ่น เขามามีสวนชวยในการเรียนการสอน
10. การจัดแผนการสอน เนื้อหาสาระ รายละเอียด เทคนิคการสอน อุปกรณ
สื่อ ฯ
11. การเตรียมสถานที่ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
12. การทําความเขาใจ และประชาสัมพันธใหผูปกครอง บุคคล และหนวยงานที่
เกี่ยวของไดทราบวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง
13. การจัดกิจกรรมสงเสริม เชน การประกวดแขงขัน การยกยองเชิดชูเกียรติ
ผลงานดีเดน การจัดนิทรรศการ การสาธิต การจัดกิจกรรมและปจจัยเกื้อกูลใหเกิดกระบวนการ
สงเสริมและพัฒนาที่สมบูรณครบวงจร เชน การจัดตั้งรานคาโรงเรียน เพื่อสงเสริมการผลิต การขาย
ผลผลิตของนักเรียน ฯลฯ
กรมวิชาการ (2537:5) ไดกําหนดแนวทางดําเนินงานการนําหลักสูตรไปใช ไวดังนี้
(อางใน สํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2536 ค:7)
1. จัดใหผูเรียนไดเรียนอยางหลากหลาย เพื่อสํารวจความถนัดและความ
สนใจ
2. จัดประสบการณตางๆ ใหผูเรียนไดรูจัก และเขาใจตนเอง และสามารถ
แสดงหาแนวทางการพัฒนาตนเองได
3. สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดานวิชาการอยางเต็มความสามารถ และไดมี
โอกาสหาความรูและทักษะจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ
4. จัดใหมีการศึกษา ติดตามและแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยางตอเนื่อง
5. ในการจัดการเรียนการสอนใชวิธีผสมผสาน การใหความรูกับการปฏิบัติจริง
โดยเนนกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล และกระบวนการกลุม
6. โรงเรียนควรมีการปรับรายละเอียดเนื้อหารายวิชาใหสอดคลองกับสภาพ
ของทองถิ่นได
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตางๆ ใหสอดแทรก
สรางเสริมคานิยมและการพัฒนาจริยธรรมอยางสม่ําเสมอ
8. ตองมีการปลูกฝงคานิยมพื้นฐาน เชน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน มี
วินัย รับผิดชอบ ฯลฯ ควบคูไปดวย
9. ในการจั ด การเรี ย นการสอนให คํ า นึ ง ถึ ง ความต อ เนื่ องกั บ หลั ก สู ต ร
ประถมศึกษาดวย
จากความหมายที่กลาวมาแลว พอจะสรุปไดวา หลักสูตร คือ มวลประสบการณที่
โรงเรียนจัดใหแกผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและพัฒนาเพื่อใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ
และพฤติกรรมตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว
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3.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักการศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา ไดใหความหมายของการจัดการเรียน
การสอนไวดังนี้
กรมวิชาการ (2525:11) ใหความหมาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไววา
หมายถึงการจัดกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อใหนักเรียนไดรับความรู ความเขาใจ มีความสามารถ มี
ความคิด มีคุณธรรมและมีลักษณะนิสัยตามจุดหมายของหลักสูตร การเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่
เด็กรวมกันทํา
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2530:10) ไดเสนอแนะถึงการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีหลักการและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
1. กระบวนการเรียนการสอนมีความสําคัญเทากับเนื้อหา ครูตองคํานึงถึง
กระบวนการเรียนหรือวิธีเรียนเปนสิ่งสํา คัญที่สุด เพื่อใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน
พรอมทั้งปรับตัวเขากับสังคมได
2. นักเรียนเปนผูแสดง ครูเปนผูกํากับการแสดง ซึ่งในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ครูรวมกับนักเรียน โดยใชแผนการสอน คูมือครู สื่อการเรียนตางๆ เปนแนวทาง
เพื่อใหนักเรียนไดปฏิบัติและศึกษาหาความรูดวยตนเอง
3. นักเรียนคนควาหาความรู สรุปและตัดสินใจดวยตนเอง โดยที่ครูตองฝก
ใหนักเรียนรูจักคิด ใหคนหาคําตอบดวยตนเอง รูจักหาเหตุผล รูจักเลือกตัดสินใจไดถูกตอง
4. ภาคปฏิบัติควบคูกับภาคทฤษฎี โดยใหมีเวลาปฏิบัติเพื่อใหเหมาะสมกับ
ทฤษฎี
5. ครูผูปฏิบัติการสอนใชวิธีกาสอนหลายวิธีตามความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
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6. ครู ผู ป ฏิ บั ติ ก ารสอนใช วิ ธี ก ารสอนโดยเน น กระบวนการกลุ ม โดยให
นักเรียนทํางานเปนกลุม โดยใชหลักการ รวมกันคิด รวมกันเรียน รวมกันทํา รวมกันแกปญหาและ
รวมกันรับผลที่เกิดขึ้น ตามวิถีทางพื้นฐานของระบบประชาธิปไตย
กระทรวงศึกษาธิการ (2534:3) ไดกลาวถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
คํานึงถึงเรื่อง ตอไปนี้
1. จัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการตาง ๆ เพื่อที่จะนําความรูและ
ประสบการณที่ไดจากการเรียนไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต จะตองฝกใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง
จนเกิดทักษะและความชื่นชมที่ไดปฏิบัติ กระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการแสวงหา
ความรู กระบวนการฝกทกษะ
ั กระบวนการจัดการ เปนตน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหยืดหยุนไดตามเงื่อนไข และสภาพความ
ตองการของทองถิ่นโดยประยุกตเขากับปญหาความตองการของทองถิ่นหรือชุมชน เพื่อใหผูเรียน
ไดรับประโยชนจากการเรียนรูจากทองถิ่นตนและเพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักและความผูกพัน
กับทองถิ่นของตนเองดวย
3. จัดการเรียนการสอนโดยเนนการเรียนรูที่มีความหมายตอผูเรียนใหมาก
ที่สุด โดยยึดเด็กเปนศูนยกลางการเรียนรูและฝกใหเรียนรูดวยตนเอง
สุมิตร คุณานุกร (2518:137) ใหความหมายวา การจัดการเรียนการสอน หมายถึง
การกระทํากิจกรรมตางๆ ในการจัดประสบการณดวยวิธีการตางๆ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมี
การพัฒนาตนเองตรงตามเปาหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535:90-91) ไดใหหลักการเลือกวิธีสอนวิชาการตางๆ
ที่จัดสอนในสถานศึกษาทั่วไปมีจุดประสงคหลายขอ มีเนื้อหาสาระหลายเรื่อง จึงจําเปนจะตองเลือก
วิธีสอนใหเหมาะสมกับจุดประสงคและเนื้อหาวิชา การเลือกวิธีสอน อาจใชวิธีผสมผสานกันได
เพื่อใหนาสนใจมากกวา หลักการเลือกวิธีสอนควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. วัตถุประสงคของเรื่องที่สอน การเลือกวิธีสอนตองคํานึงถึงวัตถุประสงค
เพื่อจะไดบรรลุวตถุ
ั ประสงคที่ตั้งไว
2. วิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน เชน เนื้อหาที่เปนหลักการหรือทฤษฎี
สามารถใชวิธีบรรยายและฝกทักษะควบคูกันไป
3. วิธีสอน ควรเหมาะสมกับความถนัดของผูสอนเปนความถนัดของผูสอน
ที่จะสอนดวยวิธีการสอนแบบนั้น
4. วิธีสอนตองเหมาะสมกับชั่วโมงสอนในหลักสูตร ขอจํากัดของเวลาเปน
ตัวกําหนดวิธีสอน
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5. วิธีสอน เหมาะสมกับจํานวนผูเรียนและขนาดของหองเรียน การสอน
แบบบรรยายสามารถสอนผูเรียนไดมากกวาการสอนแบบอภิปราย
6. วิธีสอน เหมาะสมกับผูเรียน เชน ความรูเดิม ความสนใจ เปนขอพิจารณา
ในการเลือกวิธีสอนดวย
อาภรณ ใจเที่ยง (2537:71) ไดสรุปความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวา หมายถึง การปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อใหการสอนดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพและการเรียนรูของผูเรียนบรรลุจุดประสงคการสอนที่กําหนดไว
จินตนา สุขมาก (2535:8) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผูสอน
ตองศึกษาหลักสูตรเพื่อใหเขาใจในจุดมุงหมาย หลักการและโครงการของหลักสูตรอยางชัดเจน
เสียกอนวา หลักสูตรตองการอะไร ตองการใหผูเรียนมีพฤติกรรมเชนใด เมื่อผูสอนทราบถึงเจตนารมณ
ของหลักสูตรดีแลว จึงจะสามารถจัดประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตรได กิจกรรม
ที่จะจัดนี้อาจจะเปนไดทั้งกิจกรรมในหลักสูตร คือ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นในชั้นเรียนควบคูไปกับการ
เรียนการสอนในแตละวิชา หรืออาจจะเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร คือ กิจกรรมที่จัดนอกหองเรียน
อันจะชวยใหการเรียนการสอนไดดีมากยิ่งขึ้น
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (อางใน อาภรณ ใจเที่ยง 2537:70) ใหความหมาย
ของกิจกรรมการเรียนการสอนไววา 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 ก็ตามที่เกิดจากการที่ผูสอนสื่อความหมายติดตอกับผูเรียนโดยใชสื่อตางๆ เพื่อ
สื่อสารความหมายเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่ผูเรียนตองศึกษาตามหลักสูตรที่ไดวางไว การกระทําที่
เกิดขึ้นนั้นยอมเกิดจากการวางแผนของผูสอน ที่ไดกําหนดไวลวงหนา เพื่อใหผูเรียนไดแสดงออก
ตามลําดับ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบทเรียนที่ไดกําหนดไว
วารี ถิ ร ะจิ ตร (อ า งใน อาภรณ ใจเที่ ย ง,2537:71) ไดก ลา วถึงความสําคั ญ ของ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีตอการเรียนรูไวหลายประการ ดังนี้
1. กิจกรรมชวยเราความสนใจของเด็ก
2. กิจกรรมจะเปดโอกาสใหนักเรียนประสบความสําเร็จ
3. กิจกรรมจะชวยปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย
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4. กิจกรรมจะชวยปลูกฝงความรับผิดชอบ
5. กิจกรรมจะชวยปลูกฝงและสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค
6. กิจกรรมจะชวยใหนักเรียนไดมีการเคลื่อนไหว
7. กิจกรรมจะชวยใหนักเรียนไดรูสึกสนุกสนาน
8. กิจกรรมจะชวยใหเห็นความแตกตางระหวางบุคคล
9. กิจกรรมจะชวยขยายความรูและประสบการณของเด็กใหกวางขวาง
10. กิจกรรมจะชวยสงเสริมความงอกงามและพัฒนาการของเด็ก
11. กิจกรรมจะชวยเสริมทักษะ
12. กิจกรรมจะชวยปลูกฝงเจตคติที่ดี
13. กิจกรรมจะชวยสงเสริมใหเด็กรูจักการทํางานเปนหมู
14. กิจกรรมจะชวยใหเด็กเกิดความเขาใจในบทเรียน
15. กิจกรรมจะชวยสงเสริมใหเด็กเกิดความซาบซึ้งความงามในเรื่องตางๆ
อาภรณ ใจเที่ยง (2537:71) กลาววาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีจุดมุงหมาย
ดังนี้
พรอมกัน

ัยรา

1. เพื่ อ ให ผูเ รี ย นเกิด พั ฒ นาทางร า งกาย อารมณ สั ง คมและส ติป ญ ญาไป
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2. เพื่อสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผูเรียนทุกคน ซึ่งแต
ละคนจะมีแตกตางกันไป
3. เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนการสอน ใหผูเรียนเรียนดวยความเพลิดเพลินใจ
ไมเกิดความรูสึกเบื่อหนายในการเรียน
4. เพื่อสนองเจตนารมณของหลักสูตร ใหผูเรียนไดคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน
และเกิดทักษะกระบวนการ
5. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออกและมีสวนรวมในการเรียน
บํารุง กลัดเจริญ (2527:159) ไดกลาวถึงหลักที่ควรยึดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ดังนี้
1. ใหผูเรียนเปนฝายกระทํากิจกรรมจะเรียนรูไดดีกวาผูเรียนเปนฝายรับอยาง
เดียว
2. ประหยัดแรงงาน เวลา ทรัพยและทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตรงตามความ
มุงหมายที่ตองการ
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3. กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนทํ า ได ทั้ ง ภายในชั่ ว โมงสอน ในห อ งเรี ย น
ภายในระยะเวลายาวหรือสั้นก็ไดและกระทําภายนอกหองเรียนก็ได
จินตนา สุขมาก (2535:86) กลาววา การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นอยู
กับสิ่งตางๆ หลายประการ คือ
1. เนื้อหาสาระ บางวิชามีเนื้อหาสาระที่มีลักษณะเปนกิจกรรมอยูแลว เชน
วิชาพลศึกษา หัตถศึกษา เปนตน ผูสอนโดยจัดกิจกรรมเนนการปฏิบัติไดมาก
2. ความพรอมของผูเรียนที่จะประกอบกิจกรรมนั้นๆ
3. สภาพแวดลอม เชน ขนาดของหองเรียน แสงสวาง อุณหภูมิของหองเรียน
4. ความสะดวกในการซื้อและจัดหาสื่อการสอน
5. หองทดลองปฏิบัติการ
6. ความกระตือรือรนของผูสอนที่จะจัดใหมีกิจกรรมในลักษณะตางๆ
7. นโยบายของสถาบันการศึกษา
สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดที่ผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอน รวมกันดําเนินงาน เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะ เจตคติ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค โดยที่นักเรยนมี
ี สวนรวมทําในกิจกรรม
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3.3 ดานการจัดกิจกรรมหองสมุด
หองสมุดมีความสําคัญตอโรงเรียนมาก ทั้งนี้เพราะวาหองสมุดเปนศูนยแหงวิชาการ
ทั้งปวง โดยเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษาคนควาดวยตนเอง หองสมุดโรงเรียน หมายถึง หองสมุด
ของสถาบันการศึกษาระดับต่ํากวาอุดมศึกษา ซึ่งจัดใหมีหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพและวัสดุอุปกรณ
ทุกสาขาวิชาในหลักสูตรตามระดับการศึกษาที่หองสมุดโรงเรียนตั้งอยู ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริม
การเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2526) ไดกลาวไววา ในดาน
กิจกรรมของหองสมุด โดยเฉพาะอยางยิ่งหองสมุดโรงเรียนประถมศึกษานั้น สวนใหญจะเนน
กิจกรรมสงเสริมการอาน ซึ่งเปนกิจกรรมที่สรางสภาพการเรียนรูที่เด็กใชทั้งรางกายและสมอง และ
ตรงตามจุดประสงคของหลักสูตรประถมศึกษา ที่เนนใหเด็กคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน การ
สงเสริมใหเด็กไดพัฒนาการอาน และทัศนคติที่ดีตอการอานที่สอดคลองกับหลักสูตรประถมศึกษา
นอกจากนั้น กิจกรรมดังกลาวยังสงผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนในที่สุด การดําเนินกิจกรรม
หองสมุดเพื่อการเรียนการสอน ผูบริหารโรงเรียน บรรณารักษและครูผูปฏิบัติการสอน สามารถจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอานและการเรียนการสอนใหแกนักเรียน ดังนี้คือ
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1. การเลานิทาน
2. การเลาเรื่องจากหนังสือและจากภาพ
3. การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณเกี่ยวกับหนังสือ
4. การแสดงหุน
5. เกมการศึกษา
6. การทายปญหาจากหนังสือ
7. การแสดงละคร
8. การสาธิตแนะนําหนังสือ
9. การวาดภาพระบายสี
10. การจัดนิทรรศการ
11. การโตวาที
12. การใชโทรทัศนเพื่อการอาน
13. ยอดนักฟง
14. เสียงสวรรค (หองสมุดเสียง)
15. การอานหนังสือใหฟง
16. การบริการหองสมุดเคลื่อนที่
วิจิตร วรุตบางกูร (2524:40) กลาววา หองสมุดเปนศูนยรวมวิชาการที่นักเรียน
สามารถคนควาดวยตนเองได ในหองสมุดควรมีหนังสือหลายชนิดที่เหมาะสม กับวัย ความสนใจ
ของเด็กและเพื่อเกิดประโยชน ควรฝกฝนใหนักเรียนรูจักใชหองสมุด พรอมทั้งใหนักเรียนมีสวน
เกี่ยวของกับการจัดหองสมุดและปรับปรุงหองสมุด
อุทัย บุญประเสริฐ (2532:40) ไดกลาวถึง การบริหารงานวิชาการ ดานหองสมุดใน
โรงเรียนไวดังนี้
1. การหาหนังสือ เอกสารที่มีประโยชนมาใหครูอาน เชน หนังสือที่เกี่ยวกับ
ความเคลื่อนไหวใหมๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอคิดความเห็น งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การประถมศึกษาและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาใหครูอาน
2. ดํ า เนิ น การให ค รู ใ ช ห อ งสมุ ด ประกอบในกระบวนการเรี ย นการสอน
โดยตรงใหเหมาะสมกับระดับชั้นและประสบการณของเด็ก
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สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2528:37) ไดกลาวถึงการจัด
หองสมุดควรมีองคประกอบ ดังนี้
1. ผูบริหารควรใหความสําคัญและความจําเปนของหองสมุดพรอมทั้งให
การสนับสนุนในทุก ๆ ดาน
2. หองสมุดควรตั้งอยูในที่เหมาะสมเปนสัดสวน
3. ผูบริหารโรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม
4. ผูบริหารโรงเรียนตองแตงตั้งเจาหนาที่ที่มีความรู ความสามารถเกี่ยวกับ
หองสมุดไดรับผิดชอบ
5. ผู บริ ห ารโรงเรี ย นควรจัด หาครุภั ณ ฑ สิ่ งอํ า นวยความสะดวกอื่น ๆ ไว
บริการในหองสมุดอยางเหมาะสม
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2528:29) ใหความหมายของ
หองสมุดวาเปนแหลงวิชาการที่สําคัญในการปฏิบัติตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
ซึ่งในการดําเนินงานหองสมุดนั้น ผูบริหารโรงเรียนจะตองจัดหาหนังสือและสิ่งพิมพตางๆ ที่จําเปน
สําหรับนักเรียนใหเพียงพอและจัดระบบการเก็บรักษาหนังสือตามระบบการใชหองสมุดตลอดจน
ติดตามประเมินผลการใชหองสมุดดวย
อัมพร ปนศรี (2517:18) ไดกลาวถึงการจัดการบริการหองสมุดมีวัตถุประสงค
ทั่วไป ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรและนโยบายของ
โรงเรียนใหสําเร็จ ดังวัตถุประสงค หรือใหไดผลสมบูรณยิ่งขึ้น
2. จูงใจหรือปลูกฝงนิสัยใหรักการอานการเขียน
3. สงเสริมใหมีนิสัยในการศึกษาคนควาดวยตนเอง
4. ให ก ารแนะแ นวการอ า น เพื่ อ ให นั ก เรี ย นสามารถเลื อ กหนั ง สื อ ได
เหมาะสมกับความตองการในโอกาสตางๆ
5. ฝกนิสัยใหมีทักษะในการอาน การศึกษาคนควา จนติดเปนนิสัยติดตัวไป
ในภายหนา
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535:231) กลาวไววา หองสมุด คือสถานที่ที่รวบรวม
หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพและวัสดุอุปกรณตางๆ เปนแหลงวิทยาการความรู ความเห็นของนักปราชญ
นักวิชาการ
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ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535:138) แบงงานของหองสมุดออกเปน 2 สวน คือ
1. งานดานบริการ คือการบริการครูอาจารย นักเรียนและบุคลากรอื่นไดรับ
ความสะดวกจากการใชหองสมุด รวมถึงการจัดกิจการ เพื่อสงเสริมการใชหองสมุดและการศึกษา
คนควาของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนการบริการครูในดานการเรียนการสอน
2. งานดานเทคนิค ไดแก การจัดซื้อหนังสือ ตํารา คูมือ การจัดหมวดหมู
หนังสือ การจัดทําบัตรรายการ ตลอดจนการซอมแซมหนังสือที่ชํารุดเสียหาย รวมทั้งดูแลการเก็บ
เขาที่ใหเปนระเบียบเรียบรอยและเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกแกการใช
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535:132) กลาวถึงกิจกรรมตางๆ ที่หองสมุดควรจัด
ดังนี้คือ
1. จัดนิทรรศการ ควรจะมีเปนประจําและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เชน
สัปดาหหนังสือวิทยาศาสตร สัปดาหการตูน เปนตน เพื่อใหหองสมุดมีความสวยงาม สะดุดตา มี
ชีวิตชีวา รวมทั้งการจัดนิทรรศการในวันสําคัญๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันลอยกระทง เปนตน
2. จัดใหมีการประกวดการแตงความหรือการเขียนภาพจากการอานหนังสือ
3. จัดใหมีการเลนเกม และการทายปญหา
4. จัดใหมีการเลานิทาน และการวิพากษวิจารณหนังสือ
5. การจัดอภิปราย ตอบปญหา
6. การประกวดเรียงความ นิทาน คําขวัญตางๆ ทั้งจากการอานหนังสือและ
จากวันสําคัญ
7. การจัดเลนละคร หุนกระบอก หนังตะลุงจากหนังสือวรรณคดี
กิติมา ปรีดีดิลก (2532:67-68) กลาวถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่เกี่ยวกับ
หองสมุดสรุปไดวา ผูบรหารต
ิ
องสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุด เชน จัดเจาหนาที่อํานวย
ความสะดวกจัดหาหนังสือและวัสดุอุปกรณครุภัณฑใหครบ จัดหาบรรณารักษที่มีความรูเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมหองสมุด จัดสถานที่ใหเปนสัดสวนฝกสอนนักเรียนใหรูจักการใชหองสมุดพรอมทั้ง
สนับสนุนใหทุกคนรูจักใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรูและศึกษาดวยตนเอง
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536:10-11) กลาวถึงการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับหองสมุดสําหรับผูบริหารโรงเรียน สรุปไดดังนี้คือ จัดใหมีหองสมุดหรือมุม
หนังสือที่เหมาะสมและสอดคลองกับจํานวนนักเรียน จัดมีบรรณารักษ หรือเจาหนาที่หองสมุดและ
คณะกรรมการหองสมุดเพื่อดําเนินงานหองสมุด จัดหาหนังสือและวัสดุอุปกรณที่จําเปนเพียงพอ
และแสวงหาทรัพยากรเพื่อปรับปรุงหองสมุด จัดทําทะเบียนหนังสือและสถิติการใชหองสมุดให
เปนปจจุบัน พรอมติดตามดูแลการดําเนินงานอยูเสมอ สนับสนุนใหจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียน
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การสอน เชน กิจกรรมสงเสริมการอานและสนับสนุนใหครูใชหองสมุด เปนตน และประเมินการ
ดําเนินงานหองสมุดเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปการศึกษา
จากการที่ไดกลาวถึงเรื่องหองสมุดทั้งหมดขางตนจะเห็นไดวา หองสมุดมีความสําคัญ
ตอโรงเรียนมาก งานหองสมุดโรงเรียนจะดําเนินไปไดดีเพียงใดนั้น ยอมขึ้นกับ ผูบริหารโรงเรียน
และครูผูปฏิบัติการสอน ตองใหกําลังใจสนับสนุนนักเรียนในการใชหองสมุดใหเปนประโยชนให
มากที่สุด ซึ่งเปนสวนสําคัญที่จะสงเสริมวิชาการใหกาวหนา มีคุณภาพ และตรงตามความตองการ
สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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3.4 ดานการนิเทศภายใน
นักการศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา ไดใหความหมายของการนิเทศภายใน
และจุดมุงหมายของการนิเทศภายใน ไวดังนี้
พนัส หันนาคินทร (2524:148) กลาววา การนิเทศภายในเปนการจัดกิจกรรมที่ทํา
ใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนหรือทําใหครูเกิดการเพิ่มพลังในการปฏิบัติงานของครูและ
ทําใหครู เกิดความกาวหนาในวิชาชีพที่สําคัญที่สุดการศึกษาของเด็กจะกาวหนาไปอยางมีประสิทธิภาพ
สงัด อุทรานันท (2529:148) ที่กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการ
ทํางานของผูบริหารโรงเรียน (หรือผูที่ไดรับมอบหมาย) ในการพัฒนาคุณภาพการทํางานของครู
และบุคลากรในโรงเรียนเพื่อใหไดมาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดของนักเรียน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์ (2530:2) ไดใหความหมายของการนิเทศภายในวา เปนการ
รวมมือของบุคลากรในโรงเรียนซึ่งไดแก ครูใหญ ผูชวยครูใหญ หัวหนาหมวดวิชา กับคณะครูใน
โรงเรียน รวมประชุมปรึกษาหารือ ทําการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และวางแผนปรับปรุง
คุณภาพของบุคลากรในโรงเรียน
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2541:2) กลาววา การนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการไม
หยุดนิ่งในการใหคําแนะนําและชี้ชองทางในลักษณะที่เปนกันเองแกครูและนักเรียน เพื่อปรับปรุง
ตัวเขาเองและสภาพการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของการศึกษาที่พึงประสงค
ชารี มณีศรี (2538:201) ใหความหมายของการนิเทศภายในไววา การนิเทศภายใน
เปนการรวมมือกันระหวางผูนิ เทศกับครูผูสอน เพื่อปรับปรุงการสอนของครูใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2529:3)
ใหความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน คือ การสงเสริมสนับสนุน หรือใหความชวยเหลือครู
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ในโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จในการพัฒนาภารกิจหลักคือการสอน หรือการเสริมสรางพัฒนาการ
ของนักเรียนทุกดานใหเต็มตามวัยและเต็มศักยภาพ
การนิเทศภายในโรงเรียน เปนกระบวนการทางการศึกษาที่จําเปนตองมีทิศทาง
หรือจุดหมาย ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดจุดมุงหมายของการ
นิเทศภายในโรงเรียนไว ดังนี้
1. เปนการชวยใหครูผูสอนสามารถปรับปรุงตนเอง และกิจกรรมการเรียน
การสอน
2. สามารถพัฒนาพฤติกรรม บุคลิกภาพการสอนของครูใหดีขึ้น
3. สนับสนุนความรูความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. กํากับ ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูในการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง
5. สงเสริมความคิดสรางสรรค และการทํางานรวมกันเปนคณะ (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,2540)
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2539) ไดกลาวถึงการดําเนินการ
นิเทศภายในไววาการนิเทศภายในโรงเรียน เปนหนาที่โดยตรงของผูบริหารโรงเรียนที่ตองจัด
ดําเนินการ ชวยเหลือครูใหปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีขวัญและกําลังใจดี พรอม
ที่จะรวมกันทํางานดวยความเต็มใจ
การนิเทศภายในโรงเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ หากผูบริหาร
โรงเรียนไดมีการเตรีมการกอนการนิเทศและดําเนินการนิเทศตามกระบวนการการนิเทศภายใน
โรงเรียนดังนี้
การเตรียมการกอนการนิเทศภายในโรงเรียน
1. การสรางความเขาใจรวมกัน หากครูทุกคนมีความเขาใจถูกตองเกี่ยวกับ
การนิเทศภายในโรงเรียน จะทําใหครูคลายความวิตกกังวลและพรอมจะใหความรวมมือกับผูนิเทศ
เรื่องที่จําเปนตองสรางความเขาใจกับครูทุกคน มีดังนี้
1.1 ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน
1.2 ความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน
1.3 จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน
1.4 เปาหมายและตัวบงชี้ความสําเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียน
1.5 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
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เนื่องจากธรรมชาติของครูในโรงเรียนมีแนวโนมที่จะยอมรับบุคคลภายนอก
มากกวา ดังนั้นในการสรางความเขาใจ ผูบริหารโรงเรียนอาจเชิญวิทยากรภายนอก เชน ศึกษานิเทศก
อําเภอ ศึกษานิเทศกจังหวัด หรือบุคคลอื่นๆ ที่มีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับเชื่อถือของครูใน
โรงเรียนมาใหความรูกอน เปนเบื้องตน
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนการกําหนดใหมี
ผูรับผิดชอบชัดเจน มีสวนสําคัญที่จะทําใหการนิเทศภายในโรงเรียนไดเริ่มตน มีการเคลื่อนไหว
และการทํางานรูปคณะกรรมการ เปนการเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานไดมีสวนรวมสราง
ความรู สึกเปนน้ําหนึ่ งใจ เดีย วกัน ชวยให การทํางานเปนไปอยางรอบคอบ คณะกรรมการควร
ประกอบดวยบุคคลตอไปนี้
2.1 โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ หรือขนาดใหญมาก
2.1.1 ผูบริหารโรงเรียน
ประธาน
รองประธาน
2.1.2 ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ
2.1.3 หัวหนากลุมสาระ
กรรมการ
2.1.4 หัวหนาระดับชั้น
กรรมการ
2.1.5 ครูที่ไดรับเลือกจากเพื่อนครู
กรรมการและเลขานุการ
2.2 โรงเรียนขนาดเล็ก หรือเล็กมาก
2.2.1 ผูบริหารโรงเรียน
ประธาน
2.2.2 หัวหนาฝายวิชาการ
รองประธาน
2.2.3 ครูที่ไดรับการคัดเลือกจากเพื่อนครู กรรมการและเลขานุการ
การแตงตั้งครูที่ไดรับคัดเลือกจากเพื่อนครูใหเปนผูนิเทศเปนคณะกรรมการ
จะชวยแกปญหาการไมยอมรับผูนิเทศไดในระดับหนึ่ง และเพื่อใหเกิดการประสานงานที่ดีในการ
ทํางาน ควรแตงตั้งผูที่มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธดี มีความสามารถทางวิชาการ เปนที่
ยอมรับของเพื่อนครู ใหเปนกรรมการและเลขานุการ
3. ทําความเข าใจรวมกันเกี่ยวกั บบทบ าทหนาที่ ของผูนิเทศและผูรับ การ
นิเทศ หากผูนิเทศและผูรับการนิเทศเขาใจบทบาทหนาที่ของตนและผูเกี่ยวของชัดเจน จะทําใหผู
นิเทศสามารถปฏิบัติงานดวยความสบายใจ ไมอึดอัด ขณะเดียวกันก็ชวยลดความขัดแยงของผูรับ
การนิเทศที่มีตอผูนิเทศอีกดวย
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บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน มีดังนี้
1. กําหนดสงเสริมนโยบายของการนิเทศภายในโรงเรียน เชน
1. สงเสริมการปฏิบัติงานและความรวมมือในการทํางานของ
ครูเปนหมูคณะ ใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติงาน
2. สงเสริมใหครูรักงานวิชาการทุกงานวิชาการอยางสม่ําเสมอ
เคารพในหลักการและเหตุผลของการปรับปรุงคุณภาพของงาน
3. ช ว ยเหลื อ ให ค รู ป ฏิ บั ติ ง านได ส ะดวก มี โ อกาสเพิ่ ม พู น
ความรู ทักษะตางๆ ที่กอประโยชนใหการปฏิบัติงานในหนาที่มีประสิทธิภาพ
4. สงเสริมใหครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน
โรงเรียน หลักสูตรการสอนและเรื่องอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ครู
2. กระตุนใหครูเกิดความตื่นตัวทางวิชาการอยูเสมอ ดวยวิธีการ
ตางๆ เชน แจงขาวความเคลื่อนไหวทางวิชาการ เปดโอกาสใหไปเยี่ยมนิทรรศการทางวิชาการของ
หนวยงานตางๆ สงเสริมใหอานวารสารทางวิชาการและเขียนบทความ
3. รวมกับคณะครูดําเนินงานตามลําดับขั้นตอนของกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียน
4. สรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดวยวิธีการตางๆ เชน ยกยอง
ชมเชยในที่ประชุม นําผลสําเร็จของการปฏิบัติงานมาแสดงใหปรากฏแกบุคคลอื่น แตงตั้งเปน
คณะทํางานตามความถนัดและเปดโอกาสใหแสดงความสามารถอยางเต็มที่
5. ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
บทบาทหนาที่ของผูรับการนิเทศ
1. ยอมรั บ บทบาทหน า ที่ ข องผู นิ เ ทศ โดยรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น
ขอเสนอแนะและความรวมมือ
2. ร ว มปรึ ก ษากั บ ผู นิ เ ทศในการวิ เ คราะห ป ญ หาและกํ า หนด
แนวทางในการแกปญหา
3. ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความจริงใจ และใช
แนวทางที่ไดรับจากการนิเทศไปแกปญหาหรือพัฒนางาน
4. ขอรั บ การนิ เ ทศจากเพื่ อ นครู หรื อ ผู นิ เ ท ศเมื่ อ พบป ญ หา เพื่ อ
หาทางแกไขรวมกัน
5. ใหความรวมมือเปนอยางดีในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
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6. ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการนิเทศ ใหเขาใจตรงกัน
ในคณะกรรมการดําเนินการนิเทศ การที่ผูนิเทศปฏิบัติการนิเทศในขณะที่ยังมีความเขาใจในเรื่อง
นั้นๆ ไมตรงกันอาจกอใหเกิดความผิดพลาดและความขัดแยงในการนิเทศ ทําใหผูไดรับการนิเทศ
เกิดความสับสน ไมศรัทธาผูนิเทศและการนิเทศ
เรื่องที่คณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ควรเขาใจตรงกัน
กอนเริ่มตนจัดการนิเทศ มีดังนี้
1. การเริ่มตนจัดการนิเทศภายในโรงเรียนระยะแรก ควรหลีกเลี่ยง
กิจกรรมการสังเกตการสอน เพราะเปนเรื่องละเอียดออน และเกิดความขัดแยงไดงาย ควรเลือกใช
กิจกรรมอยางอื่นที่ผูนิเทศกับผูรับการนิเทศไมตองเผชิญหนากันโดยตรง เชน การฟงคําบรรยาย
การมอบหมายใหศึกษาเอกสารมาเลาสูกันฟง ใหชมวีดีทัศน การนําไปดูตัวอยางที่ดี ฯลฯ เมื่อครูมี
ความคุนเคยกับการนิเทศและมีความพรอม จึงจะใชกิจกรรมการสังเกตการณสอน
2. ความรักสามัคคีในหมูคณะ เปนปจจัยเกื้อหนุนอันสําคัญที่ชวย
ใหการนิเทศภายในโรงเรียนประสบความสําเร็จ การสรางบรรยากาศความเปนมิตรและความ
ไววางใจโดยใชกิจกรรมทางสังคม หรือกลุมสัมพันธเขาดําเนินการในระยะแรกจะชวยไดอยางมาก
3. การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช กิ จ กรรมการนิ เ ทศใดมาแก ป ญ หาและ
พัฒนางานยอมขึ้นอยูกับปญหาและสาเหตุของปญหา ซึ่งตองรวมกันพิจารณาอยางรอบคอบ
สรุปวา การนิเทศภายใน เปนกระบวนการที่ผูบริหารโรงเรียนกับบุคลากร
ในโรงเรียน รวมกันดําเนิน เพื่อที่จะแกไขปรับปรุง หรือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการของครู
ใหมีประสิทธิภาพ และสงผลตอคุณภาพของนักเรียน

มห

3.5 ดานการวัดผลประเมินผล
การวัดและประเมินผลนับวาเปนหนาที่สําคัญของผูบริหารเพราะเปนเครื่องมือที่
ชวยใหทราบวาการจัดการเรียนการสอนและการทํางานดานตางๆ ของโรงเรียน บรรลุผลสําเร็จมาก
นอยเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง เพื่อจะไดเปนขอมูลในการปรับปรุงและแกไขการ
ดําเนินงานดานตางๆ ของโรงเรียนตอไป ดังที่นักการศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาไดให
ความหมาย ไวดังนี้
อนันต ศรีโสภา (2520:1) กลาวไววา การวัดผลการศึกษา เปนเครื่องมืออันหนึ่งที่
จะชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ เพราะผลจากการวัดจะเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ
ของครูและนักการศึกษา เพื่อใชปรับปรุงวิธีการ การแนะแนว การประเมินผล หลักสูตร แบบเรียน
การใชอุปกรณการสอน ตลอดจนระบบบริหารทั่วไปของโรงเรียน
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ภัทรา นิคมานนท (2544:3) ที่ไดใหความหมายไววา การวัดผลหมายถึง การใช
เครื่องมืออยางใดอยางหนึ่งที่จะคนหา หรือตรวจสอบเพื่อใหไดปริมาณ จํานวนหรือคุณภาพที่มี
ความหมายแทนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือแทนผลงานที่แตละคนแสดง
ออกมา สวนการประเมินผลหรือการประเมินคาหมายถึง การนําเอาขอมูลทั้งหลายที่ไดจากการ
วัดผลมาสรุปหรือประเมินคาตีราคาอีกชั้นหนึ่ง
กิ ติ ม า ปรี ดี ดิ ล ก (2532:72) ได ก ล า วว า การวั ด ผล (Measurement)เป น การ
เปรียบเทียบผลที่ไดจากการเรียนกับมาตรฐานหนึ่งที่ยึดถืออยู ซึ่งมีลักษณะเปนรูปธรรม คือ จะ
แสดงผลของการวัดออกมาเปนตัวเลขเพื่อแสดงวานักเรียนมีความรูมากนอยเพียงใดจากที่ไดเรียน
ไปแลว และอาจจะบอกไดหลังจากการสอบวานักเรียนไดคะแนน (จากการวัด) เทาไร โดยนําผลที่
นั ก เรี ย นทํ า ได กั บ คํ า ตอบที่ ค รู เ ตรี ย มไว ว า เป น คํ า ตอบที่ ถู ก ไปเป รี ย บเที ย บ ส ว นการประเมิ น
(Evaluation) เปนการกําหนดคาหรือราคาจากคะแนนที่ไดจากการวัดผล เชน เกงหรือไมเกง ดี
หรือไมดีและโดยสวนใหญการวัดผลในโรงเรียนทั่วไปเครื่องมือที่ใชวัดมักจะเปนขอสอบ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535:199) ไดกลาวถึง ความหมายของการวัดผลวาเปน
กระบวนการที่กําหนดจํานวนตัวเลขใหกับวัตถุสิ่งของหรือบุคคล และเปรียบเทียบลักษณะความ
แตกตา งที่ ปรากฏอยู ใ นสิ่ งที่ จ ะวั ด นั้น ๆ เชน การวัดความสามารถทางสมองดา นต างๆ การวั ด
คุณสมบัติทางกายภาพ เปนตน ผลที่ไดจากการวัดจะเปนจํานวนตัวเลข
อําภา บุญชวย (2537:129) ใหทัศนะวา การวัดผล หมายถึง การกําหนดหนวย
ใหแกปริมาณที่มีอยูโดยใชเครื่องมือวัด การวัดทางการศึกษาที่ใชกันอยูอาจเปนการสังเกตของครู
ตารางตรวจสอบพฤติกรรมหรือขอสอบ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535:199) ใหความเห็นในเรื่องความหมายของการ
ประเมินผลวาเปนการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพ คุณคาความจริงและการกระทําที่ไดจากการ
วัดหลายๆ ครั้ง โดยในการประเมินแตละครั้ง จะประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ
1. ผลการวัดที่ไดจากกระบวนการตางๆ เชน จาการสังเกต การตรวจผลงาน
การสัมภาษณหรือการทดสอบ
2. เกณฑการพิจารณา เพื่อจะใชเปนแนวทางหรือหลักในการพิจารณาวา เกง
หรือออน พอใจหรือไมพอใจ ผานหรือไมผาน โดยนําผลที่วัดไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว
3. การตัดสินใจ เปนการชี้ขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหวางผลของ
การวัดกับเกณฑที่กําหนดไว
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กรมวิชาการ (2537:91) ไดกลาวถึงสาระสําคัญของระเบียบการประเมินผลการ
เรียนวาดวยหลักการประเมินผลการเรียนวา สถานศึกษามีหนาที่ประเมินผลการเรียน โดยความ
เห็นชอบของกลุมโรงเรียน ประเมินผลการเรียนเปนรายวิชา ประเมินผลการเรียนใหสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู ประเมินผลทั้งเพื่อปรับปรุงการเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน วิธีการ
ประเมินผลตองประเมินผลใหครอบคลุมพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัยและเนน
กระบวนการประเมินผลกอนเรียน ระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
พนั ส หั น นาคิ น ทร (2524:146-147) และ อํ า ภา บุญ ช ว ย (2537:141-142) ได
กลาวถึงการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งบทบาทของผูบริหารโรงเรียนตอดานการวัดผลประเมินผล
ไวคลายคลึงกัน สรุปไดดังนี้
การจัดการเรียนการสอนมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ จุดมุงหมายของ
การเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ซึ่งเปนกิจกรรมที่วัดเพื่อทราบ
วาการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม ดังนั้น การวัดผลและการประเมินผล
นับไดว าเป นกิ จกรรมที่มีความสําคัญยิ่งเพราะจะทําใหทราบถึงผลการเรียนรูของนักเรียนวามี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดมุงหมายหรือไม ซึ่งปกติจะมีจุดมุงหมาย 2 ประการ คือ ประเมินผล
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน การวัดผลและประเมินผล
เปนสิ่งจําเปนในกระบวนการเรียนการสอนซึ่งมีประโยชนในดานตางๆ ดังนี้
1. เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครูผูสอน ซึ่งทําใหครูผูสอนไดทราบ
วาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนอยางไร จะไดแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น
2. เพื่อผูเรียนจะไดพัฒนา ปรับปรุงตนเอง
3. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานในสถานศึกษา ทําใหทราบสภาพที่
แทจริงของหลักสูตร แผนการสอน แนวทางดําเนินงานวาประสบปญหาอะไร จะแกไขปรับปรุง
อยางไร
4. เพื่อเปนขอมูลทางการศึกษาทั่วไป เชน ผลการศึกษาเมื่อสําเร็จตามหลักสูตร
เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานและศึกษาตอ
5. เปนหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อจะไดวางแผนดําเนินงานตอไป
6. เพื่อไดขอมูลมาประชาสัมพันธในดานการเรียนการสอนของโรงเรียน
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ผูบริหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบในดานการวัดผลและประเมินผล ดังนี้
1. กําหนดนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล เชน ประเภท
ของขอสอบที่ใชวัดผล ระยะเวลาที่ใชในการสอน มาตรฐานในการสอบวัดผล การเตรียมแบบ
รายงานผลแกผูปกครอง เปนตน
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการสอน เชน เครื่อง
พิมพดีด เครื่องโรเนียว ตลอดถึงเจาหนาที่อํานวยความสะดวก
3. พยายามสงเสริมครูผูสอนใหมีความรูทางการวัดผลและประเมินผล โดย
การจัดฝกอบรม ประชุมสัมมนา เปนตน
4. จัดตารางสอบ หองสอบและระเบียบในการสอบและคุมสอบ ใหเจาหนาที่
ไดทราบ
5. จัดใหมีการประเมินผลเครื่องมือวัดผลประเมินผล เพื่อนํามาพัฒนาและ
ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536:10) กลาวถึงบทบาท
ของผูบริหารโรงเรียนในดานการวัดผลและประเมินผลไว ดังนี้
1. จัดใหมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียน
2. ศึ ก ษาและทํ า ความเข า ใจในระเบี ย บให ชั ด เจนและลึ ก ซึ้ ง จนสามารถ
อธิบายหรือชี้แจงใหครูเขาใจและปฏิบัติได
3. จัดใหมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
ระเบียบกําหนดไว
4. วางแผนกําหนดระยะเวลาการวัดผลและประเมินผล พรอมทั้งจัดทําปฏิทิน
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับหลักสูตรและเวลาเรียน
5. จั ด หาวั สดุ อุ ป กรณ แบบฟอรม และเครื่ อ งมื อที่ จํา เปน เพื่ อ ใช ใ นการ
ดําเนินการวัดผลและประเมินผลใหพรอมและเพียงพอ
6. จัดสรางเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพและปรับปรุงการสรางขอสอบของครู
ใหมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
7. ใหมีคณะกรรมการวัดผลของโรงเรียน เพื่อพิจารณาการเลื่อนชั้นหรือการ
ซ้ําชั้นของนักเรียน
8. จัดใหมีครูทําหนาที่วัดผลและประเมินผลของโรงเรียน ซึ่งมีพื้นฐานความรู
ดานสถิติพอสมควร
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9. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุมประสบการณ ทุก
ระดับชั้นเรียนและนําผลการวิเคราะหมาใชปรับปรุงการเรียนการสอน
10. ติดตามและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดผลและประเมินผล
อยางสม่ําเสมอ เชน สมุดประจําชั้น สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน เปนตน
11. จัดทําผลการประเมินแสดงความกาวหนาของนักเรียนทุกชั้น ทุกคน และ
ทุกกลุมประสบการณ เพื่อใหนักเรียนสามารถตรวจสอบความสามารถของตนเอง
จากความหมายที่นักการศึกษากลาวขางตน แสดงวาการวัดผลประเมินผล เปน
กระบวนการที่จําเปนสําหรับการจัดการเรียนการสอน เพราะเปนตัวชี้วัดวานักเรียนมีความรูมาก
นอยเพียงใดจากที่ไดเรียนไปแลว โดยอาศัยเกณฑการพิจารณาอยางใดอยางหนึ่ง

ัฏเช
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บัณฑิต ชุนสิทธ (2532) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรี ย นตามทั ศ นะของครู โ รงเรี ย นชาวเขา สั ง กั ด สํ า นั ก งานการประถ มศึ ก ษาจั ง หวั ด ลํ า พู น
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูโรงเรียน
ชาวเขา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําพูน พบวา ผูบริหารโรงเรียนไดปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก ในงานประชุมอบรมทางวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล ระดับปานกลางถึงมากคือ
งานสงเสริมการสอน สวนระดับปานกลาง ไดแก งานดานหลักสูตรไปใช งานหองสมุด งานการ
เรี ย นการสอน งานวั ส ดุ ป ระกอบหลั ก สู ต รและสื่ อ งานด า นการวางแผนแล ะกํ า หนดวิ ธี ก าร
ดําเนินงานและงานนิเทศการศึกษา
ประสงค ปญธิยา (2533) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชน ระดับมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 8 ผลการวิจัยพบวา ครูใหญ ผูชวยครูใหญ และครูผูสอน
ชั้นมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ดานหลักสูตรและเอกสารการใชหลักสูตร ตารางสอน
และวิธีสอน กิจกรรมนักเรียน การวัดและประเมินผลการศึกษา การวางแผนงานวิชาการ ไดการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนดานเทคโนโลยีทางการสอน สื่อการสอน การใชทรัพยากรในทองถิ่น
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
ตอนตนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา
ปรากฏวา การจัดการและการบริหารงานวิชาการสวนใหญขาดความพรอมและมีปญหาในดาน
บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณตางๆ และดานการเงิน ผูบริหารและคณะครูไดพยายามจัดการ
เรียนการสอนใหดีที่สุดตามที่ทรัพยากรทางการบริหารจะมีอยู แตก็มีขอกําจัดหลายๆ อยางในการ
ดําเนินงาน คือมีระยะเวลาในการเตรียมการในดานตางๆ นอย ขาดครูที่มีความรูเฉพาะสาขาวิชา
เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิชาชีพ เปนตน ครูไมเพียงพอและไมไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม
ครู ข าดความรู ค วามเข า ใจในการจั ด การจั ด แผนการเรี ย นบางแผนการเรี ย น แผนการเรี ย นไม
หลากหลายเพียงพอที่จะใหนักเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด วิชาชีพยังขาดวัสดุฝก เครื่องมือ
และเครื่องใช อาคารสถานที่ ครุภัณฑตางๆ 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 ทักษะในการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน ดานการนิเทศ
งานวิชาการ 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 ครั้ง
สวนการจัดสรรทรัพยากรแตละโรงเรียนมีความตองการหองเรียน หองโสตทัศนศึกษา
หองเรียนทางภาษา หองเรียนคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการโภชนาการ ทุกโรงเรียนไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นกวาเดิม โดยนําไปพัฒนางานวิชาการเปนหลัก นอกจากนี้ทุกโรงเรียน
จัดใหมีการประชาสัมพันธโดยการประชุมชี้แจงผูปกครองนักเรียน และสรางการจูงใจนักเรียน เชน
การใหทุนการศึกษา และการจัดสื่อ
อัมพร ฟุงเฟอง (2541) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด
เทศบาลเมืองเชียงราย ผลการศึกษาพบวาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
เชียงราย ไดมีการกําหนดเปาหมายและวางแผนไวชัดเจน มีความพรอมในเรื่องของหลักสูตรและ
การนําหลักสูตรไปใช จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร มีสิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่องวัสดุ
การเรียนการสอน ตลอดจนสงเสริมการนําไปใช มีหองสมุดเปนสัดสวนและไดรับการสนับสนุน
หนังสืออยางเพียงพอ มีกิจกรรมการนิเทศเพื่อชวยปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของครู รวมทั้ง
มีการวัดผลประเมินผล สอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหาของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีผูนําเสนอ
ปญหาบางประการ คือ ครูมีภาระงานหลายดานหรือสอนหลายวิชา หองสมุดขาดเจาหนาที่บรรณารักษ
โดยเฉพาะปญหาเหลานี้ไดเสนอใหใชวิธีการประชุมเพื่อรวมกันแกปญหาดังกลาว
กิติพงษ เมืองยศ (2542) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา ผลการศึกษาการ
บริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดลําปาง ตามความคิดเห็นของผูบริหาร พบวา ในการบริหารงานวิชาการ
สวนใหญไดปฏิบัติทั้ง 4 งาน คือ งานสื่อการเรียนการสอนและการใชแหลงทรัพยากรทองถิ่น
งานนิเทศทางวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล งานหลักสูตรและการใชหลักสูตร สวนครูผูสอน
สวนใหญ เห็นวาในการบริหารงานวิชาการสวนใหญไดปฏิบัติทั้ง 4 งาน คือ งานวัดผลและ
ประเมินผล งานสื่อการเรียนการสอน และการใชทรัพยากรทองถิ่น งานนิเทศทางวิชาการและงาน
หลักสูตรและการใชหลักสูตร สําหรับปญหาการบริหารงาน พบวา การบริหารหลักสูตรและการใช
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หลักสูตร ทั้งผูบริหารและครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจ สวนงานสื่อการสอนและการใช
ทรัพยากรทองถิ่นสวนใหญไมไดจัดทําระเบียนแหลงวิทยากรทองถิ่นไว ดานการนิเทศทางวิชาการ
ยังขาดการนิเทศอยางเปนระบบและความตอเนื่อง และสวนงานวัดและประเมินผลยังขาดแบบสอบ
ที่ไดมาตรฐาน
สมแพน จําปาหวาย (2542) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน พบวา มีสภาพการ
บริหารงานวิชาการทั้ง 7 ดาน คือ ดานการบริหารหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานวัสดุอุปกรณ
และสื่อการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ปญหาในการบริหารงานทั้ง 7 ดานอยูใน
ระดับมาก โรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันมีสภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05 ผูตอบแบบสอบถามเสนอใหโรงเรียนเนนดานการเรียนการสอน และดานการวัดและ
ประเมินผล
รุง ลอยเลิศ (2542) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนไดดําเนินงานดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการสอนและดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในทุกปจจัยยอย
แตพบวาบางปจจัยยอยยังดําเนินงานไดไมถูกตองหรือครบถวนตามหลักการและขั้นตอน ซึ่งเปน
เหตุใ หชุ มชนขาดความเชื่ อมั่น ขาดความศรัทธาตองานวิชาการของโรงเรีย น ไดแ ก การสร าง
บรรยากาศทางวิชาการ การพัฒนาครูทางดานวิชาการและการสอน การใชนวัตกรรมการสอน การ
ใชเทคโนโลยีทางการสอนและสื่อการสอน การสอนซอมเสริม และการใชทรัพยากรในชุมชน
สําหรับขอเสนอแนะทางการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ พบวา ดานการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนควรรวมมือกับชุมชน ประชุม ปรึกษาหารือเพื่อวางแผนงานวิชาการ ผูบริหารควร
เปนผูนําในการสรางบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน และสงเสริมใหครูเขารับการอบรมประชุม
สัมมนา เพื่อพัฒนาครูทางดานวิชาการและการสอนอยูเสมอ ควรสรางขวัญและกําลังใจแกครูโดย
การยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจในการปฏิบัติ ควรมีพฤติกรรมเปนผูนําทางวิชาการเพื่อเปนแบบอยาง
แกครู และควรทําการนิเทศการสอนในลักษณะการใหความรูแกครูอยูเสมอ ดานการสอน ครูผูสอน
ควรศึกษาหลักสูตรกอนการวางแผนและเตรียมการสอน ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน
นักเรียนเปนศูนยกลาง ควรใชวิธีการวัดผลประเมินและการสอนซอมเสริมอยางหลากหลายและ
เหมาะสมกับนักเรียน โรงเรียนควรอบรมใหครูผูสอนสามารถใชนวัตกรรมอยางหลากหลาย และ
เหมาะสมโรงเรียนควรอบรมใหครูผูสอนสามารถใชนวัตกรรมการสอน เทคโนโลยีทางการสอน
และสื่อการสอนประกอบการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน โรงเรียนควรสรางความศรัทธาดานวิชาการตอชุมชนและรายงานเกี่ยวกับตัวนักเรียนให
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ผูปกครองทราบ ออกเยี่ยมเยียนผูปกครองนักเรียนและนักเรียนตามบาน ใชทรัพยากรในชุมชน
ประกอบการเรียนการสอน และใชสิ่งพิมพประชาสัมพันธโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 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
และผูรับการนิเทศใหเขาใจ มีการระดมความคิดวางแผนรวมกัน
ธํารงชาติ ธรรมชาติ (2542) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ พบวา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก แตเมื่อพิจารณาแตละงานพบวา งานนิเทศภายในอยูในระดับปานกลาง สวนงานอื่นๆ อยู
ในระดับมาก จําแนกตามตัวแปรประสบการณ พบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสบการณ
ตางกัน มีการปฏิบัติงานวิชาการโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
ทดสอบแตละงาน 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
รายงานผลเมื่ อสิ้ น ป ก ารศึ ก ษา ด า นหลัก สู ตรและเอกสารประกอบหลักสูตร มีการติ ดตามและ
ประเมินผลการใชหลักสูตรโดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน มี
หลักการจัดครูเขาสอน โดยจัดตามความสามารถและความถนัดของครู ดานการนิเทศการศึกษา มี
การมอบหมายหนาที่การนิเทศการศึกษา มีการมอบหมายหนาที่การนิเทศใหผูชวยผูบริหาร ดาน
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ดานวัสดุ
อุปกรณและสื่อการเรียนการสอน มีการเก็บรักษาสื่อ โดยใหครูผูสอนเก็บเอง ดานหองสมุดมีการ
ประเมินผลการใชหองสมุด โดยประเมินผลจากสถิติผูมาใชหองสมุด และดานการวัดผลและประเมินผล
มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการประเมินการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน
โดยตรวจสอบผลการเรียนในแตละภาคเรียน สวนปญหาการบริหารงานวิชาการที่พบ คือ บุคลากร
ของโรงเรียนเขาใจกระบวนการปฏิบัติงานวิชาการไมตรงกัน ครูบางคนไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร โรงเรียนขาดการนิเทศการสอนอยางสม่ําเสมอ ขาดสถานที่ที่
เหมาะสมในการจัดกิจกรรม ขาดงบประมาณในการจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตรและหนังสือ
ตํารา และยังขาดเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ไดมาตรฐาน
สมชาย คงสวาง (2544) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับความตองการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา พบวา
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา มีความตองการ
พัฒนาการบริ หารงานวิชาการโดยภาพรวมและรายองคประกอบอยูในระดับมาก ผูบริหารที่มี
ประสบการณการดํารงตําแหนงตางกัน มีความตองการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม
และรายองคประกอบไมแตกตางกัน ผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกัน มีความ
ตองการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่มีหองเรียนตั้งแต 12 หองเรียนขึ้นไป มี
ความตองการพัฒนาการบริหารงานวิชาการมากกวาผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
หองเรียนต่ํากวา 12 หองเรียน เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวา งานหองสมุดและงานนิเทศ
ภายในไมแตกตางกัน และขอเสนอแนะนั้นควรจัดใหมีโรงเรียนผูนําการใชหลักสูตร เพื่อเปน
ตนแบบ ควรมีครูเพียงพอตรงกับความตองการ ควรมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการ
เรียนการสอน ควรนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงการสอนของครู ควรมีหองสมุดเปน
เอกเทศและมีหนังสือเพียงพอ ควรสงเสริมใหครูนิเทศกันเอง ควรประชุมวางแผนการดําเนินงาน
กันทุกฝายและควรใหบุคลากรเขารับการอบรมทุกครั้ง
สุพจน อริยะจักร (2545) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนางานวิชาการดานการจัดการ
เรียนการสอน ของโรงเรียนวัดปากลอง สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ผล
การศึกษาพบวา 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 สําหรับสิ่งที่สวนใหญพึงพอใจ
นอย ไดแก การจัดสื่อการเรียน เพราะปจจุบันโรงเรียนวัดปากลองมีสื่อการเรียนนอย โดยเฉพาะสื่อ
การเรียนที่ทันสมัย 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
บริหารงานดานวิชาการดานการประเมินผลงานปญหาการบริหารดานวิชาการดานหลักสูตรคือ ครู
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําสาระตางๆ ของหลักสูตรใหม ขอเสนอแนะ ควรจัดอบรมให
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําสาระหลักสูตรการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แกคณะครู และผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดถึงผูเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ ปญหา
การบริหารงานวิชาการดานการเรียนการสอน คือ สถานศึกษาขาดแคลนครู จํานวนครูไมครบชั้น
ขอเสนอแนะ ควรจัดรวมโรงเรียนของหองเรียนที่อยูใกลเคียงเขาดวยกัน
ปญหาทางดา นการบริห ารงานวิชาการด านการวัด และประเมิ นผล คือการวัด และ
 ง ขอเสนอแนะ ควรมีการประเมินผลตามสภาพความเปน
ประเมินผลไมเปนไปตามสภาพที่แทจริ
จริ ง ป ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการด า นการนิ เ ทศภายใน คื อ การขาดการวางแผนการนิ เ ทศ
ขอเสนอแนะ การวางแผนและการแตงตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการนิเทศภายใน ปญหาการ
บริหารงานวิชาการดานพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ คือขาดการสงเสริมและการพัฒนาใหครูไดศึกษา
ดูงานในสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จ ขอเสนอแนะ ควรวางแผนในการสงเสริมและพัฒนาครูให
เปนไปอยางตอเนื่อง ปญหาการบริหารงานวิชาการดานการวิจัยการพัฒนา คือ ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา ไมมีความรูความเขาใจในการจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน ขอเสนอแนะควรดําเนินการ
สงเสริมและจัดอบรมใหความรูและการทําวิจัยในชั้นเรียน ปญหาการบริหารงานวิชาการดานการ
บริหารโครงการทางวิชาการคือ ขาดการกํากับ ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง ขอเสนอแนะ
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ควรวางแผนในการจัดทําโครงการทางวิ ชาการโดยตองกํากับติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
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. ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการของ
โรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ที่สําคัญ 3 อันดับแรก คือ 1) จัดประชุม
คณะครูและผูเกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 2) สงเสริมให
ครูผูสอนใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและ 3) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
3. ครูผูสอนที่มีเพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด และประสบการณในการทํางานแตกตาง
กั น มี ค วามคิ ด เห็ น ของผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาและครูผู ส อนเกี่ ย วกั บ การบริห ารงานวิ ช าการของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี เ พศ และวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด แตกต า งกั น มี ค วาม
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด
เล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในการบริหารแตกตางกันมีความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ใน
เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. ครู ผู ส อนและผู บริห ารสถานศึ ก ษามีค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การบริ ห ารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวา การบริหารงานวิชาการเปนงานที่มีขอบขาย
กวางขวาง ครอบคลุมตั้งแต หลักสูตรและการใชหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมหองสมุด การนิเทศภายใน การวัดและประเมินผล และกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนโดยตรง ที่จะกอใหเกิดผลดีตอคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีผูบริหาร ครูวิชาการและครูผูสอน
รวมกันวางแผนการดําเนินงานอยางมีขั้นตอน และดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย

ัฏเช

ชภ

ความพึงพอใจ

าวิท

ยาล

ัยรา

บุคลากรในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา
1. ครูวิชาการ
2. ครูผูสอน

การบริหารงานวิชาการ
1. ดานหลักสูตรและ
การใชหลักสูตร
2. ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
3. ดานหองสมุด
4. ดานการนิเทศภายใน
5. ดานการวัดผล
ประเมินผล

มห

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการทําวิจยั (Conceptual Framework)

