
 
บทที่  2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 
 แนวทางการบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 
เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน  เขต  2  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารตาง ๆ ทั้งแนวคิด ทฤษฏี และ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

1. แนวทางการบริหารงานวิชาการ 
1.1 แนวคดิทฤษฏีเกี่ยวกับงานบริหารวิชาการ 
1.2 ความหมายและขอบขายของงานวิชาการ  
1.3 หลักการบริหารงานวิชาการ                   
1.4 กระบวนการบริหารงานวิชาการ  
1.5 บทบาทหนาทีข่องผูบริหารกับการบริหารงานวิชาการ  

2. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
2.1 ความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน                   
2.2 หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน                      
2.3 รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

3. บทบาทผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
1.  แนวทางการบริหารงานวิชาการ 

1.1  แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับงานบริหารวิชาการ 
 การบริหารงานองคการไมวาจะเปนองคการขนาดเล็กหรือองคการขนาดใหญ ไดถูก
กําหนดออกแบบใหใชแนวทางการบริหารงานโดยแบงออกตามสายงานหรือสายบังคับบัญชา    
เพื่อการนําองคการไปสูเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาเปนองคการหนึ่งที่ตอง
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544                  
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 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเปนกระบวนการที่มีความสําคัญยิ่ง นั่นหมายถึง
ภารกิจตางๆ ของสถานศึกษาตองไดรับการจัดการที่ดี ทําใหสถานศึกษามีคุณภาพ จําเปนอยางยิ่งที่
ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรอบรูในศาสตรและศิลปของการบริหาร ซ่ึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
หลักการทฤษฎีการบริหาร  นั่นหมายถึง  การใชเทคนิควิธีการหรือกระบวนการทํางานใหเกิดความ
รวมมือรวมใจกันทํางาน  เพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวโดยใหทุกฝายไดรับความพึงพอใจใน
การทํางานและงานมีคุณภาพ  สถานศึกษาเปนระบบเปดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผูบริหารจะตอง
อาศัยคนอื่นทํางานใหองคการประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การทํางานกับคน 
กลุมคน การบริหารงานจึงเริ่มซับซอนและเริ่มมีความยุงยากมากขึ้น ดังนั้นผูบริหารตองนําศาสตร
หลายศาสตรมาประยุกตใชอยางมีศิลปจึงจะประสบความสําเร็จได มีนักวิชาการไดใหคําจํากัดความ 
ความหมายของการบริหารไวอยางหลากหลาย  ดังเชน การบริหาร หมายถึง การทํางานของคณะบุคคล
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป  ที่รวมกันปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย  ชัยฤกษ  วราวิทยา (2526 : 1) หรือการบริหาร 
หมายถึง การปฏิบัติตามหนาที่การบริหารสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
วารินทร  สินสูงสุด (2542 : 16) นอกจากนี้  ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2543 : 39) ไดใหคําจํากัดความ  
การบริหาร  หมายถึง ความพยายามที่จะชี้แนะและผสมผสานความพยายามของมนุษย ซ่ึงมีจุดมุงหมาย
ปลายทาง หรือเปาหมายบางอยาง  สวน Moehlman (อางใน ชาญชัย  อาจินสมาจาร 2543 : 39) กลาววา  
การบริหารงาน หมายถึง การกระทําหรือกระบวนการทุกอยางที่ตองการทําใหนโยบายและวิธีการที่
มีประสิทธิผล            
 จากคําจํากัดความที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การบริหาร หมายถึง  การทํางาน
รวมกันระหวางบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป  หรือกลุมของบุคคลรวมกันดําเนินกิจกรรมใหสําเร็จตาม
เปาหมายที่องคการตั้งไว         
 พัฒนาการแนวคิดทฤษฎีการบริหารของ ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2543 : 8) ได
กลาวถึงการวิวัฒนาการเปนตอนตาง ๆ ระหวางศตวรรษที่ 20 ในแตละตอน ไดกลาวถึงลักษณะตาง ๆ   
ของแนวคิดของการบริหารงานที่แตกตางออกไป จากวิวัฒนาการความเปนมาของทฤษฎีการบริหาร
สามารถแบงทัศนะการบริหารออกเปน 4 ยุค ดังนี้         

1. ยุคการบริหารเชิงวิทยาศาสตร (The Scientific Management of Administration 
Era 1910-1935) ซ่ึง Frederic W. Taylor ไดสรุปความสําคัญของการบริหารไวดังนี้ 

1.1 หลักเรื่องเวลา  การวัดความสามารถในการผลิตโดยจับเวลาในการผลิต 
การตั้งเวลามาตรฐานสําหรับการผลิตทั้งหมด 

1.2 หลักการกําหนดหนวยคาจาง  การจางควรตั้งอยูบนความมาตรฐาน
คาจางควรไดสัดสวนตามความสามารถของแตละคน 
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1.3 หลักการแยกงานวางแผนออกจากงานปฏิบัติ   ฝายวางแผนและฝายปฏิบัติ
ควรแยกออกจากกัน การวางแผนควรเปนหนาที่ของฝายบริหารและงานปฏิบัติควรเปนของฝาย
คนงาน 

1.4 หลักการทํางานโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร  ถือวาวิธีการทํางานควรถูก
กําหนดโดยฝายบริหาร  หลักการทํางานควรตั้งอยูบนวิธีการทางวิทยาศาสตรเพื่อใหไดผลผลิต
สูงสุด 

1.5 หลักการควบคุมโดยฝายบริหาร  ถือวาฝายบริหารควรไดรับการฝกอบรม
ในดานการบริหาร  

1.6 หลักการจัดระเบียบการปฏิบัติงาน  ยึดถือความเครงครัดตามระเบียบ
วินัยในการสงเสริมประสิทธิภาพการทํางาน 

2. ยุคเชิงมนุษยสัมพันธ (The Human Relationship of Administration Era 1935-
1950) Follett  กลาววา  ปญหาในการบริหารองคกรใด ๆ ตองมองไปที่มนุษยสัมพันธ และมี
ความเห็นวาหลักความรวมมือจะเปนตัวที่ชวยสงเสริมการจัดองคการและการบริหารที่มี
ประสิทธิผล กลาวคือ 

2.1 แตละแผนกขององคกรใด ๆ จะตองมีความรวมมือในแนวราบ (Horizontal) 
แทนที่จะเปนหลักความรวมมือในแนวตั้งโดยผานทางผูบริหารสูงสุดขององคกรนั้น ๆ 

2.2 ความรวมมือจะตองมีทั้งในขั้นวางแผนและขั้นนําแผนออกปฏิบัติ 
2.3 ความรวมมือไมใชทําเปนครั้งคราวแตจะตองทําอยางตอเนื่อง         

3. ยุคเชิงพฤติกรรมศาสตร (The Behavioral Science of Administration Era 
1950-1970) เชสเตอร บารนารด (Chester I.Barnard)  (อางใน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2547 :28)  ไดเนนถึงแนวคิดที่เปนระบบพฤติกรรมการบริหารภายในขอบขายงานทางสังคมศาสตร
วา  การบริหารจะตองทํางานในองคกรเสมอ และในองคกรมีกิจกรรมการรวมมือระหวางบุคคล 2 
คน หรือมากกวา  มีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. ยุควิธีการเชิงระบบ (The System Approach of Administration Era 1970- 
ถึงปจจุบัน) Kaufman ไดใหคําจํากัดความของวิธีการเชิงระบบ (Systems Approaches) วาเปน
กระบวนการซึ่งมุงถึงหลักการดําเนินงานที่ยึดเอาศูนยรวมเปนหลัก งานทุกชนิดควรเริ่ม  จากการมี
จุดมุงหมายของงาน (Needs Identification) ปญหาที่ตองแกไข (Problems Identification) วิธีการที่
จะแกไขปญหา (Problems Identification) วิธีการประเมินผล(Evaluation) เพื่อเสนอแนะวิธีการ
แกไขและปรับปรุงในคราวตอไป (Recommendation) การดําเนินงานตามวิธีการเชิงระบบมีหลักการ
ดังนี้ 
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4.1 คนหาสาเหตุของความจําเปน            
4.2 ตรวจสอบสาเหตุความจําเปน 
4.3 กําหนดมาตรการในการดําเนินโครงการ             
4.4 วางแผนใหสอดคลองกับโครงการ           
4.5 ตรวจสอบความสําเร็จของโครงการ       
4.6 หาวิธีการแกไขปญหา               
4.7 ใชวิธีการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ               
4.8 อบรมบุคลากรตาง ๆ               
4.9 สรางมาตรฐานการวัดผล          

 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2544 : 2) ไดใหความหมาย การบริหารงานวิชาการใน
มุมมอง 2 ดาน วา การบริหารงานวิชาการ ถามองในดานกระบวนการดําเนินงานแลว หมายถึง 
กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น ตั้งแต
การกําหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผล
การสอน เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายของสถานศึกษาและเกิด
ประโยชนสูงสุดกับผูเรียน         
 หากมองการบริหารงานวิชาการในดานงานของสถานศึกษา งานบริหารวิชาการ   
ไดแก  งานควบคุมดูแลหลักสูตรการสอน อุปกรณการสอน การจัดแบบเรียน คูมือครู การจัดชั้นเรียน     
การจัดครูเขาสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝกอบรมครู การนิเทศการศึกษา  การเผยแพร
งานวิชาการ การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุง
คุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา         
 สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารจัดการกิจกรรมทุกอยางที่
เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรูใหไดผลดี มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดกับผูเรียน           
 จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับงานบริหารวิชาการ การบริหารเปนการทํางานรวมกัน
ระหวางบุคคลหรือกลุมของบุคคลรวมกันดําเนินกิจกรรมใหสําเร็จตามเปาหมายที่องคการตั้งไว และ
วิวัฒนาการของทฤษฎีการบริหารระหวางศตวรรษที่ 20 นั้น มีความแตกตางกัน ดังเชน หลักการ
บริหารเชิงวิทยาศาสตร ของ Taylor จะเปนการบริหารที่มีวัตถุประสงค เนนประสิทธิภาพถือวา
ประสิทธิภาพนําไปสูผลกําไร มีการคนคิดวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยให
ความสําคัญกับเรื่องของเวลา การกําหนดหนวยคาจาง การแยกงานวางแผนออกจากงานปฏิบัติ วิธีการ
ทํางาน การควบคุมงานกําหนดโดยฝายบริหาร และยึดถือระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน สวนทัศนะ
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เชิงมนุษยสัมพันธ ของ Follett  นั้น เนนใหความสําคัญกับหลักมนุษยสัมพันธ กลาวคือ แตละแผนก
ขององคกรจะตองมีความรวมมือในแนวราบ ความรวมมือจะตองมีทั้งในขั้นวางแผนและขั้นนาํแผน
ออกปฏิบัติและความรวมมือตองทําอยางตอเนื่อง ดานทัศนะเชิงพฤติกรรมศาสตร Chester I.Barnard 
ไดเนนถึงความรวมมือในการทํางานภายในองคกรที่เปนระบบพฤติกรรมการบริหารภายในขอบขายงาน
ทางสังคมศาสตรวา การบริหารจะตองทํางานในองคกรเสมอและในองคกรมีกิจกรรมการรวมมือ
ระหวางบุคคล 2 คนขึ้นไป และทัศนะวิธีการเชิงระบบ ของ Kaufman ไดมุงถึงหลักการดําเนินงานที่
ยึดเอาศูนยรวมเปนหลัก การดําเนินงานตองมีจุดมุงหมาย มีวิธีการแกปญหา มีวิธีการประเมินผล 
เพื่อเสนอแนะวิธีการแกปญหาและปรับปรุงในคราวตอไป และการบริหารงานวิชาการเปนการ
บริหารจัดการกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรูใหไดผลดีมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน  
 

1.2  ความหมายและขอบขายของงานวชิาการ 
ความหมายของงานวิชาการ 

 งานวิชาการเปนภารกิจสําคัญ  ของสถานศึกษาทุกแหงที่ตองจัดการบริหารใหดีที่สุด 
ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนควรเปนผูรับผิดชอบในการเปนผูนําทางวิชาการ  และใหความสําคัญ  
เอาใจใส เปนพิเศษ  เนื่องจากงานบริหารงานวิชาการเกี่ยวของกับทุกงานในสถานศึกษา  เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน นอกจากผูบริหาร จะเปนผูนําทางวิชาการแลว ยังตองกระตุนใหครูทกุคน
มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการดวยความเต็มใจ  
 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย  ของการบริหารงานวิชาการ ดังที่ ปรียาพร 
วงศอนุตรโรจน (2544 : 2)  กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา  โดยมี
การจัดใหมีกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมี
ประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน   
 กมล  ภูประเสริฐ (2544 : 6) ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ไววา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเปนการบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา  
 เอกชัย  กี่สุขพันธ (2527 : 151) ไดใหความหมายวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง 
การดําเนินงานทุกชนิดเพื่อจะสงเสริม  ในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียน  ใหเปนไปอยางมีคุณภาพ   
 นอกจากนี้ หวน พินธุพันธ (2525 : 10) ไดกลาวถึง การบริหารงานวิชาการวาเปน
กระบวนการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน ทั้งนี้ตองมีองคประกอบ
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ในหลาย ๆ ดาน อาทิ  ตองมีการควบคุมดูแล การจัดอุปกรณการเรียนการสอน  การจัดแบบเรียน  
การจัดคูมือครู  การเผยแพรงานวิชาการ การวัดผลประเมินผล การวิจัยคนควา ตลอดถึงการนิเทศ         
 สุมิตร คุณานุกุล (อางใน บันลือ พฤกษะวัน, 2537 : 59) ใหความหมายวา การบริหารงาน
วิชาการเปนกิจกรรมทุกอยางที่อยูภายในโรงเรียนที่กอใหเกิดการเรียนรู ซ่ึงชวยใหการศึกษาของ
ผูเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการสงเสริมงานวิชาการของคณะครูในสถานศึกษา 

ภิญโญ สาธร (2514 : 324) ไดใหความหมายของการบริหารวิชาการไววา การบริหาร
วิชาการเปนการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ          
 นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2530 : 6) ไดใหความหมาย
ของการบริหารงานวิชาการไววา  การบริหารงานวิชาการเปนกระบวนการหนึ่งที่ผูบริหารสถานศึกษา 
ทุกระดับ  จะตองจัดกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อพัฒนาเยาวชนใหเจริญงอกงามในทุกๆ ดาน  โดยมีวัตถุประสงค 
ใหเยาวชนเติบโตเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพตามที่สังคมตองการ รวมทั้งไดกําหนดใหผูบริหารโรงเรียน
ใชเวลาในการบริหารงานวิชาการประมาณรอยละ 35 หรือเฉลี่ยสัปดาหละ 12-13 ช่ังโมง  
 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Smith and Others (อางใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน 
2544 : 1) ไดศึกษาเวลาในการบริหารงานวิชาการคิดเปนรอยละ 40  ในขณะที่ อําภา  บุญชวย (2527 : 2)  
กลาววา การบริหารงานวิชาการเปนการบริหารที่ยุงยาก  เพราะเกี่ยวของกับหลักสูตรและการสอน 
ผูบริหารตองใชความพยายาม  และความสามารถเปนอยางมากในการนําคณะครู และผูเกี่ยวของ  
ในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร         
               สรุปไดวา  การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน
ทุกอยางที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอ
ผูเรียนอยางสูงสุด 
 ขอบขายของงานวิชาการ 
 จากทัศนะขางตนเห็นไดวาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  เปนการบริหาร
กิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  และสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล อันจะสงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะพึงประสงคตามเปาหมายที่หลักสูตรกําหนด    
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สาระสําคัญ  คือ  มุงเนนใหมีการปฏิรูประบบการบริหาร
และการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีเอกภาพในเชิงนโยบาย และมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจลงไปสูเขตพื้นที่  สถานศึกษาและองคกรปกครอง 
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สวนทองถ่ิน โดยเฉพาะมาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจและการจัดการศึกษา  ทั้งดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังเขตพื้นที่การศึกษา และใน
มาตรา 27 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง และให
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตร ในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาของ
ชุมชน และสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน  ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค  พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2542 : 11) 
สถานศึกษาจะสรางความเปนเลิศทางวิชาการไดนั้น โดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ถือไดวาเปนหัวใจของการพัฒนาการศึกษาในสภาวะปจจุบันและเปนหลักสูตรที่
กระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหกับสถานศึกษาทุก ๆ ดาน โดยการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน  
 ขอบขายของงานวิชาการตามทัศนะของ Miller (อางใน  กิติมา  ปรีดีดิลก, 2532 : 55) 
ไดกลาวถึงขอบขายการบริหารงานวิชาการประกอบดวย  กิจกรรมสําคัญ 4 ประการ กลาวคือ             

1. การจัดโปรแกรมการเรียน     
2. การปฏิบัติตามโปรแกรม     
3. การติดตามการเรียนการสอน     
4. การจัดบริการการสอน          

 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2535 : 17) ไดกลาวถึงขอบขายการบริหารงานวิชาการ 
ไวดังนี้          

1. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ  ไดแก การจัดทําแผนปฏิบัติงานวิชาการ 
การจัดทําโครงการสอน  หรือบันทึกการสอน              

2. การดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ไดแก  การจัดตารางสอน  
การกําหนดวิชา เวลา ผูสอน ตลอดจนผูเรียนแตละวิชา การจัดชั้นเรียน และการปรับปรุงการเรียน
การสอน              

3. การบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน  เปนการอํานวยความสะดวกและ
สงเสริมการจัดหลักสูตร ไดแก การจัดสื่อการสอน การจัดหองสมุด และการนิเทศการสอน              

4. การวัดผลประเมินผล  เปนการใชเครื่องมือในการตรวจสอบ  และวิเคราะห
ผลการเรียน         
 จะเห็นไดวา   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 เนนการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางลงไปสูเขตพื้นที่ สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป  กําหนดใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กําหนดหลักสูตรแกนกลาง และใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตร ในสวนที่
เกี่ยวของกับสภาพปญหาของชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค 
สถานศึกษาสามารถสรางความเปนเลิศทางวิชาการได  โดยการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 นั้นรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการตองมีการดําเนินการใน เรื่อง  การบริหารหลักสูตร  การบริหารการสอน  การประเมินผล
การเรียน การบริหารการนิเทศภายใน การบริหารการพัฒนาบุคลกรทางวิชาการ การบริหารงานวิจัย
และพัฒนา ตลอดถึงการบริหารโครงการอื่นๆ ซ่ึงเปนการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาได
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความเปนจริง         
 ขอบขายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544  มีทั้งหมด  4  ดาน  ไดแก          

1. การบริหารหลักสูตร     
 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษางานดานหลักสูตรมีความสําคัญเปนตัวกํากับ
งานวิชาการ แมวาหลักสูตรปจจุบันจะใชหลักสูตระดับชาติ ที่เปนแบบเดียวกันแตความสามารถใน
การนําหลักสูตรไปใชของแตละสถานศึกษา จะแตกตางกันไปการจัดโปรแกรมการศึกษาขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายอยางของสถานศึกษา เชน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และผูเรียน                    
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2544 : 43) ไดนําหลักการบริหารมาประยุกตใชในการ
บริหารหลักสูตร  มีทั้งหมด  3  ขั้น  ดังนี้         
 1.  ขั้นเตรียมการ   เปนการวางแผนการใชหลักสูตรอยางเปนระบบ  ดังนี้           

1.1 การตรวจสอบหลักสูตรแมบทกอนนําไปใช  โดยการตรวจสอบ
วัตถุประสงคทั่วไป วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม รูปแบบ โครงสราง เนื้อหาวิชา วิธีการจัดการเรียน
การสอน ส่ือการสอน เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบันของสถานศึกษานั้น ๆ        

1.2 การประชาสัมพันธหลักสูตร เปนสิ่งจําเปนเพราะการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรจะมีผลกระทบตอการบริหารหลักสูตรผูที่ เกี่ยวของกับหลักสูตร ตั้งแตผูบริหาร
สถานศึกษา ครู นักเรียน            

1.3 การเตรียมความพรอม  ไดแก  ดานบุคลากร ทั้งครูผูสอน ผูนิเทศการ
สอน ครูแนะแนวและผูบริหาร ดานสิ่งอํานวยความสะดวก เชน วัสดุฝก ส่ือการสอน หองสมุด 
อาคารสถานที่งบประมาณ สถานที่ฝกงาน และจัดทําคูมือเกี่ยวกับหลักสูตร           

1.4 การจัดทําโครงการสอนหรือแผนการสอน  เปนการเตรียมครูเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค เนื้อหา วิธีการและการประเมินผล  ซ่ึงจะชวยใหครูดําเนินการสอนตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร           
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1.5 การตรวจสอบความพรอมของนักเรียน  ไดแก  การรับสมัครนักเรียน
เพื่อศึกษาตอ การสอบขอเขียน การสัมภาษณ และการตรวจสอบหลักฐานกอนเขาศึกษาตอ           

1.6 การตรวจสอบการยอมรับจากสังคม เพื่อจะไดรับการสนับสนุนจาก
ชุมชน โดยการสํารวจความคิดเห็นอันจะเปนประโยชนตอการบริหารหลักสูตร           

1.7 การจัดโครงสรางของหนวยงาน  เพื่อจะไดมีการรับผิดชอบเกี่ยวกับ
หลักสูตร         

2. ขั้นการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร  เปนการนําหลักสูตรไปใช มีหลัก
ดําเนินการดังนี้           

2.1 การประชุมครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับหลักสูตร เพื่อประเมินความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร เปนแนวทางในการเปลี่ยนแปลงและเขาใจหลักสูตร           

2.2 การปฐมนิเทศนักเรียน เปนการชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอนถึง
วัตถุประสงคของหลักสูตร ลักษณะเนื้อหาวิชา โครงสราง จํานวนหนวยกิจ วิชาเลือก วิชาบังคับ 
และวิธีการลงทะเบียน        

2.3 การจัดทําคูมือครู        
2.4 การจัดตารางสอน           
2.5 การจัดครูเขาสอน           
2.6 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก            
2.7 การฝกงาน  เปนการฝกภาคปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนไดมีประสบการณใน

วิชาชีพ  ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร         
3. ขั้นการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร  วาตรงกับวัตถุประสงค

ของหลักสูตรหรือไม เพื่อใชในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตร  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดเนนการปฏิรูปการบริหาร  การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  โดยมีเอกภาพในทางนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติ  มีการกระจาย
อํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งสงเสริมให
เอกชนรวมจัดการศึกษา และใหมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการภายใตการดูแลของรัฐ 
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดังกลาว การจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดมีการกระจาย
อํานาจใหสถานศึกษาเปนผูจัดทําสาระของหลักสูตรของสถานศึกษาขึ้นใชเอง  เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดทําหลักสูตรและสาระ
การเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ   มีรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
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สภาพของสถานศึกษา (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 4)  มีรูปแบบบริหารจัดการ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบดวยการดําเนินงาน  3 ขั้นตอน 7 หมวดภารกิจ  ดังนี้       
 ขั้นตอนที่  1  การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา            
 ภารกิจท่ี 1 การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  มีแนวทางในการดําเนินงาน 
ดังนี้                 

1.1 สรางความตระหนักใหแกบุคลากร  ประกอบดวยคณะกรรมการสถานศึกษา  
ผูบริหาร ครูผูสอน ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน ทั้งนี้เพื่อใหเห็นความสําคัญ ความจําเปนที่ตองรวมมือ
กันในการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา     

1.2 ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสถานศึกษา       
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544              

1.3 เผยแพร ประชาสัมพันธใหนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานองคกร
ในชุมชนทุกฝายไดรับทราบและรวมมือในการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา              

1.4 จัดทําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใหเปนระบบ              
1.5 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือธรรมนูญสถานศึกษา 
1.6 พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรูความเขาใจและสามารถนํา

ความรูไปใชในการจัดทําสาระหลักสูตรของสถานศึกษา         
 ขั้นตอนที่  2  การดําเนินการจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา            
 ภารกิจท่ี 2 การดําเนินการจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา  มีแนวทาง
การดําเนินงาน ดังนี้              

2.1 ศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ              
2.2 กําหนดปรัชญาและเปาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา              
2.3 กําหนดโครงสรางของหลักสูตรแตละชวงชั้น              
2.4 กําหนดมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูของกลุมวิชา 

2.4.1 กําหนดมาตรฐานการเรียนรูรายป/รายภาค        
2.4.2 กําหนดสาระการเรียนรูรายป/รายภาค         
2.4.3 กําหนดชื่อรายวิชาและจํานวนหนวยกิต        
2.4.4 จัดทําคําอธิบายรายวิชารายป/รายภาค                    
2.4.5 จัดทําหนวยการเรียนรู        
2.4.6 จัดทําแผนการเรียนรู    
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 2.5  กําหนดสาระของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน                 
  2.6  กําหนดสื่อการเรียนรู    
   2.7  กําหนดการวัดผลและประเมินผล              
 ภารกิจท่ี 3 การวางแผนบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน                     

3.1 การบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู          
3.2 การบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน        
3.3 การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน              
 ภารกิจท่ี 4 ปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดําเนินการ
บริหารหลักสูตรใหเปนไปตามภารกิจที่ 2 และภารกิจที่ 3 ซ่ึงสถานศึกษาไดกําหนดไว          
 ขั้นตอนที่ 3 กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน              
 ภารกิจท่ี 5 กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน              

5.1 การนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารหลักสูตร และงาน
วิชาการในสถานศึกษา       

5.2 การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการนอกสถานศึกษา             
 ภารกิจท่ี 6 สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา               

6.1 สถานศึกษาสรุปผลการดําเนินงานและเขียนรายงาน  
6.2 กรมวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  

ไดสรุปผลการดําเนินโครงการทดลองรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน              
 ภารกิจท่ี 7 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร  

7.1 สถานศึกษานําผลการดําเนินงาน รวมทั้งปญหาและขอเสนอแนะตางๆ 
มาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร               

7.2 สถานศึกษาดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตร เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 5-6)           
 สาระสําคัญของหลักสูตร             

1. แนวคิด หลักการ จุดหมาย มาตรฐานหลักสูตร เปนเปาหมายหลักในการ
จัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน             

2. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยรายละเอียดสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ            
3. หลักเกณฑการใชหลักสูตร เปนแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร         
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4. แนวทางการจัดการเรียนรู ประกอบดวยลักษณะการรวมกิจกรรมตางๆ เพื่อ
เนนใหผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เชน การปฏิบัติจริง การทํางานเปนกลุมและการแสดงออกอยาง
อิสระ 

5. การพัฒนาและการใชส่ือการเรียนรู ประกอบดวยการนําลักษณะการรวม
กิจกรรมตางๆ มาใชประโยชนในการเรียนรู เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู             

6. การวัดผล ประเมินผลการเรียนและการเทียบโอน เปนการประเมินผลการ
เรียนตามสาระหลัก (Standards) จะมุงถึงการพัฒนาทางการเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรูชวงชั้น และมาตรฐานกลุมสาระ ขอมูลเกี่ยวกับผลการประเมินจะเอื้อประโยชนการเรียนการ
ยายโรงเรียนของนักเรียนอีกดวย        

7. การแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู เปนขอแนะนําเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมและบริการแนะแนว โดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนและจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

8. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการจัดการศึกษาเปนการนําเสนอ
ใหเห็นถึงการรวมรับผิดชอบ และการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาของทุกฝาย         

ในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนการกระจาย
อํานาจใหแกสถานศึกษา สถานศึกษาจะตองเปนผูจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับ
ความจําเปนและความตองการของทองถ่ิน โดยอาศัยรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ประกอบดวยการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน 7 หมวดภารกิจ ดังที่กลาวมาแลวขางตน 

โครงสรางของหลักสูตร         
เพื่อใหการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดมุงหมายและมาตรฐานการเรียนรู ที่กําหนด

ไวใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงไดกําหนด
โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้         
  1.  ระดับชวงชั้น  กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของ
ผูเรียนดังนี้ 
  ชวงชั้นที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3              
  ชวงชั้นที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6           
 ชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3            
   ชวงชั้นที่ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6        
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2.  สาระการเรียนรู   กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ประกอบดวยองคความรู 
ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 
กลุม ดังนี้            
  2.1  ภาษาไทย            
  2.2  คณิตศาสตร            
  2.3  วิทยาศาสตร            
  2.4  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
  2.5  สุขศึกษาและพลศึกษา            
  2.6  ศิลปะ            
  2.7  การงานอาชีพและเทคโนโลยี            
  2.8  ภาษาตางประเทศ         
 สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้ เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู  โดยแบง
ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใช  เปนหลักในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิด และเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ กลุมที่ 2 
ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ        
เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและศักยภาพในการคิดและการทํางานอยาง
สรางสรรค         

3.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพ  มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 
กลุม  เพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม 
ทั้งยังเปนการปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม ซ่ึงสถานศึกษาจะตอง
ดําเนินการอยางมีเปาหมาย มีรูปแบบ   และวิธีการที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงออกเปน 2 
ลักษณะ คือ             

3.1 กิจกรรมแนะแนว  เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของ
ผูเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล ใหคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน ครูผูสอน
ทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพ  
และการมีงานทํา            
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3.2 กิจกรรมนักเรียน  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยาง
ครบวงจร  ตั้งแตการศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน 
เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม เชน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน เปนตน           
 4.  มาตรฐานการเรียนรู  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการ
เรียนรู ตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม ที่เปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม  ของแตละกลุม เพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ             

4.1 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนมาตรฐานการเรียนรูใน
แตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน            

4.2 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระ
การเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชั้น คือ ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 และ 6             

5.  เวลาเรียน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรู
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี้            

ชวงชั้นที ่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800 -  1,000 
ช่ัวโมง  เฉล่ียวันละ  4-5 ช่ัวโมง             

ชวงชั้นที ่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800 -  1,000 
ช่ัวโมง เฉล่ียวันละ  4-5 ช่ัวโมง           

ชวงชั้นที ่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,000 - 1,200 
ช่ัวโมง เฉล่ียวันละ 5-6 ช่ัวโมง           

ชวงชั้นที ่ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 มีเวลาเรียนปละไมนอยกวา 1,200 
ช่ัวโมง  เฉล่ียวันละไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง             
 จะเห็นไดวา การบริหารหลักสูตรเปนการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
โดยมีการเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตร ไดแก การวางแผนการใชหลักสูตร  การดําเนินงานเกี่ยวกับ
หลักสูตร เปนการนําหลักสูตรไปใช  และการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร และจาก
โครงสรางหลักสูตรจะเห็นไดวา การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป แบงออกเปน 4 ชวงชั้น คือ ชวงชั้นที่  
1-2 เปนการศึกษาระดับประถมศึกษา และชวงชั้นที่ 3-4 เปนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร
ไดกําหนดสาระการเรียนรูไวจํานวน 8 กลุม  สําหรับผูเรียนทุกคนในทุกชวงชั้น ซ่ึงสาระการเรียนรู
ประกอบดวยองคความรู ทักษะกระบวนการตลอดจนคานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  การจัด
เนื้อหาสาระของหลักสูตรดังกลาวมีขอนาสังเกต  คือ มีการกําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น 
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สะทอนใหเห็นถึงหลักการของหลักสูตรที่มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปนสากลและ
จุดมุงหมายของหลักสูตรที่มุงหวังใหผูเรียนมีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและ
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตางๆ ในสวนเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม หลักสูตรได
ใหความสําคัญเปนพิเศษโดยบรรจุสอดแทรกไวในกลุมสาระวิทยาศาสตร สังคมศึกษา ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติแลวสถานศึกษาแตละแหงสามารถดําเนินการสรางหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง โดยมี
การบูรณาการเนื้อหาสาระระหวางกลุมสาระการเรียนรูตางๆ และจัดทําใหเปนโครงงานขึ้น ซ่ึงจะ
ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องสิ่งแวดลอมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในดานการจัด
เวลาเรียนชวงชั้นที่ 1-2 เปนระดับประถมศึกษา กําหนดไว 800-1,000 ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนไปตามหลัก
จิตวิทยาเกี่ยวกับวัยพัฒนาการของผูเรียน สวนในชวงชั้นที่ 3-4 เปนระดับมัธยมศึกษา กําหนดไว 
1,000-1,200 ช่ัวโมง และไมนอยกวา 1,200 ช่ัวโมง  ตามลําดับ           
 2.  การบริหารการเรียนการสอน            
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542 :3) ไดกลาวถึงแนวคิดพื้นฐาน
ของกระบวนการเรียนการสอนดังนี้            

1. แกนแทของการเรียนการสอน คือ การเรียนรูของผูเรียน            
2. การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกแหงทุกเวลาตอเนื่องยาวนานตลอดชีวิต            
3. ศรัทธาเปนจุดเริ่มตนที่ดีที่สุดของการเรียนรู            
4. ผูเรียนเรียนรูไดดีจากการสัมผัสและสัมพันธ            
5. สาระที่สมดุลเกิดขึ้นจากการเรียนรู คือ ความรู ความคิด ความสามารถและความดี          

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหประสบ
ผลสําเร็จการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตองมีรูปแบบที่หลากหลาย และขึ้นอยูกับสภาพโอกาส
และสภาพแวดลอมตางๆ วาสามารถเอื้อหรือพรอมที่จะนําวิธีการหรือจัดรูปแบบ  ในการจัดการ
ดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพกับตัวผูเรียนอยางสูงสุดและที่สําคัญ คือ การจัดกระบวนการเรียน
การสอนตองคํานึงถึงตัวบุคลากรดวย  ซ่ึงสอดคลองกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2526 : 346)  
ที่กลาววาการจัดครูเขาสอนควรพิจารณาจัดตามวิชาเอกหรือวิชาโท จัดตามความถนัด และความพอใจ 
จัดโดยอาศัยประสบการณหรือความชํานาญ และจัดตามความจําเปนของโรงเรียน และกนก จันทรขจร  
(2532 : 125) ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา การจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ  หมายถึง 
การใหนักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู  ใหนักเรียนเรียนรูดวยการกระทํา ความรูเกิดจากกิจกรรม
การเรียนการสอนที่นักเรียนไดทดลอง ไดปฏิบัติ ไดสังเกตจากของจริง ไดทํางานรวมกัน ไดทํางาน
ดวยตนเองทําใหไดความรูจริง  หรือประสบการณชีวิตจริง และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ไดเปนอยางดี          
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 กระบวนการเรียนรูเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาผูเรียน จึงเปน
นโยบายที่รัฐบาลมุงเนนดําเนินการมากที่สุด ดังที่ เอกรินทร  สีมหาศาล (อางใน ศิริพร  ขีปนวัฒนา, 
2547 : 91) ไดกําหนดองคประกอบของกระบวนการเรียนรูไวดังนี้         

1. กิจกรรมการเรียนการสอนตองคํานึงถึงวิธีการเรียนของผูเรียน และวิธีการสอนที่
สอดคลองสัมพันธกัน (Learner-Learning, Teacher-Teaching)        

2. การสรางและการใชส่ือการเรียนรู (Instructional Media, Aids) ที่เหมาะสมและ
หลากหลายตามความตองการของผูเรียน ที่มีความถนัดและความสนใจแตกตางกันไป         

3. การพัฒนาสาระการเรียนรูซ่ึงกําหนดไวเปน 8 กลุม ครอบคลุมเนื้อหาความรูที่
เปนสากล ตอบสนองความตองการของชาติและความจําเปนของทองถ่ินตางๆ           

4. กําหนดใหมีการวัดผลและประเมินผลเปน 4 ชวงชั้นเทานั้น โดยยึดหลักการ
ประเมินผลผูเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 26 เปน
สําคัญ         
 องคประกอบของกระบวนการเรียนรูครูผูสอนตองคํานึงถึงวิธีการเรียนของผูเรียน และ
วิธีการสอนที่สอดคลองสัมพันธกัน  มีการสราง  และการใช ส่ือการเรียนรูที่ เหมาะสมและ
หลากหลายตามความตองการของผูเรียน การพัฒนาสาระการเรียนรูตองครอบคลุมสาระการเรียน
ทั้ง 8 กลุม  และเนื้อหาความรูที่เปนสากล ตอบสนองความตองการของชาติและความจําเปนของ
ทองถ่ิน   การวัดผลและประเมินผลแบงออกเปน 4 ชวงชั้น  โดยยึดหลักการประเมินผลผูเรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542  ซ่ึงสอดคลองกับความมุงหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  ที่มีหลักการสําคัญคือ เปนการศึกษาตลอด
ชีวิตสําหรับคนไทยทุกคนโดยใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และตองมีการ
พัฒนาสาระ  และกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง (มาตรา 8) ตามแนวการจัดการศึกษาที่กําหนดไว
ในหมวด  4  คือ          

1. ตองยึดหลักการวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และผูเรียน
มีความสําคัญที่สุด (มาตรา 22) ซ่ึงเปนจิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยาการศึกษาที่สําคัญ        

2. ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และการบูรณาการ     
ประกอบการเรียนรู (มาตร 23) ซ่ึงเปนแนวคิดปรัชญาของการกําหนดสาระหลักสูตรใหครอบคลุม 

3. ตองสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูโดยสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ           
จัดทําหลักสูตรใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (มาตรา 24)  ซ่ึงเปนหลักการ
สําคัญของการบริหารจัดการหลักสูตรที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสรางใหผูเรียนเปนคนดี   
มีปญญา และมีความสุข         
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มุงเนนจัดการศึกษาตลอดชีวิต
สําหรับคนไทยทุกคน สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ตองยึดผูเรียนเปนสําคัญเนนความรูคู
คุณธรรม จัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ                
และเต็มศักยภาพ โดยสรางใหผูเรียนเปนคนดี มีปญญา และมีชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข         
 การบริหารการเรียนการสอน  มีแนวดําเนินการดังนี้         

1. รวบรวม วิเคราะห การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหนวย 
การเรียนรูที่กําหนดไว  โดยคํานึงถึงกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก กิจกรรมที่เนนผูเรียนได
ปฏิบัติจริงการใหผูเรียนไดสรางความรูความเขาใจจากการสอบถามจากการอาน หรือจากการคนควา
จากแหลงวิทยาการหรือแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อนํามาสรุปเปนองคความรูและความเขาใจของตนเอง  
เพื่อใหเกิดระบบการเรียนรูที่ติดตัวไปตลอดเวลาในขณะเดียวกันตองคํานึงถึงการเสริมสรางถึง
คุณลักษณะที่พึงประสงคทางดานคานิยมควบคูไปดวย         

2. การเตรียมความพรอม  การจัดหาสื่อการเรียนการสอน อุปกรณเครื่องใชที่
สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตลอดถึงการเตรียมการในเรื่องเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  หองปฏิบัติการตางๆ  ใหพรอม รวมถึงการสํารวจการจัดหาสิ่งที่ขาดแคลนตอไป         

3. การกําหนดวิธีประเมินผลการเรียนในแตละหนวยการเรียนรูหรือรายวิชา  
ตามแนวความคิดในปจจุบันตองมีการประเมินผลตามสภาพจริง เปนการประเมินที่สอดคลองกับ
จุดเนนของกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดคนควาทดลองปฏิบัติจริงในสิ่งตางๆ  
ประเมินจากผลที่เกิดขึ้น เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคลไมสามารถ
ประเมิน โดยใชแบบทดสอบเดียวกันได ประกอบกับแตละหนวยการเรียนรู รายวิชา มีการกําหนด
มาตรฐานการเรียนรูไวแลว การประเมินจึงตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูนั้นๆ ดวย         

4. การจัดแผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรูของผูสอนแตละคน ในแตละ
ระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ตามหลักสูตรสถานศึกษาจัดเปนหนวยการ
เรียนรู  ซ่ึงมีลักษณะการบูรณาการอยูแลว  ฉะนั้นผูสอนแตละคนสามารถนําเอาผลงานมาใชในการ
จัดทําแผนการสอนเชิงบูรณาการไดโดยตรง         

5. มีการควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือ
แผนการจัดการเรียนรู โดยการเยี่ยมชั้นเรียนหรือปรึกษาหารือกันเปนระยะ          

6. การรวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอน โดยการนิเทศภายใน 
การพัฒนาบุคลากร การสงเสริมดานสื่อการเรียนการสอน  การแสวงหาความชวยเหลือจากแหลง
ภายนอกสถานศึกษา         
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 การบริหารการเรียนการสอนตองมีการรวบรวม  วิเคราะห การกําหนดกิจกรรม การเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับหนายการเรียนรูที่กําหนดไว  โดยคํานึงถึงกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    
มีการเตรียมความพรอมจัดหาสื่อการเรียนการสอน อุปกรณเครื่องใชที่สอดคลองกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน รวมถึงการสํารวจการจัดหาสิ่งที่ขาดแคลนตอไป  มีการกําหนดวิธีประเมินผล
การเรียนในแตละหนวยการเรียนรูหรือรายวิชา ตามแนวความคิดในปจจุบันตองมีการประเมินผล
ตามสภาพจริง สอดคลองกับจุดเนน ของกิจกรรมการเรียนการสอน แผนการสอน หรือ แผนการ
จัดการเรียนรูของผูสอนแตละคนในแตละระดับชั้น ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
เนนการบูรณาการ ผูบริหารตองควบคุมดูแล และ สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
หรือแผนการจัดการเรียนรู โดยการเยี่ยมชั้นเรียนหรือปรึกษาหารือกันเปนระยะ และรวมกัน
แกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอนโดยการนิเทศภายใน         
 จะเห็นไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนภารกิจที่ครูผูสอนตองทําส่ิงตางๆ 
มากมาย ที่สําคัญที่สุด คือ การวิเคราะหผูเรียนพรอมกับการเตรียมความพรอมของตัวครูที่ตอง
จัดเตรียมสื่ออุปกรณที่ใชสอน การจัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือการประเมินผล
การเรียนพรอมทั้งวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางแกไขในกรณีเกิดปญหา และพรอมที่จะสงเสริม
หรือพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหกาวหนาอยางตอเนื่อง 
 3.  การบริหารการประเมินผลการเรียน     
 การวัดผลและประเมินผลเปนกระบวนการในการตรวจสอบผลการเรียนรู  และ
พัฒนาการของผูเรียนตามที่หลักสูตรไดกําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรู เพื่อนําผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอน และเปนขอมูลในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียน  การวัดผลและประเมินผลเปน
สวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะตองดําเนินการควบคูกันไปอยางตอเนื่อง  ผูสอน
จะตองมีการบูรณาการการวัดผลและประเมินผลกับการเรียนการสอน การปฏิบัติและจากแฟม
สะสมงาน  มีการวัดผลและประเมินผลเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคและเปดโอกาสใหผูเรียนมี
สวนรวมในการวัดผล และประเมินผลเปน ซ่ึงแนวทางดังกลาวเปนไปตามหลักการประเมินผลตาม
สภาพจริง กมล  ภูประเสริฐ (2544 : 51) และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 
2542  มาตรา 26 ไดกําหนดไววา ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคู
ไปกับกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับ และรูปแบบการศึกษาการ
วัดผลและประเมินผลที่จะสงเสริมกระบวนการเรียนการสอน  จะตองสามารถสะทอนใหเห็นถึง
ความสามารถจริงของผูเรียนและสภาพที่แทจริงของการเรียนการสอน  ซ่ึงจะตองใชวิธีการที่
มากกวาการทดสอบการประเมินการปฏิบัติ สวน อนันต  ศรีโสภา (2520 : 1) ใหความเห็นเพิ่มเติม
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วาการวัดผลการศึกษาเปนเครื่องมือหนึ่งที่จะชวยพัฒนาการศึกษาในระดับตางๆ เพราะการวัดผล
เปนพื้นฐานของการตัดสินใจของครูและสถานศึกษา เพื่อใชปรับปรุงวิธีการ การแนะแนว หลักสูตร 
แบบเรียน การใชอุปกรณการสอน ตลอดจนการจัดระบบบริหารทั่วไปของโรงเรียน         
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนเปนเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน  
ที่จะตองดําเนินการควบคูกันไปอยางตอเนื่อง ผูสอนจะตองมีการบูรณาการการวัดผลและ
ประเมินผลกับการเรียนการสอน  จากการปฏิบัติ และจากแฟมสะสมงาน  มีการวัดผล และ
ประเมินผล  เปนคุณลักษณะอันพึงประสงคและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดผลและ
ประเมินผล ตองใชวิธีการที่มากกวาการทดสอบการประเมินการปฏิบัติหรือการประเมินตาม
ความสามารถจริง โดยใหผูเรียนนําความรูและทักษะที่มีอยูในชีวิตประจําวันไปใชในการประเมินได         
 หลักการวัดผลและประเมินผลการเรียน          
 การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544                   
เปนกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรูและพัฒนาการของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู             
ของหลักสูตร เพื่อนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานที่กําหนดไว 
สถานศึกษาจะตองรับผิดชอบการวัดผลและประเมินผลการเรียนใหเปนไปอยางเหมาะสม มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ ใหผลการประเมินถูกตองตามสภาพความรู ความสามารถที่แทจริงของ
ผูเรียน ในขณะเดียวกันการวัดผลและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาจะตองมีการจัดการเปน
ระบบ   และกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ สามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมิน
ภายนอกตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา            
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
เปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และสอดคลองกับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา จึงกําหนดหลักการวัดผลและประเมินผลการเรียน ดังนี้         

1. สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบการประเมินผลการเรียนของผูเรียน โดยเปดโอกาส
ใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวม         

2. การวัดผล และประเมินผลตองสอดคลอง  และควบคุมมาตรฐานการศึกษาที่
กําหนดในหลักสูตร         

3. การประเมินผลการเรียนตองประกอบดวย การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ผูเรียน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน         

4. การประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตองดําเนินการ
ดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัดธรรมชาติของวิชา  และระดับชวงชั้นของ
ผูเรียน         
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5. ใหมีการประเมินความสามารถของผูเรียนในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อ
ความในแตละชวงชั้น         

6. ใหมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในแตละชวงชั้น         
7. ใหมีการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติในแตละชวงชั้น         
8. เปดโอกาสใหผูเรียนตรวจสอบการประเมินผลการเรียนได         
9. ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาตางๆ         

 จากหลักการวัดผลและประเมินผลการเรียนจะเห็นไดวา สถานศึกษามีหนาที่โดยตรง     
ในการประเมินผลการเรียนของผูเรียน ทั้งนี้นอกจากจะยึดมาตรฐานการเรียนรูแลว  ยังตองยึด
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ซ่ึงหลักสูตรไดกําหนดไวในคูมือการจัดการเรียนรูจําแนก          
ตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม ผลของการประเมินจะนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการ
เรียนการสอน  และการตัดสินผลการเรียน นอกจากนั้นจะตองมีการประเมินคุณภาพของผูเรียนใน
ระดับชาติ กลาวคือ เปนการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของผูเรียนทุกคนในปสุดทายของแตละ
ชวงชั้น ไดแก ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 ในระดับชาติ   ขอมูลจากการประเมินจะนําไปใชในการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน  คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และคุณภาพการศึกษาของชาติ 
   บทบาทของสถานศึกษาในการวัดผลและประเมินผลการเรียน            
 สถานศึกษามีภารกิจที่เกี่ยวของกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน ดังนี้            
 1.   การประเมินผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม  ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
แตละชวงชั้นแตละกลุมสาระการเรียนรู  ดังนี้               

1.1 การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค โดยวิเคราะหจากมาตรฐาน
การเรียนรูชวงชั้นของแตละกลุมสาระการเรียนรู  

1.2 กําหนดเกณฑสําหรับตัดสินการประเมินการผานผลการเรียนรูที่คาดหวังรายขอ 
1.3 กําหนดเกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนสาระการเรียนรูรายปหรือราย

ภาค  
1.4 ประเมินผลการเรียนระหวางเรียน เปนการประเมินผลการเรียนระดับหองเรียน 
1.5 ประเมินตัดสินผลการเรียนสาระการเรียนรูผานชวงชั้น  
1.6 ประเมินสรุปผลการเรียนสาระการเรียนรูผานชวงชั้น             

 2.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนตามสถานศึกษากําหนด ภารกิจที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการมีดังนี้   

2.1 กําหนดจุดประสงคการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละกิจกรรม  
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2.2 กําหนดเกณฑสําหรับตัดสินการผานกิจกรรม  จําแนกเปนเกณฑสําหรับตัดสิน
จุดประสงคของกิจกรรมและเวลาเขารวมกิจกรรม  

2.3 ประเมินผูเรียนระหวางการรวมกิจกรรม  
2.4 ประเมินตัดสินการผานกิจกรรม               
2.5 ประเมินสรุปผลการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานชวงชั้น               

3.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  เปนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่สถานกําหนดขึ้นเพื่อแกปญหาหรือสรางคานิยมอันดี
ใหแกผูเรียนตามจุดเนนของหลักสูตร มีดังนี้  

3.1 กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม              
ของสถานศึกษา  

3.2 กําหนดเกณฑสําหรับตัดสนิการผานคุณลักษณะอันพึงประสงคแตละประกา 
3.3 กําหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 
3.4 ดําเนินการประเมินการแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  
3.5 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายปหรือรายภาค  
3.6 ประเมินตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงคผานชวงชั้น              

 4.  การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ  เปนการประเมินความสามารถ
ในอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความของผูเรียนตามจุดเนนของหลักสูตร ภารกิจที่สถานศึกษา
จะตองดําเนินการมีดังนี้  

4.1 กําหนดมาตรฐานการอานคิดวิเคราะห และเขียนส่ือความสําหรับหลักสูตร              
ของสถานศึกษาแตละชวงชั้น               

4.2 กําหนดเกณฑสําหรับตัดสินผลการประเมินมาตรฐานการอาน คิดวิเคราะห และ
เขียนสื่อความแตละประการ  

4.3 กําหนดแนวทางและวิธีการประเมินมาตรฐานการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
ส่ือความ  

4.4 ประเมินความสามารถการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ ตามแนวทาง
และวิธีการที่สถานศึกษากําหนด  

4.5 ประเมินความสามารถการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความรายปหรือราย
ภาค  

4.6 ประเมินตัดสินความสามารถการการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความผาน
ชวงชั้น                
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5. ประเมินตัดสินผลการเรียนผานชวงชั้น จบการศึกษาภาคบังคับ หรือจบหลักสูตร      
เปนการประเมินตัดสินผลการเรียน ใหผูเรียนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑใหเปนผูผานชวงชั้น  
(ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หรือปที่ 6) จบการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ) และจบลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6)               

6. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ   เปนการจัดใหผูเรียนทุกคนที่ศึกษาอยูใน
ปสุดทายของแตละชวงชั้น คือ ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
ดวยเครื่องมือประเมินมาตรฐานระดับชาติ ในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดในแตละป              

7. การเทียบโอนผลการเรียน เปนการประเมินผลการเรียน ความรูความสามารถและ
ประสบการณของผูเรียนที่ศึกษาจากสถานศึกษาอื่นหรือรูปแบบการศึกษาอื่น ใหเปนสวนหนึ่งของ
ผลการเรียนของผูเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา              

8. การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา   เปนการจัดทําเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนของผูเรียน เพื่อเปนขอมูลแสดงผลการดําเนินการการวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ และเปนเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาของ
ผูเรียน              

9. การจัดการซอมเสริมผลการเรียน   เปนการจัดแนวทางการปรับปรุง แกไข ผูเรียนที่
มีขอบกพรองในการเรียนดานตางๆ ใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาการตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง
และมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร เพื่อความสําเร็จในการเรียนตามหลักสูตร             

10. การกํากับติดตามและประเมินผลการเรียน  เปนการวางระบบและแผนงานการตรวจสอบ 
การดําเนินการประเมินผลการเรียนของผูที่มีหนาที่รับผิดชอบฝายตางๆ เพื่อใหการดําเนินการ
เปนไปตามที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นได
ทันเหตุการณ             

11. การรายงานผลการประเมินผลการเรียน  เปนการรายงานผลการดําเนินงานประเมินผล
การเรียนรูระดับตางๆ  ใหผูเรียน ผูสอน ผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายไดรับทราบความกาวหนา
ของผูเรียน เพื่อใหทุกฝายใชเปนขอมูลรวมกันในการปรับปรุงการเรียนของผูเรียน การจัดกิจกรรม
การเรียนรูของผูสอนและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ             
 12.  การจัดทําหลักเกณฑแนวปฏิบัติการประเมินผลของสถานศึกษา  เปนการกําหนด
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการดําเนินการประเมินผลการเรียนและภารกิจตางๆ ของสถานศึกษา 
เพื่อใหผูเกี่ยวของทุกฝายรับรูและถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน ใหการประเมินผลการเรียนของ
สถานศึกษามีความเปนระเบียบเรียบรอย ถูกตอง ยุติธรรม  และมีผลการดําเนินงานที่นาเชื่อถือเปน
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ที่ยอมรับทั้งดานสังคมและกฎหมายจากทุกฝาย สถานศึกษาสามารถจัดทําเปนระเบียบของ
สถานศึกษาได                 
 จากบทบาทหนาที่ของสถานศึกษา  จะเห็นวาสถานศึกษาจะตองดําเนินการประเมินผล
การเรียนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงเปนบทบาทหนาที่ของสถานศึกษาแลวยังตองประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนเปนรายปหรือรายภาค โดยสถานศึกษาแตละแหงจะตอง
กําหนดแนวทางตลอดจนเกณฑการประเมินขึ้นเอง ทั้งนี้เพื่อประเมินตัดสินวาผูเรียนจะผานชวงชั้น
หรือไม และสถานศึกษา  จะตองทําการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความเปนการ
เฉพาะ นอกเหนือจากการประเมินผลการเรียนในกลุมสาระภาษาไทย และ ภาษาตางประเทศ ตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร   การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังเปดโอกาส   
ใหสถานศึกษาแตละแหงประเมินผลการเรียนของผูเรียนจากสถานศึกษาอื่น หรือการศึกษารูปแบบ
อ่ืนเพื่อทําการเทียบโอนเขาสังกัดในสถานศึกษาของตนได           
 แนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน           

1. ดําเนินการวัดผลและประเมินผลเปนกระบวนการ เพื่อพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง         

2. เนนคุณลักษณะและความสามารถของผูเรียนในภาพรวม 
3. การวัดผลและประเมินผลแสดงถึงการปรับปรุงการสอนของครู และความสําเร็จ            

ตามเปาหมายหลักสูตร         
4. วัดความสามารถในการนําความรูและทักษะไปใชในชีวิตจริง         
5. สงเสริมใหผูเรียนแสดงความสามารถที่หลากหลาย         
6. ไมแยกกระบวนการวัดผลและประเมินผลออกจากการเรียนการสอน         
7. ใหขอมูลที่ทําใหแตละคนรูจักตนเองและเห็นแนวทางที่จะปรับปรุงตนเอง 

ใหดีขึ้น 
8. เนนความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของในการใหขอมูลตรวจสอบและทบทวน

ซ่ึงกันและกัน         
 แนวทางปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผล   ในดานตางๆ ดังนี้         
 การวัดผลและประเมินผลการเรียน  ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูทั้ง 8 กลุม 
ผูสอนจะตองทําการประเมินผลกอนเรียน เพื่อสํารวจความพรอมและพื้นฐานของผูเรียนและ
ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ทําการประเมินผลระหวางเรียนไปพรอมๆ กัน ทั้งนี้เพื่อ
นําไปสูการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของผูเรียน หรือจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีศักยภาพ
ใหเกิดพัฒนาการสูงสุด จากนั้นจึงทําการประเมินผลหลังเรียนเพื่อตรวจสอบวาผูเรียนเกิดการเรียนรู
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ตามที่คาดหวังไวหรือไม และเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินกอนเรียนวาผูเรียนมี
พัฒนาการเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด         
 ในการประเมินผลการเรียนผูสอนจะตองเลือกวิธีการประเมินที่สอดคลองกับภาระงาน 
หรือกิจกรรมหลักที่กําหนดใหผูเรียนปฏิบัติและเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ตองใชเทคนิคและ
วิธีการที่ผสมผสานหรือหลากหลาย เพื่อใหครอบคลุมผลสําฤทธิ์ของผูเรียนและสมบูรณยิ่งขึ้น 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสํานักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ (อางใน ศิริพร  
ขีปนวัฒนา, 2547 : 148) กําหนดไวดังนี้         
 1.  การประเมินดวยการสื่อสารสวนบุคคล             

1.1 การถามตอบระหวางทํากิจกรรมการเรียน              
1.2 การสนทนาพบปะพูดคุยกับผูเรียน             
1.3 การสนทนาพบปะพูดคุยกับผูเกี่ยวของกับผูเรียน             
1.4 การสอบปากเปลาเพื่อประเมินความรู ความเขาใจและทัศนคติ             
1.5 การอานบันทึกเหตุการณตางๆ ของผูเรียน             
1.6 การตรวจสอบแบบฝกหัดและการบาน พรอมใหขอมูลปอนกลับ         

 2.  การประเมินจากการปฏิบัติ  (Performance Assessment)  เปนวิธีการประเมินที่ผูสอน
มอบหมายกิจกรรมใหผูเรียนปฏิบัติ เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศวาผูเรียนเกิดการเรียนรูมากนอย
เพียงใด 
  2.1  การเตรียมการประเมินจากการปฏิบัติ   ผูสอนตองเตรียมการ 2 ประการ คือ             

2.1.1 ภาระงานหรือกิจกรรมที่จะใหผูเรียนปฏิบัติ             
2.1.2 เกณฑการใหคะแนน         

  2.2  วิธีการประเมินจากการปฏิบัติ  จะเปนไปตามลักษณะงานดังนี้             
2.2.1 ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผูสอนกําหนดใหผูเรียนทําเปนรายบุคคล/กลุม 

จะประเมินวิธีการทํางานตามขั้นตอนและผลงานของผูเรียน             
2.2.2 ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผู เรียนปฏิบัติเปนปกติในชีวิตประจําวัน จะ

ประเมินดวยวิธีการสังเกต จดบันทึกเหตุการณเกี่ยวกับผูเรียน             
2.2.3 การสาธิต ไดแก การใหผูเรียนแสดงหรือปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่

กําหนด เชน การใชเครื่องมือปฏิบัติงาน การทํากายบริหาร การเลนดนตรี จะประเมินวิธีการและ
ขั้นตอนในการสาธิตของผูเรียนดวยวิธีการสังเกต 

2.2.4 การทําโครงงาน  การจัดการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กําหนดใหผูสอนตองมอบหมายใหผูเรียนไดปฏิบัติโครงงานอยางนอย 1 โครงงานในทุกชวงชั้น  

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 31 

  2.2.4.1  รูปแบบของโครงงาน  มี 4 รูปแบบ ดังนี้             
  (1) โครงงานสํารวจ             
  (2) โครงงานสิ่งประดิษฐ             
  (3) โครงงานแกปญหาหรือการทดลอง             
  (4) โครงงานอาชีพ 
              2.2.4.2  วิธีการประเมินผลโครงงาน   ควรประเมิน 3 ระยะ คือ 
  (1) กอนทําโครงงาน 
  (2) ระยะทําโครงงาน 
  (3) ระยะสิ้นสุดการทําโครงงาน            
   2.2.4.3  ลักษณะการทําโครงงาน   มี 3 รูปแบบ คือ 
  (1) โครงงานรายบุคคล ตามความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของผูเรียน      
  (2) โครงงานกลุม เปนโครงงานขนาดใหญและซับซอน ตองการ
ใหผูเรียนที่มีความสามารถตางกันรวมมือกัน การประเมินโครงงานเนนการประเมินกระบวนการ
กลุม 
  (3) โครงงานผสมผสานระหวางรายบุคคลกับกลุม เปนโครงงาน
ที่ผู เรียนทํารวมกันแตเมื่อเสร็จแลวใหแตละคนรายงานผลดวยตนเอง โดยไมตองไดรับการ
ชวยเหลือจากสมาชิกในกลุม             
  2.3  เคร่ืองมือในการประเมินจากการปฏิบัติ   มีดังนี้             

2.2.1 แบบวัดภาคปฏิบัติ 
2.2.2 แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.2.3 แบบตรวจสอบรายการ 
2.2.4 เกณฑการใหคะแนน        

 3.  การประเมินดวยแฟมสะสมงาน (Portfolio Assessment)  เปนการประเมินที่มีความ
สมบูรณ ถึงศักยภาพที่แทจริงของผูเรียน โดยการใหผูเรียนเก็บรวบรวมผลงานจากการปฏิบัติ ทั้งใน
ช้ันเรียนและในชีวิตจริงที่เกี่ยวของกับการเรียนรูตามสาระการเรียนรูตางๆ มาจัดแสดงอยางเปน
ระบบ          
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  3.1  การประเมินดวยแฟมสะสมงาน  มีแนวทางในการดําเนินการดังนี้         
3.1.1 กําหนดโครงสรางของแฟมสะสมงานจากวัตถุประสงคของแฟมสะสม

งานวาตองการสะทอนสิ่งใดเกี่ยวกับความสามารถ และพัฒนาการของผูเรียน อาจพิจารณาจากผล
การเรียนรูที่คาดหวังตามสาระการเรียนรู         

3.1.2 กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมผลงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของแฟม
สะสมงาน  

3.1.3 กําหนดวิธีการประเมินงานเพื่อพัฒนาชิ้นงาน จะสงผลถึงการพัฒนา
ผูเรียน  ใหมีความสามารถสูงสุด ครูผูสอนอาจทําเกณฑการใหคะแนนสําหรับใหผูเรียนนําไปใช
เปนขอช้ีนําในการพัฒนางาน         

3.1.4 สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาผลงาน โดยการมีสวนรวมใน
การประเมินผลจากทุกฝาย แลวนําขอมูลไปเปนสารสนเทศหลักในการใหขอมูลปอนกลับสําหรับ
ใหผูเรียนใชในการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง         

3.1.5 จัดใหมีการเสนอผลงานที่ไดสะสมไว ครูผูสอนและผูเรียนวางแผน
รวมกันในการคัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด การนําเสนอชิ้นงานแตละชิ้นตองมีหลักฐานการพัฒนางาน
และการประเมินผลงานดวยตนเอง         
 4.  การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  เปนการประเมินจากการปฏิบัติ 
แฟมสะสมงาน หรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยกิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติจะเปน
งานหรือสถานการณที่เปนจริง (Real Life) หรือใกลเคียงกับชีวิตจริง จึงเปนงานที่มีสถานการณ
ซับซอน (Complexity) และเปนองครวม (Holistic) ซ่ึงจะเปนประโยชนกับผูเรียนมาก เพราะทําให
ทราบความสามารถที่แทจริงของผูเรียน วามีจุดเดนหรือขอบกพรองในเรื่องใดอันจะนําไปสูการ
แกไขที่ตรงประเด็น ดังนั้นครูผูสอนตองมีกระบวนการในการวางแผนและดําเนินงาน ดังนี้             

4.1 ครูผูสอนและผูเรียนรวมกันกําหนดผลสัมฤทธิ์ที่ตองการ โดยวิเคราะหจาก
หลักสูตรกลาง หลักสูตรทองถ่ิน คูมือการเรียน ฯลฯ             

4.2 ทําความชัดเจนกับลักษณะ ความหมายของผลสัมฤทธิ์             
4.3 กําหนดแนวทางของงานที่ตองปฏิบัติ งานที่ทุกคนตองทํา งานที่ทําตามความ

สนใจ             
4.4 กําหนดรายละเอียดของงาน            
4.5 กําหนดกรอบการประเมิน (ทําแผนผังการประเมินที่แสดงความสัมพันธของ

เนื้อหากับพฤติกรรมที่ตองการประเมิน             
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4.6 กําหนดวิธีการประเมิน ดังนี้ การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจงาน การรายงาน
ตนเองของนักเรียน การบันทึกจากผูเกี่ยวของ การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจริง (Authentic Test)   
การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน            

4.7 กําหนดตัวประเมิน (มีใครบาง เชน ครูผูสอน ผูเรียน ผูปกครอง) 
4.8 กําหนดเกณฑการประเมิน         

 ในการตัดสินผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนั้น ใหสถานศึกษาดําเนินการ
ดังนี้             

1. วัดและประเมินผลผูเรียนเปนรายวิชาโดยใหครอบคลุมผลการเรียนรูที่คาดหวัง
รายป/รายภาค  ดวยวิธีการที่หลากหลาย และใหครูผูสอนใหความสําคัญกับการประเมินผลระหวาง
เรียน (Formative) มากกวาการประเมินปลายภาคเรียน/ปลายป (Summative)             

2. กําหนดเกณฑการประเมินแบงออกเปนระดับผลการเรียน โดยทั่วไปแบง
ออกเปน  5  ระดับ  คือ  
  4  หมายถึง ผลการเรียนดีมาก     
  3  หมายถึง ผลการเรียนดี 
  2  หมายถึง ผลการเรียนพอใช               
  1 หมายถึง ผานเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด  
  0 หมายถึง ต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด             

3. ดําเนินการสอนซอมเสริมปรับปรุงแกไขผูเรียนที่ไดรับผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ
ที่กําหนดจนผูเรียนสามารถผานเกณฑขัน้ต่ําที่กําหนด ทั้งนีค้วรดําเนนิการใหเสร็จในภาคเรียนถัดไป               
 การวัดผลและประเมินผลการเรียน ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูทั้ง 8 กลุม     
ผูสอนจะตองทําการประเมินผลกอนเรียน เพื่อสํารวจความพรอมและพื้นฐานของผูเรียนและ
ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ทําการประเมินผลระหวางเรียนไปพรอมๆ กัน ทั้งนี้เพื่อ
นําไปสูการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของผูเรียน  หรือจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีศักยภาพ
ใหเกิดพัฒนาการสูงสุด  จากนั้นจึงทําการประเมินผลหลังเรียนเพื่อตรวจสอบวาผูเรียนเกิดการ
เรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม  และเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินกอนเรียนวาผูเรียนมี
พัฒนาการเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด  ในการประเมินผลการเรียนผูสอนจะตองเลือกวิธีการประเมินที่
สอดคลองกับภาระงาน  หรือกิจกรรมหลักที่กําหนดใหผูเรียนปฏิบัติและเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
เชน การประเมินดวยการสื่อสารสวนบุคคล  การประเมินจากการปฏิบัติ การประเมินดวยแฟม
สะสมงาน และการประเมินตามสภาพจริง   
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 ในการตัดสินผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนั้น ตองใหสถานศึกษาดําเนินการ
วัดและประเมินผลผูเรียนเปนรายวิชา โดยใหครอบคลุมผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป/รายภาค 
กําหนดเกณฑการประเมิน และดําเนินการสอนซอมเสริมปรับปรุงแกไขผูเรียนที่ไดรับผลการเรียน
ต่ํากวาเกณฑที่กําหนด จนผูเรียนสามารถผานเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด         
 5.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่เสริมสรางการเรียนรูนอกจากสาระ
การเรียนรูทั้ง 2 กลุม และเปนการพัฒนาตนตามศักยภาพโดยเนนการพัฒนาองครวมของความเปน
มนุษย ประกอบดวยกิจกรรม 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน มีแนวทางการ
ประเมิน 2 ลักษณะ  ดังนี้               
  5.1  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม             

5.1.1 ผูรับผิดชอบกิจกรรมประเมินการปฏิบัติกิจกรรม  ของผูเรียนตามจุดประสงค
ของแตละกิจกรรม โดยประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม และผลการปฏิบัติกิจกรรม ดวยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง             

5.1.2 ผูรับผิดชอบกิจกรรม ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนวาเปนไป
ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดหรือไม             

5.1.3 ในกรณีที่มีกิจกรรมใดตองใชเวลาปฏิบัติเปนป  เมื่อส้ินสุดภาคเรียนแรก
ผูรับผิดชอบกิจกรรม ควรจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน เพื่อสรุปความกาวหนา   
และสภาพการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนระยะหนึ่งกอน เพื่อปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมการปฏิบัติ
กิจกรรมของผูเรียนใหเปนไปอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการประเมินให
ผูปกครองทราบ โดยทําการประเมินตามจุดประสงคสําคัญของกิจกรรม และนําผลการประเมินนั้น
ไปรวมกับผลการประเมินในภาคเรียนที่สอง เพื่อตัดสินผลการประเมินการผานจุดประสงคสําคัญ
ของกิจกรรมเมื่อส้ินสุดปการศึกษา (ส้ินสุดกิจกรรม)             

5.1.4 ตัดสินใหผูเรียนผานจุดประสงคสําคัญของกิจกรรม และมีเวลาเขารวม
กิจกรรมครบตามเกณฑใหเปนผูผานการประเมินผลการรวมกิจกรรม ผูเรียนที่มีผลการประเมิน
บกพรองในเกณฑใดเกณฑหนึ่งหรือทั้งสองเกณฑ จะเปนผูไมผานการประเมินผลการรวมกิจกรรม 
จะตองซอมเสริมขอบกพรองใหผานเกณฑกอน จึงจะไดรับการตัดสินใหผานกิจกรรม         
  5.2  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานชวงชั้น  เปนการประเมินสรุปผลการผาน
กิจกรรมตลอดชวงชั้นของผูเรียนแตละคน เพื่อนําผลไปพิจารณาตัดสินการผานชวงชั้น ดังขั้นตอน
การปฏิบัติ ดังนี้               

5.2.1 กําหนดใหผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรวมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนทุกคนตลอดชวงชั้น 
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5.2.2 ผูรับผิดชอบสรุปและประเมินผลการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปน
รายบุคคลตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด             

5.2.3 นําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการ เพื่อใหความเห็นชอบ               

5.2.4 เสนอผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาตัดสินและอนุมัติผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานชวงชั้นตอไป               
 ในการตัดสินผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ผูเรียนจะตองผานการประเมินเปน
รายกิจกรรมทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ เ รียนอยูในชวงนั้นๆ และเมื่อจบชวงนั้นๆ แลว
สถานศึกษาจะทําการสรุปผลรวมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตัดสินวาผูเรียนจะไดผานชวงชั้นหรือไม 
  5.3  การประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความ   สถานศึกษามีหนาที่ใน
การประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนส่ือความ โดยจะตองกําหนดกระบวนการในการทํางาน
และแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในการผานชวงชั้นของผูเรียน          

5.3.1 แนวทางการดําเนินงานและตัดสินศักยภาพการอาน คิด วิเคราะห และ
เขียนสื่อความของผูเรียน  มีดังนี้          

5.3.1.1 คณะกรรมการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความ 
กําหนดแนวทางการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนส่ือความ สามารถดําเนินการไดดังนี้           

(1) ผูสอนกลุมสาระการเรียนรูกําหนดการอาน คิด วิเคราะห และเขียน
ส่ือความเปนผลการเรียนรูหนึ่งแยกตางหากจากผลการเรียนรูรายป และบันทึกขอมูลผลการเรียนรูนี้
เพื่อสงตอใหคณะกรรมการการอาน คิด วิเคราะห และเขียนส่ือความเปนผูประเมินและตัดสิน          

(2) ผูสอนหรือคณะกรรมการการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความ 
มอบหมายใหผูเรียนไปศึกษาคนควาเรื่องใดเรื่องหนึ่งดวยตนเองหรือใหทําโครงงาน หรือใหเลือก
ช้ินงานที่สะทอนถึงการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความ แลวสงตอใหคณะกรรมการการ 
การอาน คิด วิเคราะห และเขียนส่ือความเปนผูประเมินและตัดสิน         

5.3.1.2 กําหนดเกณฑสําหรับตัดสินและเกณฑสําหรับประเมินใหระดับ
คุณภาพการอาน คิด วิเคราะห และเขียนส่ือความ         

5.3.1.3 คณะกรรมการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความ
ของสถานศึกษารวบรวมผลการประเมินความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และเขียนส่ือความ
ของผูเรียนแตละคนจากผูประเมินที่ไดรับมอบหมายและตัดสินความสามารถของผูเรียนตาม
แนวทางและเกณฑที่กําหนดทุกภาคเรียน แลวสงผลการประเมินใหแกครูที่ปรึกษานําไปแจงให
ผูเรียนทราบ พรอมทั้งดําเนินการปรับปรุงแกไขผูเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมิน และดําเนินการ
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บันทึกผลการประเมินแตละคร้ังอยางตอเนื่อง อาจบันทึกเปนเสนพัฒนาการแสดงแนวโนมของการ
พัฒนาความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และเขียนส่ือความของผูเรียนดวยก็ได 

5.4 ประเมินการผานชวงชั้น  เมื่อจบชวงชั้นคณะกรรมการประเมินการอาน คิด 
วิเคราะห และเขียนสื่อความของสถานศึกษาจะพิจารณาตัดสินผลการพัฒนาความสามารถในการ
อาน คิดวิเคราะห และเขียนส่ือความของผูเรียนเพื่อการผานชวงชั้น โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ผูเรียนในภาคเรียนสุดทาย และแนวโนมการพัฒนาความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และ
เขียนส่ือความของผูเรียนจากบันทึกผลการประเมินตลอดชวงชั้น จะเห็นไดวาผูเรียนที่ผานเกณฑ
การประเมิน จะไดรับการพิจารณาใหผานชวงชั้นรวมกับเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ตอไป ผูเรียนที่ไม
ผานเกณฑการประเมินจะตองไดรับการซอมเสริมตามแนวทางที่สถานศึกษากําหนดแลวทําการ
ประเมินใหม          

5.5 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค   ผูเรียนทุกคนจะตองไดรับการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค  ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่เพิ่มเติมจากคุณลักษณะที่กําหนดในสาระการ
เรียนรูทุกกลุม เพื่อสรางเอกลักษณเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน
ของสถานศึกษา สถานศึกษาจะตองกําหนดแนวทางใหคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้            

5.5.1 การประเมินผูเรียนเบื้องตน บุคลากรทั้งหมดของสถานศึกษาและผูที่
เกี่ยวของทุกฝายดําเนินการประเมินผูเรียนอยางตอเนื่อง ตามแนวทางที่สถานศึกษากําหนดซึ่งมี
วิธีการที่หลากหลาย เชน การสังเกตและรายงานพฤติกรรมจากผูเกี่ยวของ การดูผลงาน การบันทึก
ความดี การรายงานตนเองของผูเรียน ฯลฯ            

5.5.2 การประมวลผล  คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
สถานศึกษา รวบรวมผลการประเมินจากผูประเมินทุกฝายนํามาพิจารณาประเด็นสรุปผลเปนรายป
หรือรายภาค เพื่อวินิจฉัยแบงพฤติกรรมของผูเรียนเปน 3 กลุม ดังนี้            
  “ ดีเยี่ยม ” มีพฤติกรรมสูงกวาเกณฑที่สถานศึกษากําหนด             
   “ ดี ”  มีพฤติกรรมตามเกณฑขั้นต่ําที่สถานศึกษากําหนด                
   “ ควรปรับปรุง ” มีพฤติกรรมบางประการที่ตองปรับปรุง         

5.5.3 การแจงผลและบันทึกผล  คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของสถานศึกษาแจงสรุปผลการประเมินรายป/รายภาค ใหครูที่ปรึกษานําไปแจงใหผูเรียน
ทราบและดําเนินการปรับปรุงแกไขผูเรียนในคุณลักษณะที่มีผลการประเมิน “ควรปรับปรุง” พรอม
ทั้งบันทึกผลการประเมินแตละครั้งอยางตอเนื่อง ซ่ึงอาจบันทึกเปนเสนพัฒนาการแสดงแนวโนม
ของการพัฒนาคุณลักษณะแตละประการของผูเรียนก็ได             
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5.5.4 การสรุปผลการประเมินผานชวงชั้น  เมื่อจบชวงชั้นคณะกรรมการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา  จะพิจารณาตัดสินผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคแตละประการของผูเรียนเพื่อการผานชวงชั้น โดยพิจารณาจากผลการประเมินผูเรียนใน
ภาคเรียนสุดทายและแนวโนมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแตละประการของผูเรียน จาก
บันทึกผลการประเมินที่ผานมาตลอดชวงชั้นผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินทุกคุณลักษณะจะไดรับ
การพิจารณาใหผานชวงชั้น  สวนผูเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินในคุณลักษณะอันพึงประสงค
ประการใดประการหนึ่ง จะไมไดรับการพิจารณาใหผานชวงชั้นตองปฏิบัติกิจกรรมคุณความดีตาม
แนวทางที่สถานศึกษากําหนดใหครบถวนเสียกอน จึงจะไดรับการพิจารณาใหผานชวงชั้นตอไปได           

5.5.5 การตัดสินผลการเรียนผานชวงชั้น  การจัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใชเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 12 ป โดยแบงการเรียนออกเปน 4 ชวงชั้น คือ    
   ชวงชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 3         
   ชวงชั้นประถมศึกษาปที่ 4- 6           
   ชวงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- 3           
   ชวงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4- 6          
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 17 กําหนดการศึกษา
ภาคบังคับ จํานวน 9 ป ดังนั้นผูเรียนทุกคนที่มีอายุอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ จะตองเรียนให
จบชวงชั้นที่ 3 หรือชวงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สวนผูที่ศึกษาตอจนจบชวงชั้นที่ 4 หรือช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 6 จะเปนผูจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
 การพิจารณาตัดสินใหผูเรียนผานชวงชั้น ใหพิจารณาตามหลักเกณฑมาตรฐานที่หลักสูตร 
กําหนดไว ดังนี้         

1. เกณฑมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1, 2 และ 3  หรือ ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3  คือ           

1.1 ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม และไดรับการตัดสอน
ผลการเรียนใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด          

1.2 ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนส่ือความใหได
ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด          

1.3 ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด          

1.4 ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนและผานการประเมินตามเกณฑ
ที่สถานศึกษากําหนด         
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2. เกณฑมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 หรือช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6  คือ           
2.1 ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม ไดหนวยกิต ครบตาม

หลักสูตร และไดรับการตัดสอนผลการเรียนใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด           
2.2 ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนส่ือความใหได

ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด           
2.3 ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด           
2.4 ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนและผานการประเมินตามเกณฑ

ที่สถานศึกษากําหนด          
 จากหลักการและแนวทางการตัดสินผลการเรียนผานชวงชั้น  สามารถสรุปไดวาผูเรียน
จะตองผานเกณฑการประเมิน 4   ประการดวยกัน คือ กลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม การอาน คิด 
วิเคราะห และเขียนส่ือความ คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน      
 การบริหารการประเมินผลการเรียนการสอน  มีแนวดําเนินการดังนี้   

1. การวิเคราะหมาตรฐานหนวยการเรียนรูของหนวยการเรียนรูรายวิชา  กิจกรรม
การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อพิจารณาการเตรียมการขั้นตอไป        

2. การกําหนดวิธีการ   เครื่องมือที่จะใชในการวัดผลประเมินผลการเรียนรูและตรี
ยมการสรางเครื่องมือกําหนดวิธีการที่เปนระบบ  ในขั้นนี้ควรกําหนดชวงเวลาในการประเมินการ
เรียนรูระหวางดําเนินการสอนการประเมินผลปลายภาคเรียนและปลายปดวย  เพื่อความสะดวกใน
การสังเกตการปฏิบัติงานของผูเรียนและรวบรวมผลงานของผูเรียนเปนระยะๆ เพื่อแสดงถึง
ความกาวหนาหรือพัฒนาการของผูเรียนแตละคน         

3. ควบคุมดูแล   สงเสริมใหมีการประเมินผลการเรียนตามวิธีการ เครื่องมือ การ
บันทึกผลการเรียนการสอน การบันทึกการสังเกต และการรวบรวมผลงานของนักเรียนตาม
ชวงเวลาที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ         

4. การจัดทําหลักฐานการศึกษาตามที่กระทรวง/กรม/หนวยงานตนสังกัดกําหนดไว         
5. นําผลการประเมินไปใชในการแกไขขอบกพรองของผูเรียน ซ่ึงเปนหลักการ

สําคัญของการประเมินเพื่อการพัฒนา ไมใชการตัดสินวาไดหรือตกของผูเรียนแตอยางใด  
6. กําหนดรูปแบบ ระยะเวลาการรายงานผลการเรียนรู ทั้งรายงานผูปกครอง

ระหวางป และชวงปลายปตอสาธารณะและหนวยงานตนสังกัด         
 การบริหารประเมินผลสิ่งที่ผูบริหาร ครูและผูที่เกี่ยวของควรตระหนักคือการที่เด็ก
นักเรียนไดเรียนรูและไดสัมผัสกับการปฏิบัติจริง ซ่ึงจะเปนการประเมินผลในส่ิงที่เปนจริง หรือ
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เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันของผูเรียน ไมตองสรางเงื่อนไขหรือสรางสถานการณขึ้นเพื่อใชในการ
ประเมินผล โดยอาศัยความรวมมือระหวางผูสอน และผูเรียนเพราะการประเมินผลตามสภาพจริง
ผูเรียน  มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย หรือมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑที่จะประเมิน ผูเรียน
มีแรงจูงใจที่จะไปใหถึงเปาหมาย ผูสอนเปนฝายสนับสนุนใหผูเรียนไปถึงเปาหมายเฉพาะบุคคลไม
มีการเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น และในหลายกรณีผูเรียนสามารถประเมินตนเองเพื่อพัฒนาตนเองได         
 4. การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 ในการพัฒนางานวิชาการนั้น การนิเทศการศึกษาเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในระบบการศึกษา  
เปนการชวยเหลือครูใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เพราะสถานการณของโลกในปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีรวมทั้งงานดานการศึกษาก็มีการ
เปลี่ยนแปลง เพราะการศึกษาเปนสวนหนึ่งของสังคมเปนผลกระทบที่ทําใหหลักสูตร เนื้อหา วิธีการ
สอนตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ส่ิงที่จะชวยเหลือใหครูไดตาม
ทันการเปลี่ยนแปลง คือ การนิเทศภายในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตองหาแนวทางเพื่อรวม
พลังของครูที่มีความแตกตางกันใหสามารถปฏิบัติภารกิจของตน คือ การสอนผูเรียน ใหประสบ
ความสําเร็จตามความตองการของหนวยงาน ในขณะเดียวกันจําเปนที่จะตองเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณในการทํางานใหแกครูในโรงเรียนทุกคน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจให
สามารถปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น  มีเทคนิควิธีการที่มีประสิทธิภาพ ตรงกับ
ความตองการของผูเรียน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2533 : 52)            
  จินดา  รัตนอังกูร (2533 : 25)  ไดสรุปการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาวา  การนิเทศภายใน
สถานศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญ  สําหรับผูบริหารการศึกษา ชวยใหครูประสบความสําเร็จให
สามารถปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น จนเปนนิสัยทําใหเกิดการพัฒนาอยาง
ถาวร ไดแลกเปลี่ยนประสบการณและวางแผนพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ  ในขณะเดียวกันครูมี
ขวัญกําลังใจ ความภาคภูมิใจที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และไดมีนักวิชาการให
ความหมายของการนิเทศภายในไวหลายทาน  ดังเชน  Good  (อางใน บันลือ  พฤกษะวัน, 2537 : 12)   
ไดใหความหมายไววา  เปนความพยายามที่ผูนิเทศจะทําใหครูผูสอนและเจาหนาที่ในโรงเรียนทุก
คนรับผิดชอบ มีความเปนผูนําในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ดวยการกระตุน
สงเสริมใหครูไดพัฒนาวิชาชีพใหกาวหนา สวนบันลือ  พฤกษะวัน ( 2537 : 13) ก็ไดใหความหมาย
ของการนิเทศวา  เปนกระบวนขั้นตอนในการทํางานอยางมีแผนเพื่อใหครูมีความเขาใจวิธีการใน
การพัฒนาวิชาชีพ โดยมีการปรับปรุงการเรียนการสอนอยูตลอดเวลาและตอเนื่อง  
 สุกานดา  ตปนียางกูร (2537: 42) ไดใหความหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาไว
วา การนิเทศการศึกษา คือ การนิเทศงานบริหาร การปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา  
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การนิเทศเกี่ยวกับนโยบาย แผน หลักสูตร การวัดผลและอื่นๆ ที่เปนองคประกอบสําคัญในการจัด
การศึกษา ตลอดจนการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยปญหาตางๆ ทางการศึกษา เพื่อใหการพัฒนา
เยาวชนในแตละระดับไดรับผลตามความมุงหมายและบรรลุวัตถุประสงค ตามความตองการของ
สังคมและประเทศชาติ        
 จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
(2536 : 9)          

1. เพื่อชวยใหครูคนหาและรูวิธีการทํางานของตนเอง         
2. เพื่อชวยใหครูรูจักแยกแยะ วิเคราะหปญหาดวยตนเองวาอะไรที่เปนปญหาที่

กําลังเผชิญอยูและจะแกปญหานั้นอยางไร         
3. เพื่อชวยใหครูรูสึกมั่นคงในอาชีพและมีความเชื่อมั่นในอาชีพของตนเอง         
4. เพื่อชวยใหครูคุนเคยกับแหลงวิทยาการและสามารถนําไปใชในการเรียนการ

สอนได         
5. ชวยเผยแพรใหชุมชนเขาใจถึงปรัชญาและความตองการทางการศึกษา 

 สรุปไดวา จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาที่สําคัญมี 4 ประการ คือ         
1. เพื่อพัฒนาคน         
2. เพื่อพัฒนางาน         
3. เพื่อสรางการประสานสัมพันธ         
4. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ            

 สวน สาย  ภานุรัตน (อางใน  สุกานดา ตปนียางกูร, 2537 : 6)  ไดแบงความมุงหมายของ
การนิเทศการศึกษา ดังนี้         

1. ชวยใหครูเห็นและเขาใจในวัตถุประสงคของการศึกษา         
2. ชวยใหครูเห็นและเขาใจในความตองการและปญหาตางๆ ของเยาวชนเพื่อจะได

จัดสนองความตองการของเยาวชนอยางดีที่สุด           
3. ชวยเสริมสรางครูใหมีคุณลักษณะแหงความเปนผูนํา และมีความรูในดานตางๆ 

เชน ปรัชญาการศึกษา หลักสูตรและประมวลการสอน พัฒนาการเด็กและจิตวิทยา การประเมินผล         
4. ชวยเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหคณะครู         
5. ชวยสงเสริมและนําศักยภาพของครูมาใชใหมากที่สุด         
6. ชวยเหลือครูใหมใหเขาใจงานในโรงเรียน ซ่ึงจะสงผลใหครูเกิดความมั่นใจใน

การปฏิบัติงานยิ่งขึ้น          
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 ในสวนของ อุทัย  บุญประเสริฐ และชโลมใจ  ภิงคารวัฒน (2528 : 3) กลาวเพิ่มเติมวา 
การนิเทศภายในมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อใหไดผลงานดีมีคุณภาพ พัฒนางาน พัฒนาคน  ประสาน
ความสัมพันธ สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  การจัดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อ
คิดหาแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงเรื่องการเรียนการสอน  การทํางาน
เปนทีม การสรางเจตคติที่ดีในการทํางาน ความรวมมือในการแกปญหา  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยสวนรวมและผลที่ตามมาคือนักเรียนมีคุณภาพ          
 ดังนั้นสรุปไดวา การนิเทศการศึกษา  หมายถึง ความรวมมือของบุคคลระหวางผูนิเทศกับ
ผูรับการนิเทศที่ตองทํางานประสานสัมพันธกัน เพื่อดําเนินการสงเสริม สนับสนุน หรือใหความ
ชวยเหลือผูรับการนิเทศภายในใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา         
 บันลือ  พฤกษะวัน (2537 : 63) ไดอธิบายถึงกระบวนการนิเทศภายในกับการบริหารงาน
วิชาการ โดยใชหลักการนิเทศในการวางแผนการปฏิบัติงานดานวิชาการวา เปนการนิเทศเพื่อ
ปองกัน การนิเทศเพื่อกอ การนิเทศเพื่อสรางสรรคและการนิเทศเพื่อแกไข         
 ดังนั้นกระบวนการนิเทศภายในจึงเปนการนิเทศเพื่อพัฒนาดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541 : 54)         

1. การประเมินความตองการ ความจําเปนในการพัฒนา หมายถึง การเก็บรวบรวม
ขอมูลที่แสดงสภาพปจจุบันของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวนํามาแสดงภาพปลายทาง 
หรือสภาพความสําเร็จของงาน การประเมินความตองการ ความจําเปนในการพัฒนา ดําเนินการ
ตามลําดับคือ            

1.1 กําหนดสิ่งที่จะประเมินและองคประกอบที่จะประเมิน            
1.2 กําหนดความสําเร็จและเกณฑประเมิน            
1.3 กําหนดแหลงขอมูล            
1.4 กําหนดวิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลาที่จะเก็บรวบรวมขอมูล            
1.5 สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล            
1.6 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล            
1.7 วิเคราะหขอมูลและจัดเปนสารสนเทศ            
1.8 พิจารณาเปรียบเทียบสภาพของสารสนเทศ แสดงสภาพปจจุบันและสภาพ

ความสําเร็จของงาน             
1.9 เขียนขอความที่แสดงถึงสภาพที่ตองปรับปรุงแกไข             
1.10 เรียงลําดับความจําเปนในการพัฒนา         
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2. วิเคราะหจุดเดนจุดดอยเพื่อกําหนดจุดที่จะพัฒนา หมายถึง การวิเคราะหผลที่ได
จากขอมูลที่ประเมิน และองคประกอบที่จะสงผลตอสภาพความสําเร็จในการพัฒนางาน เลือกจุดที่
เหมาะสมและเปนไปได         

3. การหาแนวทางเลือกพัฒนา  เปนการพิจารณาทางเลือกยุทธศาสตรที่จะใชในการ
ปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาใหมีความเปนไปได  หรือมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จมากที่สุด การหา
แนวทางเลือกเพื่อพัฒนามีขั้นตอนดังนี้            

3.1 รวบรวมขอมูลแนวทางเลือกที่มีความเปนไปไดในการพัฒนา            
3.2 พิจารณาความเปนไปไดของทางเลือกในการพัฒนา            
3.3 พิจารณาขอดีขอเสียของแนวทางเลือกที่เปนไปได            
3.4 เลือกแนวทางที่เหมาะสม           

4. การลงมือปฏิบัติ เปนการนําเอายุทธศาสตรที่ไดกําหนดมาดําเนินการตามขั้นตอน
และกําหนดสิ่งสนับสนุนในการดําเนินการดังนี้         

4.1 กําหนดรายละเอียดขั้นตอนการวางแผน อาจใชกระบวนการของเดมมิ่ง 
PDCA (Plan, Do, Check, Act) ในการดําเนินการ            

4.2 กําหนดสิ่งสนับสนุนในการดําเนินการ ไดแก งบประมาณ  บุคลากร  
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน            

4.3 กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน            
4.4 วางแผนติดตามประเมินผลการดําเนินงาน            
4.5 จัดทําแผนนิเทศของโรงเรียน            
4.6 ประชุมช้ีแจงมอบหมายงานใหตรงกับความสามารถผูนิเทศ            
4.7 ผูนิเทศจัดทําปฏิทินนิเทศและประสานปฏิทินกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ            
4.8 ผูนิเทศดําเนินการนิเทศตามปฏิทินการนิเทศ             
4.9 ผูนิเทศบันทึกผลการนิเทศตามกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย และรายงานผล

การนิเทศใหผูบริหารทราบ            
5. การติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแกไข  เปนการรวบรวมขอมูลดานการ

ดําเนินการนิเทศและผลที่ไดระหวางการดําเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการนิเทศตามแผน
นิเทศ นําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบกับสภาพความสําเร็จของแผนนิเทศ  ซ่ึงหากพบวาไมเปนไปตาม
สภาพความสําเร็จที่กําหนดไว  ตองพิจารณาวามีความบกพรองตรงไหนอยางไร หาวิธีการพัฒนาให
ดีขึ้น หรือหากพบวาเปนไปตามสภาพที่คาดหวังแตจากการดําเนินการพบวาวิธีการที่ดีกวาก็อาจ
พิจารณาปรับปรุงใหดีขึ้นอีกก็ได         
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 การนิเทศจะประสบผลสําเร็จเมื่อครูมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน มีการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนไดตามเปาหมาย สภาพที่แสดงถึงความสําเร็จในการนิเทศการศึกษาประกอบดวย         

1. บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ         
2. การมีสวนรวมในการพัฒนาของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา         
3. ผลงานของโรงเรียนเกิดจากการลงมือทําเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล         
4. ครูมีพฤติกรรมที่สงผลตอการเรียนรูรอบดานของผูเรียน         
5. บุคลากรทุกคนรูสึกประสบผลสําเร็จเปนระยะๆ อยูเสมอ และรวมกันชื่นชม

ความสําเร็จของงาน       
 ดังนั้นการบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา   มีแนวดําเนินการดังนี้         

1. เปนการทําความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในที่มีหลักการใหบุคลากรทุกคน
รวมกันรับผิดชอบ ในการนําสถานศึกษาไปสูมาตรฐานการศึกษาจึงตองรวมกันคิดรวมกันทํา            
เพื่อใหสถานศึกษาพึ่งตนเองได         

2. การกําหนดวิธีการและระยะเวลาการนิเทศภายใน วิธีการที่จะนําไปใชควรเปน
วิธีการที่เปนลักษณะกัลยาณมิตรตอกัน         

3. ควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการนิเทศภายในอยางสม่ําเสมอ         
4. รวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น          

 จะเห็นไดวาการนิเทศภายในสถานศึกษา  เปนภารกิจที่สําคัญในการจัดการศึกษาให
บรรลุเปาหมาย โดยมีภารกิจทั้งหมดของสถานศึกษาทั้งดานการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรม
อ่ืนๆ ที่เปนงานสนับสนุนสถานศึกษาตองบริหารจัดการและมีการวางแผน โดยใหบุคลากรทุกคน
ไดมีสวนรวมในการนิเทศ เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมทั้งหมดของสถานศึกษา 
อันจะสงผลใหงานพัฒนาการศึกษาบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว   
 
 1.3  หลักการบริหารงานวิชาการ         
 งานวิชาการเปนงานที่มีขอบขายกวางขวาง งานวิชาการจึงเปนหลักในการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนและสถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูที่ตื่นตัวในการเปนผูนําทาง
วิชาการ มีความรูความเขาใจใน หลักการ จุดหมาย โครงสรางหลักสูตร การจัดหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ขอบขายและกระบวนการในการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงมีรายละเอียดปลีกยอยและ
เทคนิคที่แตกตางกันออกไป แตมีหลักการที่สําคัญอันจะนําไปสูการบริหารงานวิชาการใหประสบ
กับความสําเร็จ  ดังที่  กิติมา  ปรีดีดิลก (2532 : 48) ไดสรุปหลักการการบริหารงานวิชาการไวดังนี้        
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1. จัดทําแผนงานวิชาการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือนโยบายหลัก         
2. การบริหารงานวิชาการมุงการรวมมือกันทํางาน         
3. ควรกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหผูปฏิบัติ         
4. ควรสงเสริมผูรวมงานใหปรับปรุงตนเองดานวิชาการ         
5. ริเร่ิมสรางสรรคในงานวิชาการ        
6. ใชเทคนิคการสงเสริมมากกวาการสอนคน         
7. สรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน         
8. ควรมีคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ         
9. ใหครูเขาใจจุดประสงค และจุดมุงหมายของการสอนทุกวิชาที่รับผิดชอบ         
10. ติดตามและประเมิน         

 การบริหารงานวิชาการจะตองจัดทําแผนงานวิชาการใหสอดคลองกับวัตถุประสงค           
หรือนโยบายหลักของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มุงการรวมมือกันทํางาน 
ผูบริหารตองกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหผูใตบังคับบัญชา ใชเทคนิคการสงเสริม         
ใหผูใตบังคับบัญชา ไดพัฒนาตนเองดานวิชาการใหเขาใจถึงวัตถุประสงค  และจุดมุงหมายของการ
สอนทุกวิชา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน ติดตาม และประเมิน
การปฏิบัติงาน และที่สําคัญควรมีคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ         
 Bruce, Francis J. (อางใน ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 2544 : 6-7) ไดใหหลักการบริหารงาน
วิชาการไว 2 ประการ คือ         

1. หลักแหงประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง  การไดมีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยไม
เพิ่มการลงทุน นั่นคือ นักเรียนนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของหลักสูตร โดยไม
ลาออกกลางคัน เรียนเกินเวลา และชากวากําหนด         

2. หลักแหงประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตไดตามจุดมุงหมายที่วางไว 
นั่นคือ นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรูความสามารถ มีทักษะ  
มีคุณภาพ และการจัดการได         
 ในสภาพปจจุบันการบริหารโรงเรียนใหมีคุณภาพนั้น  ตองปรับกระบวนการและวิธีการ
บริหารงานที่เนนการกระจายอํานาจไปยังโรงเรียน และผูเกี่ยวของใหไดมีสวนรวมในการบริหารจัด
การศึกษาอยางแทจริง หลักการบริหารการศึกษาในรูปแบบของการใชโรงเรียนเปนฐาน (School-
Based Management) ตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff  (อางใน อุทัย  บุญประเสริฐ, 2542 : 114) 
มีหลักการดังนี้         
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1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจในชวงเริ่มตน
ดําเนินการวางแผน และชวงปฏิบัติตามแผนที่วางไว         

2. การมีสวนรวมในการดําเนินงานในสวนที่เปนองคประกอบของการดําเนินงาน         
3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนในสวนที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพตองกระจายผลประโยชนภายในกลุม รวมถึงผลประโยชนในทางบวกและ
ทางลบซึ่งอาจเปนผลประโยชนและเปนโทษไดทั้งตอบุคคลและสังคมก็ได         

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล ส่ิงสําคัญที่จะตองสังเกต คือ ความเห็น (Views) 
ความชอบ (Preference) และความคาดหวัง (Expectations) ซ่ึงมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลในกลุมตางๆ          
 การบริหารการศึกษาในรูปแบบของการใชโรงเรียนเปนฐาน ตามแนวคิดของ Cohen and 
Uphoff นั้น จะเนนการมีสวนรวมในการตัดสินใจในชวงเริ่มตนดําเนินการวางแผน และชวงปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว มีสวนรวมในการรับผลประโยชนทั้งผลประโยชนในทางบวกและทางลบ การมี
สวนรวมในการประเมินผล ซ่ึงสอดคลองกับรังสรรค  มณีเล็ก (อางใน กระทรวงศึกษาธิการ 2547 : 
316) ไดนําเสนอหลักการของการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based 
Management) ดังนี้            

1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) โดยการคืนอํานาจการจัดการศึกษา
ใหกับประชาชนมีการกระจายอํานาจจากสวนกลาง และ  เขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยเชื่อวาโรงเรียนเปนหนวยงานสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการศึกษาของเด็กผูมีสวนไดเสียตอการศึกษาหรืออยูใกลชิดเด็กสามารถจัดการศึกษาไดดี
ที่สุด ตรงตามความตองการของผูเรียนและชุมชน อํานาจการตัดสินใจควรอยูที่ระดับปฏิบัติคือ
สถานศึกษา            

2. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participation or Collaboration or Involvement) 
เปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจ  และรวมจัดการศึกษาทั้งครู 
ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนนักเรียน  โดยกําหนดนโยบายและแผน รวม
ตัดสินใจ การกําหนดหลักสูตรทองถ่ิน การรวมคิดรวมทํา ฯลฯ และแมจะบริหารโดยองคคณะ
บุคคลก็ตาม ตองเนนการกระจายโอกาสใหทั่วถึงทั้งองคกร เพื่อโยงใยใหทุกคนไดเขามามีสวนรวม
มากที่สุด             

3. หลักการบริหารตนเอง (Self-Management) สถานศึกษาจะมีอิสระในการตัดสินใจ
ดวยตนเองมากขึ้น ภายใตการบริหารในรูปขององคคณะบุคคลคือคณะกรรมการสถานศึกษา            
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4. หลักการความรับผิดชอบและตรวจสอบ (Accountability) เพื่อใหการบริการและ
จัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว โรงเรียนจะตองมีการกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ
และภารกิจของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนอยางชัดเจน ภารกิจเหลานี้ตอง
สามารถตรวจสอบความสําเร็จได เพื่อเปนหลักประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดขึ้นตามที่กําหนดไว             

5. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน ไมใชภาวะผูนําแบบชี้นําหรือส่ังการ แตเปน
ภาวะผูนําที่เนนการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก            

6. หลักการพัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach) มีการปรับทั้งในเรื่องโครงสราง
และวัฒนธรรมขององคกร โดยในการเปลี่ยนแปลงตองใหระบบทั้งหมดเห็นดวยและสนับสนุน            
 การบริหารการศึกษาในรูปแบบของการใชโรงเรียนเปนฐาน ตามแนวคิดของรังสรรค  มณีเล็ก  
จะเนนหลักการกระจายอํานา เปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการบริหารตัดสินใจ
และรวมจัดการศึกษา สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจภายใตการบริหารในรูปของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  โรงเรียนตองมีการกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบและภารกิจของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและชุมชนอยางชัดเจน เพื่อการตรวจสอบและเปนหลักประกันคุณภาพการศึกษา  
ผูบริหารตองเนนการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก และมีการปรับทั้งในเรื่องโครงสราง และ
วัฒนธรรมขององคการการเปลี่ยนแปลงตองใหระบบทั้งหมดเห็นดวย และสนับสนุน          
 จะเห็นไดวา หลักการการบริหารงานวิชาการ  ผูบริหารจะตองจัดทําแผนงานวิชาการให
สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือนโยบายหลักของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
มุงการรวมมือกันทํางาน ผูบริหารตองกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหผูใตบังคับบัญชา 
ใชเทคนิคการสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา  ไดพัฒนาตนเองดานวิชาการใหเขาใจถึงวัตถุประสงค
และจุดมุงหมายของการสอนทุกวิชา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  สรางขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน ติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน และที่สําคัญควรมีคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ 
หลักการการบริหารงานวิชาการมี 2 แนวทาง คือ หลักแหงประสิทธิภาพ (Efficiency)  เปนการไดมี
ผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยไมเพิ่มการลงทุน นั่นคือ นักเรียนนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนด
ของหลักสูตร โดยไมลาออกกลางคัน เรียนเกินเวลา ชากวากําหนด  และหลักแหงประสิทธิผล 
(Effectiveness) เปน ผลผลิตที่ไดตามจุดมุงหมายที่วางไว นั่นคือ นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพ ตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรูความสามารถ มีทักษะ มีคุณภาพ และการจัดการได การบริหาร
สถานศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว และมีคุณภาพ
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน มีความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล  ควรมีการบริหาร
แบบ School-Based Management เปนการมุงเนนใหมีการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาจาก
สวนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา เปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวม
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ในการบริหาร ตัดสินใจ มีการกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบและภารกิจของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและชุมชนอยางชัดเจน เพื่อการตรวจสอบและเปนหลักประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาอันจะเอื้อผลประโยชนใหกับผูมีสวนไดเสียเปนหลัก       
  
 1.4  กระบวนบริหารงานวิชาการ             
 การบริหารงานวิชาการผูบริหารโรงเรียนจะตองใชกระบวนการบริหารที่เหมาะสม            
มีวิสัยทัศนทางการศึกษา สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สังคม ตลาดแรงงาน เพื่อใหการจัด
การศึกษามีคุณภาพและผูเรียนมีคุณสมบัติที่พึงประสงค โดยมุงความเปนเลิศทางการศึกษา ควบคู
ไปกับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดขึ้นกับตัวผูเรียนนั้น ผูบริหารคือผูนําการพัฒนาการ
เรียนการสอน (กรมวิชาการ 2539 : 1) การที่จะบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น 
ผูบริหารควรวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ  โดยทําแผนปรับปรุงโรงเรียนหรือที่เรียกวา แผน
ยุทธศาสตรเพื่อจัดการเรียนการสอนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งนี้เพื่อเปนผูนําให
บุคลากรในโรงเรียนรวมมือกันปฏิบัติใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว จะตองใชกระบวนการบริหารซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (อางใน อําภา บุญชวย, 2537 : 10-14) ไดเสนอแนะ
กระบวนการบริหารวิชาการสําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาไว 4 ขั้นตอน ดังแผนภูมิที่ 2.1 
 
แผนภูมิท่ี 2.1  กระบวนการบริหารงานวชิาการ 
 

การศึกษาสภาพปจจุบัน              การวางแผน               การดาํเนินงานตามแผน 
 ปญหาและความตองการ 
 
    ขอมูลยอนกลับ   การประเมินผล 
 
ที่มา : อําภา  บญุชวย (253 7 : 10) 
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ขั้นตอนที่  1  การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ศึกษาไดจากเรื่องตอไปนี้         
1. ขอมูลตางๆ ของโรงเรียน เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติการมาเรียนของ

นักเรียน จํานวนอัตราการซ้ําชั้น ส่ือการเรียนการสอน การนิเทศภายใน การสอนซอมเสริม 
โครงการตางๆ          

2. ขอมูลขอกําหนดที่ตองยึดเปนแนวทาง  เชน แผนการศึกษาชาติ หลักสูตร 
นโยบายกระทรวง หนวยงานตนสังกัด     

ขั้นตอนที่  2  การวางแผน มีการวางแผนอยางเปนระบบ ผูบริหารตองจัดใหมีการวางแผน 
ดังนี้         

1. จัดทําแผนงานและโครงการประจําป         
2. การจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานในรอบปการศึกษา         
3. จัดทําแผนการสอน         
4. การจัดตารางสอน         
5. การจัดครูเขาสอน         
6. การจัดนักเรียนเขาชั้นเรียน 

ขั้นตอนที่  3  การดําเนินการตามแผน ดังนี้         
1. ตรวจการเตรียมการสอนหรือบันทึกการสอน         
2. ใหครูเขาปฏิบัติการสอนตรงตามเวลา         
3. ควบคุม กํากับ ติดตาม และนิเทศใหครูดําเนินการเรียนการสอนใหเปนไปตาม

แผนการสอนหรือคูมือครู         
4. จัดครูเขาสอนแทนในกรณีครูไมมาปฏิบัติการสอน         
5. ควบคุม ดูแล ใหครูจัดสอนซอมเสริมนักเรียน         
6. สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนใหสมบูรณยิ่งขึ้น         
7. ควบคุม ติดตามใหครูรับผิดชอบงานและโครงการใหเปนไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 4   การประเมินผล ผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทและหนาที่ดังตอไปนี้         
1. การประเมินผลการเรียนของนักเรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้           

1.1 จัดหาเครื่องมือประเมินผลทุกชนิด            
1.2 สงเสริมใหครูประเมินผลการเรียน และรับฟงปญหาในการประเมินผล           
1.3 ประสานสัมพันธกับผูปกครองนักเรียน           
1.4 ประเมินผลความกาวหนาของโรงเรียน         

2. การประเมินผลโครงการวิชาการของโรงเรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้           
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2.1 เปนผูริเร่ิมและสงเสริมการจัดทําโครงการวิชาการของโรงเรียน           
2.2 พิจารณาและประเมินความสําคัญของโครงการรวมกับคณะกับครู           
2.3 ติดตามและชวยเหลือการดําเนินงานตามโครงการ           
2.4 ใหขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานโครงการ           
2.5 เปนผูประเมินหรือแตงตั้งคณะทํางานประเมินผลโครงการ           
2.6 เปนผูตรวจสอบและตัดสินใจในการปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือจัดทํา

โครงการตอเนื่อง         
 3.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู   มีแนวปฏิบตัิดังนี้           

3.1 สังเกตพฤติกรรมการสอนของครู           
3.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของครู เชน สังเกตความกาวหนาและผลงานของ

นักเรียน             
3.3 รับฟงขอมูลจากผูปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู           
3.4 จัดประชุมการประเมินผลงานของครู           
3.5 สรุปผลจากการประเมินการทํางานโครงการวิชาการที่ไดรับมอบหมาย           
3.6 ทําการประเมินตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียน       

 กระบวนการการบริหารวิชาการสําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษานั้น  ตองมีการศึกษา
สภาพปจจุบันและความตองการขององคการ สงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการวางแผน  
การดําเนินงานดําเนินการตามแผน การประเมินผล แลวนําขอมูลยอนกลับมาใชในการพัฒนางาน
วิชาการของสถานศึกษา         
 กมล  ภูประเสริฐ (2544 :7-8) ไดเสนอองคประกอบของกระบวนการบริหารงานวิชาการ
ออกเปน 3 สวน คือ         

1. การวางแผนพัฒนา หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ    เปนการวางแผนที่มีพื้นฐาน
มาจากสภาพที่เปนปญหา หรือความตองการที่จะพัฒนาและกําลังงบประมาณ ประกอบดวยงาน
ตอไปนี้             
  1.1  การกําหนดวิสัยทัศน            
  1.2  การกําหนดภารกจิ หรือพันธกิจ              
  1.3  การกําหนดจุดมุงหมาย             
  1.4  การกําหนดกลยุทธ             
  1.5  การกําหนดแผนงาน/โครงการ         
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 2.   การนําแผนไปปฏิบตัิ  เพื่อใหบรรลุจดุมุงหมายที่ตั้งไว ประกอบดวยงานตอไปนี ้            
  2.1 การจัดองคกร หรือจัดบคุลากรเขารับผิดชอบงาน             
  2.2  การสั่งการ หรือมอบหมายงาน             
  2.3  การควบคมุงาน             
  2.4  การติดตามกํากับ             
  2.5  การประสานงาน             
  2.6  การนิเทศงาน         

3.  การประเมินผลการปฏิบัติตามแผน  เพื่อตรวจสอบวาการดําเนินงานสามารถ
บรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม ประกอบดวยงานตอไปนี้             
  3.1  การประเมินระหวางการดําเนินงาน             
   3.2  การประเมินเมื่อส้ินสุดงาน             
  3.3  การรายงาน              
 กระบวนการบริหารงานวิชาการตามแนวของ กมล  ภูประเสริฐ นั้น เริ่มตนจากการ
วางแผนพัฒนา หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ แลวนําแผนไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย ที่สําคัญ
ตองประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินระหวางการดําเนินงานและประเมินเมื่อส้ินสุดงาน 
จากนั้นตองการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูที่เกี่ยวของทราบ           
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2544 : 5-6) ไดแบงขั้นตอนของกระบวนการการบริหารงาน
วิชาการ ดังนี้            

1. ขั้นกอนดําเนินการ   เปนการกําหนดนโยบายและวางแผนงานดานวิชาการ โดยมี
งานตอไปนี้             
  1.1  จัดทําแผนงานวิชาการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร             
  1.2  จัดสภาพงานวิชาการและวิธีการทํางาน             
  1.3  จัดครูอาจารยเขาสอน             
  1.4  จัดทําโครงการสอน             
  1.5  จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน             
  1.6  จัดตารางสอน             
  1.7  ปฐมนิเทศนักเรียน             
  1.8  การลงทะเบียนเรยีน         

2. ขั้นการดําเนินงาน   เปนขั้นที่จัดการและดําเนินงาน รวมทั้งการควบคุมดูแลให
ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว ไดแก             
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  2.1  การดําเนินงานการสอนตามหลักสูตร             
  2.2  การดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางดานวิชาการ             
  2.3  งานเกี่ยวกับการบริการ เชน การสงเสริมใหมีการบริการเกี่ยวกับสื่อการ
สอน คูมือครู การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ         

3. ขั้นสงเสริมและติดตามผล   ในดานวิชาการ เพื่อใหไดมาตรฐานของงานวิชาการ 
ผูบริหารควรมีการสงเสริมการพัฒนาและประเมินผลงานดานวิชาการ ดังนี้             
  3.1  ครูอาจารยปรับปรุงตนเองดานวิชาการ             
  3.2  การปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการ             
  3.3  จัดบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา             
  3.4  จัดใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวชิาการ             
  3.5  จัดตั้งคณะทํางานทางวชิาการขึ้น             
  3.6  จัดตั้งชุมนุมหรือชมรมทางวิชาการ             
  3.7  การเขารวมประชุมสัมมนาฝกอบรม             
  3.8  สงเสริมใหศึกษาตอเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ             
 กระบวนการบริหารวิชาการตามแนวของ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน นั้นเริ่มตนที่ขั้นกอน
ดําเนินการเปนการกําหนดนโยบายและวางแผนงานดานวิชาการ และขั้นการดําเนินงานเปนขั้นที่จัด
และดําเนินงาน รวมทั้งการควบคุมดูแลใหปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว จากนั้นไปสูขั้นสงเสริมและ
ติดตามผลในดานวิชาการ เพื่อใหไดมาตรฐานของงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
เปนงานที่มีความละเอียดออน ครอบคลุมงานทั้ง 3 งาน อันไดแก งานงบประมาณ งานบุคคลและ
งานบริหารงานทั่วไป ในการบริหารงานถาจะใหบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแลว ผูบริหารสถานศึกษาตองทุมเททั้ง
แรงกาย แรงใจ ตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนอยางสรางสรรค ตลอดจนเปนผูนําทางวิชาการ สรางขวัญ
และกําลังใจใหกับคณะครูในโรงเรียนไดเปนอยางดี กระบวนการบริหารวิชาการนั้น ผูบริหารตอง
วางแผนพัฒนา หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ เพื่อกําหนดนโยบายและวางแผนงานดานวิชาการ แลว
นําแผนไปปฏิบัติเปนขั้นที่จัดและดําเนินงาน รวมทั้งการควบคุมดูแลใหปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว
เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย  ที่สําคัญตองมีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมิน
ระหวางการดําเนินงานและประเมินเมื่อส้ินสุดงาน จากนั้นตองมีการการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ใหผูที่เกี่ยวของทราบ           
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 1.5 บทบาทหนาท่ีของผูบริหารกับการบริหารงานวิชาการ                 
 ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทั้งดานโครงสราง รูปแบบกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและระบบสนับสนุนตางๆ ไมวาดานงบประมาณ  อุปกรณ
เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีที่สําคัญ  คือ การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหมใหสอดคลองรับกับสังคมใหม 
โดยมีเปาหมายพัฒนาใหเด็กหรือเยาวชน  และคนไทยเปนคนดี มีคุณธรรม เปนคนเกง คิดดี ทํางานไดดี 
มีคุณภาพ มีความเปนไทย สามารถปรับตัวไดเหมาะสมกับสถานการณโลก  และสังคมที่เปล่ียนแปลง  
ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรใหบรรลุตามภารกิจหนาที่และเปาหมายของหนวยงาน
เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว สําหรับบทบาทหนาที่ของผูบริหารในการกําหนด
ยุทธศาสตร บทบาทหนาที่ของผูนําทางวิชาการในสวนระดับปฏิบัติและบทบาทหนาที่ของผูนําทาง
วิชาการ คุณลักษณะ และปจจัยท่ีสงผลสําเร็จตอการบริหารวิชาการ  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2547 : 32)  กลาวไวดังนี้          
 การกําหนดยุทธศาสตร          

1. ควรกําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรู  ที่มีความ
ยืดหยุนในรูปแบบและวิธีการในการจัดการเรียนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความแตกตางระหวาง
ผูเรียน          

2. กําหนดนโยบาย และมาตรการในการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับความสามารถ
ที่หลากหลายของผูเรียน แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพดานตางๆ           

3. สงเสริม ประสานงานและรวมมือกับทุกฝายทั้งหนวยงาน สวนกลาง เขตพื้นที่ 
สถานศึกษา พอแม ผูปกครองและผูเรียนในการดําเนินงานจัดการเรียนการสอน ทั้งการศึกษาใน
ระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย           
 บทบาทหนาท่ีของผูนําทางวิชาการในสวนระดับปฏิบัติ          

1. ปรับทัศนคติและเสริมทักษะของครูในการจัดการเรียนการสอน โดยเปลี่ยนจาก
ยึดวิชาเปนตัวตั้งมาเปนยึดมนุษยหรือผูเรียนเปนตัวตั้ง          

2. วางแผนและประสานงานการดําเนินงานทั้งโรงเรียน เพื่อจัดกลุมวิชา หรือ
กิจกรรมใหผูเรียนใหเลือกอยางหลากหลาย         

3. ประสานและรวมมืออยางใกลชิด ระหวางสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชน  
ในการคนหาศักยภาพ ความถนัด ความชอบของผูเรียน เพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมไดตอบสนองตอ
ความตองการของผูเรียน         
 บทบาทหนาที่ของผูนําทางวิชาการในสวนระดับปฏิบัติ และบทบาทหนาที่ของผูนําทาง
วิชาการ มีปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการบริหารวิชาการ  โดยการกําหนดยุทธศาสตรดานกําหนด
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นโยบาย แผนงาน และโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรู สงเสริม  ประสานงานและรวมมือกับทุก
ฝายทั้งหนวยงาน สวนกลาง เขตพื้นที่ สถานศึกษา พอแม ผูปกครอง  และผูเรียนในการดําเนินงาน
จัดการเรียนการสอน ในสวนของบทบาทหนาที่ของผูนําทางวิชาการในสวนระดับปฏิบัตินั้น
ผูบริหารสถานศึกษาตองปรับทัศนคติและเสริมทักษะของครูในการจัดการเรียนการสอนโดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ วางแผนและประสานงานการดําเนินงานของโรงเรียน จัดกลุมวิชา หรือกิจกรรม
ใหผู เรียนใหเลือกอยางหลากหลาย  ประสาน และรวมมืออยางใกลชิดระหวางสถานศึกษา  
ผูปกครอง  และชุมชน  ในการคนหาศักยภาพของผูเรียน เพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมไดตอบสนอง
ตอความตองการของผูเรียน              
 บทบาทหนาที่ของผูนําทางวิชาการ คุณลักษณะ และปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการบริหาร
วิชาการ  ในสาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4  แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 24 สามารถนํามากําหนดบทบาทหนาที่ของผูนําทางวิชาการโรงเรียนได ดังนี้             

1. สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล             

2. พัฒนา สนับสนุนใหครูผูสอนฝกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญ
สถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา             

3. สงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
จริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง             

4. สนับสนุนเอื้อเฟอแกครูผูสอน ในการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
ความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคไวในทุกวิชา             

5. สงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการ
เรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการ
วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ควบคูไปกับสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ
ตางๆ            

6. สงเสริม สนับสนุนในการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการ
ประสานความรวมมือกับพอแม ผูปกครองและบุคคลชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ           
 จากบทบาทหนาที่ของผูนําทางวิชาการ คุณลักษณะ และปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการบริหาร
วิชาการ  สรุปไดวาผูบริหารตองสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง
กับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใชกระบวนการ
คิดการจัดการ  การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
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รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา จัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทุกเวลา ทุกสถานที่  
มีการประสานความรวมมือกับพอแม ผูปกครองและบุคคลชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ         
 สําหรับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการวางแผนงานวิชาการ กฤษณา โอภาสวัฒนา  
(อางใน  อําภา  บุญชวย, 2537 : 64)  กลาวโดยสรุปไววา          

1. เปนผูนําในการวางแผนและจัดทําแผน  รวมทั้งเปนผูควบคุมดูแลและเปนผู
ดําเนินงานดานการวางแผนงานวิชาการ ตั้งแตเร่ิมตนจนจัดทําเสร็จและนําไปใชปฏิบัติ         

2. การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดไวในแผน                 
และมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งมอบหมายใหบุคลากรในหนวยงานพรอมดําเนินการ ในดานตาง ๆ 
ดังนี้             

2.1 การอํานวยการ   คือ ใหการสนับสนุนชวยเหลือและบริการในดานอํานวย
ความสะดวก คอยสอดสองดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน ใหขอเสนอแนะพรอมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษา             

2.2 ควบคุม ตรวจสอบ กํากับดูแล รวมทั้งงานนิเทศเพื่อควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน
และระยะเวลา             

2.3 การประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินงาน          
3. การรายงานและการประเมินผล เมื่อผูบริหารไดรับการรายงานและการประเมินผล

ของแผนงานโครงการ หนาที่ของผูบริหาร คือ วินิจฉัย ตัดสินใจดําเนินการแกไขปญหาหรือปรับปรุง
เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น         
 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการวางแผนงานวิชาการสรุปไดวาผูบริหารตองเปน
ผูนําในการวางแผนและจัดทําแผน ตั้งแตเร่ิมตนจนจัดทําเสร็จและนําไปใชปฏิบัติปฏิบัติ เพื่อให
สามารถบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดไวในแผน และมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งมอบหมายให
บุคลากรในหนวยงานพรอมดําเนินการ และผูบริหารตองวินิจฉัย ตัดสินใจดําเนินการแกไขปญหา
หรือปรับปรุงเพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น         
 บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (2544 : 39)         

1. จัดใหมีแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อใชในการดําเนินการจัดการศึกษา         
2. เปนผูนําในการจัดทําหลักสูตร โดยรวมประสานกับบุคลกรทุกฝายเพื่อกําหนด

วิสัยทัศนและกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ตลอดจนสาระตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา         
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3. จัดใหมีการประชาสัมพันธหลักสูตรของสถานศึกษา         
4. สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู         
5. สนับสนุนใหบุคลากรทุกฝายของสถานศึกษาไดรับความรู และสามารถจัดทํา

หรือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู         
6. จัดใหมีการนิเทศภายใน เพื่อติดตาม กํากับ การใชหลักสูตรอยางเปนระบบ         
7. ใหมีการประเมินการทําหลักสูตร เพื่อพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาให

ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถ่ิน         
 บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ ผูบริหาร
ตองจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา เปนผูนําในการจัดทําและใชหลักสูตรสนับสนุนการจัดสภาพแวดลอม 
ที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู มีการนิเทศภายใน เพื่อติดตาม กํากับการใชหลักสูตรอยางเปนระบบ และ
มีการประเมินการทําหลักสูตร เพื่อพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาใหทันสมัย สอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถ่ิน         
 คุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544         

1. มีวิสัยทัศนกวางไกล         
2. มีความมุงมัน่ในการจดัการศกึษาและสรางระบบคุณภาพใหเกดิขึ้นในสถานศกึษา         
3. เปนผูประสานงานเพื่อใหสถานศึกษาดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ          
4. เปนผูสนับสนุนบุคลากร ผูเรียน สถานศึกษาใหไดรับการพัฒนาอยูในระดับ

มาตรฐานการประกันคุณภาพและรวมมือกันพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู
ตลอดไป          
 คุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
นั้น ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนกวางไกล มุงมั่นในการจัดการศึกษาและสรางระบบคุณภาพใหเกิดขึ้น
ในสถานศึกษาสนับสนุนบุคลากร ผูเรียน สถานศึกษาใหไดรับการพัฒนาอยูในระดับมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพและรวมมือกันพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู            
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
สถานศึกษาตองดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 
แตงตั้งโดยผูบังคับบัญชาเหนือสถานศึกษาขึ้นไปหนึ่งระดับ  ประกอบดวย         
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 1.  ผูบริหารสถานศึกษา    เปนประธานกรรมการ         
 2.  ผูชวยผูบริหารที่ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ         
 3.  หัวหนาหมวดวิชาหรือกลุมวิชา   เปนกรรมการ         
 4.  หัวหนางานแนะแนว    เปนกรรมการ         
 5.  หัวหนางานวัดผลและประเมินผล   เปนกรรมการ         
 6.  ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ    เปนกรรมการและเลขานุการ         
 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา   
มีดังนี้         

1. วางแผนงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตร แนวการจัดสัดสวน
สาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ิน         

2. จัดทําคูมือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ 
ติดตามและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การแนะแนว  
การวัดและประเมินผลใหสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน          

3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานหลักสูตร การจัดกระบวนการ
เรียนรู  การแนะแนว  การวัดและประเมินผลใหเปนไปตามจุดหมาย และแนวทางการดําเนินการ
ของหลักสูตร         

4. ประสานความรวมมือกับบุคลากร องคกรตางๆ และชุมชนในการใชหลักสูตร
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล         

5. ประชาสัมพันธหลักสูตรและใชหลักสูตรแกนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และ
ผูเกี่ยวของ นําขอมูลยอนกลับจากฝายตางๆ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา         

6. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู         
7. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ระดับชั้น ระดับชวงชั้น และ

ระดับกลุมวิชาในแตละปการศึกษา เพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาการดําเนินงานดานตางๆ ของ
สถานศึกษา         

8. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาในรอบปที่ผานมา เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการ
บริหารหลักสูตรในปการศึกษาตอไป          
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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา ตองวางแผนงานวิชาการ 
จัดทําคูมือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม และใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การแนะแนว การวัดและประเมินผล  
ใหสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานความรวมมือกับ
บุคลากร องคกรตางๆ และชุมชนในการใชหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ประชาสัมพันธหลักสูตรและใชหลักสูตร สงเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคลตรวจสอบ ทบทวน  ประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในรอบปที่ผานมา เพื่อใชใน
การวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรในปการศึกษาตอไป         
 จะเห็นไดวา ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนทั้งผูนําและผูตามที่ดี ตองมีวิสัยทัศนในการ
วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริงมีการควบคุมกระบวนการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งอํานวยความสะดวกใหบุคลากรในสถานศึกษาไดดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว  ภาวะผูนําของผูบริหารจะสรางความ
พรอมเพรียง ในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหไดตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหารที่
ใหการสนับสนุนบุคลากรในการทํางาน การใหกําลังใจ ติดตามสอบถามความเคลื่อนไหวถือไดวา
เปนทักษะของการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ เปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกผูใตบังคับบัญชา  
 
2.  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน    
 2.1  ความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน                             
 อนุสรณ  ฟูเจริญ  (2546 : 17)   กลาววา  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School – 
Based Management)  หมายถึง  กลยุทธในการปรับปรุงการศึกษาโดยเปลี่ยนอํานาจ  หนาที่ในการ
ตัดสินใจจากสวนกลางไปยังแตละโรงเรียน  โดยใหคณะกรรมการโรงเรียน  ซ่ึงประกอบดวย
ผูปกครอง  ครู   สมาชิกในชุมชน   ผูทรงคุณวุฒิ  ศิษยเกา  และ ผูบริหารโรงเรียน ไดมีอํานาจในการ
บริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียนมีหนาที่   และความรับผิดชอบในการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับ
งบประมาณ บุคลากร และวิชาการโดยใหเปนไปตามความตองการของนักเรียนผูปกครอง และ     
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนแนวทางของการปฏิรูปการศึกษา  โดยการกระจายอํานาจ
การจัดการศึกษาไปยังโรงเรียนใหมากขึ้น  โดยมีสมมุติฐานวาการใหโรงเรียนยืดหยุนมากขึ้นและมี
ผลผลิตมากขึ้น               
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 อุทัย บุญประเสริฐ (2542 : 8) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการให
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้นเทานั้น  ผูมีอํานาจในระดับโรงเรียน ไมใชมีเพียงแต
ผูบริหารเทานั้นแตยังมีตัวแทนคณะครู และผูปกครองรวมอยูดวย  คณะบุคคลเหลานี้มีอํานาจหนาที่  
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กําหนดการ และตารางตาง ๆ การควบคุม
วินัยนักเรียน งานบุคลากร  และงบประมาณ               
 สรุปไดวา  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School – Based Management : SBM)  
หมายถึง  โรงเรียนที่บริหารงานโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ และหลักการมีสวนรวม เพื่อการ
บริหารจัดการของโรงเรียนเปนไปอยางอิสระรับผิดชอบ  ยึดหยุน  ตรวจสอบ และมีผลผลิต 
 2.2  หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน            
 รังสรรค  มณีเล็ก  (2547 : 316)  ไดนําเสนอหลักการของการบรหิารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน  
ดังนี้                 

1. หลักการกระจายอํานาจ  (Decentralization)  โดยการคืนอํานาจการจัดการศึกษา
ใหกับประชาชนมีการกระจายอํานาจจากสวนกลาง และเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  โดยเชื่อวาโรงเรียนเปนหนวยงานสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการศึกษาของเด็กผูมีสวนไดเสียตอการศึกษา หรืออยูใกลชิดเด็กสามารถจัดการศึกษาไดดี
ที่สุด ตรงตามความตองการของผูเรียนและชุมชน  อํานาจการตัดสินใจควรอยูที่ระดับปฏิบัติ  คือ
สถานศึกษา             

2. หลักการมีสวนรวม  (Participation or Collaboration or Involvement) เปดโอกาส
ใหผูเกี่ยวของและมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการบริหาร  ตัดสินใจ และรวมจัดการศึกษา  
ทั้งครู  ผูปกครอง  ตัวแทนชุมชน  ตัวแทนศิษยเกา  และตัวแทนนักเรียน  โดยกําหนดนโยบายและแผน  
รวมตัดสินใจ การกําหนดหลักสูตรทองถ่ิน การรวมคิดรวมทํา ฯลฯ และแมจะบริหารโดยองคคณะ
บุคคลก็ตามตองเนนการกระจายโอกาสใหทั่วทั้งองคกร  เพื่อโยงใยใหทุกคนไดเขามามีสวนรวม
มากที่สุด                       

3. หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน (Return Power to People) ในอดีต
การจัดการศึกษาจะทํากันหลากหลาย  บางแหงก็ใหวัดหรือองคกรในทองถ่ินเปนผูดําเนินการ        
ตอมามีการรวมการจัดการศึกษาไปใหกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหเกิดเอกภาพ  และ มาตรฐานทาง
การศึกษา  แตเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น ความเจริญตาง ๆ รุดหนาไปอยางรวดเร็ว การจัดการศึกษา
โดยสวนกลางเริ่มมีขอจํากัด  เกิดความลาชา  และไมตอบสนองความตองการของผูเรียน  และชุมชน
อยางแทจริง  จึงตองมีการคืนอํานาจใหทองถ่ินและประชาชนไดจัดการศึกษาเองอีกครั้ง             

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 59 

4. หลักการบริหารตนเอง (Self – Management) สถานศึกษาจะมีอิสระในการ
ตัดสินใจดวยตนเองมากขึ้น ภายใตการบริหารในรูปขององคคณะบุคคลคือคณะกรรมการ
สถานศึกษา              

5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล  (Check and Balance) เพื่อใหการบริการและ 
จัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว โรงเรียนจะตองมีการกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ  
และภารกิจของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนอยางชัดเจน ภารกิจเหลานี้ ตองสามารถ
ตรวจสอบความสําเร็จได  เพื่อเปนหลักประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดขึ้นตามที่กําหนดไว 
 การบริหารการศึกษาในรูปแบบของการใชโรงเรียนเปนฐาน ตามแนวคิดของรังสรรค  มณีเล็ก  
จะเนนหลักการกระจายอํานาจ เปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการบริหาร  ตัดสินใจ
และรวมจัดการศึกษา สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจภายใตการบริหารในรูปของคณะกรรมการ
สถานศึกษา โรงเรียนตองมีกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  และภารกิจของผูบริหาร  ครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  และชุมชนอยางชัดเจน  เพื่อการตรวจสอบ  และเปนหลักประกันคุณภาพการศึกษา  
ผูบริหารตองเนนการสนับสนุน  และอํานวยความสะดวก  และมีการปรับทั้งในเรื่องโครงสราง และ
วัฒนธรรมขององคการการเปลี่ยนแปลงตองใหระบบทั้งหมดเห็นดวยและสนับสนุน            
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปนการมุงเนนใหมีการกระจายอํานาจในการจัด
การศึกษาจากสวนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา  เปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ไดมีสวนรวมในการบริหาร  ตัดสินใจ  มีการกําหนดหนาที่  ความรับผิดชอบและภารกิจของผูบริหาร  
ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และชุมชนอยางชัดเจน เพื่อการตรวจสอบและเปนหลักประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษาอันจะเอื้อผลประโยชนใหกับผูมีสวนไดเสียเปนหลัก               
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ และคณะ  (2541 : 50)   กลาววา  การกระจายอํานาจเปนการถาย
โอนอํานาจ  หนาที่ และความรับผิดชอบจากสวนกลาง หรือจากศูนยรวมอํานาจไปสูสวนตาง ๆ         
ขององคกรหรือในระบบงาน  รูปแบบการถายโอนอํานาจโดยทั่วไป มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการ
สําคัญ  อยู  4  ประการ คือ          

1. การแบงอํานาจ (Deconcentration)  การแบงอํานาจ  เปนการจัดสรรหรือถาย
โอนอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจจากสวนกลางหรือศูนยรวมอํานาจไปสูหนวยงานระดับลาง  
ในสายการบังคับบัญชาของรัฐบาลกลาง หรือจากสวนกลางเพื่อความสะดวกในการดําเนินกิจการ   
เชน  การถายโอนอํานาจจากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาคสูจังหวัด หรือสูหนวยงานอื่น ๆ ในพื้นที่  
ผูไดรับการแบงอํานาจจะเปนผูรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจในเรื่องที่ไดรับการแบงอํานาจ           
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2. การมอบอํานาจ (Delegation) การมอบอํานาจเปนการที่ผูบริหารมีอํานาจสูงสุด 
ในหนวยงานหรือในสวนกลางจัดสรร หรือถายโอนอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจไปยังผูบริหาร
ระดับลางขององคกร  เพื่อใหการตัดสินใจเปนไปไดเร็วมากขึ้น โดยไมตองผานขั้นตอนตามลําดับ
ขั้นขึ้นไป  เปนการมอบอํานาจไปยังหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานในการควบคุม  เชน อธิการบดี 
มอบอํานาจใหรองอธิการบดี  ผูอํานวยการโรงเรียนมอบอํานาจใหผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน  
อธิบดีมอบอํานาจใหผูอํานวยการโรงเรียน  เปนตน  การมอบอํานาจเกิดขึ้นโดยตัวผูมอบอํานาจ
ยังคงเปนผูรับผิดชอบตอผลของการตัดสินใจในเรื่องที่ไดมอบอํานาจไปแลว            

3. การโอนอํานาจหรือการใหอํานาจ (Devolution) การโอนอํานาจหรือการใหอํานาจ
เปนการถายโอนอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจจากสวนกลางหรือระดับบนไปยังระดับลางอยาง
สมบูรณ  โดยมีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบที่เกี่ยวกับการโอนอํานาจอยางชัดเจน  ผูบริหารระดับลางจึงมี
อํานาจในการกําหนดนโยบาย  และควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย  เชน  การโอนอํานาจ
ใหเทศบาลจัดการศึกษา  ผูโอนอํานาจไดตัดตัวเองขาดออกจากอํานาจที่โอนไปแลว ดังนั้นจึงไมมี
อํานาจ หรือมีแตเพียงเล็กนอยในการควบคุมการดําเนินการในภารกิจที่ไดโอนอํานาจไปแลว             

4. การใหเอกชนเขาดําเนินการ (Privatization) การใหเอกชนดําเนินการเปนการยก
หรือมอบอํานาจที่เปนบุคคลหรือคณะบุคคลดําเนินการแทนรัฐ  เปนการมอบอํานาจหนาที่ และ 
ความรับผิดชอบอยางใดอยางหนึ่งของทางราชการใหเอกชนดําเนินการแทน หรือสนับสนุนให
ภาคเอกชนลงทุนในการดําเนินการบางอยาง  เชน  ขายกิจการของรัฐใหเอกชน สนับสนุนใหเอกชน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา            
 ชูชาติ พวงสมจิตร (2540 : 59) กลาววาการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหสมาชิก
ของชุมชนและประชาชนเขามามีสวนตัดสินใจในกิจการใด ๆ ใหความชวยเหลือ และมีอิทธิพลตอ
การดําเนินกิจกรรมที่มีผลกระทบตอประชาชน โดยจําแนกขั้นตอนของการมีสวนรวมออกเปน           

ขั้นท่ี  1 การมีสวนรวมในขั้นริเร่ิมโครงการ  เปนขั้นที่ประชาชนเขามามีสวนรวม   
ในการแกปญหา  และหาสาเหตุของปญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีสวนรวมในการตัดสินใจ       
กําหนดความตองการของชุมชน และมีสวนในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการนั้น ๆ         

ขั้นท่ี  2 การมีสวนรวมในข้ันวางแผน  เปนขั้นที่ประชาชนเขามามีสวนรวม ในการ
กําหนดนโยบาย และวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการ และแนวทางการดําเนินงาน         
กําหนดทรัพยากร และแหลงของทรัพยากรที่จะใชในโครงการ        

ขั้นท่ี  3 การมีสวนรวมในขั้นดําเนินโครงการ เปนขั้นที่ประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการทําประโยชนใหแกโครงการ โดยการรวมชวยเหลือดานทุนทรัพย  วัสดุอุปกรณ  และแรงงาน
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หรือโดยการบริหารงานและประสานงาน  ตลอดจนการดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก  
เปนตน        

ขั้นท่ี  4 การมีสวนรวมในขั้นประเมินผลโครงการ  เปนขั้นที่ประชาชนเขามามีสวน
ในการประเมินวาโครงการที่ดําเนินการนั้นบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม  การประเมินผลนี้      
อาจเปนการประเมินผลยอย   ซ่ึงเปนการประเมินผลความกาวหนาของโครงการที่กระทํากันเปน
ระยะ ๆ หรือการประเมินผลรวม  ซ่ึงเปนการประเมินผลสรุปรวบยอดของโครงการทั้งหมด         
 สรุปไดวา  การกระจายอํานาจเปนการมอบอํานาจ หนาที่การบริหารงานใหกับบุคคลที่
เกี่ยวของโดยอาศัยการมีสวนรวมของบุคคลแตละฝายใหการสนับสนุนในการทํางาน จึงจะสงผลให
งานประสบผลสําเร็จ           
 2.3  รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน                  
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปนการบริหารงานโดยคณะกรรมการโรงเรียน 
(School Council)  โดยคณะกรรมการโรงเรียนจะมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการกําหนด
เปาหมายของโรงเรียน  วิชาการ  งบประมาณ  และบุคลากร  ซ่ึงคณะกรรมการโรงเรียนจะประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียน  ตัวแทนครู  ตัวแทนผูปกครอง  ตัวแทนจากเขตการศึกษา  ตัวแทนจากสหภาพครู  
และตัวแทนนักเรียน  จากการศึกษารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  พบวา  มีรูปแบบที่
สําคัญอยางนอย 4 รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่มีผูบริหารของโรงเรียนเปนหลัก (Administrative Control 
SBM) รูปแบบที่ครูเปนหลัก (Professional Control SBM) รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community 
Control SBM) และรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional / Community Control  SBM)  
(Leithwood, Kenneth and Teres, 1998) ดังนี้            

2.3.1 รูปแบบที่เนนผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก  (Administrative Control SBM)  
แนวคิดในการกระจายอํานาจหนาที่ในการบริหารการเงิน  บุคลากร  และวิชาการใหแกผูบริหาร
โรงเรียน  เพื่อใหการบริหารโรงเรียนนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้นในระยะแรก ๆ ผูบริหารมักจะ
ใชวิธีขอคําปรึกษาอยางไมเปนทางการจากครู  ผูปกครอง  นักเรียน  หรือผูแทนชุมชน  ดังนั้น
คณะกรรมการโรงเรียนที่ตั้งขึ้นมักจะมีบทบาทสําคัญอยูที่การเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาของ
ผูบริหารโรงเรียนนั่นเอง            
 ผูบริหารโรงเรียนจะเปนประธานและเจาหนาที่เขตการศึกษาเปนกรรมการ โดยตําแหนง  
สวนคณะกรรมการอื่น ๆ มาจากรการเลือกตั้งของกลุมบุคคลแตละประเภท  ในการกําหนดนโยบาย       
ในการวางแผน  ในการหาแนวทางแกปญหา  และการดําเนินงานของโรงเรียน  คณะกรรมการจะมี
บทบาทในการรวมเสนอความคิดเห็น  แตอํานาจในการตัดสินใจขั้นสุดทายยังคงอยูที่ผูบริหาร
โรงเรียน          
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2.3.2 รูปแบบที่ครูเปนหลัก  (Professional Control SBM)  การบริหารตามแนวนี้  
ตัวแทนคณะครูจะมีสัดสวนมากที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียน  รูปแบบนี้เกิดจากแนวคิดที่วาครู
เปนผูใกลชิดนักเรียนมากที่สุด  ครูเปนผูปฎิบัติจึงยอมจะรับรูปญหาทุกอยางไดดีกวา และถามี
โอกาสตัดสินใจก็จะสามารถแกปญหาไดตรงจุดมากที่สุด         

2.3.3 รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control SBM)  จุดประสงค
ของรูปแบบการบริหารที่ควบคุมโดยชุมชน คือ  การเพิ่มความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแก
ชุมชน และผูปกครอง  และเพื่อใหผูรับบริการการศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาที่จัดใหมาก
ที่สุด  แนวคิดสําคัญก็คือ หลักสูตรของโรงเรียนควรตอบสนองความตองการและคานิยมของ
ผูปกครองและชุมชนทองถ่ินมากที่สุด คณะกรรมการโรงเรียนจึงมีสัดสวนจํานวนตัวแทน
ผูปกครองและชุมชนมากที่สุด             
 ผูแทนผูปกครองและชุมชนมาจากการเลือกตั้งทุก ๆ 2 ป ผูแทนครูไดรับการแตงตั้ง
จากเขตการศึกษาโดยผานการลงมติจากคณะครู  ผูบริหารมีสิทธิในการออกเสียงในทุกเรื่อง ยกเวน
เร่ืองที่เกี่ยวกับการประเมินและสัญญาจางผูบริหารเอง                       

2.3.4 รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional / Community Control 
SBM)  แนวคิดของรูปแบบการบริหารลักษณะนี้  มีความเชื่อวาทั้งครู  และผูปกครองตางมีความสําคัญ
ในการจัดการศึกษาใหแกเด็ก  ครูจะไดรับรูคานิยมและความตองการของผูปกครอง ในขณะเดียวกัน
ผูปกครองก็มีโอกาสชวยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูดวย  สัดสวนของผูแทนครู     
และผูแทนจากผูปกครอง / ชุมชน จะมีเทา ๆ กันในคณะกรรมการโรงเรียน เปนคณะกรรมการ
บริหาร                  
 สรุปไดวา  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  หมายถึง  การดําเนินการจัดการบริหาร
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล และการนิเทศภายใน โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ 
การมีสวนรวม และการตรวจสอบถวงดุล             
 
3.  บทบาทผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน             
 พนัส  หันนาคินทร  (2524 : 59) มีความเห็นวาบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหาร
โรงเรียนควรประกอบดวย               

1. รับผิดชอบงานทุกอยางในโรงเรียนในฐานะที่เปนผูนําในองคกร               
2. เปนตัวแทนหรือสัญลักษณของโรงเรียน  คือ  เปนตัวแทนในกิจการตาง ๆ  ของ

โรงเรียน ในการติดตอกับหนวยงานภายนอกโรงเรียน    
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3. เปนผูนิเทศ  หรือใหการแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา  ในฐานะที่เปนผูที่มีความรู 
ความสามารถในทักษะ ดานเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน ใหคําแนะนํา ตลอดจนปองกันการกระทําผิดวินัย
ของผูใตบังคับบัญชา               

4. เปนผูริเร่ิมงาน  ดําเนินการใหเปนแบบอยางแกผูใตบังคับบัญชา               
5. เปนผูตัดสินใจในการแกปญหาระดับสูงของโรงเรียน              

 นพพงษ  บุญจิตราดุลย (2525 : 18) ไดกลาววา ผูบริหารการศึกษา ควรมีบทบาทหนาที่
ในดานการเปนผูนําทางวิชาการ  ผูประสานงานและใหบริการที่ดี มีอิทธิพลเปนที่ยอมรับเชื่อถือในหมูครู  
สรางความสามัคคีกลมเกลียวของสมาชิกในโรงเรียน และเปนผูควบคุมการบริหารงาน ใหบรรลุ
เปาหมายทั้งของโรงเรียน  และสมาชิก             
 ธงชัย  สันติวงษ  (2525 : 76)  สรุปบทบาทของผูบริหารได  3  บทบาท   คือ              
 1.  บทบาทในการติดตอกับบุคคลอื่น              
 2.  บทบาทในการสื่อขอความและขอมูล              
 3.  บทบาทในการตัดสินใจ              
 พนัส  หันนาคินทร  (2524 : 37)  บทบาทผูบริหารมีอยู  2  ลักษณะที่สําคัญ  คือ                
 1.  บทบาทที่ปฏิบัติจริงของผูบริหาร  ประกอบดวย              

1.1 บทบาทดานการบริหารงานวิชาการ ไดแก  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา         
การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล การพัฒนาแหลงการเรียนรู  การนิเทศการศึกษา   
การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น             

1.2 บทบาทดานการบริหารงานงบประมาณ  มุงเนนความคลองตัว โปรงใส   
ตรวจสอบไดยึดหลักการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (PBB) ไดแก การจัดทําและเสนอ
ของบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใชงาน
และผลการดําเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหาร
การบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย             

1.3 บทบาทดานการบริหารงานบุคลากร  ไดแก  สงเสริมบุคลากรทางการศึกษา
ใหไดรับการพัฒนาความรู  ความสามารถ มีการสรางขวัญและกําลังใจ  บุคลากรไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ  สงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ            

1.4 บทบาทดานการบริหารงานทั่วไป  มีการจัดระบบบริหารองคกร ใหการ
บริหารงานอื่น ๆ บรรลุตามมาตรฐาน  คุณภาพ  และเปาหมายกําหนดไว  ไดแก  การดําเนินธุรการ   
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสงเสริมสนับสนุนดาน
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วิชาการ งบประมาณ  บุคลากร และบริหารทั่วไป  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม       
การจัดทําสํามะโนนักเรียน  การรับนักเรียน  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การประชาสัมพันธ
งานการศึกษา  การสงเสริมงานกิจการนักเรียน            

2. ปจจัยที่สงผลตอบทบาทที่ปฏิบัติจริงของผูบริหารโรงเรียน (ธีรพนธ  นางาม, 
2543 : 72)  มีอยู  4  ลักษณะ  คือ            
  2.1  ปจจัยสวนตนของผูบริหารโรงเรียน  ไดแก   
  ความรู  หมายถึง  ความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในขณะที่
ดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียน  เชน  การที่ผูบริหารมีความรูเกี่ยวกับระเบียบแนวปฏิบัติงานฝาย
ตาง ๆ เปนอยางดี  ยอมสงผลใหคุณภาพงานดีกวาการที่ผูบริหารไมมีความรูดังกลาว                  
  แรงจูงใจ  หมายถึง  ภูมิหลังดานความตองการที่จะดํารงตําแหนงผูบริหาร
ของแตละคนวาขึ้นอยูกับเหตุผลของแตละคน  เชน หากผูบริหารตองการประสบผลสําเร็จของงาน           
ยอมมีพฤติกรรมการบริหาร  และผลงานที่แตกตางจากผูบริหารที่ตองการความมีอํานาจเหนือผูอ่ืน                     
  ความสามารถ  หมายถึง  ความสามารถทางดานสติปญญา ไดแก ความสามารถ
ดานการจดจํา การใชภาษา ความมีเหตุผล  การคิดคํานวณ  และความสามารถทางกายภาพ  ไดแก  
การมีสุขภาพจิต  สุขภาพกายแข็งแรง                   
  ทักษะ  หมายถึง  ความคลองแคลว  รวดเร็ว  และแมนยําในการปฏิบัติงาน     
แมวาจะอยูในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากปกติ                    
  ความถนัด  หมายถึง  แนวโนมที่จะปฏิบัติงานตาง ๆ ไดคลองแคลว รวดเร็ว 
แมนยํา  หากไดรับการเรียนรูหรือฝกฝนเพิ่มเติม                    
  ทัศนคติ  หมายถึง  ความรูสึกของผูบริหารที่ผูอ่ืนยอมรับไดวา ผูบริหารรูสึก
อยางไรตอโรงเรียนและบุคลากร            
  2.2  ปจจัยที่เกี่ยวกับกลุมบุคลากรในโรงเรียน  ไดแก                    
  ภาวะผูนํา  หมายถึง  สภาพที่โรงเรียนมีบุคคลระดับหัวหนางานตาง ๆ เปนกลุม
บุคคลที่มีภาวะผูนําสูง สามารถโนมนาว เจรจาตอรอง หรือประสานใหสมาชิกปฏิบัติงาน ไดอยางมี
ประสิทธิผล                    
  บทบาท  หมายถึง  สภาวะที่บุคลากรของโรงเรียนรับรูบทบาทของตนเอง
อยางถูกตอง  สามารถแสดงหรือปฏิบัติตามบทบาทของตนไดถูกตองไมเปนภาระของผู อ่ืน         
หรือ เปนตัวถวงคุณภาพของหนวยงาน                   
  ปทัสถาน  หมายถึง  ขอตกลงของสมาชิกหรือบุคลากรในโรงเรียน อันเปน
ขอตกลงที่ทุกคนยอมรับ  และปฏิบัติตามเพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ                    

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 65 

  ความชัดเจนของการมอบหมายงานใหบุคลากรแตละคนปฏิบัติในทาง
วิชาการ  ที่เกี่ยวกับองคการจัดไดวาเปนสวนหนึ่งของโครงสรางกลุมปฏิบัติงาน                    
  ความเปนอันหนึ่งอันเดียวของสมาชิกในโรงเรียน ในทางวิชาการพฤตกิรรม
องคการ  เรียกวา  การยดึเหนีย่วในกลุม                     
  การยอมรับซึ่งกันและกันของบุคลากรในโรงเรียน  การยอมรับนั้นเปนไป
ตามตําแหนงหนาที่การงาน  นักวิชาการจัดวาเปนผลมาจากสถานภาพ            
  2.3  ปจจัยที่เกี่ยวกับโรงเรียน  ไดแก                    
  โครงสรางของโรงเรียน  หมายถึง  สภาวะที่มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ      
ใหแกผูปฏิบัติงานมีมากนอยเพียงใดการมอบหมายงานใหผูปฏิบัติงานแตละคนนั้น  ตองคํานึงถึง 
ส่ิงใดขนาดของโรงเรียนเปนโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ  หรือใหญพิเศษ  สภาพความซับซอน       
ของสายบังคับบัญชา  สภาพการใชระเบียบ  กฎเกณฑในการปฏิบัติงานเขมงวดเพียงใด  เปนตน                   
  วัฒนธรรมองคกร  หมายถึง  แนวปฏิบัติที่บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติสืบตอ
กันมาเปนเวลานาน สวนใหญเปนแนวปฏิบัติ  ลักษณะ สรางสรรค หรือเปนผลดีตอโรงเรียน     
หรือไมเพียงใด                    
  กลยุทธ  หมายถึง  การมีแผนระยะยาวอาจเปนแผน 3 ป  เปนเครื่องบงบอก
ทิศทาง  วิธีการดําเนินงานตาง ๆ  ของโรงเรียน ใหไดผลงานที่มีประสิทธิผล                    
  เทคโนโลยี  หมายถึง  ความรู  วิทยาการ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ทันสมัย               
ซ่ึงถูกนํามาใชในกระบวนการตาง ๆ   เชน  กระบวนการบริหารหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  
การนิเทศการสอน  การวัดผลประเมินผลการเรียน   การจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน  เปนตน                   
  ลักษณะงาน  หมายถึง   สภาพที่เกี่ยวกับงานฝายตาง ๆ ในโรงเรียน  ไมวาจะ
เปนงานวิชาการ  งานหมวดวิชา  งานธุรการ  งานการเงินการบัญชี  และอื่น ๆ  สภาพดังกลาว            
ไดแก  ลักษณะของผูที่เปนหัวหนาเนื้อหาของงาน  เปาหมายของงาน  ความมีอิสระในการทํางาน             
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน  ความยากงายของงาน  เปนตน              
  2.4  ปจจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมภายนอกโรงเรียน   ไดแก                     
   สภาพเศรษฐกิจ  หมายถึง  สภาพฐานะทางการเงิน ของประชากรในทองถ่ิน         
ที่โรงเรียนตั้งอยู  สภาพความคลองตัวดานการคา  และการผลิตสินคาตาง ๆ ในทองถ่ิน ตลอดจน
สภาวะความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ  เปนตน                      
   สภาพสังคม  หมายถึง  ความหนาแนนของประชากรในทองถ่ินที่โรงเรียนตั้งอยู  
ระดับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน  ความเขมแข็งของชุมชน ระดับการแพร
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ระบาดของยาเสพติด  สภาพความเสื่อมทรามดานจริยธรรมของสังคม  รูปแบบการใชชีวิตของคน
ในชุมชน  เปนตน                    
   สภาพการเมืองการปกครอง  หมายถึง  นโยบายดานการศึกษาของรัฐ วิสัยทัศน  
และบทบาทของนักการเมืองทองถ่ินที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การใชอิทธิพลของกลุมบุคคลตอวง 
การศึกษา  ความไมเปนธรรมหรือไมถูกตองในการเลือกตั้งผูแทนในองคกรตาง ๆ                     
   เทคโนโลยี  หมายถึง   สภาพการใชเทคโนโลยีดานการแพทย  การคมนาคม     
การดํารงชีวิตประจําวันของคนในทองถ่ินที่โรงเรียนตั้งอยู  มีระดับความเจริญกาวหนาทันสมัย
เพียงใด                

3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  (สุรศักดิ์  ปาแฮ, 2543 : 72) คุณลักษณะของ
ผูบริหาร  ประกอบดวย                      
  3.1  คุณลักษณะพื้นฐาน  ไดแก                        
   มีความพรอมทางดานขอมูลสารสนเทศ  (Command of Basic Fact) ตองรู
ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกองคกร  โดยมีขอมูลและสารสนเทศชวยในการ
ดําเนินการและบริหารงานใหบังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด                          
   มีความรูทางวิชาชีพ (Relevant Professional Knowledge) เปนความรูที่รวมถึง
ความรูทางเทคนิค  เชน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  กฎหมายที่เกี่ยวของ  มีความรูทางการบริหาร  เชน  
หลักการ  ทฤษฏีการบริหาร  การวางแผน  การจัดองคกร  หลักสูตรการสอน  การวัดผล  และประเมินผล
เหลานี้  เปนตน                      
  3.2  คุณลักษณะเฉพาะ/ความสามารถ และทักษะเฉพาะตัว                       
   มีความรูเทาทันในสถานการณ (Continuing Sensitivity to Event) สามารถ
ปรับตัวและสนองตอบไดฉับไวและตอเนื่องกับสถานการณรอบดาน  และดําเนินบทบาทไดอยาง 
เหมาะสม  รวดเร็ว  และเขาใจความรูสึกของคนรอบขาง                       
   มีทักษะในการเขาสังคม (Social Skills and Abilities) โดยการพัฒนาทักษะ
ดานตาง ๆ  เชน  การสื่อสาร  การกระจายอํานาจ  การเจรจาตอรอง  การมอบหมายงาน  การสมาคม  
การสรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกองคกร                      
   มีทักษะในการวิเคราะหปญหา  แกปญหาและตัดสินใจ (Analytical, Problem, 
Making Skills) อาศัยหลักตรรกศาสตร  การใชเหตุผล และวิจารณญาณเขาชวยเพื่อรักษาความสมดุล 
ใหเกิดขึ้นทุก ๆ ดานในองคกร                         
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   มีการควบคุมอารมณ (Emotional Resilience) ผูบริหารตองมีจิตใจที่เขมแข็ง  
มั่นคงในอารมณ  ไมหวั่นไหวงาย จะตองรูจักควบคุมอารมณ  ความรูสึก มีจิตระลึกเสมอ และแสดง 
ออกไดอยางเหมาะสม                        
   มีพฤติกรรมกลาเสี่ยง (Proactively inclination to Respond Purposefully to  
Event)  ผูบริหารการศึกษามืออาชีพ  ตองมองงานไดทะลุปรุโปรง  รูระบบการทํางานเปนอยางดี    
รูภารกิจหนาที่รับผิดชอบทั้งตนเอง  และสมาชิกในองคกรและรูรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอคํานึงถึง
ผลประโยชนระยะยาวและเปาหมายโดยรวม                        
   มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  (Creativity)  ริเร่ิมโครงการใหม ๆ และทําใหสําเร็จ  
เปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป กอใหเกิดประโยชนสูงสุด  เปนวิธีการที่กอใหเกิดการยอมรับวาเปน
แนวคิดที่ดี  มีความละเอียดรอบคอบและยืดหยุนไดตามความเหมาะสม                          
   มีความรูสึกไวตอบุคคลอื่น (Mental Agility) เกี่ยวของกับระดับสติปญญา    
สามารถคนหาทางเลือกไดหลากหลายเพื่อการแกปญหา รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ใหเกียรติและ
สนใจ ในความรูสึกของคน                         
 สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะตองดําเนินการจัดการ
บริหารหลักสูตร  การเรียนการสอน การประเมินผล และการนิเทศภายใน โดยยึดหลักการกระจาย
อํานาจ การมีสวนรวม  และการตรวจสอบถวงดุล        
 
4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ            
 งานวิจัยที่ เกี่ยวของกับแนวทางการบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2  ผูศึกษาไดนํากรอบแนวคิดของ
การบริหารงานวิชาการที่มีผูไดทําการศึกษาไว ดังนี้             
 บุญมี  ธิอุด (2531 : 39-40)  ไดศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําปาง  ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียนขาดการ
ติดตามผลการใชหลักสูตรเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข  โรงเรียนขาดวัสดุอุปกรณในการจัดทําส่ือการ
เรียนการสอน ผูปกครองไมมีสวนรวมในการจัดซื้อแบบเรียนและอุปกรณการเรียนของนักเรียน ครู
ไมสนใจในการผลิตสื่อไมจัดทําแผนการสอน  โรงเรียนขาดการแนะนําความรู เจาหนาที่หองสมุด
ไมไดจัดทําแผนในการดําเนินกิจกรรม  เนื่องจากขาดทักษะในการจัดการที่ดี โรงเรียนไมมี
งบประมาณในการศึกษาดูงาน โรงเรียนขาดอุปกรณดานเทคโนโลยีใหมๆ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน            

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 68 

 ในปเดียวกันนี้ ศิริธร  สุขโขใจ (2531) ไดศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารและ
ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา   พบวา ปญหาสวนใหญในการปฏิบัติงานวิชาการทั้ง
ผูบริหารและครูสรุปไดวา  เกิดจากการขาดงบประมาณ บุคลากร แหลงวิชาการ การวางแผน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การประสานงาน ความรวมมือ และการติดตามประเมินผล            
 สมพิศ  สวัสดี (2533) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่
ไดรับรางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 2533 พบวา พฤติกรรมของผูบริหารที่แสดงออกนั้นตองมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหปรากฏ จัดใหมีการประชุม อบรม สัมมนา โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
งาน มีการประสานงาน พบปะสังสรรคและใหมีการติดตอส่ือสารแบบสองทาง รวมทั้งจัดใหมีการ
นิเทศ และติดตามผลเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง ในการนิเทศตองใชทักษะผูนําและมนุษยสัมพันธใน
การนิเทศการศึกษา             
 ในขณะที่ จุฑามาศ  เกิดแกวฟา (2533) ก็ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 พบวา โรงเรียนมีการวางแผนวิชาการ
โดยจัดทําแผนจากการสํารวจสภาพปญหาและความตองการของฝายตางๆ ในโรงเรียน ใชขอมูล
สถิติสนับสนุนการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย มีการสํารวจอาชีพคนในชุมชน เพื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของทองถ่ิน การจัดการเรียนการสอนให
นักเรียนเลือกเรียนไดตามความตองการ จัดตารางสอนตามคณะกรรมการวิชาการ การจัดครูเขาสอน
จัดโดยคํานึงถึงความถนัดและความเหมาะสม สงเสริมใหครูเขารับการอบรมตามหนวยงานที่
เกี่ยวของ มีการนิเทศภายในหมวดวิชา ผูบริหารมีการสรางขวัญและกําลังใจโดยการใหการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ยกยองชมเชยและจัดแบงงานใหครู
ดวยความยุติธรรม กําหนดใหครูจัดทําและใชแผนการสอน เนนการผลิตสื่อการใชส่ือภายในหมวด 
วิชา งานกิจกรรมนักเรียนจัดใหครูเปนที่ปรึกษากิจกรรมโดยความสมัครใจของครู มีการวางแผนจัด
กิจกรรมและเปดโอกาสใหนักเรียนเลือกตามความสนใจ ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนมี
การวางแผนรวมกัน การประเมินผลงานวิชาการมีการรายงานเมื่อเสร็จส้ินงานหรือโครงการทั้ง
ผลสําเร็จ ผลรวมและคาใชจายในการดําเนินงาน 
 ตอมา สิริ  นะมหุต (2538) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  สังกัดสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการตาม
ลักษณะงานทั้ง 9 งาน เปนปญหาระดับปานกลาง งานที่ผูบริหาร ครู อาจารยไดใหความสําคัญและ
สนใจเปนอยางมาก การปรับปรุงไดแก การจัดทําหองเรียนและหองประกอบสื่อ เชน หองสมุด 
หองวิทยาศาสตร ปญหาที่พบ คือ การนิเทศงานวิชาการไมมีความตอเนื่องสาเหตุเกิดจากครูขาด
ความรูดานการนิเทศ รวมถึงดานการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมสอดคลองกับ
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ความรูและทักษะของผูสอน มีขอจํากัดเกี่ยวกับสถานที่ ส่ือการเรียนการสอนไมมีความพรอม ครู
แนะแนวไมมีเวลาพอสําหรับนักเรียน หลักสูตร เอกสารและการใชหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร  
และการวัดผลประเมินผลยังเปนปญหาในทางปฏิบัติของผูบริหารและครูอาจารย    
 ในปตอมา พิชิต  ไชยเขียว (2539 : 100-103) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 2534-2537  
ในภารกิจการบริหารทั้ง 4  ดาน ตามขอบขายงานวิชาการทั้ง 9  งาน พบวา ดานงานวิชาการมีการวางแผน
ในภาพรวมอยูในระดับมาก และในแตละงานมีสภาพ  ในการวางแผนเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
ไดแก งานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  งานหลักสูตรและการใชหลักสูตร งานการเรียนการสอน 
ในสวนที่นอยกวางานอื่นๆ คือ งานสื่อการสอน ดานการจัดองคการ มีการปฏิบัติทั้ง 9 งาน อยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก งานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  งานหลักสูตร
และการใชหลัดสูตร งานวัดผลและประเมินผล ในสวนที่นอยกวางานอื่นๆ  คือ งานการนิเทศงาน
วิชาการ ดานการชี้นํามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก งานแนะแนว 
งานการเรียนการสอน ในสวนที่นอยกวางานอื่นๆ คือ งานหลักสูตรและการใชหลักสูตร ดานการ
ควบคุมดูแล  มีระดับการปฏิบัติเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก งานวัดผลและประเมินผล  
งานอาคารสถานที่  และสภาพแวดลอม งานหองสมุด ในสวนที่นอยกวางานอื่นๆ คือ งานสื่อการสอน  
ปญหาและอุปสรรคที่พบ คือ งานหลักสูตรและการใชหลักสูตรครูไมเขาใจหลักการ จุดมุงหมาย
และโครงสรางของหลักสูตรและยึดหนังสือเรียนเปนหลัก งานการเรียนการสอนขาดแคลนอัตรากําลังครู  
ครูมีงานมากไมมีเวลาพัฒนางานการสอน งานสื่อการสอนไมเพียงพอและชํารุด ขาดงบประมาณใน
การจัดซ้ือและการผลิต ครูขาดทักษะในการผลิตสื่อ  งานวัดผลและประเมินผลนักเรียนขาดความ
รับผิดชอบ  ครูไมมีความตั้งใจในการวัดผลและประเมิน  งานการนิเทศงานวิชาการครูไมเห็น
ความสําคัญ และยอมรับการนิเทศ ขาดครูผูนิเทศที่มีความรูความสามารถ การนิเทศมีนอยและไม
ตอเนื่อง  งานจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมสามารถจัดกิจกรรมใหหลากหลายใหสนองความ
ตองการของผูเรียนได  มีขอจํากัดในเรื่องบุคลากร อุปกรณ  สถานที่และนักเรียนมีปริมาณมาก  
งานแนะแนวครูมีนอย  ไมมีครูที่จบดานแนะแนวมาโดยตรง ปริมาณงานมาก ขาดสถานที่ในการให
คําปรึกษา งานหองสมุด หองสมุดคับแคบ  หนังสือมีนอย ขาดครูบรรณารักษ ระบบงานลาชา  
งานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  หองเรียนไมเพียงพอ ขาดอาคารประกอบ ขาดหองพิเศษ
และหองปฏิบัติการ อาคารชํารุด  และขาดงบประมาณในการซอมแซม 
 ในป 2540  มีงานวิจัย 3 เร่ืองที่นาสนใจ คือ งานวิจัยของ อัมพร  ฟุงเฟอง (2540 : 73-75) 
ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเทศบาลเชียงราย ผลการศึกษาพบวา 
ในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนไดมีการกําหนดเปาหมายและมีการวางแผนไวอยางชัดเจน  
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มีความพรอมในเรื่องของหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตรงตามหลักสูตร มีความพรอมสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่องของวัสดุการเรียนการสอน 
ตลอดถึงการสงเสริมการนําไปใช มีหองสมุดเปนสัดสวนและไดรับการสนับสนุนการจัดหนังสือ
อยางเพียงพอ มีกิจกรรมการนิเทศเพื่อชวยปรับปรุงการเรียนการสอนของครู รวมทั้งมีการวัดผล
ประเมินผลสอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหาของหลักสูตร  
 ในขณะเดียวกัน ผจญ  กุนา (2540) ไดศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนกันดาร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองเชียงราย ผลการศึกษาสภาพ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนกันดาร ทั้ง 9 งาน พบวา การปฏิบัติโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวน
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกันดาร ทั้ง 9 งาน พบวาควรมีการปรับปรุงหลักสูตร
ใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน โดยนําสภาพปญหาความตองการของทองถ่ินมาเปนขอมูลในการ
จัดทําหลักสูตร ครูผูสอนควรเตรียมการสอนใหสอดคลองกับสภาพของผูเรียน การวัดผลและประเมินผล
ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู สวนงานหองสมุดควรจัดหาหนังสือประเภทตางๆ  
ไวบริการใหเพียงพอ ดานการนิเทศควรมี การวางแผนการนิเทศอยางเปนระบบ ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดกิจกรรมใหสนองตอความตองการของผูเรียนและเหมาะสมกับ
สภาพทองถ่ิน ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสพัฒนาตนเองในการประชุมอบรมทาง
วิชาการ  
 นอกจากนั้น สมฤทธิ์  ศักดิ์ เรืองฤทธิ์ (2540 : 42-45)  ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการ
ตามเกณฑมาตรฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย 
ผลการศึกษาพบวา มีการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับนักเรียนและ
ทองถ่ิน โดยศึกษาปญหาและความตองการของนักเรียนและทองถ่ิน จัดทําแผนการสอนและ
ประเมินผลการเรียนรู ในการพัฒนาวิชาการดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดสอดคลองกับ
หลักสูตร ไดมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา กลุมประสบการณที่เปนปญหาที่สุดคือ กลุม
ทักษะไดแก วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตรมีการจัดกิจกรรมใหครูไดพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ใหครูจัดทําแผนการสอน พรอมทั้งไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนา 
เพื่อเปรียบเทียบประเมินผลการเรียนเมื่อส้ินปการศึกษา และจากผลผลการศึกษาการบริหารงาน
วิชาการดานการจัดแหลงเรียนรูและสิ่งสนับสนุนอื่นๆ ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
มีการสํารวจแหลงเรียนรูที่มีอยูทั้งในและนอกโรงเรียน ทั้งบุคคลและสถานที่ จัดทําทะเบียนแหลง
เรียนรู รวมทั้งไดสํารวจสื่อการเรียนการสอนพบวา ไมเพียงพอกับความตองการ สวนการ
บริหารงานวิชาการดานการนิเทศพบวา การดําเนินการนิเทศยังไมเปนระบบขาดการติดตามและ
ประเมินผล 
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 สวน วารุณี  โพธาสินธุ (2542 : 57-59)  ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา
พบวา ครูผูสอนเห็นวาพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่แสดงออกถึงลักษณะการบริหารงานวิชาการ  
ดังนี้ ทักษะดานความคิดรวบยอดที่ไดปฏิบัติ  คือ การสงเสริมใหครูไดจัดสื่อการเรียนการสอนและ
ที่ไมไดปฏิบัติ คือ การนิเทศภายในอยางเปนระบบ และไมแนใจ  คือ การวิเคราะหจุดมุงหมายของ
หลักสูตรเพื่อนํามาปรับแผนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  สวนทักษะดานมนุษยสัมพันธ
ที่ไดปฏิบัติ คือ การยกยองผลงานของครูที่ประสบผลสําเร็จ ที่ไมไดปฏิบัติ  คือ  การเชิญวิทยากร
หรือผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ินมาใหความรูแกนักเรียน ไมแนใจ  คือ การสนใจในปญหาและความ
ตองการของครู  และทักษะดานเทคนิควิธี ที่ไดปฏิบัติ คือ การรวบรวมขอมูลพื้นฐานของนักเรียน
และครูเปนปจจุบันที่ไมไดปฏิบัติ คือ การประเมินผลการนิเทศภายใน และที่ไมนาพอใจ คือ การแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชหลักสูตรไดอยางถูกตอง  
 ในปเดียวกันก็มีงานวิจัยของ  ณรงคฤทธ์ิ  ปรีชานุกุล (2542 : 59-60) ไดศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเทศบาลเมืองลําพูน  
ผลการศึกษาพบวาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเทศบาลเมืองลําพูน 
ไมไดใหความสําคัญในเรื่องการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหาของ
หลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรมีการกําหนดเปาหมายและวางแผน
งานไวอยางชัดเจน มีความพรอมในเรื่องของสื่อและอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
มีการนิเทศเพื่อชวยพัฒนาการเรียนการสอนของครู ปญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ครูรับผิดชอบงาน
หลายดาน สอนหลายวิชา หองสมุดขาดเจาหนาที่บรรณารักษ ขาดการนิเทศภายใน ขาดการจัดทํา
ส่ือชวยเสริมการเรียนการสอน                   
 และงานวิจัยลาสุดของ วรเชษฐ  จันทรภิรมณ (2546 : 65-68)  ไดศึกษาการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน  ผลการศึกษา
พบวา การบริหารงานวิชาการดานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาไดดําเนินการจัด
ประชุมคณะครูและผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผูเรียน โดยแสวงหาความรูดวยตนเองและจาก
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ  การบริหารงานวิชาการดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา การจัดครูเขา
สอนระดับชั้นตางๆ โดยคํานึงถึงความรูความสามารถของครูผูสอนเปนหลัก มีการสงเสริมใหครู
ดําเนินการฝกใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน การบริหารงานวิชาการดานการประเมินผล           
พบวามีการประชุมชี้แจงถึงกฎระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการวัดผลการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตร
ที่กําหนด มีการสรางเครื่องมือประเมินผลการดําเนินงานตามรายการประเมิน การบริหารงานวิชาการ
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ดานการนิเทศภายในของผูบริหารในสถานศึกษา ไดมีการสงเสริมใหครูดําเนินการจัดเก็บขอมูล
และวิเคราะหขอมูลเพื่อการปรับปรุงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนการสอนและ
ใหความรวมมือในกิจกรรมการนิเทศงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาบุคลากร
ทางวิชาการพบวา ไดมีการแสวงหาขอมูลความถนัดและความสามารถของครูแตละคน ดําเนินการ
ประสานงานกับบุคลากรและหนวยงานทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเทคนิควิธีสอน การบริหารงาน
วิชาการดานการวิจัยและพัฒนา  พบวา สถานศึกษาไดดําเนินการสํารวจสภาพปญหาเพื่อพัฒนา
งานวิจัยในชั้นเรียน  มีการจัดหาหนังสือและเอกสารใหบุคลากรไดศึกษาเพื่อพัฒนาทางการวิจัยใน
ช้ันเรียน การบริหารงานวิชาการดานการบริหารโครงการทางวิชาการ  มีการจัดทําโครงการพัฒนา
วิชาการเพื่อพัฒนาผูเรียนไดสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน  สถานศึกษาไดวางแผน การบริหารงาน
โครงการวิชาการ การบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารระบบขอมูลสารสนเทศทางวิชาการ 
พบวามีการกําหนดและวางแผนการบริหารงานสารสนเทศอยางเปนระบบ มีการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
ทั่วไปของบุคลากรในสถานศึกษาอยางเปนระบบ สวนการบริหารงานวิชาการดานการประเมินผล
งานทางวิชาการพบวา สถานศึกษาไดทําความเขาใจกับบุคลในสถานศึกษาถึงจุดมุงหมายของการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ  มีการการประเมินมาวิเคราะหและนํามาจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรใน
การพัฒนาวิชาการ พรอมทั้งไดวางแผนการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อให สามารถดําเนินการ
ปฏิบัติงานไดสอดคลองกับชวงเวลาที่เหมาะสม         
 จากการศึกษาจะเห็นไดวาการบริหารงานวิชาการนั้นมีปญหาเกิดขึ้นหลายประเด็นตอง
หาแนวทางในการแกไข เนื่องจากงานวิชาการเปนงานที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันตองรับผิดชอบการบริหารงานวิชาการโรงเรียน   
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตองหาแนวทางในการบริหารงาน โดยเฉพาะ
การวางแผนตองเปนการวางแผนแบบปองกัน รังสรรค มณีเล็ก (2544 : 12) ไดใหความหมายการ
วางแผนแบบปองกันไววา  เปนการแกปญหาที่ศึกษาจากสภาพแบบปจจุบันที่เปนอยู ตองเริ่มตน
วางแผนโดยกําหนดสภาพที่คาดหวังในอนาคตวาตองการอะไร มีจุดออนจุดแข็งอยางไร มีโอกาส
ในการทํางานหรือไม หรือมีปญหาอุปสรรคอะไรบาง ดังนั้นหนาที่ของผูบริหารตองกําจัดจุดออน
ของโรงเรียนออกใหหมด ในการบริหารงานวิชาการและจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและบรรลุ
เปาหมายตามที่ตองการนั้น ผูบริหารตองมีทักษะในการบริหารงานวิชาการเปนอยางดี                
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดยึดแนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน เฉพาะ 3 ดาน คือ การกระจายอํานาจ การมีสวนรวม และการตรวจสอบถวงดุล 
เนื่องจากทั้ง 3 ดานเปนบทบาทที่ชัดเจนที่สุดที่สถานศึกษาทุกแหงพึงกระทําและสามารถดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ไดอยางเปนรูปธรรม ขอสรุปในการวิจัยในครั้งนี้ ดังกรอบแนวคิดในการวิจัยตอไปนี้ 
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5.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

การบริหารงานวิชาการ 
 

1. ดานหลักสูตร 
2. การเรียนการสอน 
3. การประเมินผล 
4. การนิเทศภายใน 

การบริหารโดยใช 
โรงเรียนเปนฐาน (SBM) 

1. การกระจายอํานาจ 
2. การมีสวนรวม 
3. การตรวจสอบ ถวงดุล 
 

ปญหาการบรหิาร 
งานวชิาการ 

แนวทางการบริหาร 
งานวชิาการ 
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