
 
บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  
 

ในการวิจัยคร้ังนี้มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
1. การบริหารงานวิชาการ 
2. แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารงานวิชาการ 
3. กระบวนการบริหารงานวิชาการ 
4. ความหมายและความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 
5. ขอบขายของบริหารงานวิชาการ 
6. แนวทางการบริหารงานวิชาการ 
7. งานวิจยัที่เกีย่วของ 

 
1.  การบริหารงานวชิาการ 

 
การบริหารงานวิชาการ มองในดานกระบวนการดําเนินงานแลว หมายถึง กระบวนการ

บริหารกิจกรรมทุกอยาง ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้นตั้งแตการกําหนดนโยบาย 
การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอนเพื่อใหเปนไป
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และจุดมุงของการศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน ถาจะ
มองการบริหารงานดานวิชาการ ในดานงานของโรงเรียน งานบริหารดานวิชาการ ไดแก งานดานการ
ควบคุมดูแลหลักสูตร อุปกรณการสอน การจัดแบบเรียนคูมือครู การจัดชั้นเรียน การปรับปรุงการ
เรียนการสอน การฝกอบรมครู  การนิเทศการศึกษา  การเผยแพรงานวิชาการ การวัดผลการศึกษา 
การศึกษา วิจัย การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียน  

กิติมา ปรีดีดิลก (2532:47) ไดใหความหมายไววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง  
การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี
และมีประสิทธิภาพ เพราะหนาที่ของโรงเรียนทุกแหง คือการใหความรูดานวิชาการแกผูเรียน โดยมี 
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ผูบริหารเปนผูนําทางวิชาการมีการทํางานรวมกับครู ใหคําแนะนําและประสานงานใหทุกคนทํางาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันงานวิชาการยังหมายถึง การอบรมศีลธรรม จรรยา และความ
ประพฤติของนักเรียน เพื่อใหเปนคนดี ทําใหมีความสุขความพอใจตามเอกัตภาพและสภาพความ
เปนอยู ตลอดจนชวยเหลือเผ่ือแผแกเพื่อนบานและสังคมตามสมควรดวย  

ไพฑูรย เจริญพันธุวงศ (2529:105-109) ไดใหทัศนะไววา งานบริหารวิชาการจัด 
การเรียนการสอน และพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ประกอบดวย 

1. งานเกีย่วกับตวัครู และระบบการนิเทศการศึกษา 
2. งานเกีย่วกับตวันักเรียน 
3. งานเกีย่วกับการบริหารหลักสูตร และการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน 
4. งานเกีย่วกับการจัดทําโครงการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
5. งานเลือกแบบเรียนและการสงเสริมการผลิตเอกสารตางๆ  
6. งานการสรางบรรยากาศทางวิชาการ 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545:7) ไดใหทัศนะไววา การบริหารงานวิชาการหมายถึง
การจัดการศึกษา คุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยงานดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน การจัดบุคลากรที่เกี่ยวของ การจัดสิ่งสงเสริมงานดานวิชาการและงานดานการวัดผล
และประเมินผล                  

วิจิตร วรุตบางกูรและสุพิชญา  ธีระกูล (2533:32) ไดใหทัศนะไววา การบริหารงานวิชาการ
อาจประมวลออกมาเปนขอสําคัญ ๆ ไดดังนี้ วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการบริหารหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน ตารางสอน อุปกรณการศึกษา แบบเรียน และหนังสืออานประกอบ  
การจัดแบงหมูนักเรียน การนิเทศการสอน การจัดหองสมุด การวัดผลและการประเมินผล 

อําภา  บุญชวย (2537:2) ไดใหทัศนะไววาการบริหารงานวิชาการเปนการบริหารที่ยุงยาก
เพราะเกี่ยวของกับหลักสูตรและการสอนผูศึกษาตองใชความพยายามและความสามารถเปนอยาง
มากในการคณะครูและผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เชาวน  มณีวงษ (ม.ป.ป.:8) ไดใหทัศนะไววา การบริหารงานวิชาการรวมไปถึงการบริหาร
การเรียนการสอน การกําหนดหลักสูตร แผนการเรียน แบบเรียน การจัดชั้นเรียน ตารางเรียน การจดั
ครูเขาสอน การวัดผล การจัดวัสดุอุปกรณสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการตาง ๆ และการอํานวยการ
ใหงานดานวิชาการดําเนินไปอยางราบรื่นประสบความสําเร็จตามความมุงหมาย 
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อภิสมัย  วุฒิพรพงษ (2540:21) ไดใหทัศนะไววา การบริหารงานวิชาการคือการบริหาร
กิจกรรมทุกชนิด  ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และ
เกิดผลดีกับเด็กมากที่สุด 

อุทัย  บุญประเสริฐ (2540:25) ไดใหทัศนะไววา  การบริหารงานวิชาการเปนงานที่สําคัญ
สําหรับผูบริหารโรงเรียน  เพราะถือเปนงานหลักในการบริหารสถานศึกษา  และถือเปนหัวใจของ
การจัดการศึกษา 

สมศรี มธุรสสุวรรณ (2541:14) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการไววา  
เปนการจัดกิจกรรมทุก ๆ ดานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดการเรียนรู และเกิดการพัฒนาขึ้น
ในตัวเด็กตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา และถือเปนงานหลักหรืองานที่สําคัญที่สุด ซ่ึงในการ
บริหารโรงเรียนผูบริหารจะตองใชเวลาสวนใหญในการบริหารงานดานวิชาการ 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2542:123) ไดใหทัศนะไววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง  
กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยาง ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น ตั้งแต
การกําหนดนโยบาย  การวางแผน  การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน  ตลอดจนการประเมินผล
การศึกษาเพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษาและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 

กมล  ภูประสริฐ (2544:6) ไดใหทัศนะไววาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา หมายถึง 
การบริหารงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจของ
สถานศึกษา โดยจะตองมีการวางแผนในการพัฒนาหรือการวางแผนในเชิงกลยุทธเพื่อการนําแผน
ไปปฏิบัติ และสุดทายตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กลาวโดยสรุป การบริหารงานวิชาการหมายถึง กิจกรรมทุกชนิดภายในโรงเรียนที่กอให 
เกิดการเรียนรูและการศึกษาของผูเรียน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของอยางมาก
ในการสงเสริมงานวิชาการของโรงเรียน คือผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน โดยมีผูบริหารเปนผูนํา
ทางวิชาการมีการทํางานรวมกับครูมีการประสานงานใหทุกคนทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2.  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานวชิาการ 
                    

ในทุก ๆ องคกรไมวาจะเปนองคกรขนาดเล็กหรือองคกรขนาดใหญไดถูกกําหนดหรือ
ถูกออกแบบใหใชแนวทางในการบริหารงานบุคลากร โดยแบงออกตามสายงานหรือการบังคับ
บัญชาเพื่อการนําองคกรสูเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพโรงเรียนเปนองคกรหนึ่งที่ตองจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไวในเชิงบริหารผูบริหาร
สถานศึกษาในปจจุบันถือวาเปนหัวจักรสําคัญยิ่งในการพัฒนาทําอยางไรสถานศึกษาถึงจะพัฒนา
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อยางมีคุณภาพและสิ่งที่เราตองการจะพัฒนาควรเปนอยางไร ในศาสตรของกระบวนการบริหาร
เปนกระบวนการที่มีความสําคัญอยางยิ่งนั้น หมายถึงภารกิจตาง ๆ ของสถานศึกษาตองไดรับการ
จัดการที่ดีทําอยางไรถึงจะทําใหโรงเรียนหรือสถานศึกษามีคุณภาพไดจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหาร 
ตองรอบรูในศาสตร  และศิลปของการบริหาร ซ่ึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหลักการทฤษฎีการบริหาร 
นั่นหมายถึงการใชเทคนิควิธีการหรือกระบวนการทํางานที่เกิดความรวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อให
บรรลุตามเปาประสงคที่ตั้งไว  โดยทุกฝายไดรับความพึงพอใจในการทํางานและงานนั้นมี
ประสิทธิภาพ 

บูซ  (Bruce.อางถึงใน ผกา  แสงสุวรรณ.2535:31)  ไดใหทัศนะถึงหลักการบริหารงาน
วิชาการไววามี  2  ประการดังนี้ 

1. หลักแหงประสิทธิภาพ (Efficiency)  คือหลักการบริหารที่สามารถทําใหผลผลิต
เพิ่มขึ้นในขณะที่การลงทุนเทาเดิม กลาวคือนักเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ไมออก
กลางคันและไมสําเร็จการศึกษาชากวากําหนดเวลาที่ตั้งไว 

2. หลักแหงประสิทธิผล (Effectiveness) คือหลักการที่สามารถทําใหผลผลิตมี
คุณสมบัติตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  มีความรู  ความสามารถ  มีทักษะ  และมีความสามารถใน
ดานการจัดการซึ่งสอดคลองกับ  กิติมา  ปรีดีดิลก (2532:48-51) ที่ไดใหความเห็นเกี่ยวกับหลักการ
บริหารงานวิชาการวา  การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของโรงเรียน  โรงเรียนจะดีหรือเลว
ขึ้นอยูกับการบริหารงานวิชาการทั้งส้ิน ดังนั้นในการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารจะเปนตองมี
หลักการในการบริหารงานดานนี้อยางมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากงานดานวิชาการแตกตางกันไปใน
รายละเอียดของงาน แตหลักการสําคัญรวมกันที่ควรนําไปปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการ พอสรุป
ดังนี้ 

1.  การจัดทําแผนงานวิชาการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือนโยบายหลัก 
2.  การบริหารงานวิชาการมุงความรวมมือกันทํางาน 
3.  ควรกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหผูปฏิบัติงาน 
4.  ควรสงเสริมใหผูรวมงานใหปรับปรุงตนเองดานวิชาการ 
5.  ริเร่ิมสรางสรรคในการปรับปรุงงานวิชาการ 
6.  ผูบริหารควรใชเทคนิคการสงเสริมคนอ่ืนมากกวาการสอนคนอื่น 
7.  มีการใหขวญักําลังใจในการทํางาน 
8.  ควรมีคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ 
9.  ใหครูเขาใจวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของการสอนทุกวิชาที่รับผิดชอบ 
10. ติดตามประเมินผลงาน 
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กลาวโดยสรุปแนวคิดในการบริหารงานวิชาการนั้นไดเสนอวากระบวนการบริหารที่ดี
ตองมุงประโยชนของบุคลากร  นักเรียน  ประชาชน  และประเทศชาติ  เนนหนักการบริหารทีด่ ีและ
ตองมีเปาประสงคที่เปนรูปแบบโดยเฉพาะการบริหารวิชาการหรือการเปนผูนําทางการศึกษา และ
ตองคํานึงถึง 

1.  ปจจัยนําเขา  (Input) 
2.  กระบวนการ (Process) 
3.  ผลผลิต  (Output) 
4.  ผลลัพธ  (Outcome) 
5.  ผลกระทบ  (Impact) 

การเปนผูนําทางวิชาการของโรงเรียนจะตองเปนผูนําทางดานการปฏิรูปการศึกษา
สามารถใชยุทธศาสตรเปนเครื่องมือในการปฏิรูปการศึกษามีแผนและมีกรอบการดําเนินงานรวมกัน
และการใชแผนยุทธศาสตรเปนเครื่องมือได  โดยใชระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวช้ีวัดเปนตัว
สะทอน  ผลงานใหออกมาเปนรูปธรรมซึ่งผลการประเมินนี้จะนําไปใชเปนคําตอบถึงความคุมคาใน
การทํางานและใชปรับปรุงกระบวนการทํางานใชดียิ่งขึ้นปจจัยพื้นฐานที่ทําใหการบริหารงาน
วิชาการประสบความสําเร็จ คือ  การมีระบบขอมูลท่ีเชื่อถือได  เพื่อทราบความคืบหนาของการ
ปฏิบัติงานที่สามารถใหขอมูลเปนสวนๆเปนการทําใหผูบริหารทุกระดับตัดสินใจไดถูกตองการ
บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและการไดผลงานที่บรรลุเปาหมาย 

 
3.  กระบวนการบริหารงานวิชาการ 
  

การทํางานใดก็ตามหากมีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป จะตองมีการบริหารโดยใชกระบวนการที่
เหมาะสม การบริหารงานวิชาการก็เชนเดียวกัน ซ่ึงตองมีบุคลากรเกี่ยวของหลายคนจะมีประสิทธิภาพ
ไดขึ้นอยูกับผูบริหารเปนสําคัญ ถึงแมจะมีผูชวยฝายวิชาการการทํางานทางดานนี้อยูแลวก็ตาม
ผูบริหารโรงเรียนควรจะเปนผูที่ตื่นตัวในการบริหารงานวิชาการ จะตองมีความรูความเขาใจเรื่อง
งานวิชาการ ตลอดจนเขาใจความสําคัญ วัตถุประสงค ขอบขายและกระบวนการในการบริหารงาน
วิชาการ เพื่อเปนผูนําใหบุคลากรในโรงเรียนรวมมือกันปฏิบัติงานใหบรรลุจุดมุงหมายการ
บริหารงานวิชาการจะมีประสิทธิภาพจะตองใชกระบวนการบริหารซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ (อางถึงใน อําภา บุญชวย, 2537:10-14) ไดเสนอแนะกระบวนการบริหารงาน
วิชาการ สําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาไว 4 ขั้น ดังแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิท่ี 2.1  กระบวนการบริหารงานวชิาการ 
 

การศึกษาสภาพปจจุบัน
ปญหาและความตองการ   การวางแผน 

การดําเนินการ    
ตามแผน 

   การประเมินผล 

                
 
 
 
 
 
 ขอมูลยอนกลับ 
 
ที่มา :  อําภา  บุญชวย, 2537 :10  
  

ขั้นตอนที่  1  การศึกษาสภาพปจจุบันปญหา การศึกษาสภาพทั้ง 3 อยางนี้ อาจทําไดใน
เร่ืองตอไปนี้ 

1. ขอมูลตาง ๆ ของโรงเรียน เชน 
1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
1.2  ยอดรวมแสดงผลการสอบรายป 
1.3  สถิติการมาเรียนของนักเรียน 
1.4  จํานวนอตัราการซ้ําชั้น 
1.5  ส่ือการเรียนการสอน 
1.6  การนิเทศภายใน 
1.7  การสอนซอมเสริม 
1.8  โครงการตางๆ 

2.  ขอมูล ขอกําหนดที่ตองยดึเปนแนวทาง เชน 
2.1 แผนการศกึษาชาต ิ
2.2 หลักสูตร  เอกสารหลักสูตร  หนังสือแบบเรียน 
2.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย  การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
2.4 นโยบายกระทรวง  กรม  หนวยงานตนสังกัด  เปนตน  สวนวิธีการศึกษา 

อาจทําไดโดยสํารวจ  บันทึกรายการ  ศึกษาวิจัย  ใชส่ือหรือเครื่องมือ เชน  เครื่องมือประเมินคุณภาพที่
หนวยงานจัดศึกษา โดยการสัมมนา 
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ขั้นตอนที่  2  การวางแผน การวางแผนลวงหนาอยางเปนระบบ รอบคอบ มีขั้นตอน  
จะทําใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น ผูบริหารโรงเรียนตองจัดใหมีการวางแผนงานโดยปฏิบัติดังนี้ 

1. จัดทําแผนงาน และโครงการวิชาการประจําป เพื่อใหการวางแผนงานสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี ผูบริหารโรงเรียนตองใชบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานตั้งแตตน
เพื่อทุกคนจะไดมีความสํานึกในความเปนเจาของหนวยงานและจะไดใหความรวมมือดวยดี  
เมื่อกําหนดแผนงานเสร็จแลวก็จัดทําโครงการแผนงานวิชาการใหครอบคลุมงานตอไปนี้ 

1.1 การกําหนดเปาหมายและวางแผนงานวิชาการ 
1.2 จัดหาและสงเสริมการใชส่ือการเรียน 
1.3 การวางแผนการสอน 
1.4 การจัดแบงกลุมนักเรียน 
1.5 การนิเทศการสอน 
1.6 หองสมุด 
1.7 การวัดและประเมินผล 
1.8 พัฒนาการสอนในกลุมประสบการณหรือแผนการเรยีนตางๆ 
1.9 การสอนซอมเสริม 
1.10 การใชทรัพยากรในชุมชนเพื่อการเรยีนการสอน 
1.11 รายงานผลการเรียน 

โรงเรียนจะมีโครงการในแผนงานวิชาการมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับขนาดของโรงเรียน 
บุคลากร วัสดุอุปกรณ  และงบประมาณ ตลอดจนนโยบาย  วัตถุประสงคและเปาหมายของโรงเรียน 

2. การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน ในรอบปการศึกษาหนึ่ง ๆ มีกิจกรรมหลายอยางที่
โรงเรียนตองปฏิบัติ การจัดใหมีการปฏิบัติงานใหชัดเจนวาวันใด เดือนใด จะประกอบกิจกรรม
อะไรทั้งนี้เพื่อเปนเครื่องเตือนความจําของผูรับผิดชอบใหปฏิบัติงานใหเสร็จตามเวลา 

3. การจัดทําแผนการสอน ผูบริหารโรงเรียนควรจะควบคุม ติดตามการปฏิบัติการ
สอนของครูใหเปนไปตามเนื้อหา และกําหนดเวลาที่ระบุไวในคูมือและแผนการสอน 

4. การจัดตารางสอนผูบริหารโรงเรียนควรควรมอบใหผูชวยฝายวิชาการและคณะ 
ทํางานเปนผูจัดทําตารางสอน โดยผูบริหารคอยควบคุมดูแลใหเปนไปตามหลักเกณฑการจัดทํา
ตารางสอน 

5. การจัดครูเขาสอน ผูบริหารโรงเรียนควรคํานึงถึงความตองการและความถนัด
ของครู เชน ครูสอน ป.1 ควรเปนผูที่เขาใจเด็กเปนอยางดี รูความตองการและความสามารถของ
นักเรียน 
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6. การจัดนักเรียนเขาชั้นเรียน ผูบริหารโรงเรียนตองมีความรู ความเขาใจในการจัด
นักเรียนเขาชั้นเรียน 

ขั้นตอนที่  3  การดําเนินตามแผน ในขั้นนี้ผูบริหารโรงเรียนจะตองดําเนินการตามแผนงาน
วิชาการ ดังตอไปนี้ 

1. ตรวจการเตรียมการสอนหรือบันทึกการสอน 
2. ใหครูเขาปฏิบัติการสอนตรงตามเวลา 
3. ควบคุม  กํากับ  ติดตามและนิเทศใหครูดําเนินการการเรียนการสอนเปนไปตาม

แผนการสอนหรือคูมือครู 
4. จัดครูเขาสอนแทนกรณีที่ครูไมมาปฏิบัติการสอน 
5. ควบคุม  ดูแล ใหครูจัดสอนซอมเสริมนักเรียน 
6. สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมตางๆเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
7. ควบคุม ติดตาม ใหครูที่รับผิดชอบงานและโครงการเปนไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่  4  การประเมินผล  การประเมินผลงานวิชาการเปนสิ่งจําเปนเพราะจะทําให
ทราบวา การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด บรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไมจะได
หาทางปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นตอไป 

ในเร่ืองของการประเมินผลงานทางวิชาการ ผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทและหนาที่
ดังตอไปนี้ 

1. การประเมินผลการเรียนของนักเรียน มีแนวปฏิบัติดังนี ้
1.1 จัดหาเครื่องมอืประเมินผลทุกชนิด เพื่อใหครูสะดวกในการใช 
1.2 สงเสริมใหครูประเมินผลการเรียนเพื่อจะไดแนะนํา ชวยเหลือ และใหการ

นิเทศในลักษณะตางๆ 
1.3 รับฟงปญหาในการประเมินผลการเรียนเพื่อจะไดแนะนํา ชวยเหลือ และ

ใหการนิเทศในลักษณะตางๆ 
1.4 จัดหาวัสดุอุปกรณ ส่ือการเรียน เพื่อใหครูสอนซอมเสริมแกนักเรียน 
1.5 ประสานสัมพันธกับทางผูปกครองนักเรียน เพื่อรายงานความกาวหนาของ

นักเรียนและเพื่อหาทางรวมมือกันพัฒนาเด็ก 
1.6 ประเมินผลความกาวหนาทางวิชาการของโรงเรียนแลวนําผลมาเปรียบเทียบ

กับปกอน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นตลอดเวลา 
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2.  การประเมินผลโครงการวิชาการของโรงเรียน มีแนวปฏิบัติเชน 
2.1 เปนผูริเร่ิมและสงเสริมการจัดทําโครงการวิชาการของโรงเรียน 
2.2 พิจารณาและประเมินผลความสําคัญของโครงการรวมกันกับครู 
2.3 ติดตามและชวยเหลือการดําเนินการตามโครงการ 
2.4 ใหขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานของโครงการ 
2.5 เปนผูประเมินหรือแตงตั้งคณะทํางานประเมินผลโครงการ 
2.6 เปนผูตรวจสอบและตัดสินใจในการปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือจัดทํา

โครงการตอเนื่อง 
3.  การประเมนิผลการปฏิบัติงานของครู มีแนวปฏิบัต ิเชน 

3.1 สังเกตพฤติกรรมการสอนของครู 
3.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูโดยวิธีการตางๆ เชน สังเกตความกาวหนา

ของเด็ก ตรวจสอบจากผลงานของเด็ก 
3.3 รับฟงขอมูลจากผูปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู 
3.4 จัดประชุมประเมินผลงานครู 
3.5 สรุปผลการประเมินการทํางานโครงการวิชาการที่ไดรับมอบหมาย 
3.6 ทําการประเมินตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียน 

กิตติมา  ปรีดีดิลก (2532:58-59) ไดเสนอขั้นตอนของการวางแผนงานวิชาการที่ผูบริหาร
ควรจะปฏิบัติไว ดังนี้ 

1. ใหผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันทําแผนงานวิชาการของโรงเรียน เชน ผูชวยฝายวิชาการ  
หัวหนาหมวดวิชา  หัวหนาสายวิชาและครูผูสอน เพื่อแผนงานจะไดเปนแผนที่มีความคิดกวางขวาง 

2. จัดแบงงานดานวิชาการออกเปนดานๆ ตามภาระหนาที่งานวิชาการของโรงเรียน
เชนงานหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การบริการสื่อการสอน  การปรับปรุงการเรียนการสอนและ
การวัดผลประเมินผล เปนตน 

3. จัดวางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาระหนาที่ทางดานวิชาการในแตละเรื่อง โดยอาจ
จัดแบงดังนี้ 

3.1 ภาระหนาที่ที่เคยปฏิบัติอยูเปนประจํา  ซ่ึงหมายถึงงานที่จําเปนตองทําและ
ปฏิบัติการอยูอาจนํามาพิจารณาดูวาจะตองทําอยางไรในปตอไปหรือคราวตอไปจะปรับปรุง ลดหรือเพิ่ม
อะไรบาง เพื่อใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรและสิ่งที่ตองเตรียมหามาลวงหนา ไมวาจะ
เปนคน  เงิน  อุปกรณ  ทรัพยากร ฯลฯ เปนตน 
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3.2 ภาระหนาที่ใหมที่คิดขึ้นหรือขยายงานใหกวางขวางขึ้น จะมีอะไรและเปน
อยางไรการคิดริเร่ิมทํางานใหม ๆ นอกเหนือจากงานประจํา เปนคุณสมบัติหนึ่งของผูบริหารอยูแลว
โรงเรียนนาจะมีงานหรือโครงการทางวิชาการเพิ่มขึ้น  เพื่อที่จะไดชวยในการดําเนินงานของโรงเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ งานใหมควรจะมีลักษณะแตกตางไปจากงานที่เปนอยูเดิมและสอดคลองกับ
แนวนโยบายของโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายทางดานวิชาการของโรงเรียน 

4. จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานแตละงานไวอยางละเอียด อาจจัดทําปฏิทินการปฏบิตังิาน 
ทําแผนการทํางานโดยใชเทคนิค  PERT  และ CPM  อยางไรก็ตามแผนงานวิชาการถือวามีความ 
สําคัญตองานวิชาการเปนอยางยิ่ง การมีแผนงานกําหนดขึ้นไวเปรียบเหมือนไดกระทํางานเสร็จไป
แลวครึ่งหนึ่ง แผนงานนี้จะชวยช้ีชองทางการปฏิบัติงานชวยติดตามงานและควบคุมการทํางานอีก
ทอดหนึ่ง กระบวนการบริหารงานวิชาการจะสิ้นสุดลงอยางสมบูรณก็ตอเมื่อ ผูบริหารจะตองทําการ
ประเมินผลงานหลังจากสิ้นสุดการนําไปปฏิบัติแลว 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2535:19) ไดเสนอแนะไววา การบริหารงานวิชาการ จะแบง 
เปนขั้นตอนของกระบวนการบริหารงานวิชาการดังนี้ 

1. ขั้นกอนดําเนินการ จะเปนขั้นกําหนดนโยบาย และวางแผนงานดานวิชาการ  
โดยจัดทําแผนงานวิชาการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร จัดสภาพงานวิชาการและวิธีการ
ทํางาน จัดครูอาจารยเขาสอน จัดทําแผนการสอน จัดทําปฏิบัติงาน จัดตารางสอน ปฐมนิเทศ
นักเรียนและการลงทะเบียนเรียนเปนตน 

2. ขั้นการดําเนินงาน เปนขั้นที่จัดและดําเนินงาน รวมทั้งการควบคุมดูแลใหปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไวโดยใหการดําเนินการสอนตามหลักสูตร ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
และการใหบริการเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน 

3. ขั้นสงเสริมและติดตามผลในดานวิชาการ โดยสงเสริมใหครู อาจารยไดปรับปรุง
ตนเองทางดานวิชาการ สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการ ริเร่ิมและสรางสรรคใน
การปรับปรุงงานวิชาการ จัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน จัดใหมีคณะที่ปรึกษาทางวิชาการ 
สงเสริมใหมีการเขารวมประชุมสัมมนาฝกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและเพิ่มพูนความรูทางดาน
วิชาการสงเสริมใหศึกษาตอเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ 

ทั้งนี้จะเห็นไดวากระบวนการบริหารงานวิชาการมีความสําคัญและจําเปนยิ่งประการ
หนึ่งซึ่งผูบริหารตองใหความสําคัญตอกระบวนการบริหารงานวิชาการและการนําไปสูการปฏิบัติ
อยางแทจริง                       
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4.  ความหมายและความสําคัญของการบริหารงานวชิาการ 
 

ในการจัดการศึกษาทุกระดับ งานดานวิชาการเปนงานที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ถือเปนหัวใจ
ของสถาบันการศึกษาทุกระดับ  เพราะจุดมุงหมายของการบริหารงานวิชาการอยูที่การสรางนักเรียน
ใหมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่ตองการ 

งานวิชาการเปนตัวบงชี้คุณภาพและความสําเร็จของโรงเรียน คนทั่วไปหรือแมแตนักวิชาการ
มักพิจารณาคุณภาพ และความสําเร็จของโรงเรียนที่ผลงานทางวิชาการของโรงเรียน ซ่ึงคุณภาพทาง
วิชาการโดยทั่วไปจะพิจารณาจากคุณภาพของผลผลิตคือตัวนักเรียน อยางไรก็ตามแมไมอาจกลาว
ไดทั้งหมดวาคุณภาพของผลผลิตของโรงเรียนเกิดจากกระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูของ
โรงเรียนเทานั้น  แตโรงเรียนก็นับเปนแหลงเรียนรูและประสบการณที่สําคัญยิ่งที่จะกอใหเกิดคุณภาพ
ของผลผลิตตามตองการได  ถาไดดําเนินการจัดกาเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นคุณภาพ
ของผลผลิต จึงขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานวิชาการของโรงเรียน โรงเรียนใดที่
สามารถผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน จะเปนเครื่องแสดงถึงคุณภาพ และความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของโรงเรียนและเปนที่ตองการของบุคคล สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการบริหารงาน
ดานวิชาการ จึงเปนงานที่สําคัญของผูบริหารโรงเรียนที่จะตองรับผิดชอบในการใชหลักการในการ
บริหารงานดานนี้อยางมีปะสิทธิภาพ ซ่ึงนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมาย
และความสําคัญของการบริหารงานวิชาการไวดังนี้ 

เกสิณี ชิวปรีชา (2540:8) ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการไววา เปนกิจกรรม 
ทางการศึกษาที่จัดขึ้นทั้งภายนอกและภายในหองเรียน เพื่อผูเรียนไดรับประสบการณและเกิดการ
เรียนรู ทั้งดานความรู ทัศนคติ คุณสมบัติ และทักษะ ความสามารถ ตามที่ไดกําหนดไวในจุดมุงหมาย
ของการศึกษาชาติ  และสอดคลองกับระบอบการปกครองของประเทศในขณะนั้น ซ่ึงกิจกรรม
ดังกลาวเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของทั้งดานการเรียนการสอนโดยตรงและกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อ
สงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  และไดมาตรฐานยิ่งขึ้นดวย 

เรณู ครุธไทย (2542:9) ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการไววา หมายถึง  
การจัดกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและไดรับประสบการณอยางมีประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายของการศึกษาที่
กําหนดไว 

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2530:6) ไดใหความหมายของการบริหาร 
งานวิชาการไววา เปนกระบวนการหนึ่งที่ผูบริหารการศึกษาทุกระดับจะตองจัดกิจกรรมตาง ๆ  
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เพื่อพัฒนาเยาวชนใหเจริญงอกงามทุก ๆ ดาน โดยมีวัตถุประสงคใหเยาวชนเติบโตเปนสมาชิกที่ดีมี
คุณภาพตามที่สังคมตองการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2527:159) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนไววา หมายถึง การจัดกิจกรรมทั้งหลายของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการวางแผน
หรือเตรียมงาน การดําเนินงานตามแผนและการติดตามประเมินผลงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการ
สอนของครูและนักเรียนในโรงเรียนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนนี้อาจเปนกิจกรรมที่
จัดขึ้นภายในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็ไดรวมทั้ง เสรี  ลาชโรจน (2531:113) ไดใหความหมาย
ของการบริหารงานวิชาการไววา เปนหนวยงานที่รับภารกิจหลักของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงคอยู
ที่การจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักการ โครงสราง และจุดหมายที่กําหนดไวในหลักสูตรและ
ตองสนองความตองการทางวิชาการของครูและนักเรียนตองหาทางชวยเหลือผูเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองไดเต็มศักยภาพที่แตละคนมี 

จากความหมายตาง ๆ ขางตนของนักวิชาการและนักการศึกษา สรุปไดวา การบริหารงาน
วิชาการ หมายถึง การบริหารงานที่เปนภารกิจหลักของโรงเรียน เปนงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ใหบรรลุผลตามที่หลักสูตรกําหนด โดยการที่พัฒนานักเรียนใหมีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 

สมิธและคณะ (Smith and others. อางถึงใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2535:15) ไดศึกษา 
การใชเวลาในการบริหารงาน และการใหความสําคัญของการบริหารในโรงเรียนไวดังนี้ 

1. งานบริหาร                               รอยละ 40 
2. งานบริหารบุคลากร                 รอยละ 20 
3. งานบริหารกิจการนักศึกษา      รอยละ 20 
4. งานบริหารเงนิ                         รอยละ   5 
5. งานบริหารอาคารสถานที่        รอยละ   5 
6. งานบริหารความสัมพันธ         รอยละ   5 
7. งานบริหารทั่วไป                      รอยละ   5 

จะเห็นไดวา การบริหารงานวิชาการมีปริมาณและความสําคัญมากกวางานดานอื่น ๆ 
ซ่ึงสอดคลองกับ มิลเลอร (Miller. อางถึงใน ยุทธศักดิ์ ฮมแสน, 2535:17) ไดกลาวถึงความสําคัญ
ของงานวิชาการไววา เปนหัวใจของโรงเรียนและมีความสําคัญมากที่สุด โรงเรียนตองรับผิดชอบใน
การจัดโปรแกรมการสอนและควบคุมการเรียนการสอนจนการวัดประเมินผลใหเปนไปตามแนวที่
สังคมและประเทศชาติตองการ  
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โดยสรุปแลวการบริหารงานวิชาการเปนภารกิจที่สําคัญของสถานศึกษาเพราะเปนงาน
หลักและเปนเครื่องมือตัดสินคุณภาพของสถานศึกษา ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาจะตองตระหนักและ
ใหความสําคัญอยางยิ่ง 
 
5.  ขอบขายของการบริหารงานวชิาการ 
 

งานวิชาการ  เปนงานที่มีขอบขายกวางขวาง  และมีความสําคัญมากตอการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  การดําเนินงานตาง ๆ  ของโรงเรียนมุงสนองตอความสําเร็จของงานวิชาการทั้งสิ้น  
การที่โรงเรียนจะจัดงานวิชาการใหบรรลุจุดมุงหมายไดนั้น  ผูมีสวนเกี่ยวของซึ่งไดแกผูบริหารและ
บุคลากรในโรงเรียน  จึงควรใหความสนใจในงานวิชาการเปนอยางยิ่ง  ซ่ึงขอบขายของการบริหารงาน
วิชาการนั้น  นักการศึกษาไดใหไวดังนี้ 

ขอบขายและภารกิจ 
1. การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3. การวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
12. การสงเสริม  และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

โดยมีรายละเอยีดของขอบขาย/ภารกิจดังตอไปนี ้
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1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีขอบขายดงันี ้
1.1 ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  สาระแกนกลาง

ของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสาระสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการของสังคม ชุมชน 
และทองถ่ิน 

1.2 วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสภาพสถานศึกษาเพื่อกําหนดวิสัยทัศน 
ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.3 จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตาง ๆ  ที่กําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยพยายามบูรณาการเนื้อหา
สาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม 

1.4 นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบรหิารจดัการการใชหลักสูตร
ใหเหมาะสม 

1.5 นิเทศการใชหลักสูตร 
1.6 ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
1.7 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู มีขอบขายดังนี้ 
2.1 สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามสาระและหนวยเรียนรูโดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2.2 สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให

สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ  การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา  การเรียนรูจากประสบการณจริงและ
การปฏิบัติจริง การสงเสริมใหรักการอาน และใฝรูอยางตอเนื่อง การผสมผสานความรูตาง ๆ  ใหสมดุลกัน  
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระกิจกรรม
ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรูและการ
นําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขายผูปกครองชุมชนทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสม 

2.3 จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการ
นิเทศที่รวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เชน นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนรวมกันหรือแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

2.4 สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 
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3.  การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  มีขอบขายดังนี้ 
3.1 กําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
3.2 สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลแตละรายวิชาให

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 

3.3 สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนน
การประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน 

3.4 จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจาก
สถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ และอ่ืน ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

3.5 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 
4.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีขอบขายดังนี้ 

4.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
ในภาพรวมของสถานศึกษา 

4.2 สงเสริมใหครูศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละ
กลุมสาระการเรียนรู 

4.3 ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย  ตลอดจนเผยแพรผลงานการ
วิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร
หนวยงานและสถาบันอื่น 

5.  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีขอบขายดงันี้ 
5.1 ศึกษา วิเคราะห ความจําเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน

การสอน และการบริหารงานวิชาการ 
5.2 สงเสริมใหครูผลิต  พัฒนาสื่อ  และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
5.3 จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนา

งานดานวิชาการ 
5.4 ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชส่ือ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว  
องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น 

5.5 การประเมนิผลการพฒันาการใชส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
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6.  การพัฒนาแหลงการเรียนรู  มีขอบขายดังนี้ 
6.1 สํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน

สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถ่ิน  ในเขตพื้นที่การศึกษา  และเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง 
6.2 จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรูแกครู สถานศึกษาอื่น บุคคล  ครอบครัว  

องคกร  หนวยงาน  และสถาบันอื่น  ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง 
6.3 จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรู รวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู และประสาน

ความรวมมือสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
ในการจัดตั้ง สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน 

6.4 สงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจดั
กระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 

7.  การนิเทศการศึกษา  มีขอบขายดังนี้ 
7.1 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
7.2 ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย

และเหมาะสมกับสถานศึกษา 
7.3 ประเมินผลการจัดระบบ  และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
7.4 ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ

นิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
7.5 การแลกเปลี่ยนการเรียนรู  และประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายใน

สถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
8.  การแนะแนวการศึกษา  มีขอบขายดังนี ้

8.1 จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยง
กับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 

8.2 ดําเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
8.3 ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษา

ในสถานศึกษา 
8.4 ประสานความรวมมือ และแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณดานการแนะแนว 

การศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
9.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีขอบขายดังนี้ 

9.1 จัดระบบโครงสรางองคกร ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
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9.2 กําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง เปาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

9.3 วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหบรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา 

9.4 ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

9.5 ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่น  ในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

9.6 ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

9.7 ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษาในการประเมินสถานศึกษา  เพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

10.  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน  มีขอบขายดังนี ้
10.1 การศึกษา  สํารวจความตองการ  สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน 
10.2 จัดใหความรู เสริมสรางความคิด  และเทคนิคทักษะทางวิชาการเพื่อการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทองถ่ิน 
10.3 การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน ทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทาง

วิชาการของสถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถานบันอื่นที่จัด
การศึกษา 

10.4 สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวางบุคคล  ครอบครัว  
ชุมชน  ทองถ่ิน 

11.  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน  
มีขอบขายดังนี้ 

11.1 ประสานความรวมมือ  ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ  
เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั้งบริเวณ
ใกลเคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษาและตางเขตพื้นที่การศึกษา 

11.2 สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตาง ๆ ทั้งภายใน 
ประเทศและตางประเทศ 
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12.  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน 
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  มีขอบขายดังนี้ 

12.1 สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา  รวมทั้งความตองการในการไดรับ
การสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

12.2 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใน
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

12.3 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว  
องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545:3-4) ไดสรุปขอบขายของการบริหารงานวิชาการไวดังนี้  
1. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ  ไดแก  การจัดทําแผนปฏิบัติงานวิชาการ  การจัด 

ทําโครงการสอนหรือบันทึกการสอน 
2. การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนกาสอน ไดแก การจัดตารางสอน การกําหนด

วิชา เวลา ผูสอน ตลอดจนจนผูเรียนแตละวิชา การจัดชั้น การปรับปรุงการเรียนการสอน เปนตน 
3. การจัดการบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน  เปนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก

และสงเสริมการจัดหลักสูตร  ไดแก การจัดสื่อการสอน การจัดหองสมุด การนิเทศการสอน เปนตน  
4. การวัดผลประเมินผล เปนกระบวนการเพื่อใชเปนเครื่องมือในดานการตรวจสอบ

และวิเคราะหผลการเรียน 
กมล  ภูประเสริฐ (2544:9-17)  ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการไว  9 ดานคือ 

1. การบริหารหลักสูตร 
2. การบริหารการเรียนการสอน 
3. การบริหารการประเมินผลการเรียน 
4. การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา 
5. การบริหารการวิจัยและพัฒนา 
6. การบริหารโครงการทางวิชาการอื่นๆ 
7. การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
8. การบริหารระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ 
9. การบริหารการประเมินผลทางวิชาการของสถานศึกษา 
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จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาขอบขายการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา 
มีลักษณะคลายกัน โดยจะเนนไปที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การวางแผน 
ตลอดจนการปรับปรุงงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผูศึกษาไดปรับปรุงนํามาศึกษาเพียง 7 
ดาน เพื่อเปนกรอบในการศึกษาครั้งนี้คือ 

1. การกําหนดเปาหมาย และวางแผนวิชาการ 
2. งานดานหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช 
3. งานดานการเรยีนการสอน 
4. งานวัสดุประกอบหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน 
5. งานหองสมุด 
6. งานนิเทศการเรียนการสอน 
7. งานวัดผลประเมินผล 
1. การกําหนดเปาหมายและการวางแผนงานวิชาการ 

การวางแผนถือวาเปนหนาที่ทางการบริหารที่มีความสําคัญอันดับแรก การวางแผน
เปนการกําหนดทางเลือกในการปฏิบัติงานไวลวงหนา เพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่
ตองการวางแผนไมใชการตัดสินใจในอนาคต แตการวางแผนเปนการตัดสินใจในปจจุบันที่มีตอ
อนาคตไดมีผูใหความหมายการวางแผนไวคลายกันดังนี้ 

การวางแผนและการกําหนดวิธีการดําเนินงาน นับเปนสวนสําคัญยิ่งของกระบวน 
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน เพราะถือวาเปนกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบเปนไป
ตามขั้นตอนผูบริหารเปนผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับการวางแผน จําเปนตองมีความรูความเขาใจใน
วิธีการวางแผนและวัตถุประสงคอันสําคัญของหนวยงานที่จะนํามาวางแผน เพื่อจะไดบริหาร
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดเทาที่จะทําได ซ่ึงจะตองใชเทคนิควิธีการ ประสบการณ 
จิตวิทยา ตลอดถึงหลักมนุษยสัมพันธเขาชวยเพื่อใหการวางแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

2.  งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 
2.1 งานดานหลักสูตร  หลักสูตรนับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษา 

ไดมีผูใหความหมายของหลักสูตรไวคลาย ๆ กัน ดังนี้ 
อํานาจ  จันทรแปน (2532:3) ไดวิเคราะหความหมายของหลักสูตรไวดังนี้         

1. หลักสูตรในฐานะเปนวิชาและเนื้อหาวิชาเปนการมองหลักสูตรวาเปนวิชา
และเนื้อหาวิชาที่ครูจะตองสอนและนักเรียนจะตองเรียน 

2. หลักสูตรในฐานะที่เปนประสบการณ ซ่ึงหมายถึง ประสบการณทั้งมวลที่
ผูเรียนไดรับภายใตการแนะแนวของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
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3. หลักสูตรในฐานะที่เปนแผนของโอกาสการเรียนรู (แผนประสบการณ) 
หลักสูตรที่สมบูรณควรจะประกอบดวยแผนการและเจตนารมณ ซ่ึงจุดเนนจะไมจํากัดอยูเฉพาะที่
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค แตยังรวมถึงองคประกอบอื่น ๆ ของหลักสูตร อันไดแก การนําหลักสูตร
ไปใชหรือการสอนและการประเมินผล 

4. หลักสูตรเปนศาสตรสาขาหนึ่ง ซ่ึงการนําหลักสูตรไปใชตองดําเนินไป
เปนกระบวนการโดยตระหนักในความสําคัญของผูเรียนและใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ินใหมากที่สุด 

ดุษฎี พงศศาสตร (2533:137) ไดใหความหมายไววาหลักสูตรแผนการเรียนการ
สอนอันเปนสวนรวมของประเทศซึ่งไปสูความมุงหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ หลักสูตรจะ 
ประกอบไปดวย จุดหมาย หลักการ โครงสราง จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาของรายวิชา  ส่ือการเรียน 
วิธีสอน และการประเมินผล 

วิชัย ดิสอิสระ (2535:11-12) ไดสรุปเกี่ยวกับหลักสูตรไววาหลักสูตรประกอบดวย 
1. หลักสูตรแมบท ไดแก ขอกําหนดของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งประกอบดวย

จุดหมาย โครงสรางเนื้อหาวิชาที่เปนหัวขอสําคัญๆอัตราเวลาเรียนและแนวทางการเรียนการสอน 
ตลอดจนประเมินผลการเรียนซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการเปนผูจัดทํา 

2. เอกสารและวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน ไดแก เอกสารและวัสดุอุปกรณตาง ๆ  
ที่ครูใชสอนและนักเรียนใชเรียน เชน หนังสือเรียน คูมือครู แผนการสอน โครงการสอน  หนังสืออาน
เพิ่มเติม แบบฝกหัด รูปภาพ แผนภูมิ บทเพลง นิทาน และวัสดุอุปกรณตาง ๆ โดยมีผูจัดทําตั้งแต
กระทรวงถึงโรงเรียน 

3. กิจกรรมการเรียน ไดแก การดําเนินการตาง ๆ ในโรงเรียนทั้งครูและนักเรียน 
เชน การสอนใหนักเรียนดวยวิธีการตางๆและการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองกับแนวทางและ
จุดหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร 

4. การประเมินผล ไดแก หลักการของการประเมินผล กระบวนการวัดตางๆ
พรอมทั้งเครื่องมือวัด  แบบฟอรมในการประเมินผลการศึกษา 

ลักษณะของหลักสูตรที่ดี 
1. จะตองสนองความตองการของสังคม 
2. จะตองสนองความตองการของเด็ก 
3. จะตองเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
4. จะตองเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก 
5. จะตองนํามาใชโดยสะดวก 
6. จะตองมีความยืดหยุนได 
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กูด (Good.1977:54)  ไดใหความหมายของหลักสูตรไวดังนี้ คือ ประการแรก
หลักสูตรคือ เนื้อหาวิชาที่จัดไวเปนระบบใหผูเรียนไดศึกษาเพื่อใหจบชั้น หรือรับประกาศนียบัตร
ในหมวดวิชาที่สําคัญ ประการที่สอง หลักสูตร คือ เคาโครงของเนื้อหาหรือส่ิงที่จะตองสอนซึ่ง
โรงเรียนจัดใหแกเด็กเพื่อใหจบชั้นหรือไดรับประกาศนียบัตรใหสามารถเขาเรียนตอในทางอาชีพ
ตอไป ประการที่สาม หลักสูตร คือ กลุมวิชาและการจัดประสบการณที่กําหนดไวใหนักเรียนได
เรียนภายใตการแนะแนวของโรงเรียนประการที่สาม  

ทาบา (Taba.1972:9) และบอบบิท (Bobit.1974:4) ไดใหความหมาย ไววา หลักสูตร  
คือ มวลประสบการณที่โรงเรียนและครูผูสอนจัดใหแกนักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดรับความรู เจตคติ
และทักษะ  เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตเปนผูใหญที่สมบูรณในอนาคต 

จากความหมายที่กลาวมาแลวพอจะสรุปได หลักสูตรคือ มวลประสบการณทั้งภายใน
หองเรียน และภายนอกหองเรียนที่โรงเรียนจัดใหแกนักเรียนเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมาย
การศึกษา คือ ความรู ทักษะ และเจตคติที่สําคัญตอมนุษย  ดังนั้นจึงเห็นไดวา หลักสูตรเปนสวนที่
สําคัญยิ่งในการศึกษา ระบบการศึกษาของสังคมใดก็ตามจะกาวหนาดวยดียอมตองอาศัยหลักสูตร
เปนพื้นฐานในการดําเนินงานทางการศึกษา เพราะหลักสูตรรวมกิจกรรมและประสบการณทั้งหลาย
ของผูเรียนเขาไวดวยกันทั้งหมด เพื่อเปนรากฐานของกระบวนการเรียนการสอนและผูบริหารโรงเรียน
ตองมความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตรเพราะผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่ในการควบคุมการจัดการ
เรียนการสอนในหองเรียนเพราะฉะนั้นเปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารโรงเรียนตองศึกษาหลักสูตร และ
เอกสารหลักสูตร  ซ่ึงหลักสูตรเปนขอกําหนดอันเปนแมบทในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายของ
การจัดการศึกษา                           

2.2  การนําหลักสูตรไปใช  เปนกระบวนการจัดกิจกรรมและประสบการณการ
เรียนรู ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายของหลักสูตร (อําภา  บุญชวย, 2537:20) ในการนํา
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ไปใชแลวนั้น  สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2534:150-107) ไดเสนอแนะไววา การนําหลักสูตรไปใช
นั้นจะตองมีการวางแผนการใชหลักสูตร โดยผูเกี่ยวของรวมกันวางแผนเพื่อใหครูเกิดการยอมรับ  
มีความรูความเขาใจ สามารถปฏิบัติการสอนใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรได จากนั้นจึงจัดให
มีการเตรียมการใชหลักสูตร เนนการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน   
ผูมีหนาที่นิเทศ และผูเกี่ยวของ เพื่อชวยใหการใชหลักสูตรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพโดยทุกคน
ตองตระหนักและยอมรับหลักสูตรเสียกอน แลวจึงเตรียมตามภารกิจ คือ ผูบริหารโรงเรียนเตรียม
ช้ีแจงนโยบาย ประชาสัมพันธและสนับสนุนในดานตาง ๆ ครูผูสอนเตรียมศึกษาเอกสารหลักสูตร 
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เตรียมเขียนแผนการสอนและเครื่องมือวัดและประเมินผล ผูมีหนาที่นิเทศ เตรียมวางแผนและ
เครื่องมือนิเทศ แลวจึงดําเนินการใชหลักสูตรตามบทบาทและหนาที่ตอไป ซ่ึงครูผูสอนมีหนาที่
หลักในการสอน โดยทําความรูจักนักเรียน ศึกษาปญหานักเรียนเปนรายบุคคล ทําความเขาใจหลักการ
จุดหมายและโครงสรางของหลักสูตร จัดทํากําหนดการสอน แผนการสอน เตรียมสื่อการสอน   
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วัดและประเมินผล สอนซอมเสริมและปรับปรุงการสอนของตน  
สวนผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทในการติดตามผล บริหารหลักสูตร บริการหลักสูตร การเสริมสราง
ขวัญและกําลังใจ ประชาสัมพันธและการใชหลักสูตรรวมกับครู แลวจึงจัดใหมีการประเมินการใช
หลักสูตร ซ่ึงเปนการตรวจสอบความกาวหนาของการนําหลักสูตรไปใช ตลอดจนพิจารณาผลสัมฤทธ์ิ
ของการใชหลักสูตรเพื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการใชหลักสูตร 

มนัส สายโกสุม (2541:12) ไดใหความหมายของการนําหลักสูตรไปใชไววา
หมายถึงการจัดประสบการณตางๆขึ้นในโรงเรียนโดยครูและผูบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนใหสูงขึ้นโดยใชเอกสารหลักสูตรเปนแมบท การนําหลักสูตรไปใชเปนหนาที่โดยตรง
ของโรงเรียนผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนจึงควรอยางยิ่งที่จะตองทราบและใหความสําคัญในการนํา
หลักสูตรไปใชเพื่อที่จะนําหลักสูตรไปเปลี่ยนแปลงเปนการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

การบริหารหลักสูตรนั้น พะยอม แกวกําเนิด (อางถึงใน อําภา บุญชวย, 2537: 
244-245) ไดเสนอแนะการดําเนินงานดังนี้ 

1. การกําหนดปรัชญาและอุดมการณ  วัตถุประสงค  นโยบายของโรงเรียน 
เพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนดําเนินไปอยางตอเนื่องและเปนแนวทางเดียวกันจนสามารถ
สรางเอกลักษณของโรงเรียนและนักเรียนของโรงเรียนได 

2. การศึกษา  สํารวจปญหาความตองการและสภาพของทองถ่ิน 
3. การศึกษา  สํารวจปญหาความตองการของเด็กนักเรียนและผูปกครอง 
4. การศึกษา สํารวจความสามารถเฉพาะของนักเรียน 
5. การจัดแบงกลุมนักเรียนตามความตองการและความถนัดและหลักสูตร

รายวิชา 
6. การจัดสรร  พัฒนา  จัดทําหลักสูตรทองถ่ินและหลักสูตรรายวิชา 
7. การจัดการบริการแนะแนวทางการศึกษา 
8. การจัดครู อาจารย ของการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู อาจารย 

ใหนักเรียนรูจักคิด รูจักแกปญหา รูจักทํา รูจักพัฒนาและมีคานิยมที่ดีงาม 
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9. การใชทรัพยากรภายนอกเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอน 
10. การจัดทําแผนการสอน เนื้อหาสาระ รายละเอียด เทคนิคการสอน

อุปกรณการสอน ส่ือหนังสือ เอกสาร โดยใหนักเรียนมีประสบการณตรงกับชีวิต สภาพเศรษฐกิจ  
สังคม  และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางแทจริง 

11. การเตรียมสถานที่  อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช 
12. การทําความเขาใจและประชาสัมพันธใหผูปกครอง บุคคลและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของไดทราบวัตถุประสงคของการศึกษา 
13. การจัดกิจกรรมเสริม  เปนตนวา  การประกวด  การแขงขัน  การยกยอง

เชิดชูเกียรติ  ผลงานดีเดน  การจัดนิทรรศการและการสาธิต 
14. การติดตาม ชวยเหลือ นิเทศ แกปญหา พัฒนางาน และใหขวัญกําลังใจ

ในการดําเนินงานตามหลักสูตร 
15. การวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนา 
16. การพัฒนาผูบริหารโรงเรียน  ครูอาจารย และบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา

งานตามหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตรจะประสบผลสําเร็จนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารจะตองมี

ความรูความเขาใจเรื่องหลักสูตรเปนอยางดี เพื่อจะไดแนะนําครูใหเขาใจเมื่อทําการนิเทศการศึกษา
แกครูในโรงเรียนอันจะทําใหสามารถปฏิบัติงานดานหลักสูตรไดผลดียิ่งขึ้น 

รุงทิวา  จักรกร (2533:85) ไดใหทัศนะไววาแนวทางการสรางหลักสูตร มี 5 
แนวทาง ดังนี้ 

1. ยึดเนื้อหาเปนหลัก จะเนนเนื้อหาสาระของวิชาการตาง ๆ มากเปนพิเศษ 
2. ยึดกิจกรรมรวมหลักสูตร 
3. ยึดตัวเด็กเปนศูนยกลาง หลักสูตรสามารถยึดหยุนได เปล่ียนแปลงได 

ตามความสนใจและความตองการของเด็ก 
4. ยึดสังคมเปนหลักปรับตัวใหเขากับความตองการของสังคม 
5. ยึดแนวผสม คือ เอาทุกอยางมาผสมผสานกันเพื่อความพอเหมาะพอดี 
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องคประกอบของหลักสูตรมี  4  ประการ คือ 
1. ความมุงหมายของหลักสูตร มุงใหผูเรียนไดรับการพัฒนาใน 3 ดานคือ  

ดานความรู (Cognitive Domain) ดานความรูสึกอารมณ (Affective Domain) และดานทักษะ 
(Psychomotor Domain) 

2. เนื้อหา เปนการเลือกสรรและจัดเนื้อหาวิชาความรูและประสบการณที่
ชวยใหผูเรียน ไดพัฒนาไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไว โดยพิจารณาความเหมาะสมของลําดับเนื้อหาวิชา
พรอมทั้งกําหนดเวลาดวย 

3. การนําหลักสูตรไปใชเปนการปฏิบัติ ซ่ึงตองอาศัยการบริหารงานดาน
วิชาการของโรงเรียนเพื่ออํานวยใหครูและนักเรียนสามารถสอนและเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลสูงสุด หัวใจของการนําหลักสูตรไปใช คือ การสอนและผูที่มีความสําคัญที่สุดใน
ขั้นตอนนี้ คือ ครู 

4. การประเมินผล  เปนการหาคําตอบวา หลักสูตรสัมฤทธิ์ผลตามที่กําหนด
ไวในความมุงหมายหรือไม  มากนอยเพียงใด 

หลักสูตรไมสัมฤทธิ์ผลอาจเปนเพราะความมุงหมายสูงเกินไป หรือความมุงหมาย
มากเกินไป  ผูปฏิบัติไมสามารถดําเนินการใหบรรลุตามนั้นไดทุกประการ หรืออาจเปนเพราะเลือก
เนื้อหา หรือประสบการณมาสัมพันธกับความมุงหมาย ครูสอนไมถูกตอง ขาดวัสดุอุปกรณ 

ดุษฎี  พงศศาสตร (2533:140-145) ไดนําเสนอวิธีการใชหลักสูตรที่จะใหไดผล
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยโรงเรียนจะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. การวิเคราะหจุดหมาย หลักการของหลักสูตรคือ การแจกแจง แปล และ
ตีความออกมาเปนกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่สามารถปฏิบัติได และกอใหเกิดผลตามจุดหมายและ
หลักการของหลักสูตร 

2. การศึกษาโครงสรางของหลักสูตร และหลักเกณฑการใชหลักสูตร ครู  
อาจารยทุกคนตองศึกษาโครงสรางของกลุมวิชาที่ตนรับผิดชอบ ทําความเขาใจใหละเอียดเพื่อ
เสนอแนะในการเปดสอนรายวิชาบังคับเลือกและรายวิชาเลือกเสรี ตลอดจนกิจกรรมอิสระ ทั้งจะมี
ความคิดกวางไกลและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถปรับหรือจัดทํา
หลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ินได 

3. ศึกษากลุมวิชาตาง ๆ ผูที่จะตองศึกษาโดยละเอียด คือ ครู อาจารยผูสอน
รายวิชาในกลุมวิชานั้นๆและเจาะลึกในรายวิชาที่ไดรับมอบหมายเริ่มตั้งแตจุดประสงคกลุมวิชา 
จุดประสงครายวิชาจนถึงคําอธิบายรายวิชาอันเปนเนื้อหาสาระที่จะตองรับผิดชอบในการสอน 
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วิเคราะหออกมาจนสามารถเขียนจุดประสงคการเรียนรูของรายวิชาได และสามารถคิดคนหาวิธีสอน 
ที่เหมาะสมมีคุณภาพตามจุดประสงคการเรียนรูนั้น ๆ ได 

4. ศึกษาประเมินผลการเรียน ผูบริหาร  ผูสอน ตองศึกษาทําความเขาใจกับ
ระเบียบการประเมินผลการเรียนเปนอยางดีและชัดเจนเพื่อไดดําเนินการในเรื่องนี้ไดถูกตอง 

การนําหลักสูตรไปใช โดยการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น  
ครูจะตองพัฒนาการสอนของตนใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการรูจักคิด  รูจักทํา  รูจักแกปญหา  และมี
คานิยมที่ดี ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูสงเสริมและสนับสนุนใหการใชหลักสูตรสามารถ
ดําเนินการไดตามแนวดําเนินการของหลักสูตร จึงจะสงผลใหนักเรียนเปนผูมีคุณภาพตามความ
ตองการของหลักสูตร 

3.  งานดานการเรียนการสอน 
ชัยยงค พรหมวงศ (2535:17) ไดใหทัศนะไววา “การสอน” เปนคําที่ใชตรงกับ

ภาษาอังกฤษ 2 คําคือ คําวา “Teaching” และคําวา “Instruction”  คําวา “Teaching” แปลวา การสอน
ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมการใหคําสั่งสอนทําใหมีความรูหรือใหสามารถทําอะไรก็ไดเปนกระบวนการ
ทางเดียวที่ยึดตัวผูสอนหรือครูเปนหลัก สวน “Instruction” แปลวา การเรียนการสอน เปนกระบวนการ
สองทางคือ การใหและการรับความรูที่เกิดขึ้นมาพรอม ๆ กันทั้งฝายผูสอนที่เปนฝายใหความรูและ
ผูเรียนเปนฝายรับ ในขณะเดียวกันผูสอนคือครู ก็เกิดการเรียนรูจากการสนองตอบของนักเรียนดวย 

กระบวนการสอน ในการเรียนการสอนนั้น ครูจําเปนตองใชกระบวนการสอน
โดยเริ่มตนตั้งแตการเตรียมการสอนไวลวงหนาจึงจะชวยใหการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยผูสอนจะตองคํานึงถึงจุดมุงหมายปลายทางของการศึกษาคือ ความมุงหมายในแผนการศึกษา
แหงชาติ จุดมุงหมายหลักการของหลักสูตรและจุกประสงครายวิชาเปนหลักสําคัญ การจัดสภาพ
การเรียนการสอนจะตองคํานึงถึงทฤษฏีการเรียนรูและมีความสอดคลองกับสภาวะแวดลอมในการ
เรียนรู พฤติกรรมที่ตองการ กระบวนการสอนจะประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ (ชัยยงค พรหมวงศ
2535:32-33) 

1. ขั้นทดสอบกอนเรียน จัดเปนสวนหนึ่งของการสอนเพราะจะชวยใหครู
ทราบวานักเรียนมีความรูเดิมในเรื่องที่เรียนมากนอยเพียงใด หากมีความรูเดิมมากแลวครูก็อาจ
ไมใหนักเรียนตองมาเรียนเรื่องนั้นอีก 

2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน เพื่อใหนักเรียนเห็นประเด็นมโนมติหรือความคิด
รวบยอดในเรื่องที่จะเรียนและนําเขาสูบทเรียนเพื่อเรียกรองความสนใจ 

3. ขั้นสอนครูจะใชเวลาประมาณ 85 เปอรเซ็นต ในขั้นนี้ประสิทธิภาพ
การเรียนของนักเรียนจึงขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการสื่อความหมายของครู 
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4. ขั้นสรุปทดสอบหลังเรียน เปนการวัดดูวานักเรียนไดเรียนรูเพิ่มเติมขึ้น
มากนอยเพียงใดหากนักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นก็แสดงวากระบวนการสอนของเราดี หากนกัเรยีนไมมี
การพัฒนาการขึ้นเลยก็แสดงใหเห็นขอบกพรองในจุดใดจุดหนึ่งของระบบการสอนของครู 

ธีรยุทธ  เสนีวงศ ณ อยุธยา (2535:212) ไดใหทัศนะไววาการเรียนการสอน 
หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร  

สําหรับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2535:11) ไดใหทัศนะไววา การเรียน
การสอนเปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดในกระบวนการใชหลักสูตรเพราะเปนกิจกรรมที่ใกลชิดกับเด็ก
และเด็กไดปฏิบัติมากที่สุด การเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่ครูและเด็กทํารวมกันถาจะแยกเปนสอง
สวนก็เปน การเรียนเปนกิจกรรมที่เด็กทําและการสอนคือกิจกรรมที่ครูทํา แตในทางปฏิบัติแลวทั้ง
สองอยางนี้ทําไปพรอมๆกัน จึงเรียกรวมกันวา การเรียนการสอน   

งานการเรียนการสอนนับวาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่งที่ผูบริหารจะตอง
ดูแล เอาใจใสอยางใกลชิดกับครูผูสอนผูบริหารโรงเรียนกับครูผูสอนจะตองทําความเขาใจ หลักการ 
จุดมุงหมาย โครงสราง และแนะแนวดําเนินการของหลักสูตร เพราะถือวาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเปนกระบวนการใชหลักสูตรที่ใกลชิดกัน ปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามจุดเนนของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ (2534:3) ใหคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการตาง ๆ เพื่อที่จะนําความรู
ประสบการณทักษะและเกิดความชื่นชมที่ไดปฏิบัติ กระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการ
แสวงหาความรูกระบวนการฝกทักษะกระบวนการจัดการเปนตน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหยืดหยุนไดตามเงื่อนไขและสภาพ
ความตองการของทองถ่ินโดยประยุกตเขากับปญหา ความตองการของทองถ่ินละชุมชนเพื่อให
ผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียนรูจากทองถ่ินตน เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักและความ
ผูกพันกับทองถ่ินของตนดวย 

3. จัดการเรียนการสอนโดยเนนการเรียนรูที่มีความหมายตอผูเรียนให
มากที่สุด โดยยึดเด็กเปนศูนยกลางการเรียนรูและฝกใหเรียนรูดวยตนเอง 

นอกจากนั้น สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2530:10) ได
เสนอแนะถึงการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักปฏิบัติดังนี้คือ 

1. กระบวนการเรียนการสอนมีความหมายเทากับเนื้อหา ครูตองคํานึงถึง
กระบวนการเรียนหรือวิธีเรียนเปนส่ิงสําคัญที่สุด เพื่อใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน 
พรอมทั้งปรับตัวเขากับสังคมได 
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2. นักเรียนเปนผูแสดงครูเปนผูกํากับ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครู
เปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแผนการสอน คูมือครู และสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ 
เปนแนวทางละเครื่องมือเพื่อใหนักเรียนไดปฏิบัติหรือเกิดการเรียนรูตอไป  

3. นักเรียนคนควาหาความรู สรุป และตัดสินใจดวยตัวเอง ครูตองรูจัก
การสรางกระบวนการคิดกระบวนการหาคําตอบใหนักเรียนคนหาคําตอบดวยตัวเอง รูจักเหตุผล 
เลือกและตักสินใจอยางถูกตอง 

4. การเรียนรูจากภาคปฏิบัติควบคูกับทฤษฏี โดยมีเวลาใหเหมาะสมกัน  
5. ใชวิธีการสอนอยางหลากหลายวิชา ครูควรเลือกวิธีการสอนใหเหมาะสม

กับเนื้อหา จุดประสงค ควรมีการปรึกษาหารือกับเพื่อนครู ศึกษานิเทศก เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน
ตาง ๆ เพื่อหาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

6. เนนกระบวนการกลุม มุงใหนักเรียนทํางานกันเปนกลุม หรือทํางาน
รวมกัน โดยถือวานักเรียนรวมกันทํางาน รวมกันแกปญหา รวมกันรับผลที่เกิดขึ้น การทํางานจะ
เปนการฝกนิสัยและปลูกฝงคุณธรรมหลายอยาง และตองสงเสริมใหทุกคนไดแสดงออกอยางเต็มที่
ตามวิถีแบบประชาธิปไตย 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2535:90-91) ไดใหหลักการเลือกวิธีการสอนวิชา
ตาง ๆ ที่จัดสอนในสถานศึกษาโดยทั่วไปไปมีจุดประสงคและเนื้อหาหลายประการจึงจําเปนจะตอง
เลือกวิธีสอนใหเหมาะสมกับจุดประสงคและเนื้อหาวิชา การเลือกวิธีสอน อาจใชวิธีผสมผสานกัน
ไดเพื่อใหนาสนใจมากกวาหลักการเลือกวิชาสอนควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 

1. วัตถุประสงคของเรื่องที่สอน การเลือกวิธีสอนตองคํานึงถึงวัตถุประสงค
เพื่อจะไดบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

2. วิธีสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน เชน เนื้อหาที่เปนหลักการหรือทฤษฏี
สามารถใชวิธีบรรยายวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

3. วิธีสอนควรเหมาะสมกับความถนัดของผูสอน เปนความถนัดของผูสอนที่
จะสอนดวยวิธีการสอนแบบนั้น 

4. วิธีสอนควรเหมาะกับชั่วโมงสอนในหลักสูตร ขอจํากัดเวลาเปนตัวกําหนด
วิธีสอน 

5. วิธีสอน เหมาะสมกับจํานวนผูเรียน และขนาดของหอง การเรียนแบบ
บรรยายสามารถสอนผูเรียนไดมากกวาการสอนอภิปราย 

6. วิธีสอน เหมาะกับผูเรียน เชน ความรูเดิม ความสนใจ เปนขอพิจารณา
ในการเลือกวิธีสอนดวย 
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การสอนเปนภาระและหนาที่หลักของครูไมวาจะเปนการสอนในระดับใด 
นอกจากนี้ครูเองยังเปนปูชนียบุคคลที่ตองมี จรรยา มารยาท และวินัย กํากับอยูดวย ในดานการสอน
นั้น เปนปฏิสัมพันธ ระหวางครูกับนักเรียน จึงเรียกรวมกันวา การเรียนการสอน จุดมุงหมายของ
การสอนนอกจากเปนการใหวิชาความรูและยังเปนการฝกประสบการณใหกับผูเรียนดวย การสอนมี  
3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ระหวางสอนและประเมินผล ทฤษฏีการสอนจะชวยใหครูมีความเขาใจ
เกี่ยวกับการสอนไดดีขึ้น วิธีสอนมีหลายวิธี แตละวิธีจะมีขอดีและขอจํากัด การเลือกวิธีสอนครูควร
เลือกหลาย ๆ วิธีผสมผสานกันซ่ึงมีหลักในการเลือก โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของเนื้อหาวิชา 
ความถนัดของผูสอนความเหมาะสมกับผูเรียนตลอดจนเวลาจํานวนผูเรียนและสื่อการสอน 

กนก  จันทรขจร (2532:217) ไดใหทัศนะไววา ครูผูสอนที่ดีจะตองหาวิธีการสอน
แบบตาง ๆ ไวลวงหนา พิจารณาการกําหนดกิจกรรมการสอนวาจะทําอะไร อยางไร จะอธิบายหรือ
อภิปราย จะแบงกลุมทํางานหรือคนควาอะไร อยางไรในแผนการสอนรายวิชาจะบอกวิธีอยางยนยอ 
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเกิดความรู ตองหาวิธีการใหนักเรียนมีสวนรวมไดปฏิบัติ
ไดรวมกิจกรรมใหมากที่สุด ครูผูสอนจะตองวิเคราะหเนื้อหาวิชา และไดเรียนดวยการปฏิบัติ  
ครูควรเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนผูกระทําเอง มาเปนผูประสานกิจกรรมและชี้แนะใหนักเรียนปฏิบัติ 

กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2539:8) ไดเสนอยุทธศาสตรในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูของนักเรียนไว  9  ประการคือ 

1. จัดการเรียนการสอนใหยืดหยุนตามเหตุการณและสภาพทองถ่ิน  
โดยใหทองถ่ินพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในสวนที่เกี่ยวกับทองถ่ินตามความ
เหมาะสม 

2. จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางใหสอดคลองกับความ
สนใจและสภาพชีวิตจริงของผูเรียนและใหโอกาสเทาเทียมกันในการพัฒนาตนเองตามความสามารถ 

3. จัดการเรียนการสอนใหมีความสัมพันธเชื่องโยงหรือบูรณาการทั้ง
ภายในกลุมประสบการณใหมากที่สุด 

4. จัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดอยาง
มีเหตุผลและสรางสรรคและกระบวนการกลุม 

5. จัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงใหมากที่สุดและเนน
ใหเกิดความคิดรวบยอดในกลุมประสบการณตางๆ  

6. จัดใหมีการศึกษา ติดตาม และแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
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7. ใหสอดแทรกการอบรมดานจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคในการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ 

8. ในการเสริมสรางคานิยมที่ระบุไวในจุดหมายตองปลูกฝงคานิยมที่เปน
พื้นฐาน เชน ขยัน  ซ่ือสัตย  ประหยัด  อดทน  มีวินัย  รับผิดชอบ  ฯลฯ ควบคูไปดวย 

9. จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 
วันทนา เมืองจันทร (2538:16) ไดใหทัศนะไววาผูบริหารเปนผูมีบทบาทในการ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได  4 ประการคือ 
1. เปนผูนําการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชในการ

เรียนการสอน 
2. สงเสริมสนับสนุนใหมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการ

เรียนการสอน 
3. เปนผูนําในการริเร่ิมสรางสรรคพัฒนางานวิชาการ 
4. จัดหาทุนสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ 

นอกจากหลักการที่กลาวมาขางตนแลว การจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนยัง
จําเปนที่ตองนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษามาประยุกตใชในการเรียนการสอนเพื่อให
ผูเรียนไดเกิดความรูและประสบการณที่กวางขวางยิ่งขึ้น ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริม เอาใจใส
กํากับดูแล ใหครูไดปฏิบัติการสอนเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการเรียนของนักเรียนใหบรรลุตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรตอไป 

4.  งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2525:4) ไดใหทัศนะไววา  ส่ือการเรียนการสอน เปนสิ่งที่

ชวยในการเรียนรูซ่ึงครูและนักเรียนเปนผูใชเพื่อชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ในการ
เลือกส่ือการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอการเรียนการสอนนั้นผูสอนจําเปนตอง
คํานึงถึงองคประกอบในการเลือกสื่อ ไดแก จุดมุงหมายของการสอน รูปแบบและระบบของการ
เรียนการสอน ลักษณะของผูเรียน เกณฑเฉพาะสื่อ วัสดุอุปกรณ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกที่
มีอยูนอกจากนี้จะตองคํานึงถึงความสัมพันธระหวางประเภทของสื่อกับคุณสมบัติเฉพาะและ
จุดประสงคของการเรียนการสอน  

วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนนับวาเปนสิ่งอํานวยความสะดวกที่
สงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและไดมีผูให
ความหมายของวัสดุประกอบหลักสูตรการเรียนการสอนไวดงันี้ 
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อําภา  บุญชวย (2537:99) ไดใหความหมายของสื่อวัสดุประกอบการเรียนการสอน
ในระดับประถมศึกษา ซ่ึงถือวาเปนสิ่งที่ชวยใหการเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงคไวดังนี้ 

1. หลักสูตรแมบท ไดแก หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 
2533) ซ่ึงไดระบุหลักการ โครงสราง จุดหมาย และแนวทางดําเนินการไวอยางชัดเจน ซ่ึงผูเกี่ยวของ
ไมวาผูบริหาร ครูผูสอน หรือศึกษานิเทศก ตองทําความเขาใจเพื่อนําไปใชไดอยางถูกตอง 

2. คูมือและแผนการสอนซึ่งจะเปนเอกสารในการนําหลักสูตรไปใชใหมี
ประสิทธิภาพ เชน คูมือการใชหลักสูตร คูมือการวัดและการประเมิน แผนการสอนของกลุม
ประสบการณตาง ๆ เปนตน 

3. หนังสือสําหรับนักเรียนซ่ึงนับวาเปนสื่อการสอนอยางหนึ่ง ประกอบดวย
หนังสือเรียน หนังสือแบบฝกหัด หนังสืออานเพิ่มเติม หนังสือสงเสริมการอาน หนังสืออางอิง 
เปนตน 

4. ส่ือการเรียนตาง ๆ ซ่ึงเปนสิ่งที่ครูใชประกอบการเรียนการสอนใหเราความ
สนใจใชอธิบายประกอบเนื้อหา ใหผูเรียนเกิดการรูไดเร็วยิ่งขึ้นซ่ึงแบงออกเปนตามประเภทตางๆ 
เชน ส่ือประเภท วิธีการ เทคนิคการสอน วัสดุ  หรือเครื่องมือเครื่องใชประกอบการสอนเปนตน 

จากความหมายของวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนดังกลาว  
อาจสรุปไดดังนี้ วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน หมายถึง วัสดุ เครื่องมือ ตลอด
จนถึงเทคนิควิธีการตางๆ ที่ชวยสงเสริมสนับสนุนใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตาม
จุดหมายและเราความสนใจแกผูเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูและรับรูไดอยางรวดเร็วขึ้น 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545:207) ไดใหทัศนะไววางานสื่อการสอนหมายถึงงาน
บริการที่มีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาประสบการณ การเรียนที่ดี โดยการบริการทางดานวัสดุ เครื่องมือ
อุปกรณ ตลอดจนกิจกรรมตางๆใหกับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ที่มีความประสงคจะใช
โสตทัศนูปกรณเหลานี้และยังรวบรวมงานดานการวางแผน การผลิต การทดลองใช การประเมินผล 
วัสดุอุปกรณตางๆดวย 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2530:9) ไดใหทัศนะไววาวัสดุ
ประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  ในระดับประถมศึกษา เปนสิ่งที่ชวยใหครูและนักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนไดดียิ่งขึ้น โดยจัดแบงประเภทโดยเนนกิจกรรม ไดแก                   

1. ส่ือประเภทที่ครูเปนผูใชโดยตรง คือ ส่ิงที่ชวยครูในกิจกรรมการเรียนการสอน 
อันไดแก ชอลก  กระดานดํา  แผนที่  รูปภาพ  สไลด  ฟลมภาพยนตร  ฟลมสตริป  ซ่ึงสื่อเหลานี้ครู
เปนผูหยิบถือ ไดแตเพียงผูเดียว 
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2. ส่ือประเภทที่ครูและนักเรียนใชรวมกัน  หมายถึง ส่ือท่ีนักเรียนและครูรวมกัน
ทํากิจกรรม   อันไดแก เกมส 

3. ส่ือประเภทที่นักเรียนเปนผูใช  หมายถึง  ส่ือที่เตรียมไวใหผูเรียนสามารถหยิบ
ใชได อันไดแก ส่ือสําหรับกิจกรรมกลุม  ส่ือการสอนรายบุคคล เปนตน 

อธิพร  ศรียมก (2533:64) ไดใหทัศนะไววา ส่ือการสอนหมายถึงอะไรก็ไดที่ไมใช
ครูพูดปากเปลาเพียงอยางเดียวที่ทําใหการเรียนการสอนเปนไปอยางนาสนใจสนุก ตื่นเตนและทํา
ใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

ชัยยงค พรหมวงศ ทาแดง และสมเชาวน เนตรประเสริฐ (2533:112) ไดแบง
ประเภทของสื่อไว 3 ประเภทคือ 

1. วัสดุ หมายถึง ส่ิงที่ชวยสอนที่มีการพุพังสิ้นเปลือง เชน ชอลก ฟลม ภาพถาย
ภาพยนตร  สไลด เปนตน 

2. อุปกรณ หมายถึง ส่ิงชวยสอนที่เปนเครื่องมือ เชน กระดานดํา กลองถายรูป
เครื่องฉายภาพยนตร  เครื่องรับโทรทัศน  เปนตน 

3. กระบวนการและวิธีการ  ไดแก  การจัดระบบ การสาธิต  การทดลอง  เกมสและ
กิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ครูจัดทําขึ้นและมุงใหนักเรียนปฏิบัติ 

กมล  เวียสุวรรณ และ นิตยา เวียสุวรรณ (2539:44) ไดใหทัศนะไววาสื่อการเรียน
การสอนมีคุณคาตอการเรียนการสอนเปนอยางมาก เราสามารถนําเอาสื่อการสอนใชประกอบให
ไดผลดีกับผูเรียนไดทุกระดับ ตั้งแตระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยซ่ึงพอสรุป
คุณคาของสื่อการเรียนการสอนไดดังนี้ 

1. เปนศูนยรวมความสนใจของผูเรียนและทําใหบทเรียนเปนที่นาสนใจยิ่งขึ้น 
2. ชวยใหผูเรียนมีประสบการณกวางขวางยิ่งขึ้น 
3. ทําใหผูเรียนเกิดประสบการณรวมกัน 
4. อธิบายส่ิงที่เขาใจยากใหเขาใจงายขึ้น 
5. แสดงความหมายของสัญลักษณตาง ๆ ทําใหเด็กอานไดเร็วขึ้น 
6. ใหความหมายของคําศัพทตาง ๆ ทําใหเด็กอานไดเร็วขึ้น 
7. แสดงสวนที่ล้ีลับใหเขาใจไดดี 
8. สามารถเอาชนะขอจํากัดตาง ๆ เกี่ยวกับเวลาระยะทางและขนาดไดซ่ึงเปน

คุณคาเฉพาะของการนําภาพยนตรเขามาใชสอน เชน 
8.1 ทําใหส่ิงที่เคล่ือนไหวเร็วใหชาลงได 
8.2 ทําใหส่ิงที่เคล่ือนไหวชาใหเร็วขึ้นได 
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8.3 นําส่ิงที่อยูไกลเกินไปมาศกึษาได 
8.4 นําส่ิงที่เกิดขึ้นในอดีตมาใหดูได 
8.5 ยอส่ิงใหญเกนิไปใหเล็กลงได 
8.6 ขยายสิ่งที่เล็กเกินไปใหใหญขึ้นได 

จึงสรุปไดวา ส่ือการเรียนการสอนมีบทบาทและความสําคัญมากในกระบวนการเรียน
การสอนซึ่งชวยใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วและบรรลุวัตถุประสงคของการเรียน
การสอนผูสอนควรมีการวางแผนการใชส่ือการเรียนการสอนรูจักเลือกใชส่ือการเรียนการสอนให
สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

5. งานหองสมดุ  
หองสมุดนับวามีความสําคัญมากตอการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาเพราะเปน

ศูนยรวมของวิชาทั้งปวงเปนที่สงเสริมและใหบริการทั้งครูและนักเรียน เปนสถาบันที่ครูใหศึกษา
คนควาเตรียมบทเรียนเพื่อการสอน และเปนสถาบันที่นักเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ตลอดทั้งเปนสถานที่ปลูกฝงรักการอานและการใชเวลาวางเปนประโยชนซ่ึง อัมพร ปนศรี (2532:17-18) 
ไดใหทัศนะไววาถึงการจัดบริการหองสมุดมีวัตถุประสงคทั่วไปดังนี้ 

1. เพื่อสนับสนุนสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร และนโยบายของโรงเรียน
ใหสําเร็จดังวัตถุประสงค หรือใหไดผลสมบูรณยิ่งขึ้น 

2. จูงใจหรือปลูกฝงนิสัยใหรักการอานการเขียน 
3. สงเสริมใหมีนิสัยในการคนควาดวยตนเอง 
4. ใหการแนะแนว เพื่อใหนักเรียนสามารถเลือกหนังสือไดเหมาะสมกับความตองการ

ในโอกาสตาง ๆ 
5. ฝกนิสัยใหมีทกัษะในการอาน การศึกษาคนควา จนเปนนิสัยติดตัวไปในภายหนา 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2526) ไดใหทัศนะไววา ในดานกิจกรรม
ของหองสมุด โดยเฉพาะอยางยิ่งหองสมุดโรงเรียนประถมศึกษานั้น สวนใหญจะเนนกิจกรรมสงเสริม
การอาน ซ่ึงเปนกิจกรรมที่สรางสภาพการเรียนรูที่เด็กใชทั้งรางกายและสมอง และตรงตามจุดประสงค
ของหลักสูตรประถมศึกษา ที่เนนใหเด็กคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปนการสงเสริมใหเด็กได
พัฒนาการอาน และทัศนคติที่ดีตอการอานที่สอดคลองกังหลักสูตรประถมศึกษา นอกจากนั้นกิจกรรม
ดังกลาวยังสงผลสัมฤทธ์ิของการเรียนการสอนในที่สุด การดําเนินกิจกรรมหองสมุดเพื่อการเรียน
การสอน ผูบริหารโรงเรียน บรรณารักษ และครูผูปฏิบัติการสอน สามารถจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การอาน และการเรียนการสอนใหแกนักเรียน ดังนี้ คือ 
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1. การเลานิทาน 
2. การเลาเรื่องจากหนังสือ และจากภาพ 
3. การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณเกี่ยวกับหนังสือ 
4. การแสดงหุน 
5. เกมการศึกษา 
6. การทายปญหาจากหนังสือ 
7. การแสดงละคร 
8. การสาธิตแนะนําหนังสือ 
9. การวาดภาพระบายสี 
10. การจัดนิทรรศการ 
11. การโตวาที 
12. การใชโทรทัศนเพื่อการอาน 
13. ยอดนักฟง 
14. เสียงสวรรค (หองสมุดเสียง) 
15. การอานหนังสือใหฟง 
16. การบริการหองสมุดเคลื่อนที่ 

วิจิตร วรุตบางกูร (2524:40) ไดใหทัศนะไววา หองสมุดเปนศูนยรวมวิชาการที่นักเรียน
สามารถคันควาดวยตนเองได ในหองสมุดควรมีหนังสือหลายชนิดที่เหมาะสมกับวัย ความสนใจของเด็ก 
และเพื่อเกิดประโยชน ควรฝกฝนใหนักเรียนรูจักใชหองสมุด พรอมทั้งใหนักเรียนมีสวนเกี่ยวของ
กับการจัดหองสมุด และปรับปรุงหองสมุด 

อุทัย  บุญประเสริฐ และชโลมใจ  ภิงคารวัฒน (2528:40) ไดใหทัศนะไวถึงการบริหาร 
งานวิชาการ ดานหองสมุดในโรงเรียนไวดังนี้ 

1. การหาหนังสือ เอกสารที่มีประโยชนมาใหครูอาน เชน หนังสือที่เกี่ยวกับ
ความเคลื่อนไหวใหม ๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอคิด ความเห็น งานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
ประถมศึกษา และการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาใหครูอาน 

2. ดําเนินการใหครูใชหองสมุดประกอบในกระบวนการการเรียนการสอนโดยตรง 
ใหเหมาะสมกับระดับชั้น และประสบการณของเด็ก 
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รูธและเดวิด (Ruth And Davies. อางถึงใน พวา  พันธเมฆา, 2528:10-11) ไดกําหนด
จุดมุงหมายของหองสมุดโรงเรียน ไวดังนี้ 

1. เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อจัดหาวัสดุการศึกษาเขามา และจัดระบบบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อกระตุนหรือช้ีนําใหนักเรียนเกิดความสนใจในการอาน 
4. เพื่อจัดประสบการณการใชหองสมุดใหนักเรียน 
5. เพื่อชวยเหลือใหนักเรียนมีทักษะในการใชวัสดุหองสมุดประเภทตางๆ 
6. เพื่อนํานักเรียนใหรูจักกับการใชหองสมุดเปนเบื้องแรกกอนจะกาวไปใช

หองสมุดแบบอื่นๆ 
7. เพื่อทํางานรวมกันกับครูในการเลือกและใชวัสดุประกอบการสอน 
8. เพื่อรวมมือกับครูและผูบริหารโรงเรียนในการพัฒนาอาชีพของผูรวมงาน 
9. เพื่อรวมมือกับบรรณารักษหองสมุดแหงอ่ืนๆรวมมือกับผูนําในสังคม

วางแผนดําเนินงานใหหองสมุดเปนประโยชนตอชุมชนใหมากที่สุด 
จรรยา  มานิตกุล (2525:196-197) ไดสรุปถึงความสําคัญของหองสมุดเปน 4 ขอ คือ 

1. เปนแหลงวัสดุอุปกรณ  โดยหองสมุดจะจัดหาวัสดุอุปกรณการศึกษาตาม
หลักสูตรทุกชนิดมาเก็บรักษาไวใหเพียงพอกับความตองการของครูและนักเรียน 

2. เปนศูนยกลางการศึกษาคนควา สําหรับใหนักเรียนและครูที่มีปญหาในเรื่อง
ที่ตองการศึกษาหรือตองการคนควาหาขอเท็จจริงบางอยาง  ไดอาศัยหองสมุดแกปญหา  ดานความ
ไมรูใหหมดไปไดทั้งที่เปนแหลงสงเสริมการศึกษาคนควา เปนแหลงฝกฝนและปรับปรุงให
นักเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองใหนักเรียนมีประสบการณในการใชหองสมุด อันจะเปนการสราง
นิสัยรักการอานและการคนควา รวมทั้งจะเปนการกระทําใหนักเรียนเกิดทักษะในการใชหนังสือ
และวัสดุการศึกษาตาง ๆ ประกอบการศึกษาไดอีกดวย 

3. เปนศูนยกลางการอานและฝกวิจารณญาณในการอานใหผูใชบริการหองสมุด
เขามาอานหนังสือในหองสมุดอยางสม่ําเสมอ อันจะเปนการปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับผูมาใช
บริการเปนแหลงเปดโอกาสใหมีการขยายวิจารณญาณตอหนังสือท่ีเลือกอานจะไดผลคุมคาเพียงใด
ดวยตนเอง อันเปนการแนะแนวการอานอีกดวย โดยรูจักไตรตรองและมีรสนิยมในการเลือก
หนังสืออาน ทั้งใหรูจักพัฒนารสนิยมในการอานดวย 

4. เปนศูนยกลางการบริการ โดยจัดบริการดานหนังสือและวัสดุการศึกษาทุก
ชนิดสําหรับประกอบการเรียนการสอน และสําหรับกิจกรรมตามหลักสูตรดวยการจัดหาและ
ใหบริการเกี่ยวกับการใหยืมหนังสือไปประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน ในหองพิเศษเฉพาะ
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วิชาในโรงฝกงานและในการจัดกิจกรรมชุมนุมตางๆ โดยบรรณารักษจะจัดบริการแกครูใหใชหนังสือ
และวัสดุอุปกรณตาง ๆ สําหรับประกอบการศึกษาคนควา 

จากความสําคัญของหองสมุดทั้ง 4 หัวขอนั้น จะเห็นวา งานหองสมุดจําเปนตองมี
การดําเนินงานในหลายลักษณะ เชน การบริการรับและจายหนังสือ บริการหนังสือจอง บริการสารสนเทศ  
บริการแนะแนวการอาน บริการปฐมนิเทศการใชหองสมุด บริการจัดทําคูมือการใชหองสมุด  
บริการจัดทํารายชื่อหนังสือประกอบรายวิชาตาง ๆ และนอกเหนือจากนั้นหองสมุดจําเปนตองจัด
กิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดปายนิเทศ การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาในหลักสูตร  
การจัดกิจกรรมประเภทการแขงขันหรือชุมนุมหองสมุด ชุมนุมนักอาน เปนตน และเพื่อใหงานบริการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงจําเปนตองมีการจัดเก็บสถิติตาง ๆ อันจะเปน
ประโยชนในการแกไขปรับปรุงงานหองสมุดใหดีขึ้นอีกดวย 

ดังนั้นหองสมุดนับวามีความสําคัญตอการเรียนการสอนมาก โรงเรียนจะขาดไมได 
หองสมุดเปนตัวบงชี้ประการหนึ่งวาโรงเรียนจัดการเรียนการสอนไดดีเลิศเพียงใด 

6.  งานนิเทศการเรียนการสอน 
การนิเทศการเรียนการสอนเปนการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครู 

จุดประสงคของการนิเทศก็คือเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและเพื่อลดการสูญเปลา
ทางการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอน เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในระบบการศึกษาโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเมื่อพิจารณารวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม ๆ ทางดานวิชาการที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็วและอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการใหม ๆ 
และนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหกาวทันพรอมกับการเปลี่ยนแปลง  

สุกานดา  ตปนียางกูร (2539:4-5) ไดใหทัศนะไววา การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน
หมายถึง กระบวนการในการทํางานที่บุคลากรในโรงเรียนรวมมือกันคิดขึ้น จัดขึ้นในการพัฒนาครู
ใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานวิชาการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของครู อันจะสงผลใหมีการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพสูงขึ้นโดยอาศัยหลักการ
นิเทศงานวิชาการในโรงเรียนดังตอไปนี้ 

1. มีความรูถูกตองตามหลักวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและนโยบายที่วางไวตามสภาพปญหาที่เปนอยูตามความเปนจริงและกฎเกณฑที่
แนนอน 

2. เปนวิทยาศาสตร หมายถึง การทํางานอยางเปนระบบมีวิธีการในการศึกษา 
ปรับปรุงและประเมินผลโครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนจะเกิดมาจากการวิเคราะห  
การรวบรวมขอมูลและสรุปอยางมีประสิทธิภาพเปนที่เชื่อถือได 
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3. เปนประชาธิปไตย หมายถึง จะตองเคารพในความแตกตางระหวางบุคคล 
เนนความรวมมือรวมใจกันทํางาน และรูจักใชความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานนั้นดําเนิน
ไปสูเปาหมายที่ตองการ 

4. เปนการสรางสรรค หมายถึง เปนการแสวงหาความสามารถพิเศษของแตละ
บุคคลแลวเปดโอกาสใหไดแสดงออกมาและพัฒนาความสามารถเหลานั้นอยางเต็มที่ 

5. เปนการสรางความเชื่อมั่น หมายถึง เปนการเสริมสรางความสามารถของครู
เพื่อใหมีความมั่นใจในการทํางานใหมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น 

6. เปนการพัฒนา หมายถึง เปนการพัฒนาวิชาชีพครูมากกวาความสัมพันธระหวาง
บุคคล 

7. เปนการสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง หมายถึง การทํางานดวยความเขาใจอัน
ดีตอกัน มีความไววางใจกันและยอมรับซึ่งกันและกัน 

ในการพัฒนางานวิชาการนั้น งานนิเทศการสอนถือเปนความจําเปนอยางหนึ่งใน
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพราะสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และสภาพ
เศรษฐกิจรอบตัวไดเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วดังนั้นการศึกษาเพื่อสนองตอบสังคมที่แทจริงจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณไมวาหลักสูตรเนื้อหาวิชา วิธีการสอน ตองมีการปรับเปลี่ยนใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมดวย ซ่ึงการนิเทศการศึกษานั่นเองจะเปนสวนหนึ่งที่ชวยเหลือแนะนาํ
การจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายนั้นได 

ไดมีนักศึกษาไดใหความหมายและจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาไวคลาย ๆ กัน 
ดังนี้  

ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2540:6-13)  มีความเห็นวา การนิเทศคือ กิจกรรมที่ทุกฝาย
รวมมือกันทดลองตามวิธีการของมัน โดยความสัมพันธระหวางครูกับศึกษานิเทศกจะเปนแบบเพื่อน
มากกวาผูบังคับบัญชาหรือควบคุมการนิเทศการศึกษาในสมัยใหมจึงเนนการรวมมือของครูและ
ศึกษานิเทศกตอการประเมินตนเอง (Self Evaluation) การนําตนเอง (Self Direction) การแนะนําตนเอง 
(Self Guidence) และการนิเทศตนเอง (Self Supervition)  

สุรศักดิ์ ปาเฮ (2545:26) ไดใหความหมายไววา การนิเทศภายในโรงเรียน (In-School 
Supervision) หมายถึง การปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารกับครูในโรงเรียน ในการที่จะปรับปรุง
แกไขพัฒนาการทํางานของครูใหมีประสิทธิภาพ และสงผลตอคุณภาพของนักเรียน และเมื่อมีการ
นิเทศภายในโรงเรียนแลว จะตองบรรลุผลดังตอไปนี้  

1. พัฒนาคน เปนการใหคําแนะนําชวยเหลือเมื่อนิเทศแลว บุคลากรภายใน
โรงเรียนไดรับความรู และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน  

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



                               44 

2. พัฒนางาน เปนการสรางสรรควิธีการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3. ประสานสัมพันธ เปนการรวมมือ สรางความเขาใจในการทํางานรวมกัน 
4. สรางขวัญและกําลังใจ เปนการสรางความมั่นใจ ความสบายใจ และมีกําลังใจ 

ในการทํางาน  
สุเทพ เมฆ (อางถึงใน สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2545:77) ไดให

ความหมายวา การนิเทศภายในโรงเรียน เปนการดําเนินการโดยบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนา
บุคลากรภายในโรงเรียน ใหมีความรูเทาทันการปรับเปลี่ยนทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง 
โดยเฉพาะความรูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เชน นวัตกรรม ทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นใหมๆ หลักสูตร เปนตน 

กรมวิชาการ (2543:13) ไดกลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน ดังนี้  
1. เพื่อใหสถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน  

ใหสอดคลองตามมาตรฐานหลักสูตร และใหเปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542  

2. เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหาร และจัดการเรียนรู  
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน สังคม ทันตอการเปลี่ยนแปลงทุกดาน  
4. เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาไดพัฒนา เพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการปฏิบัติงาน ตลอดจนความกาวหนาในวิชาชีพ 
5. เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนปฏิรูประบบบริหาร โดยใหทุกคนมีสวนรวมคิด 

รวมทํา รวมตัดสินใจ และรวมรับผิดชอบ ช่ืนชมในผลงาน  
6. เพื่อใหเกิดการประสานงาน และความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระหวางผูที่เกี่ยวของทั้งหลาย ไดแก ชุมชน และสังคม จากแนวความคิดของนักการศึกษาที่ไดกลาว
ขางตน เมื่อพิจารณาแลวก็พอจะสรุปไดวา ความมุงหมายหลักของการนิเทศภายในโรงเรียน คือ  
มุงที่จะชวยเหลือ และประสานงาน ดานวิชาการภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตร ชวยปรับปรุง
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
เพื่อชวยปรับปรุงและประเมินผลการเรียนการสอน ตลอดจนชวยใหเกิดความงอกงามทางวิชาชีพครู 
ฉะนั้น จะเห็นไดวาการนิเทศภายในโรงเรียนเปนงานที่ตองปฏิบัติอยางมีขั้นตอน อาศัยความรวมมอื
จากบุคคลหลายฝาย จุดมุงหมายก็เพื่อตองการจะพัฒนาพฤติกรรมของครูผูสอน และบุคลากรใน
โรงเรียนใหทํางานประสบผลสําเร็จในดานการเรียนการสอน และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
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สาย ภานุรัตน (อางถึงใน สุกานดา  ตปนียางกูร, 2537:6) ไดแบงความมุงหมายของ
การนิเทศ ซ่ึงพอไดดังนี้ 

1. ชวยใหครูเหน็และเขาใจในวตัถุประสงคของการศึกษา 
2. ชวยใหครูเห็นและเขาใจในความตองการและปญหาตาง ๆ ของเยาวชนเพื่อ

จะไดจัดสนองความตองการของเยาวชนอยางดีที่สุดเทาที่จะทําได 
3. ชวยเสริมสรางครูใหมีคุณลักษณะแหงความเปนผูนํา และมีความรูในดานตาง ๆ 

เชน ปรัชญาการศึกษา หลักสูตรและประมวลการสอน พัฒนาการเด็กและจิตวิทยา การประเมินผล 
เปนตน 

4. ชวยสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหคณะครู 
5. ชวยสงเสริมและศักยภาพของครูมาใชใหมากที่สุด 
6. ชวยเหลือครูใหมใหเขาใจในโรงเรียน เพื่อใหเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นในการ

ปฏิบัติงาน 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ (2536:9) ไดใหทัศนะไววาจดุมุงหมาย

ของการนิเทศภายในโรงเรียนนั้น มีจุดมุงหมายที่สําคัญหลายประการดังนี ้
1. เพื่อชวยใหครูคนหาและรูวิธีการทํางานดวยตนเอง 
2. เพื่อชวยใหครูรูจักแยกแยะ วิเคราะหปญหาดวยตนเอง โดยชวยใหครูรูวา

อะไรที่เปนปญหาที่กําลังเผชิญอยูและอาจจะแกปญหาเหลานี้ไดอยางไร 
3. เพื่อชวยใหครูรูสึกมั่นคงในอาชีพและมีความเชื่อมั่นในความสามารถของ

ตนเอง 
4. เพื่อชวยใหครูคุนเคยกับแหลงวิทยาการและสามารถนําไปใชในการเรียน 

การสอนได 
5. ชวยเผยแพรใหชุมชนเขาใจถึงปรัชญาและความตองการทางการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536:9) ไดใหทัศนะไววา 
จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษา มี 4 ประการคือ 

1. เพื่อพัฒนาคน 
2. เพื่อพัฒนางาน 
3. เพื่อสรางการประสานสัมพันธ 
4. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ 

สุเทพ เมฆ (2541:38-39) ไดใหทัศนะไววาความจําเปนของการนิเทศภายในวามี
ความจําเปนตอการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพราะถา
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ผูบริหารและครูไมดําเนินการนิเทศ เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ การปฏิบัติหนาที่ในการจัด
การศึกษาก็ไมอาจทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมไดโดยเฉพาะการจัดการศึกษาใน
ยุคปจจุบันตองดําเนินการใหนักเรียนสามารถเผชิญกับสถานการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได
ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการนิเทศภายในจึงเปนสิ่งจําเปนเพราะเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาครูผูสอน 
พัฒนาใหเกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้นและยังเปนการรักษามาตรฐานคุณภาพทาง
การศึกษาอันเนื่องจากครูผูสอนไดรับการพัฒนาดวยกระบวนการนิเทศตอเนื่องจนมีความรู 
ความสามารถชวยใหการปฏิบัติหนาที่มีศักยภาพขึ้นมา 

โกลดฮัมเมอร และคณะ (Goldhumer and Others. อางถึงในปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 
2534:2) ไดใหคําจํากัดความการนิเทศไววา เปนลักษณะที่มอบหมายใหครูหรือผูนิเทศที่จะกระตุน
ใหครู หรือครูแนะแนวในโรงเรียน ใหมีการพัฒนาในการที่จะนําวิธีการสอน ส่ือการเรียนการสอน
มาใช โดยเนนถึงทักษะในการตอดตอส่ือสารในนิเทศ ปจจุบันการนิเทศไดพยายามที่จะชวยเหลือ
ครูแกปญหาชวยเหลือครูในดานความสัมพันธระหวางบุคคลและสรางบรรยากาศที่ดีระหวางครู
และนักเรียน 

สเปยร (Spear, 1976:6)  ไดใหทัศนะไววา การนิเทศการศึกษา คือ การที่จะทาํใหเกดิ
การปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการทํางานรวมกับบุคคลที่เกี่ยวของกับการศึกษาการนิเทศ
การศึกษาเปนกระบวนการกระตุนความเจริญกาวหนาของครูและมุงหวังที่จะชวยเหลือครูเพื่อใหครู
ชวยตนเอง 

ขั้นตอนวิธีการดําเนินงานการนิเทศ  
เพื่อใหการนิเทศภายในโรงเรียนประสบผลสําเร็จทางโรงเรียนตองดําเนินการ 

โดยกําหนดกระบวนการนิเทศเปน 7 ขั้นตอน ดังนี้  
1. การใหความรูเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน  
2. การแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการนิเทศภายใน  
3. การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ  
4. การวางแผนกําหนดทางเลือกการนิเทศภายใน  
5. การสรางสื่อและเครื่องมือ  
6. การปฏิบัติการนิเทศ  
7. การประเมินผลและการรายงานผล  

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2533:46-48) ไดกําหนดกระบวน 
การนิเทศการศึกษาไวมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 
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ขั้นที่  1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ เปนการศึกษา วิเคราะห
องคประกอบทางดานปจจัย กระบวนการ และผลิตของการนิเทศ 

ขั้นที่  2 การวางแผน เปนการนําขอมูลจากการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา
และความตองการมาใชในการวางแผน โดยเรียงลําดับความสําคัญจากปญหาและความตองการทํา
ความเขาใจที่เกี่ยวของกับปญหานั้นๆ เชน นโยบาย และหลักสูตร เปนตน กําหนดเปาหมายและ
ทางเลือกในการปฏิบัติงาน เขียนแผนการนิเทศ จัดทําคูมือการนิเทศ เปนตน 

ขั้นที่  3 การสรางสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ เปนการสรางสื่อการนิเทศ  
เพื่อชวยใหผูนิเทศปฏิบัติงานดวยความมั่นใจ ชวยใหการนิเทศบรรลุผลและชวยสรางศรัทธาทาง
วิชาการ สวนเครื่องมือการนิเทศนั้นจะชวยใหผูนิเทศมีเครื่องมือที่ใชติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผูรับการนิเทศ สําหรับการพัฒนาวิธีการนิเทศนั้นเพื่อใหผูนิเทศใชวิธีการนิเทศที่เหมาะสมกับ
เร่ืองที่นิเทศและผูรับการนิเทศ 

ขั้นที่  4 การปฏิบัติการนิเทศ เปนการปฏิบัติการนิเทศซึ่งจะเปนการนิเทศตาม
แผนการนิเทศซึ่ง0จะเปนการนิเทศทั้งทางตรงและทางออม อาจใชกิจกรรมการนิเทศอยางหลากหลาย 
เชน การประชุม อบรม สัมมนา การใหศึกษาเอกสาร การสังเกตการสอน การเยี่ยมชั้นเรียน การพาไป
ศึกษาดูงาน และการใหคําปรึกษาหารือ เปนตน 

ขั้นที่  5 การประเมินผลและรายงานผล การประเมินผลการนิเทศอาจใชการประเมินผล
โดยใชเครื่องมือชนิดตาง ๆ หรืออาจจะประเมินผลวิธีการประชุมในรูปแบบตาง ๆ สวนการรายงาน
ผลเปนการรายงานผล ที่ไดจากการประเมินผล วิเคราะหผลและสรุป การรายงานผลอาจเปนการรายงาน
กอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการหรือหลังจากการดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการทางวิชาการที่
จะทําใหการศึกษาบรรลุตามปรัชญาและเปาหมายอันพึงประสงค เพราะงานนิเทศการศึกษาเปนงาน
ที่ชวยปรับปรุง แกไข ริเร่ิมโดยการใชเทคนิคและบริหารทางสังคมเปนแรงจูงใจ และกระตุนใหครู
เกิดกําลังใจ ความรับผิดชอบ ความคิดริเร่ิมในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการ
นิเทศและมนุษยสัมพันธเขาชวยเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเจริญงอกงามทุกวิถีทางทั้งทางรางกาย อารมณ  
สังคม และสติปญญา ดังสงัด อุทรานันท (2530:2) ไดสรุปไววาการนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายที่
สําคัญ 4 ประการ คือ เพื่อพัฒนาคน เพื่อพัฒนางาน เพื่อสรางการประสานสัมพันธ และสรางขวัญ
กําลังใจ 

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



                               48 

ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งที่จะคอยชวยเหลือสนับสนุน กระตุน 
แนะนํา ช้ีแนะ ใหกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนอยางใกลชิด เพื่อใหเขาอบอุนใจ และ
มั่นใจในการปฏิบัติงานซึ่งจะสงผลถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ดีตอไป 

7.  งานวดัผลประเมินผล  
ในดานความหมาย ของการวัดผลประเมินผลไดมีนักวิชาการทางการศึกษา ใหนยิาม

เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลเชน ภัทรา  นิคมานนท (2532:18) ไดใหความหมายไววาการวัดผล คือ 
การใชเครื่องมือเทคนิควิธีไปรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะที่ตองการวัดซึ่งมีทั้งขอมูลปริมาณและ
คุณภาพ สวนการประเมินผล คือ การนําขอมูลที่รวบรวมมาจากการวัดผลพิจารณาตัดสินเปรียบเทียบ 
เพื่อหาขอสรุปตัดสินใจ 

กรมวิชาการ (2535 ข:4) ไดใหทัศนะไววา หลักการในการวัดผลประเมินผลที่โรงเรียน 
จะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ไวทั้งหมด 4 ขอ คือ 

1. สถานศึกษามีหนาที่ประเมินผลการเรียน โดยความเห็นชอบของกลุมโรงเรียน
ในเรื่องเกณฑและแนวดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน 

2. ประเมินผลการเรียนเปนรายวิชา โดยคิดเปนหนวยการเรียน การคิดจํานวน
หนวยการเรียนใหถือปฏิบัติตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

3. ประเมินผลการเรียนใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูแตละรายวิชา  
4. ประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน 

พรอมพรรณ อุดมสิน (2531) ไดใหทัศนะไววา การวัดผลและประเมินผลไววาการวัดผล 
(Measurement) เปนการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับผูเรียนที่อยูในกระบวนการเรียนการสอน
ขอมูลนั้นกําหนดเปนตัวเลขซึ่งเปนปริมาณที่มีความหมายแทนคุณภาพหรือคุณลักษณะของสิ่งที่ 
ตองการวัดวาเปนอยางไร สวนคําวา การประเมินผล (Evaluation) นั้นหมายถึง กระบวนการที่ตอเนื่อง
จากการวัดโดยมีการตรวจสอบตัดสินคุณคาที่ไดจากการวัดโดยมีการตรวจสอบตัดสินคุณคาที่ได
จากการวัดอยางมีเหตุผลดวยกฎเกณฑหรือมาตรฐาน  

กนก จันทรขจร (2532:263-265) ไดใหทัศนะเกี่ยวภารกิจดานการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอนของผูบริหารโรงเรียนไวดังนี้ 

1.  ควบคุมดูแลการลงทะเบียนวิชาเรียนและดําเนินการวัดผลและประเมินผล
ประสานงานและรวมพิจารณารวมกับหัวหนางานวัดผลเกี่ยวกับงานลงทะเบียนเรียน 

2. ควบคุมติดตามดูแลประสานประโยชนใหหัวหนาฝายวัดผลไดปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ความรับผิดชอบใหครบถวนเรียบรอย 

3. ควบคุมติดตามดูแลเรื่องนักเรียนที่มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 
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4. ควบคุมติดตามดูแลการดําเนินงาน การสอบแกตัว ดําเนินการใชขอมูลสถิติ 
ดานการวัดผล การสอบแกตัว การลงทะเบียนชา จัดใหมีขอมูลสถิติเปนปจจุบัน 

5. ควบคุมดูแลการลงทะเบียนชา รวมกับหัวหนาวัดผล เก็บขอมูลสถิติรายช่ือ
ผูสอบแกตัว 2 คร้ังไมผาน 

6. ติดตามการตรวจเครื่องมือที่ครูผูสอนใชในการวัดผลประเมินผล ประสาน
ประโยชนใหการดําเนินงาน การสรางและการปรับปรุงเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียน 

7. ควบคุมติดตามดูแลการวัดผล การประเมินผลการเรียนใหเปนไปตาม
ระเบียบวาดวยการประเมินผล ใหมีการสรางและการปรับปรุงเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
การเรียน 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535:45) ไดระบุหนาที่และความรับผิดชอบในการวัดผล
และประเมินผลการเรียนการสอนของผูบริหารโรงเรียนไวดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับวัดผลและประเมินผลในเรื่อง 
1.1 ประเภทขอสอบที่ใชวัดผล 
1.2 ระยะเวลาที่ใชในการสอบ  จํานวนขอสอบ  และการเก็บคะแนนสอบแต

ละครั้ง 
1.3 มาตรฐานในการสอบวัดผล 
1.4 การเตรียมแบบฟอรมสําหรับรายงานผลการสอบแกผูปกครอง 

2. การจัดหาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการสอน เชน เคร่ืองพิมพ
เครื่องโรเนียว  ตลอดจนเจาหนาที่อํานวยความสะดวก 

3. พยายามสงเสริมครู อาจารยใหมีความรูทางการวัดผลและประเมินผล โดยการ
จัดการฝกอบรม การประชุมปฏิบัติการ ในดานเทคนิคการออกขอสอบ การใหคะแนน การประเมินผล
ขอสอบ ตลอดจนรายงานผลการสอบ 

4. การจัดตารางสอบ หองสอบ และระเบียบในการสอบและการคุมสอบ 
5. ควรมีการประเมินผลการสอบ หากมีขอบกพรองจะไดแกไขตอไปหรือนําเสนอ

แนวทางการนําไปปรับใชในครั้งตอไป  
อําภา บุญชวย (2537:141-142) ไดใหทัศนะไววาการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งบทบาท

ของผูบริหารโรงเรียนตอดานการวัดผลประเมินผลไวคลายกันสรุปไดดังนี้ 
การจัดการเรียนการสอนมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ จุดมุงหมายของ 

การเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ซ่ึงเปนกิจกรรมที่วัดเพื่อ
ทราบวาการเรียนการการสอนบรรลุตามจุดหมายที่กําหนดไวหรือไม ดังนั้น การวัดผลประเมินผล

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



                               50 

นับไดวาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่งเพราะทําใหทราบถึงผลการเรียนรูของนักเรียนวามีประสิทธ
ภาพและบรรลุตามจุดมุงหมายหรือไม ซ่ึงจะมีจุดมุงหมาย  2  ประการ คือ ประเมินผลเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน และประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน การวัดผลและประเมินผล เปนสิ่งจําเปนใน
กระบวนการเรียนการสอนซึ่งมีประโยชนดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครู  ซ่ึงทําใหครูผูสอนไดทราบวาผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนอยางไร จะแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น 

2. เพื่อผูเรียนจะไดพัฒนา ปรับปรุงตนเอง 
3. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานในสถาบันศึกษา ทําใหทราบสภาพที่

แทจริงของหลักสูตรแผนการสอน แนวทางดําเนินงานวาประสบปญหาอะไร จะแกไขปรับปรุง
อยางไร 

4. เพื่อเปนขอมูลทางการศึกษาทั่วไป เชน ผลการศึกษาเมื่อจบหลักสูตร 
เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานและศึกษาตอ 

5. เปนหลักฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาเพื่อจะไดวางแผนดําเนนิงานตอไป 
6. เพื่อไดขอมูลมาประชาสัมพันธในดานการเรียนการสอนของโรงเรียน 

ผูบริหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบในดานการวัดผลและประเมินผล ดังนี้ 
1. กําหนดนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล เชน ประเภทของขอสอบ

ที่ใชวัดผล ระยะเวลาที่ใชในการสอน มาตรฐานในการเตรียมแบบรายงายผลแกผูปกครอง เปนตน 
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการสอน เชน เครื่องพิมพดีด

เครื่องโรเนียว ตลอดจนเจาหนาที่อํานวยความสะดวก 
3. พยายามสงเสริมครูสอนใหมีความรูทางการวัดผลประเมินผล โดยการจัด

ฝกอบรม ประชุมสัมมนา เปนตน 
4. จัดตารางสอบ หองสอบ และระเบียบในการสอบและคุมสอบ ใหเจาหนาที่

ไดทราบ 
5. จัดใหมีการประเมินผลเคร่ืองมือวัดผลประเมินผล เพื่อนํามาพัฒนาและ

ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
สมนึก ภัททิยธนี (2541:3) ไดใหทัศนะไววาการวัดผลเปนกระบวนการหาปริมาณ

ความสามารถเกี่ยวกับพฤติกรรมความตองการอันสืบเนื่องจากการเรียนการสอนโดยใชเครื่องมือ
ทางการศึกษาอยางใดอยางหนึ่งมาวัดผลจากการวัดจะออกมาเปนคะแนนหรือขอมูล 
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ลวนและอังคนา (2543:3) ไดใหทัศนะไววาการวัดผลเปนกระบวนการกําหนด
ตัวเลขใหกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อจุดประสงคที่จะชี้ใหเห็นความแตกตางของคุณลักษณะที่ตองการวัดอยู 
2 อยางคือการวัดผลโดยทางตรงและการวัดผลโดยทางออม 

ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์ (2544:1) ไดใหทัศนะไววาการวัดผลคือการกําหนดลักษณะ
หรือตัวเลขใหกับวัตถุ ส่ิง เหตุการณ ปรากฏการณหรือพฤติกรรมตาง เชน การกําหนดตัวเลข  
1.ใหกับเพศชาย และเลข 2 ใหกับเพศหญิงหรืออาจใชเครื่องมือไปวัดใหไดตัวเลขแทนคุณลักษณะ
ตางๆ  เชน  ใชไมบรรทัดวัดความกวางของหนังสือได 3.5 นิ้ว ใชเครื่องชั่งน้ําหนักของเนื้อหมูได 
0.5 กิโลกรัม  ใชแบบทดสอบวัดความรอบรูป ในวิชาภาษาไทยของเด็กชายแดงได 42 คะแนน และ
ในการวัดผลมีอยู 2 ประเภท คือ 1 วัดทางตรงวัดคุณลักษณะที่ตองการโดยตรง  เชน สวนสูงน้าํหนกั 
2 วัดทางออม วัดคุณลักษณะที่ตองการโดยตรง ไมไดตองวัดโดยผานกระบวนการทางสมอง เชน 
วัดความรู วัดเจตคติ วัดบุคลิกภาพ 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545:166) ไดใหทัศนะไววา การวัดผลเปนการกระบวนการ
ที่กําหนดตัวเลขให กับวัตถุส่ิงของหรือบุคคลตามความมุงหมายและเปรียบเทียบลักษณะความแตกตาง
ที่ปรากฏอยู ในสิ่งที่จะวัดนั้นๆ เชน น้ําหนัก ขนาดของวัตถุ ผลที่ไดจากการวัดจะเปนจํานวนตัวเลข 
เชน เด็กชายไก ไดคะแนนวิชาคณิตศาสตร 65 คะแนน เปนการวัดในเชิงปริมาณ 

สรุปวา การวัดผล หมายถึง กระบวนการในการกําหนดหรือหาจํานวนปริมาณอันดับ 
หรือรายละเอียดของคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมความสามารถของบุคคล โดยใชเครื่องมือเปนหลัก
ในการวัด 

สมนึก ภัททิยธนี (2541:3) ไดใหทัศนะไววา การประเมินผลเปนการตัดสินหรือ
วินิจฉัยส่ิงตาง ๆ ที่ไดจากการวัดผลโดยอาศัยเกณฑ การพิจารณาอยางใดอยางหนึ่ง 

สรุปวา การวัดผลประเมินผล หมายถึง การปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
ที่ไดจากการเรียนการสอนซึ่งเกี่ยวกับการวางแผนการจัดทําเครื่องมือวัดผล การกําหนดเกณฑการ
ประเมินผล การนําผลที่ไดจาการประเมินปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น ซ่ึงผูบริหารตองคอย
พัฒนาสงเสริม กํากับดูแล นิเทศผูสอนใหมีความรู ทักษะ เร่ืองการวัดผลและประเมินผลอยาง
สม่ําเสมอ 
 
6.  แนวทางการบริหารงานวชิาการ 
  

แนวทางการบริหารงานวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่ตามกฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2545 ดังนี้ 
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1. การบริหารและการพัฒนาหลักสูตรจัดใหมีการสงเสริมสนับสนุน ใหสถานศึกษา
จัดทําสาระหลักสูตรทองถ่ิน ตามสภาพปญหาในชุมชนและสังคมของเขตพื้นที่การศึกษา 

2. จัดระบบบริหารงานวิชาการ ใหครอบคลุมงานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
การศึกษาเอกชน บุคคลและองคกรอ่ืน การอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  

3. สงเสริมใหสถานศึกษาปฏิรูปการเรียนรู ตามแนวการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (หมวด 4 มาตรา 22-23) 

4. สงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
5. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาการพัฒนาการของผูเรียน 

ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมการทดสอบควบคูไปกับกระบวนการ
เรียนตามแนวความเหมาะสมแตละรูปแบบการศึกษา 

6. สงเสริมใหสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรร
โอกาสการศึกษาตอ และนําผลการประเมินผูเรียนมาใชในการประกอบพิจารณาโดยกําหนดเปน
ระเบียบหรือกฎเกณฑและวิธีการคัดเลือกเด็กเขาเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา 

7. สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้ง
สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสม 

8. สงเสริมใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาและสถาบันสังคมอื่นจัด
กระบวนการเรียนรูในชุมชน 

9. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ครอบคลุมถึงการ
ควบคุมคุณภาพการปรับปรุงคุณภาพและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม
หมวด 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

10. สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษารวมทั้ง
การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

สําหรับสํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน (2531) ไดกําหนดแนวทางบริหาร งานวิชาการ
โรงเรียนไว ไดแก 

1. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. การบริหารสื่อการเรียนการสอน ไดแก ตองจัดทําและจัดหาสื่อการเรียนการสอน

ซ่ึงอาจจะไดมาจากเงินงบประมาณ สงเสริมใหครูใชวัสดุที่มีอยูในทองถ่ิน ผลิตสื่อเอง โรงเรียน
จัดซื้อจัดหาวัสดุใหครูผลิต การบริจาค หรือใหคณะครูและนักเรียนชวยกันผลิต มีการบํารุงรักษาสื่อ
การเรียนการสอน โดยจัดใหมีระบบการเก็บที่เปนระเบียบและสะดวกตอการนําไปใช มีการจัดเก็บ
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อยางเหมาะสมกับสภาพ มีสถานที่จัดเก็บรักษาและใชบริการอยางเปนเอกเทศมีการซอมแซมและ
บํารุงรักษาโดยเฉพาะ 

3. การใชหองสมุดกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน มีหนังสือคนควาสําหรับครู 
เชน หลักสูตร มีหนังสือคนควาสําหรับเด็ก มีการจัดหองสมุดเปนระเบียบสวยงาม มีการจัดบริการ
และกิจกรรมหองสมุด ใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดหองสมุด จัดหองสมุดเคลื่อนที่ จัดกิจกรรม 
สงเสริมการใชหองสมุด 

4. การจัดหองพิเศษกับการสนับสนุนการเรียนการสอน ตองมีการจัดหองหรือสถานที่
เพื่อใชกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะ โดยเปนสัดสวนและมีขอบเขตชัดเจน 
 
7.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
                    

กัญนิภา  พราหมณพิทักษ (2535) ไดสํารวจความเปนไปไดในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวการสอนของกรมวิชาการจากครูผูสอนระดับประถมศึกษาทุกกลุมประสบการณ 
ในโรงเรียนรวมพัฒนาการใชหลักสูตรของกรมวิชาการ จํานวน 126 คน โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเมื่อเดือนมิถุนายน 2533 ในดานความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการ 9 ประการ เมื่อพิจารณาภาพรวมพบวา ครูผูสอนในแตละกลุมประสบการณ  มีความรูความ
เขาใจระดับปานกลางเกือบทุกเรื่อง กลาวคือ ความหมายกิจกรรม การใชส่ือและการวัดประเมินผล 
ในดานกิจกรรมที่ครูผูสอนสวนใหญในแตละกลุมประสบการณใชมากที่สุด เมื่อจําแนกออกแตละ
ทักษะพบวา ทักษะตระหนักในปญหาและความจําเปนไดแก การแสดงบทบาทสมมุติ การศึกษากรณี
ตัวอยาง และการศึกษาจากสถานการณจริง ทักษะการคิด วิเคราะห วิจารณ ไดแก การใชคําถามนํา 
ทักษะการสรางทางเลือกอยางหลากหลายไดแก การอภิปรายและระดมสมอง ทักษะกําหนดและลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ไดแก การศึกษาสถานการณจริง การรายงานผลการปฏิบัติ และการติดตามผลงาน  
ทักษะปฏิบัติดวยความชื่นชมไดแก การยกยองชมเชยและติดตามผลงาน ทักษะประเมินระหวางปฏิบัติ 
ไดแก การบันทึกผลการปฏิบัติ การตรวจสอบและสรุปผลการปฏิบัติงาน ทักษะการปรับปรุงใหดีขึ้นอยู
เสมอ ไดแก การระดมสมอง บันทึกผลการปฏิบัติ ศึกษาจากสถานการณจริง และเผยแพรผลการปฏิบัติ 
ทักษะการประเมินผลรวมเพื่อใหเกิดความภูมิใจ ไดแก การสรุปผลการปฏิบัติงานและการเผยแพร
การปฏิบัติ 

จันทร  ภักดีวงศ (2538) ไดศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวา  สภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาในดาน
ระบบบริหารการศึกษามีการปฏิบัติในระดับมากมีการประชุมวางแผนโครงการกําหนดการปฏิบัติงาน
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และปฏิบัติงาน มีการประเมินผลการตามแผนงานและโครงการเพื่อนํามาเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนในปตอไป มีการกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพ พัฒนาทรัพยากรมนุษย และยกระดับ
คุณภาพชีวิต ดานบทบาทหนาที่ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก  
ผูบริหารโรงเรียน พนักงานครูเทศบาลและกรรมการการศึกษามีบทบาทในการปฏิบัติในระดับมาก  
ใหการสนับสนุนทั้งทาง ดานวัสดุ อุปกรณตาง ๆ  ทางดานวิชาการในการอบรมสัมมนา จัดสรรงบประมาณ
ใหเพียงพอแกความตองการ ดําเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ และกิจกรรมใหตรงตามเปาหมาย  
และนโยบายที่วางไว ดานสภาพแวดลอมตาง ๆ มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง การศึกษาจะบรรลุ
จุดประสงคไดนั้น ตองอาศัยปจจัยและความรวมมือจากหลายๆ ฝาย ทั้งนี้เพราะโรงเรียนเทศบาล
เปนโรงเรียนในสังกัดราชการบริหารสวนทองถ่ิน โรงเรียนเทศบาลจึงเปนศูนยกลางในการบริการ
ชุมชนและมีการดําเนินงานมากแผนงานและนโยบายของสํานักงานการศึกษาทองถ่ินใหชุมชนมี
สวนรวมในการดําเนินงาน การจัดการศึกษาดานสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐและเอกชน มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดรับงบประมาณจากสวนกลาง เทศบาลและหนวยงานอื่นๆ เปนอยางดี  
เพียงพอตอการจัดการศึกษาในแตละการศึกษา ดานการจัดระบบการเรียนการสอนมีการปฏิบัติอยู
ในระดับมากมีการเตรียมการสอนการวางแผนการสอนการศึกษาเอกสารหลักสูตรประกอบการ
ศึกษาการวางแผนการสอนมีการประชุมชี้แจงนโยบายและแผนงานตางๆ มีการจัดเอกสารหลักสูตร
ประกอบการสอน วัสดุอุปกรณใหครูผูสอน ครูผูสอนมีวิธีการที่เหมาะกับเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนการสอน มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสม่ําเสมอ เพื่อใหนักเรียนและการ
เรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของหลักสูตร 

จํานง สมควร (2545) ไดศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา การปฏิบัติงานเกือบทุกงาน
เกี่ยวของกับงานวิชาการในโรงเรียนและยังพบวาสวนที่ยังไมไดปฏิบัติไดแก ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน ปฏิบัติงานที่วางไว ประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน จัดทําสื่อการเรียน วัดและประเมินผลการเรียนรูจากสภาพจริง  ประเมินผลการ
ดําเนินงานหองสมุด กําหนดบทบาทของผูนิเทศไวอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังพบปญหาการขาดแคลนครู  
ครูไมเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน ขาดแคลนงบประมาณ ไมมีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง หนังสือหองสมุดไมเพียงพอ ขาดครูผูทําหนาที่บรรณารักษและผูนิเทศอยางจริงจัง
ตอเนื่อง 

ชะเวง  ตั่งไล (2540) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารการศึกษากับผลการ
ปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง พบวา 
ผูบริหารโรงเรียนมีความรูกระบวนการบริหารการศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับต่ํากวา
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ปานกลาง ยกเวนดานการรายงานอยูในระดับสูงกวาปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 และมี
ความรูกระบวนการบริหารการศึกษาสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน 

เฉลิมชัย อาคาสุวรรณ (2541) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่
ไดรับรางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมวันประถมศึกษาแหงชาติในจังหวัดสงขลา พบวาการปฏิบัติงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อจําแนกตามขอบขายมีงานการเรียน
การสอน งานวัดและประเมินผล งานหองสมุด และงานสงเสริมการสอน อยูในระดับมาก สวนงานอื่น ๆ 
อยูในระดับปานกลาง ครูผูสอนที่มีเพศตางกันมีทัศนะตอการปฏิบัติงานวิชาการ ของผูบริหารโรงเรียน
โดยรวมไมแตกตางกัน แตในงานวัดและประเมินผลครูผูสอนเพศชายมีทัศนะสูงกวาครูผูสอนเพศหญิง 
ครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีทัศนะตอการปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ครูผูสอนที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตาง
กันมีทัศนะตอการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนแตกตางกันยกเวนงานหองสมุดที่ไมแตกตางกัน  

ทองคํา บัวอินทร (2542) ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานทางวิชาการของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา สภาพการดําเนินงานทาง
วิชาการตามเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนประถมศึกษาอยูในระดับที่นาพอใจ  ซ่ึงมาตรฐานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับหลักสูตรและโรงเรียนมี
การจัดแหลงเรียนรูและส่ิงสนับสนุนอื่นๆที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน  จัดการนิเทศการศึกษา
อยางเปนระบบ  และพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับนักเรียนและทองถ่ินมีคาเฉลี่ยตามลําดับ 

ผจญ กุณา (2540) ไดศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาการบริหารวิชาการโรงเรียนกันดาร 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองเชียงราย ผลการศึกษาพบวา  การปฏิบัติโดยเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากสวนแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกันดารทั้ง  9  งาน พบวา ควรมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  โดยการนําสภาพปญหา  ความตองการของทองถ่ินมา
เปนขอมูลในการจัดทําหลักสูตร ครูผูสอนควรเตรียมการสอนใหสอดคลอง กับสภาพผูเรียน สนับสนุน
ใหครูผูสอนไดผลิตส่ือการเรียนการสอนขึ้นใชเอง การวัดผลและประเมินผลตองสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู โดยใหครอบคลุมทั้งดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย สวนงานหองสมุด
ควรจัดหาหนังสือประเภทตางๆ ไวบริการใหเพียงพอและจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนเขามา
มีสวนรวมมากที่สุดนอกจากนี้ควรมีการวางแผนการนิเทศไวอยางเปนระบบ ควรจัดกิจกรรมสนอง
ความตองการของผูเรียนและเหมาะสมกับสภาพของทองถ่ิน ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาส
พัฒนาตนเองในการประชุมอบรมทางวิชาการ 
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พงษศักดิ์   อินทราม (2536) ไดศึกษาสภาพและปญหางานวิชาการประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดศรีสะเกษ  ผลการศึกษาพบวา  การดําเนินงานทางวิชาการ  9  งาน  
มีดังนี้ ไดมีการสงเสริมครูทําการศึกษาเขาใจหลักสูตรดวยตนเอง มีการปรับแผนการสอนเพื่อนํา  
ไปใชใหเหมาะสมกับทองถ่ิน สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหาบทเรียน แตยืดหยุน
ตามสภาพทองถ่ิน และใหมีการบันทึกการสอนไวลวงหนา จัดหาสื่อการสอนโดยซื้อดวยเงิน งบประมาณ 
มีการสงเสริมการใชส่ือและจัดหองบริหารสื่อการเรียนการสอนอยางเปนระบบ มีการวัดผลการเรียนรู
ตามจุดประสงค และนําผลที่ไดไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ มีการจัด
หองสมุดเปนระบบ ผูบริหารเปนผูนิเทศภายในการวางแผนวิชาการ โดยใชขอมูลปญหาจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนการสอน ควบคุม กํากับ และประเมินผลการปฏิบัติงาน วางแผนดวยจัดกิจกรรมสงเสริม
การเรียนการสอน โดยใหนักเรียนปฏิบัติและใหครูมีสวนรวม โดยใหผูบริหารเปนผูประเมินกิจกรรมที่
จัดมีการสํารวจตามความตองการในการจัดสงผูอบรม พรอมทั้งสงเสริมใหครูเขาอบรมจากหนวยงานอื่น
ที่จัดขึ้น และประเมินผลเมื่อกลับมาปฏิบัติงาน ในสวนมีปญหาที่พบ ไดแก ขาดแคลนครูที่ชํานาญ
เฉพาะกลุมประสบการณและขาดเจาหนาที่มีความรูเร่ืองหองสมุดโดยเฉพาะ 

สุภาพ หงษทอง (2540) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพะเยาประสาธนวิทย  
ผลการศึกษาพบวา การจัดตารางการเรียนการสอนไมเหมาะสมกับสภาพความตองการของบุคลากร  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางรายวิชาไมเปนที่พอใจ ส่ือการสอนมีไมเพียงพอ การจัดครูเขาสอนไมตรง
ตามวุฒิและประสบการณ การจัดฝกอบรมครู การประชุมสัมมนาทางวิชาการมีนอย การจัดแผนการ
เรียนไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน ไมสงเสริมใหนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูอยาง
แทจริง 

เสาวคนธ โอภาสถิรกุล (2537) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนปรินส
รอยแยลสวิทยาลัย ในปการศึกษา 2535 พบการศึกษาวา มีการปฏิบัตินอยในเรื่อง จํานวนหนังในหองสมุด  
ขอบเขตการใชบริการหองสมุด การประสานงานระหวางครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา จํานวนหองปฏิบัติ  
หองเรียน และมีการปฏิบัติงานในระดับปานกลางในเรื่อง การจัดกระบวนวิชาตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนเลือก
เรียนตามความถนัดและความสนใจการจัดทําขอมูลและสถิติเพื่อปรับปรุงพัฒนา การจัดครูสอนแทน  
การจัดบริการโสตทัศนูปกรณการสํารวจวิเคราะหความตองการวัสดุอุปกรณในหมวดวิชาตาง ๆ 
การเก็บรักษาสื่ออุปกรณที่มีอยูแลว ในแตละหมวดวิชาอยางเปนระเบียบ การสงเสริมการผลิตและ
การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใชในการสอน การวิเคราะหและปรับปรุงเครื่องมือวัดผลในแตละ
หมวดวิชา การจัดกิจกรรมการนิเทศการสอน การบํารุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบใหอยู
ในสภาพดี แข็งแรง มั่งคง สะอาด และมีระเบียบ การควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียนใหเหมาะสม
ไมเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน และการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมนักเรียนอยางมี
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ประสิทธิภาพสวนปญหาอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการในดานตาง ๆ ดังนี้ครูบางสวนไมเขาใจ
เร่ืองหลักสูตรครูไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนเนื่องจากเคยชินกับแนวปฏิบัติปฏิบัติเดิมครูไม
ชํานาญในการเขียนแผนการสอนและไมปฏิบัติตามแผนการสอน จํานวนนักเรียนในแตละหอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  มีมากเกินไป การสอนซอมเสริมยังไมมีประสิทธิภาพ  ครูไมมีเวลา
เพียงพอในการสอนซอมเสริม เพราะไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมพิเศษตาง ๆ ของโรงเรียนและ
ครูขาดบอย   

อัมพร  ฟุงเฟอง (2540) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมือง
เชียงราย ผลการศึกษาพบวาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเชียงราย  
ไดมีการกําหนดเปนหมายและวางแผนไวชัดเจน มีความพรอมในเรื่องของหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร มีส่ิงอํานวยความสะดวกในเรื่องวัสดุการ
เรียนการสอน ตลอดจนสงเสริมการนําไปใช มีหองสมุดเปนสัดสวนและไดรับการสนับสนุน
หนังสืออยางเพียงพอ มีกิจกรรมการนิเทศเพื่อชวยปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของครู รวมทั้ง
มีการวัดผลประเมินผล สอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหาของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีผูนําเสนอ
ปญหาบางประการ คือ ครูมีภาระงานหลายดาน หรือสอนหลายวิชา หองสมุดขาดเจาหนาที่
บรรณารักษโดยเฉพาะ  ปญหาเหลานี้ไดเสนอใหใชวิธีการประชุมเพื่อรวมกันแกปญหาดังกลาว 

กิตติพงษ  เมืองยศ (2541) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนตนใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา ผลการศึกษาการบริหารงาน
วิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดลําปาง ตามความคิดเห็นของผูบริหาร พบวา ในการบริหารงานวิชาการสวนใหญไดปฏิบัติ
ทั้ง 4 งาน คือ งานสื่อการเรียนการสอนและการใชแหลงทรัพยากรทองถ่ิน งานนิเทศทางวิชาการ  
งานวัดผลและประเมินผล งานหลักสูตรและการใชหลักสูตร สวนครูผูสอนสวนใหญ เห็นวาในการ
บริหารงานวิชาการสวนใหญไดปฏิบัติทั้ง 4 งาน คือ งานวัดผลและประเมินผล งานสื่อการเรียนการ
สอน และการใชทรัพยากรทองถ่ิน งานนิเทศทางวิชาการ และงานหลักสูตรและการใชหลักสูตร 
สําหรับปญหาการบริหารงาน พบวา การบริหารหลักสูตรและการใชหลักสูตร ทั้งผูบริหารและ
ครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจ สวนงานสื่อการสอนและการใชทรัพยากรทองถ่ินสวนใหญ
ไมไดจัดทําระเบียนแหลงวิทยากรทองถ่ินไว  ดานการนิเทศทางวิชาการยังขาดการนิเทศอยางเปน
ระบบและความตอเนื่อง และสวนงานวัดและประเมินผลยังขาดแบบสอบที่ไดมาตรฐาน 
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สมแพน จําปาหวาย (2542) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน พบวา มีสภาพการบริหารงาน
วิชาการทั้ง 7 ดาน คือ ดานการบริหารหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานวัสดุอุปกรณและส่ือการ
เรียนการสอน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ปญหาในการบริหารงานทั้ง 7 ดานอยูในระดับมาก 
โรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันมีสภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05 ผูตอบแบบสอบถามเสนอใหโรงเรียนเนนดานการเรียนการสอน และดานการวัดและ
ประเมินผล 

รุง  ลอยเลิศ (2542) ไดศึกษาการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา 
อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  ผลการศึกษาพบวา  โรงเรียนไดดําเนินงานดานการบริหารงานวิชาการ 
ดานการสอนและดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในทุกปจจัยยอยแตพบวาบางปจจัย
ยอยยังดําเนินงานไดไมถูกตองหรือครบถวนตามหลักการและขั้นตอน ซ่ึงเปนเหตุใหชุมชนขาด
ความเชื่อมั่น ขาดความศรัทธาตองานวิชาการของโรงเรียน ไดแก การสรางบรรยากาศทางวิชาการ 
การพัฒนาครูทางดานวิชาการและการสอน การใชนวัตกรรมการสอน การใชเทคโนโลยีทางการ
สอนและสื่อการสอน การสอนซอมเสริม และการใชทรัพยากรในชุมชน 

สําหรับขอเสนอแนะทางการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ  พบวา ดานการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนควรรวมมือกับชุมชน ประชุม ปรึกษาหารือเพื่อวางแผนงานวิชาการ ผูบริหารควรเปนผูนํา
ในการสรางบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน และสงเสริมใหครูเขารับการอบรมประชุม สัมมนา 
เพื่อพัฒนาครูทางดานวิชาการและการสอนอยูเสมอ ควรสรางขวัญและกําลังใจแกครูโดยการยกยอง 
ชมเชย ใหกําลังใจในการปฏิบัติ ควรมีพฤติกรรมเปนผูนําทางวิชาการเพื่อเปนแบบอยางแกครู และ
ควรทําการนิเทศการสอนในลักษณะการใหความรูแกครูอยูเสมอ ดานการสอน ครูผูสอนควรศึกษา
หลักสูตรกอนการวางแผนและเตรียมการสอน ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียน
เปนศูนยกลาง ควรใชวิธีการวัดผลประเมินและการสอนซอมเสริมอยางหลากหลายและเหมาะสม
กับนักเรียน โรงเรียนควรอบรมใหครูผูสอนสามารถใชนวัตกรรมอยางหลากหลาย และเหมาะสม
โรงเรียนควรอบรมใหครูผูสอนสามารถใชนวัตกรรมการสอน เทคโนโลยีทางการสอนและสื่อการ
สอนประกอบการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน     
โรงเรียนควรสรางความศรัทธาดานวิชาการตอชุมชนและรายงานเกี่ยวกับตัวนักเรียนใหผูปกครอง
ทราบ ออกเยี่ยมเยียนผูปกครองนักเรียนและนักเรียนตามบาน ใชทรัพยากรในชุมชนประกอบการ
เรียนการสอน และใชส่ิงพิมพประชาสัมพันธโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ ควรขอความชวยเหลือและ
ความรวมมือจากชุมชนเปนครั้งคราว โดยเนนทางดานวิชาการเปนหลัก 
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รุงศิริน ไตรโยธี (2542) ไดศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา การเตรียมการนิเทศ
ภายในมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก คือการแตงตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายในเพื่อรับผิดชอบ
และมอบหมายงาน สําหรับกระบวนการนิเทศภายในที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงลําดับได
ดังนี้ การวางแผนการนิเทศภายใน การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการการปฏิบัติการ
นิเทศภายใน และการประเมินผลการนิเทศภายในปญหาและขอเสนอแนะของการนิเทศภายใน  
พบปญหาในเรื่องผูนิเทศมีงานที่รับผิดชอบมากไมมีเวลาดําเนินการนิเทศ นิเทศไมตอเนื่อง ขาดการ
ประเมินผล ผูรับการนิเทศไมมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศ ขอเสนอแนะคือ ควรจัดอบรม
สัมมนาในเรื่องการนิเทศภายในใหแกผูนิเทศและผูรับการนิเทศใหเขาใจมีการระดมความคิด
วางแผนรวมกัน 

ธํารงชาติ ธรรมชาติ (2542) ไดศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
แตเมื่อพิจารณาแตละงานพบวา งานนิเทศภายในอยูในระดับปานกลาง สวนงานอื่นๆ อยูในระดับมาก 
จําแนกตามตัวแปรประสบการณ พบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีประสบการณตางกัน  
มีการปฏิบัติงานวิชาการโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบ
แตละงาน พบวา งานหองสมุดผูบริหารปฏิบัติงานแตกตางกันนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 จําแนก
ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน พบวา ขนาดของโรงเรียนที่สังกัดตางกันมีการปฏิบัติงานวิชาการ  
ไมแตกตางกัน แตเมื่อทดสอบแตละงาน พบวา งานประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่.05 

พิเชฏฐ  ดงปตถา (2544) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานครสวนใหญมีการจัดการควบคุมติดตาม และพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ทั้ง 8 ดาน  
คือ ดานการวางแผนงานทางวิชาการ มีการประเมินผลการวางแผนโดยสรุป และรายงานผลเมื่อส้ิน
ปการศึกษา ดานหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร มีการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร
โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน มีหลักการจัดครูเขาสอน โดยจัดตาม
ความสามารถและความถนัดของครู ดานการนิเทศการศึกษา มีการมอบหมายหนาที่การนิเทศ
การศึกษา มีการมอบหมายหนาที่การนิเทศใหผูชวยผูบริหาร ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ  ดานวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน  
มีการเก็บรักษาสื่อ โดยใหครูผูสอนเก็บเอง ดานหองสมุดมีการประเมินผลการใชหองสมุด โดย
ประเมินผลจากสถิติผูมาใชหองสมุด และดานการวัดผลและประเมินผล มีการติดตาม ประเมินผลและ
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รายงานผลการประเมินการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน โดยตรวจสอบผลการเรียนใน
แตละภาคเรียน สวนปญหาการบริหารงานวิชาการที่พบ คือ บุคลากรของโรงเรียนเขาใจกระบวนการ
ปฏิบัติงานวิชาการไมตรงกัน ครูบางคนไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร 
โรงเรียนขาดการนิเทศการสอนอยางสม่ําเสมอ ขาดสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม ขาดงบ 
ประมาณในการจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตรและหนังสือตําราและยังขาดเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่ไดมาตรฐาน 

สมชาย คงสวาง (2544) ไดศึกษาความตองการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา พบวา ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา มีความตองการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการโดยภาพรวมและรายองคประกอบอยูในระดับมาก ผูบริหารที่มีประสบการณการดํารง
ตําแหนงตางกัน มีความตองการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและรายองคประกอบ 
ไมแตกตางกัน ผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกัน มีความตองการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริหาร
โรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่มีหองเรียนตั้งแต 12 หองเรียนขึ้นไป มีความตองการพัฒนา 
การบริหารงานวิชาการมากกวาผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีหองเรียนต่ํากวา 12 
หองเรียน เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวา งานหองหองสมุดและงานนิเทศภายในไม
แตกตางกัน และขอเสนอแนะนั้นควรจัดใหมีโรงเรียนผูนําการใชหลักสูตร เพื่อเปนตนแบบ ควรมี
ครูเพียงพอตรงกับความตองการ ควรมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการเรียนการสอน 
ควรนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงการสอนของครู ควรมีหองสมุดเปนเอกเทศและมี
หนังสือเพียงพอ ควรสงเสริมใหครูนิเทศกันเอง ควรประชุมวางแผนการดําเนินงานกันทุกฝายและ
ควรใหบุคลากรเขารับการอบรมทุกครั้ง 

สุพจน  อริยะจักร (2545) ไดศึกษาการพัฒนางานวิชาการดานการจัดการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนวัดปากกลอง สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ผลการศึกษา
พบวา ความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ในการบริหารงาวิชาการดานการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนวัดปากลอง พบวาสวนใหญพึงพอใจดานการจัดหองสมุดและงาน
สงเสริมการสอน เพราะโรงเรียนสามารถพัฒนา และปรับปรุงหองสมุดใหกวางขวางขึ้น สะดวกตอ
การศึกษาคนควาของครู นักเรียน และชุมชน มีการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดเพิ่มเติมอยูเสมอ 
รวมทั้งในหองสมุดมีหนังสือหลากหลายประเภท นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
กระตุนใหนักเรียนไดเขาไปใชหองสมุดอยางสม่ําเสมอ ที่สําคัญที่สุดที่พึงพอใจคือ เปดโอกาสให
ชุมชนไดเขามาใชบริการศึกษาคนควาในหองสมุดไดทุกวันอีกดวย สําหรับสิ่งที่สวนใหญพึงพอใจนอย 
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ไดแก การจัดสื่อการเรียน เพราะปจจุบันโรงเรียนวัดปากกลองมีส่ือการเรียนนอย โดยเฉพาะสื่อการ
เรียนที่ทันสมมัย ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สวนความ
ตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ในการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนการสอน 
พบวาสวนใหญมีความตองการเกี่ยวกับการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยโดยเฉพาะสื่อ
ประเภทเครื่องมือ หรือโสตทัศนูปกรณ เพราะจะทําใหการถายทอดความรูจากครูไปยังนักเรียนเกิด
การเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

วรเชษฐ จันทรภิรมย (2546) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาไดมีการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาทุกดาน ทั้ง 9 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน  
ดานการประเมินผล ดานการเรียนการสอน ดานการประเมินผล ดานการนิเทศภายใน ดานการ
พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ ดานการบริหารโครงการ ดานการวิจัยและการพัฒนาและการ
บริหารงานดานวิชาการดานการประเมินผลงานปญหาการบริหารดานวิชาการดานหลักสูตรคือ ครู
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําสาระตางๆ ของหลักสูตรใหม ขอเสนอแนะ ควรจัดอบรมให
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําสาระหลักสูตรการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แกคณะครู และผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดถึงผูเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ ปญหา
การบริหารงานวิชาการดานการเรียนการสอน คือ สถานศึกษาขาดแคลนครู จํานวนครูไมครบชั้น 
ขอเสนอแนะ ควรจัดรวมโรงเรียนของหองเรียนที่อยูใกลเคียงเขาดวยกัน ปญหาทางดานการ
บริหารงานวิชาการดานการวัดและประเมินผล คือการวัดและประเมินผลไมเปนไปตามสภาพที่
แทจริง ขอเสนอแนะ ควรมีการประเมินผลตามสภาพความเปนจริง ปญหาการบริหารงานวิชาการ
ดานการนิเทศภายใน คือการขาดการวางแผนการนิเทศขอเสนอแนะ การวางแผนและการแตงตั้ง
คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการนิเทศภายใน ปญหาการบริหารงานวิชาการดานพัฒนาบุคลากร
ทางวิชาการ คือขาดการสงเสริมและการพัฒนาใหครูไดศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่ประสบ
ผลสําเร็จ ขอเสนอแนะ ควรวางแผนในการสงเสริมและพัฒนาครูใหเปนไปอยางตอเนื่อง ปญหา
การบริหารงานวิชาการดานการวิจัยการพัฒนา คือ ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ไมมีความรูความ
เขาใจในการจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน ขอเสนอแนะควรดําเนินการสงเสริมและจัดอบรมใหความรู
และการทําวิจัยในชั้นเรียน ปญหาการบริหารงานวิชาการดานการบริหารโครงการทางวิชาการคือ 
ขาดกํากับ ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง ขอเสนอแนะ ควรวางแผนในการจัดทําโครงการ
ทางวิชาการโดยตองกํากับติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง ปญหาการบริหารงานวิชาการดานการ
บริหารระบบสารสนเทศคือ ขาดการนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการกําหนดเปน  
ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา ขอเสนอแนะควรจัดเก็บขอมูลสารสนเทศใหครบทุกดาน และปญหาการ
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บริหารงานวิชาการดานประเมินผลงานทางวิชาการคือ ขาดการวางแผนในการประเมินผลงานทาง
วิชาการ 

มานพ  วรรณภิละ (2549) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
ผลการวิจัยพบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความเห็นวาการจัดประชุมคณะครูและ
ผูเกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมายเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร  กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนจากสภาพ
ปญหาความตองการหรือความจําเปนของชุมชนทองถ่ิน  เปดโอกาสใหคณะครูและบุคลากรทุกฝาย
มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จัดแหลงเรียนรูที่หลากหลายและสอดคลองกับสภาพ
ทองถ่ิน จัดอบรมครูผูสอนและผูเกี่ยวของเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล จัดอบรมเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับเทคนิคแกครูผูสอน  สรางเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามรายการ  
สํารวจปญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนําไปใชในการวางแผนนิเทศภายใน 
สงเสริมใหครูผูสอนจัดเก็บขอมูลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  ใหครูผูสอนมีสวนรวมในการ
นิเทศภายใน  จัดส่ิงอํานวยความสะดวกในการนิเทศภายใน สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาใหทําผลงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพตนเองใหกาวหนาอยูเสมอ 

 
กรอบแนวคิดในการทําวิจัย  (Conceptual Framework) 
 

 
                  
 

ทัศนะ 
 
 
 
 

การบริหารงานวิชาการ 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ   
    เทคโนโลยีทางการศึกษา 
3. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
4. การนิเทศการศึกษา 
5. การวัดผลและประเมินผล  

บุคลากรในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
แมฮองสอน เขต 1 

1. ผูบริหาร 
2. ครูวิชาการ 
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