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บทที่  2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

     ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ผูวิจัยไดศึกษา  คนควา  เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ  ดังนี้

2.1    ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ
2.1.1   การจัดการศึกษาพิเศษ
2.1.2   แนวคิดและความจําเปนในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ
2.1.3   การจําแนกประเภทของความพิการ
2.1.4  รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิการ

2.2    บทบาทหนาที่ของผูบริหารตองานวิชาการ
2.3    คุณลักษณะของผูบริหารงานวิชาการ
2.4    ขอบขายการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล
2.5    การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

2.5.1   การวางแผนงานวิชาการ
2.5.2   การบริหารงานวิชาการ
2.5.3   การจัดการเรียนการสอน
2.5.4   การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ
2.5.5   การวัดผลและการประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
2.5.6   การประเมินผลการจัดการงานวิชาการ

2.6    งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.6.1  งานวิจัยในประเทศ
2.6.2  งานวิจัยตางประเทศ

                 2.7    สรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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2.1   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ

การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยไดรับอิทธิพลและแนวคิดในการจัดการศึกษาใหแก
คนพิการจากตางประเทศในระยะแรกเริ่มจากการจัดการศึกษาพิเศษแบบเฉพาะความพิการ  โดยมี
การจัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดเปนครั้งแรกเมื่อ  ป  พ.ศ.  2481  หลังจากนั้นไดมีการจัดการ
ศึกษาสําหรับคนพิการในแตละประเภทเพิ่มขึ้นอีกและตอมาจนถึงปจจุบัน   ไดมีการพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษาพิเศษ    เปนการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมปกติ  เชนเดียวกับพัฒนาการจัด
การศึกษาพิเศษในตางประเทศ

ในปจจุบันการจัดการศึกษาในรูปแบบเฉพาะความพิการ มีการดําเนินการจัดการศึกษา
ใหกับบุคคลที่มีความพิการในระดับรุนแรงจนไมสามารถไปเรียนรวมในโรงเรียนปกติได   โดย
จัดใหแกเด็กที่มีความบกพรองในดานตางๆ  4  ประเภท  ไดแก  ความบกพรองทางการมองเห็น        
ความบกพรองทางการไดยิน    ความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพและความบกพรองทาง
สติปญญา   ซ่ึงเริ่มจากรูปเฉพาะความพิการและมีการพัฒนามาเปนการเรียนรวม   ในแตละประเภท
ไว  ดังนี้

1)   การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการมองเห็น

การจัดการศึกษาสําหรับเด็กตาบอดในประเทศไทยเอกชนเปนผูเร่ิม   โดยสตรีตาบอด

ชาวอเมริกัน  ช่ือ  เจเนวีฟ  คลอฟลด  (Genevieve  Caulfield)  ไดเร่ิมประดิษฐอักษรเบรลล (Braille)
หรืออักษรนูนเปนภาษาไทย สําหรับเด็กตาบอดในป พ.ศ. 2481  และไดรับนักเรียนตาบอดเขามา
เรียนและฝกฝนคนตาบอดโดยใชอักษรเบรลลในกรุงเทพมหานคร   ซ่ึงนับเปนการจัดการศึกษา
พิเศษสําหรับเด็กพิการแหงแรกในประเทศไทย จากนั้นมีการจัดตั้งมูลนิธิและโรงเรียนการศึกษา
พิเศษสําหรับคนตาบอดเพิ่มขึ้นและขยายตัวอยางรวดเร็ว   สรุปลําดับเหตุการณสําคัญไดดังนี้   พ.ศ. 
2481   การจัดการศึกษาสําหรับเด็กตาบอดครั้งแรกโดย  เจเนวีฟ   คลอฟลด  พ.ศ. 2482  จัดตั้งมูลนิธิ
ชวยใหการศึกษาแกคนตาบอดในประเทศไทย   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการศึกษาใหแกคน
ตาบอดโดยไมจํากัดเพศเชื้อชาติ และศาสนา   พ.ศ. 2486  รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุน
การศึกษาของเด็กที่มีความบกพรองทางการมองเห็นเปนครั้งแรก   พ.ศ. 2494   ตั้งโรงเรียนสอนคน
ตาบอด   แหงแรกบริเวณแยกตึกชัย  ถนนราชวิถี  พ.ศ. 2502  ตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 
โดยมูลนิธิคนตาบอดภาคเหนือ  พ.ศ. 2502   มูลนิธิอเมริกันเพื่อคนตาบอด  (The American 
Foundation for the Blinds)  รวมกับกระทรวงศึกษาธิการไดวางโครงการนําเด็กบกพรองทางการ
มองเห็นเขาเรียนในโรงเรียนปกติใกลบานเปนบางครั้ง   โดยมีครูการศึกษาพิเศษเดินสอน
ไปชวยสอนในโรงเรียนที่มีเด็กบกพรองทางการมองเห็นในการเรียนรวม   พ.ศ. 2506  ตั้ง
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ศูนยฝกอาชีพคนตาบอด   อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  พ.ศ. 2509   กองการศึกษาพิเศษกรม-
สามัญศึกษาเริ่มโครงการทดลองใหเด็กที่มีความบกพรองทางการมองเห็นเรียนรวมกับเด็กปกติ
ในโรงเรียนของรัฐในสวนกลาง   พ.ศ. 2525  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
จัดการศึกษาใหเด็กที่มีความบกพรองทางการมองเห็นเรียนรวมกับเด็กปกติ   พ.ศ. 2533  กรม-
วิชาการรวมกับกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศ-
ไทยและองคการ  Helen  Keller  International   จัดทําโครงการนํารองตามรูปแบบการพัฒนา 
การสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษรวมกับเด็กปกติโดยจัดใหเด็กที่มีความบกพรองทางการมองเห็น
ไดเรียนรวมในโครงการ

2)   การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีการบกพรองทางการไดยิน
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีการบกพรองทางการไดยินไดเริ่มเปนครั้งแรกเมื่อ         

กองการศึกษาพิเศษ   กรมสามัญศึกษา เร่ิมโครงการทดลองสอนเด็กหูหนวกในหองเรียนหนึ่งของ
โรงเรียนเทศบาล 17   (วัดโสมนัสวรวิหาร)   เมื่อวันที่ 10  ธันวาคม 2495  อันเปนวันฉลองครบรอบ
ปแหงประกาศปฏิญญาสากล   วาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในการดําเนินการครั้งนั้น      
ม.ร.ว.เสริมศรี  เกษมศรี   ครูใหญเปนผูริเร่ิมดําเนินการสอนดวยตนเอง  การจัดการศึกษาสําหรับ  
เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินเริ่มเปนรูปธรรม  เมื่อไดมีการจัดสรางโรงเรียนสอนคนหูหนวก
แหงแรกขึ้นในป พ.ศ. 2500  ซ่ึงการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการ   ไดยินมพีัฒนาการ
มาเปนลําดับดังนี้  พ.ศ. 2495  เร่ิมโครงการทดลองสอนเด็กหูหนวก คร้ังแรกที่โรงเรียนเทศบาล  17  
(วัดโสมมัสวรวิหาร)  พ.ศ. 2500 ตั้งโรงเรียนสอนคนหูหนวกแหงแรก  และเปลี่ยนชื่อเปน         
โรงเรียนเศรษฐเสถียร  ในป พ.ศ. 2518  ใน  พ.ศ. 2504   ตั้งโรงเรียนสอนคนหูหนวกทุงมหาเมฆ
และโรงเรียนสอนคนหูหนวกที่จังหวัดตาก   ขอนแกน   สงขลา    เชียงใหม  และชลบุรี   ตอมาในป 
พ.ศ. 2521   ไดเปล่ียนชื่อโรงเรียนสอนคนหูหนวกทุงมหาเมฆเปนโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ  
สวนโรงเรียนที่จังหวัดอื่นๆ   เปล่ียนชื่อ เปนโรงเรียนโสตศึกษาและตอทายดวยจังหวัด  ปจจุบัน
โรงเรียนเหลานี้สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   กระทรวงศึกษาธิการ  เปดสอนตั้งแตระดับ
อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  พ.ศ.2512 เร่ิมจัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กหูตึงที่โรงเรียนอนุบาล
ละอออุทิศ   วิทยาลัยครูสวนดุสิต   (ปจจุบันเปนสถาบันราชภัฏสวนดุสิต)  พ.ศ. 2517   เร่ิมจัด
การศึกษาสําหรับเด็กหูตึงแบบเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนพญาไท   พ.ศ. 2529   สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   ไดเริ่มจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีการบกพรองทาง
การไดยิน   ใหเรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  และ
ดําเนินงานครบทุกจังหวัด  พ.ศ. 2533
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3)   การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ
ชวงป  พ.ศ. 2494 – 2495  ประเทศไทยมีเด็กที่เจ็บปวยดวยโรคไขสันหลังอักเสบหรือ

โรคโปลิโอเปนจํานวนมาก   สถานสงเคราะหแมและเด็กสาธรโดยความรวมมือจากองคกร
ชวยเหลือเด็กแหงสหประชาชาติจัดอาสาสมัครดูแลเด็กพิการและสงเขารับการบําบัดรักษา
ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาตามลําดับซึ่งเปนการเริ่มตนโครงการฟนฟูสมรรถภาพเปนครั้งแรก  
หลังจากนั้น   การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความพิการทางกายไดขยายตัวอยางรวดเร็ว   สรุป
เหตุการณตามลําดับดังนี้   พ.ศ. 2494   สถานสงเคราะหแมและเด็กสาธร   จัดอาสาสมัครดูแล
เด็กพิการจากโรคโปลิโอที่เขารับการบําบัดรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  พ.ศ. 2498  จัดตั้ง
มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ   มูลนิธิฯ ไดรับการทํางานชวยเหลือคนพิการตอจากสถานสงเคราะห
แมและเด็กสาธร พ.ศ. 2501 กระทรวงศึกษาธิการรวมกับมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการเริ่มโครงการ
สอนเด็กที่ปวยเปนโรคโปลิโอในโรงพยาบาลศิริราช  และตอมาไดขยายโครงการไปตามโรง-
พยาบาลตางๆ  อีก 10  แหง   พ.ศ. 2503  ตั้งศูนยบริการเด็กพิการและโรงเรียนสอนเด็กพิการ 
ที่อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ตั้งขึ้นเปนที่พักของเด็กพิการที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดที่เขามา
รับการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ    สวนโรงเรียนเด็กพกิารที่เปนโรงเรียนประเภทเอกชน  การกุศล
สําหรับเด็กพิการทางรางกายแหงแรกในประเทศไทย    ซ่ึงจัดสอนโดยครูจากกรมสามัญศึกษา 
พ.ศ. 2508  เปล่ียนชื่อโรงเรียนสอนเด็กพิการ  อําเภอปากเกร็ดเปนโรงเรียนศรีสังวาลย ตามพระนาม
ขององคอุปถัมภมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการปจจุบันเปนโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา-
พิเศษ   กระทรวงศึกษาธิการ  เปดสอนระดับอนุบาล  ถึงชั้นมัธยม ศึกษาปที่ 3  มีทั้งประเภทประจํา
และไป - กลับ

4)   การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาหรือเด็กปญญาออน

 เร่ิมมีการจัดการเรียนการสอนเปนชั้นเรียนพิเศษ   โดยกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษาไดจัดทํา
โครงการทดลองในโรงเรียน  5  แหง  เมื่อ พ.ศ. 2497  และตอมาไดมีการจัดชั้นเรียนในโรงพยาบาล        
ปญญาออน  ซ่ึงตอมาไดเปล่ียนชื่อเปน  โรงพยาบาลราชานุกูล และมีการแบงสวนงานการสอนเด็ก
ปญญาออนเปนโรงเรียนราชานุกูล  เปดการสอนเมื่อป พ.ศ. 2507  ซ่ึงในการดําเนินการจัดการศึกษา  
สําหรับเด็กปญญาออน   ไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระ-
บรมราชินูปถัมภ  ซ่ึงมีสวนสําคัญในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปญญาออน   การจัดการศึกษา
สําหรับเด็กปญญาออน  มีการพัฒนาการดังนี้  พ.ศ. 2497   กองการศึกษาพิเศษ   กรมสามัญศึกษา  
ทดลองจัดชั้นเรียนพิเศษเฉพาะเด็กปญญาออนในโรงเรียนวัดชนะสงคราม   โรงเรียนพญาไท 
โรงเรียนวัดหนัง   โรงเรียนพิบูลประชาสรรค และโรงเรียนวัดเวตวันธรรมวาส   และขยายเปน   
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7  โรงเรียน เมื่อ  พ.ศ. 2500    พ.ศ. 2507  เปดโรงเรียนราชานุกูลในโรงพยาบาลราชานุกูล  พ.ศ. 
2515  มูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ  จัดตั้งศูนยวิจัยเด็ก-
ปญญาออน     พ.ศ. 2520   ตั้งโรงเรียนปญญาวุฒิกรดําเนินการโดยมูลนิธิชวยคนปญญาออน
แหงประเทศไทยในพระราชบรมราชินูปถัมภ    เมื่อสําเร็จการศึกษาจะถูกสงไปฝกอาชีพตอที่
โรงเรียนราชานุกูล   พ.ศ. 2524   ขยายการศึกษาสําหรับเด็กปญญาออนไปที่จังหวัดเชียงใหม   
พ.ศ. 2527 ขยายการศึกษาสําหรับเด็กปญญาออนไปที่จังหวัดอุดรธานี  พ.ศ. 2530   ขยายการศึกษา
สําหรับเด็กปญญาออน  ไปที่จังหวัดสงขลา  พ.ศ. 2532   มูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ  ตั้งศูนยพัฒนาอาชีพสําหรับคนปญญาออนที่จังหวัดนนทบุรี  พ.ศ. 2540  
มูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ   ตั้งศูนยฟนฟูสมรรถภาพเด็ก
ปญญาออนเตรียมเด็กกอนวัยเรียนที่เปนเด็กปญญาออนในเขตสลัมคลองเตย

จากความเปนมาของการจัดการศึกษาพิเศษของประเทศไทย   จะเห็นวาในระยะเริ่มตน
มีการดําเนินงานในรูปแบบเฉพาะความพิการและเริ่มมีจัดการศึกษาในรูปแบบเฉพาะความพิการ  
และเริ่มจัดการศึกษาในรูปแบบเรียนรวมในป พ.ศ. 2505  สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
การมองเห็น  โดยในระยะแรกใหครูการศึกษาพิเศษไปชวยสอนในโรงเรียนเรียนรวม  และตอมา
ในป  พ.ศ. 2517   ไดเร่ิมจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสําหรับผูมีความบกพรองทางการไดยินที่
โรงเรียนพญาไทนับถึงปจจุบันไดมีการขยายการศึกษาพิเศษทั้งสองรูปแบบไปอยางกวางขวาง  
เมื่อกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหปการศึกษา  2542   เปนปการศึกษาสําหรับคนพิการและ
กําหนดนโยบายวา  “ผูพิการทุกคนที่อยากเรียนตองไดเรียน”  ไดสํารวจพบวามีจํานวนโรงเรียน
ที่จัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบการเรียนรวม  4,986  โรง และโรงเรียนเฉพาะความพิการ  52 โรง  
จํานวนครูการศึกษาพิเศษมีจํานวนทั้งสิ้น  1,847  คน   และจํานวนนักเรียนพิการในแตละประเภท
ที่เขาศึกษา ในปการศึกษา 2542  มีจํานวนรวมทั้งสิ้น  110,327  คน  เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา  2541  
ซ่ึงมีจํานวนนักเรียน  3,500  คน  ถึง 3  เทาตัวนับวาเปนอัตราเพิ่มที่สูงมาก  (สํานักงานคณะ-
กรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545 : 2)

2.1.1  การจัดการศึกษาพิเศษ
การศึกษาเปนกระบวนการและเครื่องมือในการพัฒนามนุษยในทุกดานไมวา

จะเปนความรูความสามารถ  บุคลิกภาพ   เจตคติ   คานิยม   คุณธรรม   จริยธรรม   ตลอดจน
การถายทอดทางวัฒนธรรมประเพณีเพื่อใหบุคคลเปนสมาชิกที่ดีของสังคม    ดังนั้นทุกคนจึงตอง
ไดรับการศึกษาตามสิทธิอันพึงมีของตนเอง    ซ่ึงไดกําหนดไวในธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540  ในมาตรา 43  มาตรา 81  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2542  
มาตรา 10   ในขณะเดียวกัน การจัดการศึกษาสําหรับผูที่มีความผิดปกติหรือคนพิการนั้น ไดให
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ความสําคัญเหมือนกับเด็กปกติ   โดยหลักในการจัดการศึกษาเชนเดียวกับเด็กปกติ  นอกจากนั้น
หนวยงานตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนไดพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมากขึ้น   เพื่อให
คนพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพใหสามารถชวยเหลือตัวเองไดและอยูรวมในสังคมกับบุคคลอื่น
ไดอยางมีความสุข

การศึกษาพิเศษ (Special  Education)  มีหนวยงานและนักการศึกษาหลายคนไดให
ความหมายของการศึกษาไว  ดังนี้

หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศกึษา  (2523 : 3)  ใหความหมาย   คําวา  การศึกษา

พิเศษ  ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษคือ  Special  Education  วาเปนการศึกษาและบริการพิเศษ  ซ่ึงรัฐหรือ
หนวยงานเอกชนจัดขึ้นหรือรวมมือกันจัดใหแกเด็กนักเรียน   หรือเด็กที่มีความตองการที่จําเปน
ดานการศึกษาพิเศษ  (Children with Special Education)   เพราะไมสามารถไดรับประโยชนอยาง
เต็มที่จากการจัดการศึกษาตามปกติได

เพชรรัตน  กิตติวัฒนากูล  (2530 : 9)  ใหความหมายของการศึกษาพิเศษไววา  
การศึกษาพิเศษ  หมายถึง  การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษทุกประเภทที่จัดขึ้นเพื่อชวยเหลือเด็กพิเศษ 
โดยจัดการศึกษาที่ใหความรูเพิ่มเติมเสริมเด็กพิเศษที่ยังขาดอยูหรือการจัดการศึกษาที่จัดใหเด็ก
พิเศษในดานรูปแบบหลักสูตร   วิธีสอน   ส่ือการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลของเด็กพิเศษใหสามารถพัฒนาศักยภาพของตนใหสูงสุด  โดยคํานึงถึงปรัชญาการ-
ศึกษาพิเศษเปนสําคัญ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ   กองวิจัยการศึกษา  (2530 : 3)  ไดให
ความหมายการศึกษาพิเศษไววา   การศึกษาพิเศษหมายถึงการศึกษาที่จัดขึ้นเปนพิเศษสําหรับบุคคล
ที่มีความบกพรองทางสมองหรือสติปญญา   ที่อาจจะไมสามารถรับบริการการศึกษาที่จัดใหแก
บุคคลปกติ   ทั่วไปตองมีสถานที่เรียน   อุปกรณการเรียนและบริการพิเศษตางๆ  เพื่อใหบุคคลที่มี
ความบกพรอง   ดังกลาวไดพัฒนาความสามารถใหเปนพลเมืองที่ดีมีประโยชนตอสังคม

จรัญ  ทองปยะภูมิ  (2531 : 24)  ใหความหมายของการศึกษาพิเศษไววา    การศึกษา
พิเศษ  คือ การศึกษาที่ยึดปรัชญา  การเอาเด็กเปนศูนยกลางตอความจําเปนสวนตัวของเด็ก แตละคน
และจัดการชวยเหลือสนับสนุนใหอยางเปนระบบ

วารี   ถิระจิตร  (2537 : 10 – 11)  ไดยึดหลักในการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กพิการ   ดังตอไปนี้

1)  ทุกคนมีโอกาสทัดเทียมกัน   ในการที่จะไดรับบริการทางการศึกษา   หากเด็ก-
พิการไมสามารถเรียนในโปรแกรมการศึกษาที่รัฐจัดใหเด็กปกติได    ก็เปนหนาที่ของรัฐที่จะตอง
จัดการศึกษาใหสนองความตองการของเด็กพิการ
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2)  เด็กพิการควรไดรับการศึกษาควบคูไปกับการบําบัด  และการฟนฟูสมรรถภาพ
ทุกดานโดยเร็วที่สุดในทันทีที่ทราบวาเด็กมีความบกพรอง   ทั้งนี้เพื่อเปนการเตรียมใหเด็กพรอม
ที่จะเรียนตอไปและใหมีการพัฒนาการทุกดานถึงขีดสูงสุด

3)  ควรคํานึงถึงการอยูรวมสังคมกับเด็กปกติอยางมีประสิทธิภาพ    จึงควรให
เด็กพิการไดเรียนรวมกับเด็กปกติมากที่สุดเทาที่จะทําได   เวนแตเด็กจะมีสภาพความพิการ  หรือ
ความบกพรอง ขั้นรุนแรงอันไมอาจเรียนรวมได   อยางไรก็ตามควรใหเขาไดสัมผัสกับสังคมของ
คนปกติ

4)  การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ    ตองปรับใหเหมาะสมกับสภาพความ-
เสียเปรียบของเด็กแตละประเภทโดยใชแนวการศึกษาของเด็กปกติ

5)  การศึกษาพิเศษและการฟนฟูบําบัดทุกดานสําหรับเด็กพิการ   ควรจัดเปน
โปรแกรมรายบุคคล  บางอยางอาจจัดเปนกลุมขนาดเล็กเฉพาะเด็กที่มีความบกพรองคลายคลึงกัน 
และมีระดับความสามารถใกลเคียงกัน

6)  การจัดโปรแกรมการศึกษาสําหรับเดก็พิการ  ควรเนนใหเด็กไดมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จ   เพื่อความมั่นใจวาแมตนจะมีความบกพรองก็ยังมีความสามารถเทากัน หรือ
ดีกวาคนปกติ   ซ่ึงจะชวยใหเด็กสามารถปรับตัวไดดีขึ้น

7)  การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ   ควรมุงใหเด็กมีความเขาใจ  ยอมรับตนเอง
มีความเชื่อมั่น มีสัจจะการแหงตนและมุงใหชวยตนเองได  ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม

8)  การศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิการ ควรจัดทําอยางตอเนื่องไมขาดตอนและควร
เนนเรื่องอาชีพดวย

กองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  (2540 : 2)  ใหความหมายของการศึกษา-
พิเศษวา   การศึกษาพิเศษเปนการจัดการศึกษาใหแกเด็กผูขาดโอกาสอันเนื่องมาจากความพิการ
ดานตางๆ  ไดแก   ความพิการทางดานตา   ทางดานหู   ทางดานสมองและทางดานรางกายรวมทั้ง
การใหการศึกษาแกเด็กเจ็บปวยเร้ือรังในโรงพยาบาล  นอกจากนี้ยังมีหนาที่ประสานความรวมมือ
กับโรงเรียนของรัฐในสังกัดกรมตางๆ  และองคการหรือมูลนิธิเอกชน

ศรียา   นิยมธรรม  (2540 : 82)   กลาวถึงความหมายของการศึกษาพิเศษไววา
การศึกษาพิเศษ   หมายถึง    การใหการศึกษาแกผูเรียนเปนพิเศษทั้งโดยวิธีสอนการจัดดําเนินการ
วิธีสอนและการใหบริการ   ทั้งนี้เพราะบุคคลเหลานี้เปนผูดอยโอกาสและขาดความเสมอภาค
ในการไดรับสิทธิตามที่รัฐจัดการศึกษาภาคบังคับใหแกเด็กในวัยเรียนทั่วไป    ซ่ึงสาเหตุแหงความ-
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ดอยโอกาสนั้นเปนผลมาจากสภาพความบกพรองทางรางกาย  สติปญญาและอารมณ    นอกจากนี้
ยังรวมถึงการจัดการศึกษาใหแกเด็กปญญาเลิศซึ่งเปนเด็กที่มีระดับสติปญญาสูงกวาเด็กปกติ

ฮาวารดและออลันสกี้   (Haward  and  Orlansky,  อางถึงใน   ชนะ  โนนทนวงษ,  
2541 : 28)   ไดใหคําจํากัดความของการศึกษาพิเศษวา   การจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพ   ส่ือ 
วัสดุ   อุปกรณพิเศษ   กระบวนการสอนและความชวยเหลืออ่ืน  โดยการวางแผนเปนรายบุคคล
และติดตามผลอยางเปนระบบ   เพื่อมุงชวยเหลือเด็กพิเศษสามารถพึ่งตนเองไดมากที่สุดและบรรลุ
ความสําเร็จทางการศึกษามากที่สุด

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 10  วรรคสอง   กําหนด
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคล ซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา   อารมณ   สังคม    
การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ   หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเอง
ไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส    ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาส   ไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ   ซ่ึงการศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสองตามพระราชบัญญัติการศึกษา-
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการ  โดยไมเสียคาใชจายและใหบุคคล
ดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก   ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออันใดทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

พะโยม  ชินวงศ  (2543 : 59)   ไดใหความหมายของการศึกษาพิเศษไววาเปน
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่ไมสามารถเรียนไดตามโปรแกรมการเรียนปกติ   ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ความบกพรองทางดานรางกาย   สมองหรือจิตใจ จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือ
ยืดหยุนโปรแกรมการศึกษาใหสามารถสนองความตองการของเด็กได   เพื่อสามารถพัฒนาตนเอง
ไดเต็มตามความตองการ

กูด  (Good,  อางถึงใน  พะโยม   ชินวงศ,  2543 : 27)   ไดใหความหมายของ
การศึกษาพิเศษวาการศึกษาพิเศษคือการศึกษาของนักเรียนที่แตกตางจากกลุมนักเรียนทั่วไป
ทางดานรางกาย    ดานสติปญญาหรือดานสังคม   จนมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาหลักสูตร  วิธีการสอน 
และอัตราความกาวหนาที่คาดหวัง   ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความตองการจําเปนทางการศึกษาของ
นักเรียนดังกลาวอยางเหมาะสม

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ   สํานักนายกรัฐมนตรี  (2545 : 9)  
ใหความหมายคําวา  การศึกษาพิเศษ  หมายถึง  การศึกษาที่จัดใหเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ทางการศึกษาแตกตางไปจากเด็กปกติ   เนื่องจากมีความผิดปกติทางรางกาย  อารมณพฤติกรรม  
หรือสติปญญา   ซ่ึงตองการดูแลเปนพิเศษเพื่อใหเด็กไดเรียนรูอยางเหมาะสมไดรับประโยชน
จากการศึกษาอยางเต็มที่    การจัดการศึกษาใหแกเด็กกลุมนี้จึงตองดําเนินการสอน   โดยผูที่ไดรับ
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การฝกฝนมาเปนพิเศษ   มีเทคนิควิธีสอนที่แตกตางไปจากเด็กปกติ    การจัดเนื้อหาของหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนการสอน   อุปกรณการเรียนการสอนและวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับสภาพและ
ความสามารถของแตละบุคคลเพื่อพัฒนาใหเกิดศักยภาพสูงสุดและการจัดการศึกษาพิเศษนี้   อาจจัด
เปนสถานศึกษาเฉพาะสําหรับเด็กที่มีความผิดปกติในระดับรุนแรงหรือจัดการศึกษาในโรงเรียน
รูปแบบการเรียนรวม สําหรับเด็กที่มีระดับความผิดปกติไมรุนแรงมาก

จากแนวคิดและทฤษฎีของนักวชิาการ   นักการศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา-
พิเศษ  สรุปไดดังนี้   การจัดการศึกษาพิเศษหมายถึง   การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ทางดานรางกาย   สติปญญา  อารมณและสังคม  และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  โดยกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตองคํานึงถึงสถานที่เรียน   ส่ือ   ส่ิงอํานวยความสะดวก  รูปแบบของหลักสูตร     
และเทคนิควิธีการสอน   โดยเนนการตอบสนองความตองการของแตละบุคคลเพื่อพัฒนาตนเอง
อยางเต็มตามศักยภาพ

2.1.2  แนวคิดและความจําเปนในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ
การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในประเทศไทย เร่ิมตนมาประมาณ  60  ปที่แลว  

ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาแกคนตาบอดโดยสตรีชาวอเมริกันชื่อ  นางสาวเจเนวิฟ   คลอฟลด 
(Genevieve   Caulfield)  ซ่ึงนับเปนจุดเริ่มตนของการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการโดยภาคเอกชน
โดยไดริเร่ิมประดิษฐอักษรเบรลล  (Braille)   หรืออักษรนูน เปนภาษาไทย สําหรับเด็กตาบอดในป 
พ.ศ. 2481

ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการไดกอตั้งกองการศึกษาเพื่อคนพิการ   ซ่ึงปจจุบัน
คือ  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษไดมีจัดตั้งไว   มีการจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะ
ความพิการขึ้นจนถึงปจจุบันมีจํานวน  43  แหง   และไดขยายเปนศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา
ตางๆ  13  ศูนย    ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวนจังหวัดที่มีศูนยการศึกษา-
พิเศษเขต    ตั้งอยูพรอมทั้งไดขยายการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมขึ้นในโรงเรียนสังกัดหนวยงาน
ตาง ๆ   ของกระทรวงศึกษาธิการ   เชน  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   โรงเรียนสังกัดเอกชน

ในปจจุบันประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการพัฒนางานการศึกษาพิการมากขึ้น  
ทั้งนี้สืบเนื่องจากหลักสิทธิมนุษยชนที่เนนความเสมอภาคและโอกาส จึงไดมีการบัญญัติรับรอง
สิทธิทางการศึกษาของคนพิการไวทั้งในกฎหมายรัฐธรรมนูญ   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ             
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 9  (พ.ศ. 2545 – 2549)  ของกรมสามัญศึกษา   ปฏิญญาวาดวยสิทธิ     
คนพิการไทยและอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
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1)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  2540  มาตรา 43   ระบุวา 
“บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ไมนอยวาสิบสองปที่รัฐจัดใหอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”   มาตรา 55  ระบุวา  “ บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ
มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลือจากรัฐทั้งนี้ตามกฎหมาย
บัญญัติ”  และมาตรา  80  วรรคสอง  ระบุวา   “รัฐตองสงเคราะหคนชรา   ผูยากไร   ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพและผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได”

2)   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 10 วรรคสอง  กําหนดให 
“การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  สังคม  
การสื่อสารและการเรียนรู หรือรางกายพกิาร หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได 
หรือไมมีโอกาส  หรือดอยโอกาส   ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ”   วรรคสาม  กําหนดให   “ การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสามใหจัดตั้งแตแรกเกิด
หรือพบความพิการ  โดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  
ส่ือ   บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง”

3)   แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 9  (พ.ศ. 2545 – 2549)  ของกรมสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการในการวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ

(1)  ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนการศึกษาพิเศษรวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติ-
งานของศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาและจังหวัด  เพื่อเปนแกนกลางในการสํารวจประสาน
สงเสริม   สนับสนุนและดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ
           (2)  สงเสริมและพัฒนารูปแบบการเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห   ทั้งการเรียนรวมกับนักเรียนปกติ  การจัดช้ันเรียนเฉพาะทางหรือรูปแบบอื่นๆ

(3)  จัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษในพื้นที่ที่จําเปนและเหมาะสม
(4)  พัฒนารูปแบบการใหบริการการศึกษา เพื่อคนพิการที่ไมสามารถเขาเรียน

ในระบบโรงเรียนได  เชน  จัดครูการศึกษาพิเศษ  ครูอาสา  และอาสาสมัคร  ใหความรูแกผูปกครอง
และเด็กพิการถึงบานพัก

(5)  ปรับปรุงและพัฒนางานสอนเด็กเจ็บปวยเร้ือรัง ในโรงพยาบาล
(6)  แนวทางอื่นๆ  ตามความเหมาะสม
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4)  ปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่  3 ธันวาคม  
พ.ศ. 2541

(1)   การรับรองสิทธิเสรีภาพคนพิการ   มีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย  มีสิทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  มีสิทธิแสดงความคิดเห็น

(2)   การเปดโอกาสในดานตางๆ
ดานการเมืองการปกครอง กําหนดใหคนพิการมีสวนรวมในกิจกรรม

การเมืองมีสิทธิเขารวมในการตัดสินใจ   กําหนดนโยบาย  และแผนงานทุกดานที่เกี่ยวกับคนพกิาร
ในระดับชาติและทองถ่ิน

ดานการฟนฟูสมรรถภาพ  คนพิการและครอบครัว มีสิทธิไดรับการดูแล
และบริการฟนฟูสมรรถภาพทั้งแตแรกเกิดหรือแรกเริ่มพบความพิการ  โดยการสนับสนุนจากรัฐใน
ทุกดาน  และตองจัดอยางสอดคลองกับความตองการของแตละบุคคล

ดานการศึกษา  คนพิการมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ
ทุกระดับ  ทุกรูปแบบ  ทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต โดยไมมี
การกีดกัน  จํากัดเลือกปฏิบัติ หรือขอยกเวนใดๆ

ดานการอาชีพและการจางงาน คนพิการมีสิทธิและโอกาสไดรับการเตรียม
ความพรอมดานอาชีพ    การฝกอาชีพ   การประกอบอาชีพ  และการจางงานโดยรับคาตอบแทน
สวัสดิการความกาวหนาที่ทัดเทียมกับคนทั่วไป

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   บริการและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ  
คนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งดังกลาว  เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป

ดานขอมูลขาวสาร  คนพิการมีสิทธิไดรับและเขาถึงขอมูลขาวสารทุกชนิด 
ทุกประเภทที่เหมาะสมกับคนพิการ   รวมทั้งการเผยแพรความรูความเขาใจในเรื่องสิทธิ ศักยภาพ 
และความสามารถของคนพิการ

(3)   การคุมครองสิทธิสวนบุคคล
คนพิการมีสิทธิไดรับการปกปองคุมครองจากการคุกคามทางเพศ   การ-

ทํารายรางกายจิตใจ   การเอาเปรียบหรือการแสวงหาผลประโยชนอ่ืนใด  รวมทั้งสิทธิที่จะอยูรวม
กับครอบครัว     ชุมชน

ยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ
วิสัยทัศน    คนพิการเปนทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพเพียงพอ  ดํารงชีวิตไดอยาง

ปกติ  พึ่งพาตนเองได มีการพัฒนาที่ยั่งยืนไมเปนภาระตอเศรษฐกิจและสังคม
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วัตถุประสงคหลัก
1.  เพื่อใหคนพิการ   ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12  ป   อยางทั่วถึงและไมเสีย

คาใชจาย
2.  อยูในสังคมไดอยางปกติ
3.  สามารถประกอบอาชีพไดตามศักยภาพ
เปาหมาย
1.   การขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกคนพิการที่อยูในวัยเรียนขั้นพื้นฐาน 12  ป
2.   จัดตั้งศูนยการศึกษาเพื่อคนพิการระดับจังหวัด และระดับเขตการศึกษา

 3.   การผลิตและพัฒนาคุณภาพของครู – อาจารย บุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษา
พิเศษ

4.   การพัฒนาการวิจัย เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน    วิธีการเรียน
การสอน  ส่ือ  และส่ิงอํานวยความสะดวก

5.  สงเสริมใหคนพิการสามารถประกอบอาชีพในสังคมไดตามศักยภาพ
6.   พัฒนาระบบการบริหาร  การจัดการระบบการศึกษาพิเศษ
7.   การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการใหแกองคกรในทองถ่ิน
ยุทธศาสตรหลัก
1. ใชกฎหมายเปนกลไกในการศึกษาเพื่อคนพิการ
2. ใชสถานศึกษาเปนสถานศึกษาเฉพาะความพิการ  สถานศึกษาเรียนรวม  หรือ

สถานศึกษาที่มีช่ือเรียกเปนอยางอื่น    เพิ่มการรับนักเรียนพิการและใหโอกาสคนพิการมีสิทธิ
ทางเลือก  ที่จะเขาศึกษาไดทุกประเภท ทุกระดับการศึกษา

3. ใหมีการผลิตและพัฒนาครู – อาจารย และบุคลากรเฉพาะความพิการใหมากขึ้น
4. ใหมีการวิจัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสําหรับคนพิการ
5. ใหมีระบบการจัดการเพื่อคนพิการที่มีคุณภาพ
6. ใหมีกลไกการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน

2.1.3  การจําแนกประเภทของความพิการ
การจําแนกประเภทความพิการในประเทศไทยมีหนวยงานที่จัดจําแนกความพิการ  

คือ   กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ  โดยกระทรวงสาธารณสุขไดออกกฎกระทรวง
กําหนดประเภทความพิการเพื่อวัตถุประสงคในความฟนฟูสมรรถภาพ  โดยแบงออกเปน  
5  ประเภท  และกระทรวงศึกษาธิการไดจําแนกความพิการเปน  9  ประเภท  เพื่อวัตถุประสงค
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ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการและศักยภาพของคนพิการอยางแทจริง   ซ่ึง
การจําแนกประเภทความพิการของทั้งสองหนวยงานมีรายละเอียดที่แตกตางกัน   ดังนี้

1)   การจําแนกประเภทความพิการของกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขไดออกกฎกระทรวง   เพื่อกําหนดประเภทความพิการ

และเกณฑการจําแนกประเภทตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  
พ.ศ. 2534  โดยแบงเปน  5  ประเภท ไดแก  คนพิการทางการมองเห็น  คนพิการทางการไดยินหรือ
การสื่อความหมาย   คนพิการทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว   คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  
คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู  โดยมีเกณฑการจําแนกประเภทไว   ดังนี้  (กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2537)

(1)   คนพิการทางการมองเห็น  ไดแก
ก.  คนที่มีสายตาขางที่ดีกวาเมื่อใชแวนตาธรรมดาแลวมองเห็นนอยกวา 

6/18  หรือ  20/70  ลงไป  จนมองไมเห็นแมแตแสงสวางหรือ
ข.  คนที่มีสายตาแคบกวา  30  องศา

(2)   คนพิการทางการไดยิน  หรือการสื่อความหมาย  ไดแก
ก.  คนที่ไดยินเสียงความถี่ 500 Hz  หรือ  1000 Hz  หรือ  2000 Hz  ในหู

ขางที่ดีกวาที่มีความดังเฉลี่ยดังตอไปนี้
      สําหรับเด็กอายุไมเกิน 7  ป  เกิน 40  เดซิเบลขึ้นไป  จนไมไดยินเสียง

 สําหรับคนทั่วไป  เกิน  55  เดซิเบล  ขึ้นไป จนไมไดยินเสียง
ข.  คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรองในการเขาใจ  หรือการใช

ภาษาพูดจนไมสามารถสื่อความหมายกับคนอื่นได
(3)   คนพิการทางการเคลื่อนไหว

     ก.  คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรองทางรางกายที่เห็นไดอยาง- 
ชัดเจนและไมสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันได

ข.  คนที่มีความสูญเสียความสามารถ  มือ  แขน  ขา  หรือ   ลําตัวอาจ
เนื่องมาจากแขนหรือ ขา ขาด  อัมพาตหรือออนแรง  โรคขอหรืออาการปวดเรื้อรัง  รวมทั้งโรคเรื้อ
รังของระบบการทํางานของรางกายอื่นๆ  ที่ทําใหไมสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวัน  
หรือ ดํารงชีวิตในสังคมเยี่ยงคนปกติได

(4)   คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  ไดแก   คนที่มีความผิดปกติหรือมี 
ความบกพรองทางจิตใจหรือสมองในสวนของการรับรู  อารมณ   ความคิดจนไมสามารถควบคุม        
พฤติกรรมที่จําเปนในการดูแลตนเองหรืออยูรวมกับผูอ่ืน
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(5)   คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู   ไดแก  คนที่มีความผิดปกติหรือ
ความบกพรองทางสติปญญาหรือสมอง   จนไมสามารถเรียนรูดวยวิธีการศึกษาปกติได

ในการวินิจฉัยความพิการแตละประเภท  กระทรวงไดกําหนดใหผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมในสังกัดโรงพยาบาลของกระทรวง  ทบวง  กรม  รัฐวิสาหกิจและโรงพยาบาลอื่นๆ 
ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดเปนผูวินิจฉัยความพิการดังกลาว

2)   การจําแนกประเภทความพิการของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดประเภทความพิการไว  9 ประเภท  (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2545 : 7 – 9)  ดังนี้
(1)  บุคคลที่มีความบกพรองทางการมองเห็น   หมายถึง   บุคคลที่สูญเสีย

การเห็นตั้งแตระดับเล็กนอยจนถึงระดับตาบอดสนิท  อาจแบงได  2  ประเภท  คือ
ก.  คนตาบอด หมายถึง  คนที่สูญเสียการมองเห็นมากจนตองใชอักษร

เบรลล หรือใชวิธีการฟงเทป  หรือแผนเสียงการเรียนการสอน หรือการตรวจวัดความชัดของสายตา
ขางดี   เมื่อแกไขแลวอยูในระดับ  6/60  หรือ 20/200  ลงมาจนบอดสนิท

ข.  คนเห็นเลือนลาง หมายถึงคนสูญเสียการเห็นแตยังสามารถอานอักษร
ตัวพิมพที่ขยายใหญไดหรือตองใชแวนขยายอาน  หากตรวจวัดสายตาความชัดของสายตาขางดี
เมื่อแกไขแลวอยูในระดับระหวาง  6/18 หรือ  20/70 ถึง  20/60  หรือ  20/200  หรือมีลานสายตา
แคบกวา  30  องศา

(2)  บุคคลที่มีความบกพรองทางดานการไดยิน   หมายถึง    คนที่สูญเสีย
การไดยินตั้งแตระดับ  หูตึงนอย ถึง ระดับหูหนวก  อาจแบงไดเปน 2  ประเภท คือ

ก.   คนหูหนวก  หมายถึง   ผูที่สูญเสียการไดยินมากจนไมสามารถรับ
ขอมูลผานทางการไดยินไมวาจะใสหรือไมใสเครื่องชวยฟงก็ตาม  โดยมาตรฐานสากลคนหูหนวก
คือ  ผูที่ไมไดยินตั้งแตที่  90  เดซิเบล  ขึ้นไป

ข.   คนหูตึง  หมายถึง  ผูที่มีการไดยินเหลืออยูเพียงที่จะรับขอมูลผานทาง
การไดยิน  ไมวาจะใชเครื่องชวยฟงหรือไมก็ตาม  โดยท่ัวไปจะใชเครื่องชวยฟงเมื่อมีระดับ
การไดยินอยูระหวาง  60 – 90   เดซิเบล

(3)  บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา  หมายถึง   คนที่พัฒนาการชากวา
คนปกติทั่วไป เมื่อวัดระดับสติปญญาโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานแลวมีสติปญญาต่ํากวาบุคคล
ปกติทั่วไป  และความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ํากวาเกณฑปกติอยางนอย  2  ทักษะ
หรือมากกวา   เชน  ทักษะการสื่อความหมาย    ทักษะทางสังคม   การดูแลตนเอง   การเรียนวิชาการ
เพื่อชีวิตประจําวัน   เปนตน
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(4)  บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ    หมายถึง   คนที่มีอวัยวะ 
ไมสมสวน   อวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง  หรือหลายสวนขาดหายไป  กระดูกและกลามเนื้อพิการ  เจ็บ
ปวยเรื้อรัง    มีความพิการทางระบบประสาท  มีความลําบากในการเคลื่อนไหว   ซ่ึงเปนอุปสรรค
ตอการศึกษา   ในสภาพปกติ  ทั้งนี้ไมรวมคนที่มีความบกพรองทางประสาทสัมผัส  ไดแก  ตาบอด  
หูหนวก   อาจแบงเปนประเภทดังนี้

ก. โรคของระบบประสาท เชนโรคอัมพาตเนื่องจากสมองพิการ โรคลมชัก
ข. โรคระบบกลามเนื้อและกระดูก  เชน ขออักเสบ เทาปุก โรคกระดูกออน          

โรคอัมพาต  กลามเนื้อลีบ กระดูกสันหลังคด
ค.  การไมสมประกอบมาตั้งแตกําเนิด  เชน  โรคศีรษะโต  แขนขาดวน   

เตี้ยแคระ แตกําเนิด
ง.  สภาพความพิการ  และความบกพรองทางสภาพอื่นๆ  ไดแก  สภาพ

การพิการอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและโรคติดตอ   เชน  ไฟไหม   แขนขาด  โรคโปลิโอ  โรค-
เยื่อบุสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส  และอันตรายจากการคลอด   ความบกพรองทางสุขภาพ  เชน  หอบ  
หืด  โรคหัวใจ  วัณโรคปอด   ปอดอักเสบ

(5)   บุคคลที่มีปญหาทางการเรียนรู   หมายถึง    คนที่มีความบกพรองอยางใด 
อยางหนึ่งหรือหลายอยางในกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเขาใจหรือการใชภาษา
ซ่ึงจะมีผลทําใหมีปญหาในการฟง  การพูด  การคิด  การอาน  การเขียน  การสะกดหรือการคํานวณ  
รวมทั้งสภาพความบกพรองในการรับรู  สมองไดรับบาดเจ็บ  การปฏิบัติงานของสมองสูญเสียไป

 (6)   บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา  หมายถึง  คนที่มีความ-
บกพรองในเรื่องการออกเสียงพูดที่ไมใชสาเหตุของการสูญเสียการไดยิน เชน  เสียงผิดปกติ  อัตรา
ความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ  หรือคนที่มีความบกพรองในเรื่องของความเขาใจ  และหรือ
การใชภาษาพูด การเขียน  และหรือระบบสัญลักษณอ่ืนที่ใชในการติดตอส่ือสาร  ซ่ึงอาจเกี่ยวกับ
รูปแบบของภาษา เนื้อหาของภาษาและหนาที่ของภาษา

(7)   บุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ   หมายถึง    คนที่แสดง
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากเด็กปกติทั่วไปและพฤติกรรมเบี่ยงเบนนี้สงผลกระทบตอการเรียนรู
ของเด็กและผูอ่ืนเปนผลมาจากความขัดแยงของเด็กกับสภาพแวดลอม  หรือความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ในตัวเด็กซึ่งทําใหไมสามารถเรียนรู  ขาดสัมพันธภาพกับเพื่อนหรือผูเกี่ยวของมีพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กในวัยเดียวกันมีความเก็บกดทางอารมณโดยแสดงออกทาง
รางกายซึ่งบางคนมีความบกพรองที่เปนปญหาอยางมากและปญหาพฤติกรรมนั้นเปนไปอยาง
ตอเนื่องไมเปนที่ยอมรับทางสังคม
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(8)  บุคคลออทิสติก   หมายถึง  คนที่มีความบกพรองทางพัฒนาการดานสังคม
ภาษาและการสื่อความหมาย   พฤติกรรม   อารมณและจินตนาการ   ซ่ึงมีสาเหตุเนื่องมาจาก
การทํางานของสมองบางสวนที่ผิดปกติไป  ลักษณะของบุคคลออทิสติก  มีดังนี้

ก.  มีความบกพรองทางปฏิสัมพันธทางสังคม  เชน ไมมองสบตาบุคคลอื่น  
ไมมีการแสดงออกทางสีหนา    กิริยาทาทาง   เลนกับเพื่อนไมเปน  ไมสนใจที่จะทํางานรวมกับใคร          
ไมเขาใจพฤติกรรมของคนอื่น

ข.  มีความบกพรองทางดานการสื่อสารทั้งดานการใชภาษาพูด  ความเขาใจ
ภาษา    การแสดงกริยาสื่อความหมายซึ่งมีความบกพรองหลายระดับ   ตั้งแตไมสามารถพูดจา 
ส่ือความหมายไดเลย   หรือพูดไดแตไมสามารถสนทนาโตตอบกับผูอ่ืนไดอยางเขาใจ   บางคน
พูดแบบเสียงสะทอนหรือเลียนแบบ  ทวนคําพูด  บางคนจะพูดซํ้าแตในเรื่องที่ตนสนใจ   มีการใช
สรรพนามสลับที่  ระดับเสียงพูดอาจมีความผิดปกติ

ค.  มีความบกพรองทางดานพฤติกรรมและอารมณ  บางคนมีพฤติกรรม
ซํ้าๆ   ผิดปกติการแสดงออกทางอารมณไมเหมาะสมกับวัย บางคนมีอารมณกาวราวรุนแรงเมื่อ
เปล่ียนส่ิงแวดลอม

ง.  มีความบกพรองดานการรับรูทางประสาทสัมผัส   การใชประสาท
สัมผัสทั้งหา  คือ  การรับรูทางการเห็น   การตอบสนองตอการฟง   การสัมผัส   การรับกลิ่นและรส
ที่มีความแตกตาง เชน  บางคนชอบมองแสง  บางคนรับเสียงบางเสียงไมได   เปนตน

จ.  มีความบกพรองดานการใชอวัยวะตางๆอยางประสานสัมพันธกัน  
การใชสวนตางๆ  ของรางกาย  รวมทั้งการประสานสัมพันธของกลไกกลามเนื้อมัดเล็ก  มีความ-
บกพรองทางการเคลื่อนไหวผิดปกติ   การใชกลามเนื้อเล็กในการหยิบจับไมประสานสัมพันธกัน

ฉ.  มีความบกพรองดานการจินตนาการไมสามารถแยกเรื่องจริง  เร่ือง
สมมุติ หรือประยุกตวิธีการจากเหตุการณหนึ่งไปสูอีกเหตุการณหนึ่งได   เขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม
ไดยาก   ไมสามารถจัดระบบความคิดทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียน

ช.  มีความบกพรองดานสมาธิ  มีความสนใจที่ส้ัน วอกแวกงาย
(9)  บุคคลพิการซอน  หมายถึง   คนที่มีสภาพความบกพรองหรือความพิการ

มากกวาหนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน  เชน  คนปญญาออนที่สูญเสียการไดยิน  เปนตน
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เนื่องจากความพิการแตละประเภทที่กลาวมามีลักษณะแตกตางกัน และสงผลตอ       
ความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกัน  ดังนั้น  ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการโรงเรียนจะ
ตองจัดใหเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะของความพิการ  เพื่อใหความพิการนั้นๆ  ไมเปนอุปสรรค
ตอการศึกษาอันจะทําใหผูเรียนสามารถเรียนไดเต็มตามศักยภาพของตน

การจัดการศึกษาแกบุคคลที่มีความบกพรองที่ตองการศึกษาพิเศษทั้ง  9  ประเภท           
ทั้งการศึกษาในระบบ   การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ตามประเภทของความพิการ  และสอดคลองกับความจําเปนของแตละบุคคล พัฒนาไดเต็มตาม    
ศักยภาพสูงสุด  และเปนไปตามขอกําหนดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
2540   และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  จําเปนตองใชนวัตกรรมทางการศึกษา
พิเศษที่สําคัญยิ่ง  คือ  โปรแกรมการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (Individualized  Education Program 
: IEP)  ซ่ึงเปนโปรแกรมการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไดมีการใหความหมายไว  ดังนี้

เบญจา  ชลธารนนท  (2541 : 15)  ไดกลาวไววา   เปนแผนการศึกษาซึ่งกําหนด
แนวทางทางการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลพิการแตละบุคคล    
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาใหเปนเฉพาะ
บุคคล

ผดุง  อารยะวิญ ู (2541 : 9)   ใหความหมายวา  เปนแผนการศึกษาสําหรับเด็กที่มี
ความตองการพิเศษที่โรงเรียนจัดทําขึ้น    โดยไดรับความรวมมือและความยินยอมจากผูปกครอง
ของเด็กที่มีความตองการพเิศษ   แผนนี้บรรจุเนื้อหาสาระของหลักสูตร ซ่ึงเด็กจะตองเรียนในระยะ  
1 ป  และมีการทบทวนแผนทุกภาคเรียนในสวนของกฎกระทรวงไดกําหนดแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  หมายความวา  แผนซึ่งกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการจําเปน
พิเศษของคนพิการ  ตลอดจนกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ  พิการ  และความชวยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาเฉพาะบุคคล

สุขพัชรา  ซ้ิมเจริญ (2545 : 10)  กลาววา  คือ  แผนการจัดการศึกษาที่จัดขึ้นอยาง
เปนลายลักษณอักษรโดยไดรับความรวมมือจากผูปกครอง    บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร
ทางการแพทยจัดทําเนื้อหาของหลักสูตร และความชวยเหลือพิเศษนั้นใหเหมาะสมกับความตองการ
ของเด็กเฉพาะแตละคน    ดังนั้นแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจึงไมใชแผนการสอนประจําวันแตเปน
แผนการศึกษาตลอดปซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงได เด็กมีการพัฒนาขึ้นแผนไมจําเปนตองอยูคงที่
ตลอดไป  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับการลงความเห็นของผูที่เกี่ยวของ      
และแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลไมใชรายงานประเมินผลการเรียนแตเปนการแสดงถึงความตองการ
จําเปนของเด็กที่ตองการเรียนและรับบริการพิเศษมากหรือนอย
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โดยสรุป  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เปนแผนการจัดการศึกษาที่บุคลากร           
ทางการแพทยและผูที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความตองการพิเศษรวมมือกันจัดทําขึ้น  โดยยึดหลัก        
ความตองการจําเปนตลอดจนกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใด
ใหแตละบุคคลไดอยางถูกตองพรอมมีการทบทวนในระยะ 1 ป

2.1.4  รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิการ
เนื่องจากการจัดการศึกษาพิเศษ เปนการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ

ที่ควรดูแลชวยเหลือมากกวาปกติ   เพื่อใหเด็กเหลานี้ไดมีโอกาสเรียนรูอยางเหมาะสมกับสภาพ
รางกาย   อารมณ   สังคม   ดังนั้นในการจัดการศึกษาใหกับเด็กเหลานี้จึงตองดําเนินการเปนพิเศษ  
โดยมีหลักการที่สําคัญคือการเตรียมความพรอม   การจัดการเรียนการสอน   และจัดสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสมกับเด็กพิการในแตละระดบัและแตละประเภท และบําบัดฟนฟูใหความชวยเหลือ   เพื่อ
ใหเด็กพิการไดรับประโยชนสูงสุดจาการศึกษาจนสามารถพัฒนาเต็มที่ตามศักยภาพของแตละ
บุคคลในการจัดการศึกษาพิเศษมีการแบงรูปแบบในการจัดตามระดับความจํากัดของสภาพ- 
แวดลอมตั้งแตสภาพแวดลอมที่มีขอจํากัดนอยที่สุด  (Least  Restrictive  Environment)  อันเปน
สถานที่เด็กพิการ ตองไดรับการบําบัดฟนฟูและการศึกษาที่จัดใหเปนพิเศษโดยจัดแบงเปน  3  
ประเภท  ดังนี้

1)   รูปแบบการเรียนในชั้นปกติเต็มเวลา   (Full Day Regular Class)   เปนรูปแบบ
การจัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง หรือผิดปกตินอยมากเด็กพิการสามารถเขาเรียน
ในชั้นเรียนปกติเชนเดียวกับเด็กปกติไดตลอดเวลาที่อยูในโรงเรียน รูปแบบนี้เปนรูปแบบที่มี        
ขอจํากัดนอยที่สุด

2)   รูปแบบการเรียนรวม  (Mainstreaming)   เปนรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ
สําหรับเด็กที่มีความบกพรองหรือผิดปกติแตอยูในระดับที่สามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได การจัด          
การศึกษาพิเศษในรูปแบบนี้มุงใหเด็กพิการไดรับการศึกษาในสภาวะที่มีขอจํากัดเทาที่แตละคน
จะรับได  โดยแบงเปน 5  ระดับ  ไดแก

(1)  รูปแบบการเรียนในชั้นเรียนปกติเต็มเวลาและมีวิทยากรพิเศษบางครั้ง 
(Full Day  Regular   Class  with  Instruction  by  Specialist)   เด็กพิการจะเรียนในชั้นเรียนปกติโดย
ไดรับการสอนจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางเวลา

(2)  รูปแบบการเรียนในชั้นปกติเต็มเวลาและมีบริการแนะแนว  (Full  Day 
Regular  Class with  Consultation)   เด็กพิการจะเรียนรวมกับเด็กปกติและไดรับบริการแนะแนว    
เพื่อชวยเหลือเปนพิเศษ
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(3)  รูปแบบการเรียนในชั้นเรียนปกติบางเวลา  และเรียนหองเรียนเสริม
บางเวลา  (Part  Day  Regular Class and Part – Day  Resource Room )
 (4)  รูปแบบการเรียนในชั้นเรียนปกติบางเวลา  และเรียนหองเรียนพิเศษ
บางเวลา (Part Day   Regular Class and  Part – Day  Special Class)
 (5)  รูปแบบการเรียนในหองเรียนพิเศษเต็มเวลา  แตมีการบูรณาการกิจกรรม
ทางสังคม (Full   Day  Special Class with  Social Integration)  เด็กพิการจะเรียนในหองเรียนพิเศษ
เฉพาะกลุม  เขารวมกิจกรรมทางสังคมของเด็กปกติ

3)   รูปแบบเฉพาะความพิการ  (Special Program)  เปนรูปแบบการจัดการศึกษา
พิเศษสําหรับเด็กท่ีมีความพิการคอนขางมาก  หรือ พิการซ้ําซอนเปนรูปแบบที่มีสถานแวดลอม
จํากัดมากที่สุดแบงเปน 4  ระดับ  ไดแก

(1)   รูปแบบการเรียนในหองเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ  (Full – Day Special 
Class)

(2)   รูปแบบการเรียนในโรงเรียนพิเศษเฉพาะทาง  (Full – Day in Special 
School)

(3)   รูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพในสถาบันเฉพาะทาง (Full Rehabilitation)
(4)   การบําบัดในโรงพยาบาลหมูบาน (Homebound or Hospital Placement)

โดยสรุป  รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิการ  ตองดําเนินการเปนพิเศษ
โดยตองมีหลักสาํคัญคือการเตรียมความพรอม  การจัดการเรียนการสอนและการจัดสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสมกับเด็ก   แตละสภาพความพิการและบําบัดฟนฟูใหความชวยเหลือเพื่อใหเด็กพิการ
ไดรับประโยชนสูงสุดในการพัฒนาศักยภาพของแตละบุคคล
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2.2  บทบาทหนาที่ของผูบริหารตองานวิชาการ

บทบาทหนาที่ของผูบริหารงานตอวิชาการ  เปนการแสดงออกในการปฏิบัติงานของ
บุคคลตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนงนักวิชาการศึกษาและพฤติกรรมที่จะแสดงออก
นั้นจะเปนผลกระทบมาจากระดับความรู   ประสบการณ   เจตคติ   พื้นฐานความเชื่อคานิยมและ            
ความตองการสวนตัวโดยผสมผสานกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบตามตําแหนงที่องคการหรือ
หนวยงานที่กําหนด และโดยนัยนี้บทบาทของผูปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน จะสังเกตไดวา
ตําแหนงนักวิชาการเปนบุคคลสําคัญยิ่งของโรงเรียน  ที่จะทําใหนโยบายและแผนงานของโรงเรียน
บรรลุเปาหมายรวมทั้งเปนที่ศรัทธาและยอมรับของโรงเรียน    ผูบริหารวิชาการจึงเปนผูที่ไดรับ
มอบหมายใหแสดงบทบาททั้งการเปนผูนําและผูประสานงานทางวิชาการภายในโรงเรียน

ซ่ึง  สมุทร  วรรณพงษ  (2530  : 11-12)   ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูบริหารตองาน-
วิชาการ  ดังนี้

1)   ผูบริหารงานวิชาการจึงจะตองเปนผูแสวงหาความรูอยูเสมอโดยไมหยุดนิ่ง  เปนผูมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและใจกวางในทางวิชาการ    รอบรูในงานที่ปฏิบัติและสภาพสังคม
ในโรงเรียน   หมั่นติดตามความเคลื่อนไหวทางการศึกษา   ประยุกตความรูที่ไดรับเขากับงาน
ในหนาที่   ประมวล   วิเคราะหและวิจารณความเปนไปทางการศึกษาไดอยางถูกตองรูจักแกปญหา
เฉพาะหนาและตัดสินใจในงานไดเปนอยางดีและฉับไว   ตลอดจนการประชาสัมพันธเผยแพรงาน
และความรูที่ไดรับรวมทั้งเปนที่ปรึกษา   ชวยเหลือและบริการงานทางวิชาการแกโรงเรียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

2)   ผูบริหารงานวิชาการในการแสดงบทบาทของผูประสานงานทางวิชาการ   จะเห็น 
ไดวาการที่จะตองประสานงานในการจัดทําแผน   การรวบรวมขอมูลทางการศึกษาและการตรวจ 
ติดตามและประเมินผล   มีความจําเปนจะตองมีการประสานงานกับหนวยงานทางการศึกษา  หรือ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของอยูตลอดเวลา  ผูบริหารงานวิชาการจึงตองเปนบุคคลทันสมัยทันเหตุการณ
ทั้งดาน   วิชาการและดานสังคม    มีมนุษยสัมพันธสูง    คลองแคลววองไว  แจมใส   รวมทั้งเปน
คนสุขุม   เยือกเย็น   จึงจะสามารถแสดงบทบาทการประสานงานทางวิชาการใหเปนไปตาม
เปาหมายของสํานักงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

กรมวิชาการ   (2534 : 5)  ไดเสนอการทํางานในลักษณะงานวิชาการ  ซ่ึงบทบาทหนาที่
ของแตละหนวยงานในการปฏิบัติงานวิชาการ  ควรมีดังนี้

1) ศึกษา  คนควา  วิจัย  และพัฒนางานตามกรอบงานในขอบเขตที่รับผิดชอบ
2) ปฏิบัติงานตามกรอบงานที่กําหนด
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3) วางแผนพัฒนางานวิชาการที่รับผิดชอบใหเหมาะสมหนวยงาน
4) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ  เพื่อใหเกิดการทํางานวิชาการไปสูการปฏิบัติ
5) จัดฝกอบรม / สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
6)   ติดตาม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  ประเมินผล  รายงาน  และเผยแพร
บุญยง  กาญจนากร   (2540 : 50)  กลาวถึง  บทบาทและหนาที่ของผูที่ปฏิบัติงานวิชาการ

ดังนี้
1) การแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา  เชน  การอาน  การฟง  การเขารวมประชุมสัมมนา
2)   การศึกษาคนควาเพื่อใหเกิดความรูใหมๆ
3)   การคนควาวิจัยและการทดลอง
4) การเขารวมประชุมวิชาการ
5) การไปศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ
6) การฝกอบรมเฉพาะทางสําหรับวิทยากรสมัยใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
7) การเขียนบทความเพื่อ เผยแพรความรูแกเพื่อนรวมอาชีพและสาธารณชน
8)   การรับเชิญไปเปนวิทยากรในการประชุมสัมมนา   ประชุมเชิงปฏิบัติการ
9)   เขารวมเปนสมาชิกในสมาคม  สโมสร  ชมรม และองคกรทางวิชาการ  เพื่อนําความรู

มาปฏิบัติหนาที่ของตนเอง
10)   เชิญชวนและกระตุนใหสมาชิกในองคกรชวยพัฒนางานทางวิชาการใหเจริญกาวหนา 

เพื่อประโยชนแกประชาชนและประเทศชาติ
สรุปแลวบทบาทหนาที่ของผูบริหารวิชาการ   จะตองเปนผูมีการแสวงหาความรูอยูเสมอ  

อีกทั้งเปนผูประสานงานทางวิชาการ   มีการเผยแพรผลงานวิชาการสูสาธารณชนพรอมทั้งเปน
ผูติดตาม  ตรวจสอบกํากับดูแลประเมินผล   รายงานการปฏิบัติงานวิชาการของครู

2.3   คุณลักษณะของผูบริหารงานวิชาการ

การบริหารงานในหนวยงานหรือองคการนั้น    บุคลากรนับวาเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่
จะทําใหงานบรรลุเปาหมายของหนวยงานไดมากหรือนอย    การสรรหา    การคัดเลือกบุคลากรมา
ปฏิบัติงานจําเปนตองมีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่จะตองปฏิบัติและสามารถเขากับบุคคลอื่น
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานได    
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บุญยง  กาญจนากร   (2540 : 48)   กลาววา  ผูบริหารงานวิชาการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ลักษณะเปนผูนําทางดานวิชาการมีความรูและความสามารถดี
2) มีความรูและความสามารถเฉพาะทางและความรูทั่วไปที่จะเปนประโยชนตอ

การบริหารงานในหนาที่ของตน
3) มีเจตคติที่ดีตองานวิชาชีพของตน
4) มีความซื่อสัตยตอหนาที่และวิชาชีพของตน
5) มีความเชื่อมั่นในตนเอง
6) เปนผูใสใจสนใจหมั่นแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา   เปนคนทันคน   ทันเหตุการณ

ทันสมัย
7)    เปนนักคิด   นักพูด  นักปฏิบัติ  และนักแกปญหา
8)    มีภูมิรู  ภูมิธรรม  เปนที่ยอมรับนับถือของคนในวงการวิชาชีพ
9)    เปนผูเสียสละเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน

10) เปนคนสมถะ  รูจักออนนอมถอมตน ไมอวดดี  อวดเบงและอวดเกง
11) เปนผูที่ใหความสนใจขาวสารขอมูล  และสารสนเทศที่เปนประโยชนตอวิชาชีพ
กลาวไดวา  คุณลักษณะของผูบริหารวิชาการจะตองเปนผูที่มีบุคลิกภาพที่ดี  มีเจตนคติตอ

งานวิชาการ   มีความรูความสามารถเปนผูเสียสละเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตนและเปน
ผูสนใจขอมูล   ขาวสารและสารสนเทศที่เปนประโยชนตอวิชาการเสมอ

2.4   ขอบขายการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล

งานวิชาการถือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.   
2542   และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   พุทธศักราช   2545  มุงกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ
ไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุดดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการโดยอิสระคลองตัว 
รวดเร็ว   สอดคลองกับความตองการของผูเรียน   สถานศึกษา  ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวม
จากผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกฝาย    ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการ-
บริหารและการจัดการ   สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการการเรียนตลอดจนการวัดผล  
ประเมินผล   รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน     ชุมชน  ทองถ่ิน  ไดอยางมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงมีขอบขายและภารกิจดังนี้
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 2.4.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
1)  ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544   สาระ

แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของ
สังคม  ชุมชนและทองถ่ิน

2)  วิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกําหนด 
วิสัยทัศน   ภารกิจ   เปาหมายคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3)  จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆที่กําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน    เปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค   โดยพยายามบูรณาการเนื้อหา
สาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม

4)  นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใชหลักสูตร
ใหเหมาะสม

5)  นิเทศการใชหลักสูตร ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร
6)  ปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม

2.4.2  การพัฒนากระบวนการเรียนรู
แนวทางการปฏิบัติ

 1)  สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
 2)  สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอด-
คลองกับความสนใจ    ความถนัดของผูเรียน    ฝกทักษะ  กระบวนการคิด    การจัดการ  การเผชิญ     
สถานการณ    การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา   การเรียนรูจากประสบการณจริง
และการปฏิบัติจริง   การสงเสริมใหรักการอาน และใฝรูอยางตอเนื่อง   การผสมผสานความรูตางๆ
ใหสมดุลกัน   ปลูกฝงคุณธรรม   คานิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลองกับ
เนื้อหาสาระกิจกรรม   ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศทองถ่ินหรือเครือขาย  ผูปกครอง   ชุมชน   ทองถ่ิน
มามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม

3)  จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ  โดยเนนการนิเทศ
ที่รวมกันหรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม

4)  สงเสริมใหมีการพัฒนาครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม
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 2.4.3  การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
แนวทางการปฏิบัติ
1)   กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
2)  สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล  และประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษา   สาระการเรียนรู  หนวยการเรียนรู   แผนการจัดการเรียนรูและการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู

3)  สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล  และประเมินผลการเรียนการสอนโดยเนน
ประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติและผลงาน

4)  จดัใหมีการเทียบโอนความรู  ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถาน-
ศึกษาอื่น   สถานประกอบการและอื่นๆ  ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
                 5)  พัฒนาเครื่องมือและประเมินผลใหไดมาตรฐาน

2.4.4  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
1)  ศึกษา  วิเคราะห วิจัย การบริหาร  การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ

ในภาพรวมของสถานศึกษา
2)  สงเสริมใหครูศึกษา   วิเคราะห   วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุม

สาระการเรียนรู
3)  ประสานความรวมมือในการศึกษา   วเิคราะห   วิจัย  ตลอดจนการเผยแพร

ผลงานการวิจัย  หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา   บุคคล 
ครอบครัว   องคกรหนวยงานและสถาบันอื่น

2.4.5  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
1)   ศึกษา  วิเคราะห  ความจําเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน   

การสอนและการบริหารงานวิชาการ
2)  สงเสริมใหครูผลิต  พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
3)  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางาน

ดานวิชาการ
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4)  ประสานความรวมมือในการผลิต  จัดหา พัฒนาและการใชส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว
องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น

5)  การประเมินผลการพัฒนาการใชส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
2.4.6  การพัฒนาแหลงเรียนรู
         แนวทางการปฏิบัติ

 1)   สํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีอยูทั้ง
ในสถานศึกษา   ชุมชน   ทองถ่ิน ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง

2)   จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูแกครู   สถานศึกษาอื่น   บุคคล   ครอบครัว 
องคกร  หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง

3)  จัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู และประสาน
ความรวมมือสถานศึกษาอื่น   บุคคล    ครอบครัว   องคกร   หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศกึษาในการจัดตั้ง สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน

4)  สงเสริม  สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัด
กระบวนการเรียนรู  โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน

2.4.7  การนิเทศการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
1)   จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
2)   ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและ

เหมาะสมกับสถานศึกษา
3)  ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา

 4)   ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ
นิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา

 5)   การแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ    การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา

2.4.8  การแนะแนวการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
1)   จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยง

กับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
2)   ดําเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา
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3)   ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษา
ในสถานศึกษา

4)  ประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณดานการแนะแนว    
การศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา
 2.4.9  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  แนวทางการปฏิบัติ
1)   จัดระบบโครงสรางองคกร ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา
 2)   กําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง เปาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑและวิธี
การประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 3)  วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหบรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา
 4)   ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม   ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
 5)  ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่นในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน          
คุณภาพการศึกษา
 6)  ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา   เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
 7)  งานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพศึกษา
ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง

2.4.10  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน
แนวทางการปฏิบัติ
1)   การศึกษา  สํารวจความตองการ  สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน
2)   จัดใหมีความรูเสริมสรางความคิดและเทคนิคทักษะทางวิชาการเพื่อการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  ทองถ่ิน
3)   การสงเสริมใหประชาชนในชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทาง 

วิชาการของสถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล    ครอบครัว   องคกร   หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัด 
การศึกษา
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4)  สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวางบุคคล ครอบครัว
ชุมชน   ทองถ่ิน

2.4.11  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น
       แนวทางการปฏิบัติ

                1)   ประสานความรวมมือ   ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของ
รัฐ   เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั้ง
บริเวณใกลเคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษา ตางเขตพื้นที่การศึกษา

2)   สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตางๆทั้งภายใน
ประเทศและตางประเทศ
  2.4.12  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร หนวยงาน 
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
       แนวทางปฏิบัติ

1)  สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา   รวมทั้งความตองการในการไดรับ            
การสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล    ครอบครัว   องคกร  หนวยงาน   และสถาบันสังคมอื่นที่จัด     
การศึกษา

2)  สงเสริม   สนับสนุน การพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 
ในการจัดการศึกษาของบุคคล   ครอบครัว   องคกร  หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

 3)  จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล   ครอบครัว  องคกร
หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

กลาวสรุปไดวาการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล   ตองมีการวิเคราะห
หลักสูตร  จัดทําโครงสรางใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน   มีการนิเทศ  ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม   สงเสริมใหผูจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
มีการเทียบโอนและการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง   พรอมทั้งพัฒนาเครื่องมือในการวัดผล
ใหมีมาตรฐาน   มีการวิจัย   พัฒนาคุณภาพการเรียน   จัดหาและผลิตสื่อใหเหมาะสม   สํารวจ
แหลงขอมูลการเรียนรูใหครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน   เพื่อสงเสริม   ประสานองคกรตางๆ   และ
ครอบครัว  ใหมีความรูดานวิชาการ   มีการกําหนดเกณฑเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา
ตามมาตรฐาน   เพื่อรอรับการประเมินภายนอก
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2.5   การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

งานวิชาการนับเปนงานที่สําคัญของดานการบริหารงานในโรงเรียนหรือของสถาบัน
การศึกษาทุกระดับ   เพราะวิชาการสามารถพัฒนาคนในดานสติปญญา   ความรูความสามารถ
และความนึกคิดของผูเรียนเพื่อประโยชนในการดํารงชีวิตในสังคม    งานวิชาการจึงเปนหัวใจของ
หนวยงานทางการศึกษา    ดังนั้นการพิจารณาวาสถาบันใดมีมาตรฐานหรือไม  ก็มักจะพิจารณา
จากผลงานทาง    วิชาการเปนสําคัญโดยเฉพาะในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  ซ่ึงเปนโรงเรียนที่จัด
การศึกษาสําหรับ   นักเรียนที่มีลักษณะพิเศษหรอืมีความความผิดปกติทางรางกาย   สติปญญาและ
จิตใจ   ดังนั้นโรงเรียนยิ่งตองใหความสําคัญกับงานวิชาการมากเปนพิเศษจึงจะสามารถพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตรได

โรงเรียนศึกษาพิเศษสังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม)   ไดมีการแบงงานวิชาการในโรงเรียน
ตามเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาพิเศษ  พ.ศ. 2540    ออกเปน  6   ดาน   
ดังนี้คือ   (1)  การวางแผนงานวิชาการ    (2)  การบริหารงานวิชาการ     (3) การจัดการเรียนการสอน   
(4)  การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ    (5)  การวัดผลและการประเมินผลการเรียนและงาน
ทะเบียนนักเรียน    (6) การประเมินผลการจัดการงานวิชาการ  (กรมสามัญศึกษา, 2540 : 5)  ซ่ึง
จากการปฏิบัติงานวิชาการโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามเกณฑมาตรฐาน  พ.ศ.  2540  ไดแบงงาน
วิชาการออกเปน  6   ดาน   ดังที่ไดกลาวขางตนผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของผูบริหาร  โรงเรียนการศึกษาพิเศษในภาคตะวันออกเพื่อที่จะไดนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูล
ในการเสนอแนวทาง   สงเสริม    แกไข   ปรับปรุง  และพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ  ดังนี้

2.5.1  การวางแผนงานวิชาการ
การวางแผนงานวิชาการ  เปนกิจกรรมที่มีความจําเปนและมีความสําคัญยิ่งใน

การดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงงานวิชาการของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ   การวางแผนจึงเปนการตั้ง
ขอสมมุติลวงหนาวา   จะทําอะไรในอนาคตและเปนการพิจารณาถึงปญหาวิธีการแกปญหาลูทาง
ในการดําเนินงานและการนําทรัพยากรตางๆ  ที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุดและแผนนั้น
ควรไดมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมกอนที่จะนําไปสูการปฏิบัติเสมอ    ซ่ึงได
มีหนวยงานและนักวิชาการหลายทาน  ไดกลาวถึงการวางแผนงานวิชาการ  ดังนี้
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ประกอบ  คุณารักษ  (2532 : 1)  ไดใหความหมายไววา  การวางแผนเปนเครื่องมือ
สําคัญในการบริหารงาน ใหบรรลุตามเปาประสงคกระบวนการในการวางแผนมีขั้นตอนใหญ  3  
ขั้นตอน  คือ  การวางแผนหรือ การกําหนดแผน (Planning)  การปฏิบัติตามแผน (Implanmentation)    
และการประเมินผลงาน (Evaluating)

กนก  จันทรขจร  (2535 : 163 – 165)  ไดกลาวไววา  การวางแผนเปนการกําหนด
กิจกรรมตางๆ  ในการดําเนินงานและมีการกําหนดวิธีการปฏิบัติงานขั้นตอนตางๆ   พรอมทั้ง
ผูปฏิบัติงานไวอยางแนนอนเพื่อสามารถใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ซ่ึงสามารถจะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที

จุดมุงหมายของการวางแผน  เพื่อเปนการเตรียมการแกปญหาตางๆ  ที่กําลังเกิดขึ้น
หรือคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตภายในหนวยงานนั้น  โดยกําหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานออกมา
อยางชัดเจนใหสมาชิกทุกคนในหนวยงานไดรับทราบและนําไปปฏิบัติแผนที่ดีจะเปนเครื่องมือ
ในการบรหิารงานที่มีประสิทธิภาพตัวอยางการวางแผนงานวิชาการ ดังนี้

1)   การจัดระบบบริหารงานในหมวดวิชา
2)   รวบรวมจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ  และประชาสัมพันธ

ใหครู  นักเรียน  ผูปกครองทราบ
   3)   จัดทําเอกสาร  คูมือครู  และคูมือนักเรียนเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ

4)   จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ
5)   แผนดานงบประมาณ
6)   จัดทําแผนโครงการวิชาการ
7)   จัดสรรบุคลากรประสานงานกับแหลงวิชาการนอกโรงเรียนเปนตน
ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2536 : 17)   ไดกลาวถึงการวางแผนไวดังนี้
การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ   เปนการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ

การนําหลักสูตรไปใช การจัดการลวงหนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีรายละเอียดของงานดังนี้
1)   แผนปฏิบัติงานวิชาการ   ไดแก   การประชุมเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดปฏิทิน 

การศึกษา  ความรับผิดชอบงานตามภาระหนาที่  การจัดขั้นตอนและเวลาในการทํางาน
2)  โครงการสอนเปนการแสดงรายละเอียดของการกําหนดเนื้อหาที่จะสอน

ในแตละคาบเวลาของแตละวันหรือสัปดาห   โดยการวางแผนไวลวงหนาและยึดโครงการสอน
เปนหลัก
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กรมสามัญศึกษา  (2539 : 31)  กําหนดเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
เกี่ยวกับการวางแผนงานวิชาการ  ดังนี้

1)   การรวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ
 2)   การทําแผนงานวิชาการ  โดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร  จัดใหมีผูรับผิดชอบ  
ใหปฏิบัติตามแผน  ดําเนินตามแผน  ติดตามประเมินผลและนําผลไปปรับปรุงพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น

พะโยม  ชินวงศ  (2543 : 36)  ไดใหความหมายของการวางแผนไววา   การวางแผน
เปนขั้นตอนสําคัญของระบบบริหารงาน   ขั้นตอนการวางแผนเปนขั้นตอนสําคญัในกระบวนการ
บริหาร   ขั้นการนําแผนไปปฏิบัติเปนเรื่องของกระบวนการบริหารที่ตองมีการควบคุม   ติดตาม 
สานประโยชนขั้นสุดทาย   ขั้นประเมินผลประเมินการปฏิบัติงานตามแผน    เพื่อปรับปรุงและ
ทําแผนใหมในปการศึกษาตอไป

กรมสามัญศึกษา  (2544 : 31 )  เสนอแนวทางการนําแผนไปสูการปฏิบัติ   “การนํา

แผนไปสูการปฏิบัติการที่ไดกําหนดไว  การติดตามงาน   การประเมินผล   การปฏิบัติงาน  โดย
เก็บรวบรวมขอมูลและทําการประเมินและปรับปรุงแกไขอยางเปนระบบตอเน่ือง   จะทําให
การดําเนินงานเปนไปตามแผนที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การดําเนินนี้มุงเนน
การควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาดานผลผลิตที่กําหนด   โดยการบริหารจัดการและการจัด
การเรียนการสอนที่มี  คุณภาพตามมาตรฐานดานกระบวนการและมีครู – อาจารยบุคลากร ตลอดจน
หลักสูตร  ส่ือ   อุปกรณ  อาคารสถานที่   ที่มีคุณภาพมาตรฐานดานปจจัย  และมีการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องไมมีที่ส้ินสุด   ดวยกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมและการกระจายอํานาจของ
โรงเรียนและการแสดงภาระงานที่ตรวจสอบไดของโรงเรียน   ดังแผนภูมิตอไปนี้
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วิเคราะหสภาพปจจุบัน  ปญหา

ประเมินผล กําหนดกลยุทธในการสรางเสริม

ดําเนินการ

ภาพ  2  กระจายอํานาจของโรงเรียนกรมสามัญศึกษา
(ที่มา  :  กรมสามัญศึกษา.  2544 : 31)

 ไพบูลย   นาคแกว ( 2544 : 22)   ไดกลาวไววา  การวางแผนจึงเปนหัวใจสําคัญใน
การบริหารจัดการดานวิชาการ    การดําเนินการเพื่อนําแผนไปสูการปฏิบัติจึงเปนกระบวนการ 
สรางเสริมองคการ   เพื่อใหเปนองคการแหงการเรียนรู  หมายถึง  การที่สามารถเรียนรูและสราง
ทฤษฎีเพื่อ เพิ่มพูนความสามารถที่จะกอใหเกิดความกาวหนาในการดําเนินกิจกรรมไปสูเปาหมาย
รวมขององคการ  โดยดําเนินการตามแผนภูมิ  ดังนี้

ภาพ  3  แสดงการดําเนินกิจกรรมไปสูเปาหมายรวมขององคการ
(ที่มา : ไพบูลย  นาคแกว. 2544 : 22)

มาตรฐานดานผลผลิต

มาตรฐานดานกระบวนการ

มาตรฐานดานปจจัย

การติดตามประเมินผล

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การรวมดําเนินการของสถานศึกษา
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2545 : 9)  กําหนดวาสถานศึกษา  คือ   
หนวยสําคัญที่สุดในการจัดการศึกษา  จึงเนนการปฏิรูปที่โรงเรียน  โดยโรงเรียนและผูมีสวนได
สวนเสียทุกคนในโรงเรียน  จะตองรวมรับทราบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาพรอมกับรวมกันวาง
แผน  การปฏิรูปการศึกษา  4   ดาน  ที่โรงเรียนจะดําเนินการ  คือ

1)  ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน   ตามหมวด  4  
แนวทางการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษามีเจตนารมณใหทุกคนเปนผูเรียนหมด   
ดังนั้นโครงการจึงเนนการเรียนรูของผูเรียนเปนนักเรียน   ผูเรียนที่เปนครูและเปนผูบริหาร  รวมทั้ง
ที่เปนกรรมการสถานศึกษา  พอแม  ผูปกครองของนักเรียนดวย

2)   ปฏิรูปการสอนเพื่อการประกันคุณภาพการสอนของครู   เมื่อครูเรียนรูแลวจะ
เปล่ียนแปลงและวิธีสอนโดยเรียนรูเอง  เปล่ียนเอง  ประเมินผลตนเอง  แลวนําไปแกไขปรับปรุง
หรือขยายผลตอเมื่อประสบความสําเร็จ

3)  ปฏิรูปการบริหาร เพื่อการประกันคุณภาพการบริหารของผูบริหาร  เมื่อผูบริหาร
เรียนรูแลวก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนใหเปนไปตามแนวทาง           
และเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
                4)  ปฏิรูประบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพภายใน   โดยการประเมินตนเองเพื่อ
ประกันคุณภาพทั้งโรงเรียนมีการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของโรงเรียนอยางครบถวนเปน
ระบบ   สามารถแสดงจุดแข็งจุดออนที่โรงเรียนจะนําไปใชพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางมี              
ประสิทธิภาพ   เปนการสรางหลักประกันใหผลงานของโรงเรียนเปนที่พึงพอใจของนักเรียน  พอแม  
ผูปกครอง  และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ

ซ่ึงหากโรงเรียนในโครงการไดดําเนินงานทั้ง  4  ดานขางตนอยางเต็มที่แลว   โดยมี
ผลสําเร็จอยูที่คุณภาพของนักเรียนในโรงเรียนซึ่งเปนคนดี   มีความสามารถและมีความสุข
ในการเรียนรูและอยูรวมกับผูอ่ืนได   โรงเรียนก็จะพรอมรับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ  
หรือการประกันคุณภาพจากภายนอก   ซ่ึงเปนภารกิจที่ทุกโรงเรียนของทุกสังกัดในประเทศไทยจะ
ตองกระทําตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542

ดังนั้น   การวางแผนงานวิชาการ    สถานศึกษาที่จัดการเรียนรูผูเรียนสําคัญที่สุด 
ผูบริหารควรมีบทบาทที่สําคัญ  คือ

1)  ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู โดยสนับสนุน
และมีสวนรวมกับผูเรียนและครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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2)  กําหนดแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนไวในธรรมนูญโรงเรียนที่มี
แผนงานในการปฏิรูปการเรียนรู   ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช
2542  หมวด 4  ที่วาดวยแนวการจัดการศึกษา

3)  นําผลการประเมินผูเรียนมาใชกําหนดนโยบายของสถานศึกษา
4) บริหารจัดการใหเอื้ออํานวยความสะดวกใหครูผูสอนมีเสรีในการคิดพัฒนา

รูปแบบการเรียนรู  ทําวิจัยในชั้นเรียน   แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพื่อนครู   การทํางานเปนทีม
ผนึกกําลังระหวางกลุมวิชาเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูใหไดตามมาตรฐานหลักสูตร

 5)  พัฒนาสภาพแวดลอมในโรงเรียน ใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรูสามารถใช
แหลงเรียนรูตางๆเปนหองเรียน

6)  จัดใหมีระบบนิเทศภายใน  ชวยเหลือครูในดานหลักสูตร   และการจัดการเรียนรู
อยางตอเนื่องจากสาระสําคัญ    เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการวิชาการ    เพื่อใหสอดคลองกับ
การปฏิรูปการเรียนรูจําเปนตองมีการวางแผน    เพื่อพัฒนาองคกรใหสามารถบริหารจัดการให
สามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ

สรุปการวางแผนงานวิชาการเปนสิ่งที่ผูบริหารตองใหความสําคัญ    เพราะเปน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ถึงการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรเพื่อเปนแนวทางและถือปฏิบัติรวมกัน
ในการทํางานวิชาการ ซ่ึงมีความจําเปนในการบริหารงานวิชาการเพราะเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายในสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับระบบบริหารงานซ่ึงตองมีการ
วางแผน   การนําแผนไปปฏิบัติ    การควบคุม   การติดตาม   การประเมินและการปรับปรุงแกไข
เพื่อนําแผนไปใชในปตอไปซึ่งในยุคโลกาภิวัฒนจําเปนตองพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงคจําเปนตองมีการวางแผนงานวิชาการ   โดยนําเนินการตามแผนภูมิดังนี้

ภาพ  4  แสดงการดําเนินกิจกรรมแผนงานวิชาการ

   การวางแผน

การปรับปรุงแกไข การปฏิบัติตามแผน

การประเมินผล
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2.5.2  การบริหารงานวิชาการ
  การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การบริหารกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน

การสอนและการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ   ครอบคลุมถึงการกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการนั้น    เพื่อใหผูปฏิบัติงานทุกฝายไดทราบและถือเปน
แนวปฏิบัติ และไดมีผูใหความหมายในการบริหารงานการศึกษา  ไวดังนี้

 ลูเธอร   กูลิค  (Luter  Gulick,  อางถึงใน  ภิญโญ  สาธร  2526  : 208)  ที่เรียกวา  
POSDCORB  มาประยุกตใชในการบริหารวิชาการและการบริหารหลักสูตรดังนี้

1)   การวางแผน  (Planning)  เปนการวางโครงการอยางกวางๆ  วามีอะไรบางที่
จะตองปฏิบัติตามลําดับ  วางแนววิธีปฏิบัติพรอมดวยวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานกอนลงมือ
ปฏิบัติ

2)   การจัดหนวยงาน   (Organizing)   เปนการจดัโครงสรางการบริหารโดยกําหนด
ลักษณะและวิธีติดตองานสัมพันธกันตามลําดับขึ้นแหงอํานาจหนาที่สูงต่ําลดหล่ันกันไป

3)   การบริหารบุคคล   (Staffing)   เปนการบริหารบุคคลตั้งแตการแสวงหาคน
มาทํางานการบรรจุแตงตั้ง    การฝกอบรมและพัฒนาบุคคลที่บรรจุแตงตั้งไวแลว    การบํารุงขวัญ
การเลื่อนชั้นและการลดชั้น   ตลอดจนการพิจารณาใหพนจากงานและบํารุงรักษาสภาพของ
การทํางานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

4)  การวินิจฉัยส่ังการ  (Directing)   เปนการวินิจฉัยส่ังการหลังจากไดวิเคราะหและ
พิจารณาโดยรอบคอบแลว    รวมทั้งการติดตามดแูลใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นๆ  ในฐานะ
ที่ผูบริหารเปนผูบังคับบัญชาหนวยงาน

5)  การประสานงาน  (Co - ordinating)    เปนการสื่อสัมพันธหนวยงานยอยหรือ
ตําแหนงตางๆ ภายในองคการ   เพื่อกอใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพทุกหนวยงานทํางาน
ประสานกลมกลืนกัน  เพื่อวัตถุประสงคหลักขององคการไมมีการทํางานซ้ําซอนหรือขัดแยง

6)  การรายงาน  (Reporting)   เปนการเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชา  หรือไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของใหทราบความกาวหนาของงานทุกระยะสะดวกแกการประสานงานกับ
หนวยงานอื่นในขณะเดียวกันควรรายงานใหผูรวมงานทราบดวยการเสนอรายงานจําเปนตองมี
การบันทึกหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไวเปนระยะๆ  มีการวิจัย  การประเมินผล  การตรวจสอบ
เปนระยะๆ

7)  งบประมาณ (Budgeting)  เปนการจัดทํางานประมาณการเงิน  การวางแผน  หรือ
โครงการในการใชจายเงิน  การทําบัญชี และการควบคุมดูแลการใชจายเงิน
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ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน   (2535 :12)  ไดใหความหมายวา  การบริหารการศึกษา

โดยมีการจัดกิจกรรมทุกส่ิงทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี
และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน

  อุทัย  บุญประเสริฐ  (2540 : 30)  กลาววา  งานวิชาการของโรงเรียนจะครอบคลุมใน
เร่ืองดังตอไปนี้  คือ

1)  งานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียน
2)  งานการสอนและการจัดการเรียนการสอน
3)  งานวิชาการจัดการเรียนและบริหารกิจกรรมนักเรียน
4)  งานสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมการหองสมุด
5)  งานการวัดผลและประเมินผล
6)  งานการนิเทศการศึกษาและพัฒนาทางวิชาชีพ
ไพบูลย   นาคแกว   (2544 :  13 )   สรุปวา    กิจกรรมทุกชนิดภายในโรงเรียนที่กอ

ใหเกิดการเรียนรูและการศึกษาของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น   บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของอยาง
มากคือผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน โดยมีผูบริหารเปนผูนําทางวิชาการมีการทํางานรวมกับครู
ประสานงานใหกับทุกคน ทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

สรุปไดวาการบริหารงานวิชาการเปนงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทุกขั้นตอน
ครอบคลุมทุกอยางที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน   เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมีทักษะ
ประสบการณ  นอกจากนี้การบริหารงานวิชาการยังตองพิจารณาในดานตางๆ  ดังตอไปนี้

การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนไมวาในระดับใดตางก็มุง
พัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ หัวใจในการพฒันาผูเรียน   คือ   การนําหลักสูตรไปใชซ่ึงผูบริหารโรงเรียน
ตองใหความสําคัญเปนพิเศษโดยคํานึงถึงสภาพความตองการจําเปนของผูเรียน   หลักสูตรเปน
ตัวกํากับงานของวิชาการแมหลักสูตรในปจจุบันจะประกอบดวยหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตร
ทองถ่ินแตความสามารถในการนําหลักสูตรมาใชในแตละสถานศึกษาจะแตกตางกันไป    ฉะนั้น
จึงกลาวไดวาหลักสูตรจะสรางไดดีเพียงใดก็ตามหากการนําหลักสูตรไปใชไมมีคุณภาพหลักสูตร
ก็จะพบความลมเหลวเพื่อใหมีความเขาใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรจึงไดศึกษา
ความหมายการบริหารหลักสูตรจากแนวคิดของนักวิชาการดังตอไปนี้

สันต    ธรรมบํารุง  (2525 :  149)  การนําหลักสูตรไปใช   หมายถึง   การที่ผูบริหาร

โรงเรียนและครูนําเอาโครงการของหลักสูตรที่เปนรูปเลมเหลานั้นไปปฏิบัติใหบังเกิดผล  รวมทั้ง
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การบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนเพื่ออํานวยความสะดวกใหครูและนักเรียนสามารถเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด

อํานาจ  จันทรแปน (2532 : 111-118)  ไดกลาวไววา  การบริหารหลักสูตร  หมายถึง     
การที่จะนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติการเรียนการสอนและการจัดโครงการหรือกิจกรรมตางๆ  ให
บรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ  ไดเสนอแนวทางการบริหารหลักสูตรใหบรรลุ
จุดมุงหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพโดยใชรูปแบบ SPIE ดังมีขั้นตอนรายละเอียด          
ตอไปนี้
 1)  การวิเคราะหสถานการณ  ( Situation  Aanlysis)   หมายถึง   การศึกษาวิเคราะห
สภาพในอดีต  สภาพในปจจุบันและสภาพที่ควรจะเปนในอนาคต  โดยวิเคราะหขอมูลเอกสารที่
เกี่ยวของอาทิ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  แผนพัฒนาการศึกษา  นโยบาย  หลักสูตร  ระเบียบ
ขอบังคับ และรายงานวิจัยตางๆ  ฯลฯ   วิเคราะหสภาพแวดลอมชุมชน  สภาพของผูปกครองสภาพ
เกี่ยวกับ   ตัวผูเรียน  อาคารสถานที่  บุคลากร  งบประมาณ  อุปกรณ  และแหลงความรูสภาพการจัด
การเรียนการสอนและสภาพการจัดองคการ

2)  การวางแผน (Program  , Project  Planning)   หมายถึง  การวางแผนโดยใช
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหสถานการณในขั้นที่ 1 ขั้นนี้จัดเปนขอท่ีสําคัญมากเพราะการวางแผน
งานหรือ   โครงการ

3)  การดําเนินการ   (Implementation)   หมายถึง    การดําเนินงานตามแผนหรือ
โครงการที่วางไว  ซ่ึงแบงออกเปน  2  ระยะ  คือระยะเตรียมการเปนการชี้แจงรายละเอียดสราง
แรงจูงใจใหกับผูเกี่ยวของจัดทําปฏิทินดําเนินการและแบงหนาที่รับผิดชอบ   สวนระยะดําเนินการ
จะตองมีการประสานงานที่ดี ประชุมปรึกษาเมื่อเกิดปญหา ติดตามใหกําลังใจและชี้แจงขอบกพรอง
เพื่อปรับปรุงแกไขระหวางดําเนินการ

4)  การประเมินโครงการและรายงานผล     (Evaluating  and   Reporting  Program)  
หมายถึง    การประเมินการดําเนินการวาเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไวหรือไม เพื่อหาแนวทาง 
แกไขปญหาตอไป  การประเมินแบงออกเปน 3 ระยะ  คือ ระยะกอนดําเนินการ  ระหวางดําเนินการ
และระยะสิ้นสุดโครงการ

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2536 : 61–67) สรุปกระบวนการบริหารหลักสตูร แบง
เปน  3  ขั้นตอนดังนี้

1)  ขั้นเตรียมการ  เปนการวางแผนการใชหลักสูตร  โดยตองเตรียมการลวงหนา
กอนเปดหลักสูตร    การวางแผนการใชหลักสูตรอยางเปนระบบ  และนํานวัตกรรมทางการศึกษา
มาชวยเปนสิ่งจําเปน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

43

2)  ขั้นดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร  เปนการนําหลักสูตรไปใช
3)  การประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร  เมื่อไดนําหลักสูตรไปใช  ควรมี     

การจัดการประเมินผลเกี่ยวกับหลักสูตร  วัตถุประสงคของการประเมินผลเพื่อจะพิจารณาวาตรงกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรหรือเพื่อจะไดใชในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตร

อําภา  บุญชวย  (2537 : 46 – 47) ไดกลาวถึงบทบาทของผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตร  
ดังนี้

1)  ผูบริหารโรงเรียน  ซ่ึงหมายถึง ครูใหญ  อาจารยใหญ  ผูอํานวยการโรงเรียนและ
ผูชวยทั้ง 3   ตําแหนง

2)  ครูมีความสําคัญมากในการพัฒนาหลักสูตร  เพราะเปนผูสอนหรือผูใชหลักสูตร
3)  นักเรียน  หลักสูตรที่ทําขึ้นมา   นอกจากจะเปนไปตามนโนบายของรัฐบาลและ

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแลวควรจะตอบสนองความตองการของผูเรียนไดอีกดวย   การที่รูถึง     
ความตองการของผูเรียนทําไดโดยการสํารวจสอบถาม  หรือสังเกตจากผูเรียนโดยตรงไดวิธีหนึ่ง

4)  ผูปกครอง    ผูปกครองเปนกลุมบุคคลที่มีประสบการณจริง   เกี่ยวกับชวีิต
ความเปนอยูประจําวัน  ทําใหรูขอเท็จจริงวา  หลักสูตรที่ใชในโรงเรียนมีขอบกพรองตรงไหน  หรือ
ไมสามารถปฏิบัติได  ผูปกครองอาจใหขอมูลหรือขอเสนอแนะที่เหมาะสมได

ไพบูลย   นาคแกว  (2544 : 25)  การบริหารหลักสูตร เปนการดําเนินงานเกี่ยวกับ
หลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  โดยมีการเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตร  ไดแก       
การวางแผนเกี่ยวกับการใชหลักสตูร  โดยการตรวจสอบหลักสูตรแมบทกอนนําไปใช  การเผยแพร
ประชาสัมพันธหลักสูตร   การเตรียมความพรอมดานตางๆ   ผูบริหารโรงเรียนตองศึกษาหลักสูตร
และเอกสารประกอบใหเขาใจอยางลึกซึ้ง  จึงจะสามารถแนะนําชวยเหลือครูได   เพื่อจัดการเรียน
การสอนจนสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

สรุปวา    การบริหารหลักสูตรประกอบดวยขั้นตอนการวิเคราะห    การวางแผน
การดําเนินงานการประเมินและการประชาสัมพันธเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว   โดย
ผูบริหารตองเห็นความสําคัญและศึกษาหลักสูตร   และเอกสารประกอบใหเขาใจลึกซึ้งสามารถให
คําแนะนํา   ช้ีแจงชวยเหลือครูได   เพื่อใหการจัดการสอนตอบสนองความตองการของผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค

การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  การกําหนดหนาที่รับผิดชอบเปนหนาที่โดยตรง
ของผูบริหาร  ดังมีผูใหความหมายไว  ดังนี้

กิติมา  ปรีดีดิลก (2529 : 26)  ไดกลาวไววา  การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบหรือ
การจัดองคกร เปนการวางระเบียบแบบแผนในการดําเนินงานดานตางๆ ขององคกรใหสมดลุกัน
โดยระบุวา  ใครมีหนาที่จะตองทําอะไร   มีอํานาจและความรับผิดชอบอยางไร  ทั้งนี้เพื่อให
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การดําเนินงานขององคกรบรรลุผลตามแผนงานที่ตั้งไว
กรมสามัญศึกษา  (2535 :219)   ไดกลาวถึง   การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบให

ผูปฏิบัติงานทุกฝายรับผิดชอบและถือเปนแนวปฏิบัตินั้นในการจัดองคกร  คือการกําหนดหนวยงาน
ของฝายตางๆ  แลวจะตองกําหนดขอบขายงานของฝายตางๆ และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงาน  โดยออกคําสั่งหรือแจงการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานและ
ผูรวมงานทุกฝายทราบรวมกัน

มารศรี สุธีพิเชฐภัณฑ (2545 : 17) ไดกลาวไววา  การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
เปนหนาที่สําคัญโดยตรงของผูบริหาร   คือ   ตองจัดทําแผนภูมิงานวิชาการใหชัดเจน  การจัดทํา
พรรณนางานวิชาการ   การมอบหมายงานที่เปนลายลักษณอักษร  โดยระบุวาใครมีหนาที่อะไร  
รับผิดชอบอะไรและมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหทราบโดยทั่วกัน    เพื่อใหการบริหารงาน
วิชาการประสบผลสาํเร็จอยางมีประสิทธิภาพ

สรุปไดวา  การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  เปนหนาที่โดยตรงของผูบริหารที่จะ
กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคคลากรในหนวยงาน    ใหมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการทํางานให
ชัดเจน  โดยออกคําสั่งเปนลายลักษณอักษร  จัดทําแผนภูมิและโครงสรางในสายงานใหผูปฏิบัติงาน
และผูรวมงานทุกฝายทราบรวมกัน  เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่
รวมกันตั้งไว

การจัดแผนการเรียน  เปนการกําหนดรายวิชาหรือกลุมวิชาใหนกัเรียนไดเลือกเรียน
ตามความรูความสามารถและความถนัด  มีผูใหแนวทางในการจัดแผนการเรียน  ดังนี้

กรมสามัญศึกษา  (2535 : 20)  การจัดแผนการเรียน  หมายถึง  การกําหนดรายวิชา
และกลุมวิชามีวิชาบังคับ  วิชาเลือกเสรี  และกิจกรรมใหนักเรียนอยางมีเปาหมาย     ซ่ึงนักเรียนและ
โรงเรียนไดพิจารณารวมกันแลวตามความรูความสามารถ   ความสนใจและความตองการในอนาคต
ของนักเรียนวาจะมุงไปในทางใด   เพื่อตองการเรียนตอในสถาบันชั้นสูงหรือการประกอบอาชีพ 
ถานักเรียนเลือกแผนการเรียนหรือกลุมสนใจใดแลวเรียนไมไดตามที่ตองการ    จําเปนจะตองจัดให
นักเรียนเลือกเรียนใหมในการจัดแผนการเรียนนั้น โรงเรียนควรจัดใหนักเรียนไดเลือกหลายๆ แผน  
กวางขวางตามศักยภาพของแตละบุคคล     แตทั้งนี้ก็ตองคํานึงถึงความพรอมของโรงเรียนและตัว
นักเรียนเปนหลักในการพิจารณาดวย    ซ่ึงไดแก    บุคลากร สถานที่ อุปกรณในการเรียนการสอน
ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  การสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทรัพยากรทองถ่ิน
และความพรอมของตัวนักเรียนเอง
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ปรียาพร วงคอนุตรโรจน  (2536 : 185-186 )   กลาวไววา   ในการจัดแผนการเรียน
โรงเรียนจะตองศึกษาโครงสรางของหลักสูตร   หลักเกณฑการใชหลักสูตรและรายวิชาตางๆ
ในหลักสูตรใหเขาใจโดยละเอียดเสียกอน    จึงจะจัดแผนการเรียนไดตรงกับจุดมุงหมายของ
หลักสูตร   เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดตามความถนัดความสนใจและความสามารถ  การจัด
แผนการเรียนนั้นควรอาศัยขอมูลตอไปนี้

1) มีการสํารวจสภาพทองถ่ิน อุตสาหกรรม และความตองการของผูปกครอง
2) มีการสํารวจความตองการนักเรียนความตองการของสถานประกอบการ
3) สํารวจความพรอมของสถานศึกษาในดานตางๆ  เชน วัสดุอุปกรณ   เครื่องจักร

เครื่องมือ    หองเรียน  หองปฏิบัติการ   แปลงสาธิต    โรงฝกงานเปนตน
4) มีการนํามาสรุปวิเคราะหเพื่อนําไปสูการจัดแผนการเรียน และ
5) แผนการเรียนที่เปดสอนปรับใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน
ดังนั้น  การจัดแผนการเรียนนี้  สถานศึกษาแตละแหงจะจัดแตกตางกันไปตาม

สภาพความพรอมของผูเรียนในดานความรู  ความสามารถ  ความสนใจและความถนัด  อีกทั้งดาน
อาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ  ตลอดจนครู - อาจารยและความตองการของทองถ่ิน

การจัดตารางการเรียน  ตารางสอน   ไดมีผูแนวความคิด    การจัดตารางเรียน  
ตารางสอน  ไวดังนี้

กรมสามัญศึกษา  (2523 : 4)   ไดใหความหมายไววา     การจัดตารางการเรียน  
ตารางสอนซึ่งเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับครู  นักเรียน  ซ่ึงระบุวันและรายวิชาที่จะใชเรียนใชสอน
ตลอดสัปดาหในการจัดตารางเรียน  ตารางสอน ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้คือ  เคาโครงสรางหลักสูตร 
รายวิชา  กิจกรรม  จํานวนนักเรียนทั้งหมด    จํานวนนักเรียนที่เรียนแตละรายวิชา    จํานวนนักเรียน
ของแตละชั้น  จํานวนนักเรียนแตละกลุม จํานวนหองเรียน  ขนาด  และชนิดของหองเรียนที่มีอยู  
จํานวนครูที่จะสอนวิชาตางๆ  การจัดแบงเวลาประจําวัน  ไดแก  เร่ิมเขาเรียน    พัก   เลิกเรียน  
จํานวนคาบสอนของครูแตละคนในหนึ่งสัปดาห   จํานวนชั่วโมงของครูแตละคนที่ทํางานพิเศษ
จะสามารถสอนได   และกิจกรรมของโรงเรียน

กรมวิชาการ  (2524 : 4)  ไดใหหลักทั่วไปในการจัดตารางสอนมี  ดังนี้
1)  ใหนักเรียนมีความสะดวกในกรณีที่จําเปนตองเปลี่ยนหองเรียน
2)  ใหเกิดประโยชนจากการใหใชหองเรียนมากที่สุด
3)   กระจายวิชาในหมวดในกลุมวิชาเดียวกัน

              4)  ใหเหมาะสมกับความถนัดและความสามารถของครูมากที่สุด



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

46

หวน  พินธุพันธ  ( 2528 : 49-50 )  กลาวถึง  การจัดตารางสอนวา  ตองคํานึงถึงสิ่ง
ตางๆ   ดังนี้

1)  การจัดวิชาไวตอนเชาหรือตอนบาย หรือคาบแรก   คาบสุดทายควรดูลักษณะ
ของวิชาดวย

2)  วิชาที่มีการปฏิบัติมากๆ  ควรจัดเปน 2  คาบตอกัน
3)  ควรจัดจํานวนคาบหรือเวลาเรียนตอนเชาใหมากกวาตอนบาย
4)  วิชาที่ใชความคิดมากไมควรซอนกันหลายวิชาในวันเดียวกัน
สรุปไดวาในการจัดตารางการเรยีน  การสอน  จะประกอบดวย   (1)  ตารางสอน

ประจําชั้นตารางสอนของครูแตละคน   ตารางสอนประจํากลุมวิชา    ตารางสอนรวม  (2)  จัดใหมี
ตารางการใชหองเรียนและอาคารสถานที่ตางๆ    (3) มีการติดตามและประเมินผลการจัดตารางสอน   
(4)  การปรับปรุงการจัดตารางสอน และ   (5)  จัดตารางสอนซอมเสริม   (6)   มีความเหมาะสมและ
สะดวกกับครู

การจัดครูเขาสอน  หมายถึง การจัดและดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหากลวิธีการใช
บุคลากรอยางเหมาะสมกับความรู  ความสามารถ  ความสนใจ   ความถนัด และประสบการณรวม
ทั้งสามารถพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่  มคีวามรับผิดชอบตอการงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กรมสามัญศึกษา  (2524 : 9 )  กําหนดแนวทาง  เร่ืองการจัดครูเขาสอน  ดังนี้
1)  จัดครูคนเดียวใหสามารถสอนไดหลายวิธี
2)  จัดครูฝายสนับสนุนการสอนชวยปฏิบัติการสอน
3)  จัดคาบเวลาเรียนใหตรงกัน
4)  ใชเทคนิคการสอนแกปญหาครูขาดแคลน    ไดแก  จัดคาบสอนตรงกันสอน

พรอมกันในภาคบรรยายหรือมอบหมายใหทํางานเปนกลุม  นอกจากนี้ยังมีวิธีอ่ืนอีก  เชน  การใช
หองสมุด  การใชหองโสตทัศนศึกษาและการใหนักเรียนสอนกันเอง

5) การจัดบุคคลภายนอกมาชวยสอนในโรงเรียน  ไดแก   จัดใหนักเรียนศึกษา
หาความรูจากแหลงวิทยาการ   สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ  หาวิธีนําบุคคล
ภายนอก   โรงเรียนมาชวย   เชน  ขอนิสิตฝกสอนจากสถาบันผลิตครู  ขอเชิญวิทยากรในทองถ่ิน  
ขอเชิญวิทยากรจากหนวยงานของรัฐ  ขออาสาสมัครของหนวยงานตางประเทศ  ขอยืมครูจากโรง
เรียนอื่นหรือแลกเปลี่ยนตัว

6)  การใชเงินบํารุงการศึกษา  จางครูสอนเพื่อแกปญหาการขาดแคลนครู



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

47

กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532 : 65)  ไดใหแนวการจัดครูเขาสอนไว  ดังนี้  คือ  การสํารวจ
ความพรอมของโรงเรียนกอนจัดรายวิชาตางๆ  จัดตามความถนัดของครูผูสอน  คือ  จัดตามวิชาเอก  
วิชาโท  ที่เรียนมา  จัดตามรายวิชาที่ครูสนใจและจัดตามรายวิชาที่ครูมีประสบการณ

 กรมสามัญศึกษา  (2524 : 9)  ไดเสนอแนวทาง    การจัดครูเขาสอนควรพิจารณา 
ตามลําดับความเหมาะสมดังนี้

1)  จัดตามวิชาเอกที่เรียนมา
2)  จัดตามวิชาโทที่เรียนมา
3)  จัดตามวิชาที่สนใจ
4)  จัดตามรายวิชาที่มีประสบการณ
ดํารง  ศิริภักดี  (2538 : 37)  สรุปวา   การจัดครูเขาสอนไดอยางเหมาะสมกับสภาพ

โรงเรียน  ยอมมีสวนมาจากการวางแผน   การวางตัวบุคคล   การดําเนินการ  และทีมงานรวมกัน            
ผูบริหารที่สรางความรูสึกที่ดี  มอบหมายความรับผิดชอบแกผูใตบังคับบัญชา ใหเกิดความตระหนัก
ถึงหนาที่รับผิดชอบรวมกัน  จะทําการจัดครูเขาสอนมีประสิทธิภาพ

สรุปไดวาการจัดครูเขาสอน  เปนสิ่งที่มีผลตอการจัดเรียนการสอนเปนอยางมาก  
ดังนั้น  ผูบริหาร  ตองคํานึงถึง  ความรู  ความสามารถ  ความถนัดและประสบการณของครูอีกทั้งมี
การรวมวางแผนรวมกัน  กอนที่จะดําเนินการจัดครูเขาสอน  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน

2.5.3  การจัดการเรียนการสอน 
 จากกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยจนนําไปสูการปฏิรูปการศึกษา   คร้ัง

สําคัญ   นับตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ซ่ึงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   เสมือนกฎหมายบังคับที่ผูบริหารการศึกษาตองเรงพัฒนาคุณภาพ
ของตนใหเปนผูนําในการดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูของครู   สวนครูตองมีความสามารถในการจัด
การเรียนการสอนตามแนวทางที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถคิดวิเคราะห  
สังเคราะหความรูไดมีการคิดสรางสรรค มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง  ดังไดกําหนดในมาตรตางๆ  ดังนี้

มาตรา  22  ระบุวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด    กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

ในการจัดการเรียนการสอนทุกฝายนักเรียน   ครู   ผูบริหารโรงเรียน  และผูปกครอง
จึงตองเริ่มจากความเชื่อที่วาผูเรียนแตละคนสามารถพัฒนาไดทุกดานคือทั้งดานสติปญญา  รางกาย  
อารมณ  สังคมและจิตใจ   ผูเรียนทุกคนสามารถไดรับการพัฒนาใหเปนคนเกง   คนดี  และคน
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มีความสุข  โดยมีความสําคัญที่ตัดสินใจเพื่อดําเนินการปรับปรุง    เปล่ียนแปลง  จัดหา   และพัฒนา
แนวการจัดการศึกษา

หลักการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   เพื่อใหการเรียนรู
เปนไปอยางไดผล  การจัดประสบการณการเรียนรูควรยึดหลัก  ดังนี้

1)  การเรียนรูเปนกระบวนการที่ควรเปนไปอยางมีชีวิตชีวา  ผูเรียนควรมีบทบาท            
รับผิดชอบตอการเรียนรูของตน และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน

2)  การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากแหลงตางๆ  กัน    ประสบการณความรูสึกนึกคิดแตละ
บุคคลถือวาเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญ

3)  การเรียนรูที่ดีจะตองเปนการเรียนรูที่เกิดจากการสรางความรูความเขาใจดวย
ตนเองจึงจะชวยใหผูเรียนจดจําและสามารถใชการเรียนรูนั้นใหเปนประโยชนได   การเรียนรูที่
ผูเรียนเปนคนคนพบดวยตนเองมีสวนชวยใหเกิดความเขาใจลึกซึ้งและจดจําไดดี

4)  ทักษะกระบวนการเรียนรู  มีความสําคัญ  หากผูเรียนเขาใจและมีทักษะในเรื่อง
กระบวนการเรียนรูแลว  จะสามารถใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู และคําตอบตางๆ  ที่ตน
ตองการ

5)  การเรียนรูที่มีความหมายแกผูเรียน   คือ   การเรียนรูที่สามารถนําไปใชในชีวิต
ประจําวันที่มีสภาพแวดลอม บรรยากาศตลอดจนสิ่งตางๆ  ที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู  เปนสิ่งสําคัญ
สําหรับการเรียนรูของผูเรียนเพราะการเรียนรูที่ดีตองเกิดขึ้นตามธรรมชาติ     โดยมีหลักในการจัด
สภาพแวดลอมที่จะสงเสริมและเอื้ออํานวยตอการเรียนรูของนักเรียน

มาตรา 23   การจัดการศึกษาทั้งในระบบ   การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตองเนนความสําคัญทั้งความรู   คุณธรรม   กระบวนการเรียนรู  และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้

1)   ความรูเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง  และความสัมพันธของตนเองกับสังคม  ไดแก  
ครอบครัวชุมชน  ชาติ  และสังคมโลก  รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคม
ไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

2)  ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งความรูความเขาใจ  
และประสบการณเร่ืองการจัดการการบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน

3)  ความรูเกี่ยวกับศาสนา   ศิลปะ   วัฒนธรรม   การกีฬา   ภูมิปญญาไทย   และ
การประยุกตใชภูมิปญญา
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4)  ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษาเนนการใชภาษาไทยอยาง
ถูกตอง

5)  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
มาตรา  24  การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ดําเนินการดังตอไปนี้
1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ 

ผูเรียนตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2)  ฝกทักษะ   กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ และการประยุกต

ความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไขปญหา
3)  กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง   ฝกปฏิบัติใหทําได   คิดเปน 

ทําเปน   ฝกการอาน และเกิดการเรียนใฝรูอยางตอเนื่อง
4)  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ  อยางไดสัดสวน

สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
5)  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน

และส่ิงอํานวยความสะดวก   เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใช 
การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู   ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนรูไดเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อ
การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ

6)  จัดการเรียนรูใหเกิดไดทุกเวลาทุกสถานที่   มีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา  ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ

ซ่ึงจะเห็นไดวา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหการจัด
การเรียนการสอนเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ     การจัดกระบวนการเรียนรูพยายามที่จะใหสถานศึกษา
จัดใหตรงกับความตองการของผูเรียนใหมากที่สุดเพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพ
มากที่สุด  ซ่ึงนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวทางในการจัดการศึกษา  ดังนี้

กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532 : 61)   กลาวถึงการจัดการเรียนการสอน  วาเปนหนาที่
โดยตรงของผูบริหารที่จะตองปฏิบัตรัิบผิดชอบ  ซ่ึงไดแก   การจัดแผนการเรียน การจัดตารางสอน  
การจัดชั้นเรียน   การจัดครูเขาสอน  การจัดแบบเรียน  การจัดหองสมุด  และการจัดทําคูมือครู

กนก   จันทรขจร  (2535 : 181)  ไดใหหลักการสําคัญ ที่ครูผูสอนและผูเกี่ยวของ
ควรทราบไวดังนี้

1)  โรงเรียนไดปรับหรือพัฒนาเนื้อหากิจกรรมในหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน
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2) โรงเรียนจัดดําเนินการโดยเนนผลที่จะเกิดกับผูเรียนทั้งในดานความสามารถ 
ในการจัดคานิยม   ความรูสึกชื่นชมและการปฏิบัติ   สอนคุณธรรมจริยธรรม   เพื่อใหเปนคนดี
ที่สังคมตองการ  เปนสมาชิกที่ดีของมนุษยชาติ

3)  ครูใชวิธีหลากหลาย  ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรู  เนนทักษะ
กระบวนการสอน  สอนใหทํางานรวมกับผูอ่ืน  รักการทํางาน

4)  ควรเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูแสดง   ใหนักเรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงตาม
ความสนใจ   ฝกใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการ  ไดปะทะสัมพันธกับบุคคลอื่น

5)  ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสปะทะสัมพันธกับบุคคลซึ่งในการเรียนรู
6)  ควรใหผูเรียนไดเรียนเปนคณะไดศึกษาหาความรูดวยกัน
7)  ควรใหผูเรียนไดมีโอกาส ออกไปปะทะสัมพันธกับบุคคลซึ่งอยูในสังคม
วัฒนาพร  ระงับทุกข  (2541 : 2-3)   เสนอแนวคิดและหลักการจัดการเรียนการสอน

ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญที่สุดไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมีรากฐานจากฐานความคิดจากปรัชญา     
การศึกษา

1) ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม  (Progressivism)  ที่มุงเนนการเรียนรูดวยประสบการณ
ตรง  ( Learning by  doing)

2) ปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) ที่เนนใหผูเรียนเห็นประโยชนของสังคม
เรียนรูดวยการทํางานรวมกัน   ฝกฝนใหรูจักเทคนิคและวิธีการแกปญหาในแนวทางประชาธิปไตย

3)  ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม    (Existentialism)    ที่เนนการพัฒนาคนมีอิสระ  และมี
ความรับผิดชอบ  ครูเปนเพียงผูกระตุนสงเสริมการเรียนรูยึดหลักใหผูเรียนไดมีโอกาสรูจักตนเอง

4)  ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตรที่เนนใหผูเรียนไดกระทําเอง    เรียนรู
ดวยตนเองโดยการประยุกตหลักอริยสัจสี่   คือ  ทุกข  สมุทัย   นิโรธ   มรรค   มาใชในการจัด
การเรียนการสอน

ชนาธิป   พรกุล     (2544 : 2)  กลาววา  จากสภาพการณดังกลาว  ทําใหสังคมไทย
ตองหันมาทบทวนการจัดการศึกษากันใหม  เพื่อใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคมและการเมืองของประเทศอยางแทจริง  โดยมุงหวังที่จะใหสังคมไทยมีลักษณะดังตอไปนี้

1)  เปนสังคมแหงการเรียนรู      ทุกคนตองเรียนรูตลอดเวลาใหทันกับโลกแหงยุค
ขอมูลขาวสาร

2)  เนนสังคมที่กาวทันและรวมมือกับสังคมโลก    การศึกษาจะตองสงเสริมให
คนไทยมีโลกทัศนขามวัฒนธรรมเปนโลกทัศนกวางไกล    เพื่อใหสมรรถภาพที่จะแขงขันและ
รวมมือกับประชาคมโลกไดอยางสันติ  อยูรวมกับชนตางชาติไดอยางสอดคลองกลมกลืน
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3)  เปนสังคมคนดี มีศักยภาพเปนสมาชิกที่ดีของสังคมและมีคุณภาพครบถวนตาม
หลักศาสนาที่นับถือ

4)  การพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่พึงประสงค   เพื่อใหการเรียนรูเปนไปตาม
ตองการของผูเรียน  ซ่ึงเปนผลผลิตโดยตรงของการศึกษาใหมีคุณธรรม   จริยธรรม ในการพัฒนา  
ตนเองและสังคมไปสูความสําเร็จได  คุณลักษณะซึ่งผูเรียนควรมีบทบาท

(1)  เปนบุคคลแหงการเรียนรู  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค
(2)  มีความสามารถในทางคิด  วิเคราะห
(3)  มีความสามรถที่จะรับถายทอดไดอยางเหมาะสม
(4)  มีความสามารถในการแกปญหา
(5)  รูจักการทํางานเปนหมูคณะ
(6) ตระหนักในการมีสวนรวมที่จะรักษาวัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม  การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย และคุณธรรมตามหลักศาสนา
การพัฒนาประชากรไทยใหมีคุณลักษณะดังกลาวขางตน   จะตองใชยุทธศาสตร

การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    ทั้งนี้เพื่อเปนที่ยอมรับกันวาการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ   คือ วิธีการสําคัญที่สามารถสรางและพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะที่ตองการ  
ซ่ึงในการพฒันาผูเรียนจําเปนตองมีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนดานตางๆ  ดังนี้

การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อใหผูเรียนได
พัฒนาการเรียนรูตามความสนใจ   ความถนัดและความรู   ความสามารถ   ไดมีนักการศึกษาไดให
ความหมายของกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน  ดังนี้

พนัส  หันนาคินทร  (2524 : 219-220)  ไดกลาววา   โรงเรียนควรจัดกิจกรรมขึ้น
เพื่อมุงตอความเจริญของนักเรียนและโรงเรียนจะไดรับประโยชนรวมกัน  คือ

1) กิจกรรมเปนเครื่องมือสงเสริมนักเรียนในดานตางๆ   เชน  ความเปนผูนํา   
ความสามัคคี   สุขภาพทางกายและจิตใจ  การติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ เปนตน

2) กิจกรรมทําใหหลักสูตรสมบูรณยิ่งขึ้น    เพราะนักเรียนไดทดลองทําตาม
ความสนใจและความสามารถของตน

3) กิจกรรมชวยเหลือการบริหารงานของโรงเรียน  คือ   กอใหเกิดความรวมมือกัน
ระหวางครูและนักเรียนดีขึ้น

4) กิจกรรมมสีวนชวยเหลือชุมชน      เชน   กิจกรรมลูกเสือ  ยุวกาชาด  กิจกรรม
ผูบําเพ็ญประโยชนตางๆ
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เอกชัย   กี่สุขพันธ (2527 : 156-167)  กลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไววากิจกรรมการสอน  หมายถึง   การดําเนินการเพื่อใหเกิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร หรือ
โปรแกรมการศึกษา  ซ่ึงไดแก  การจัดการสอน  การจัดครู  ผูสอนประจําวิชา   การสอนของครู และ
การจัด   ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน

กูด  (Good,  อางถึงใน  พะโยม  ชินวงศ,  2543 : 27)  ไดใหความหมายของกิจกรรม
เสริมหลักสูตรไววา   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  หมายถึง  โปรแกรมและการจัดดําเนินงาน  ซึ่ง
นักเรียนพัฒนาตามองคการนักศึกษาหรือสถาบันการศึกษาจัดทําขึ้น    โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสราง
ความสนุกสนานเพิ่มความรู สงเสริมความถนัดและความสนใจไมมีการใหหนวยกิตทางวิชาการ  
และอยูภายใตการควบคุมของสถาบันการศึกษา

กรมสามัญศึกษา  (2536 : 111-112)  ไดแบงประเภทกิจกรรมทางวิชาการที่สงเสริม
การเรียนรู  ดังนี้

1)  กิจกรรมลูกเสือหรือยุวกาชาด  หรือกิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน
2)  กิจกรรมทางศาสนา
3)  กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมไทย
4)  กิจกรรมสงเสริมเกษตรและสหกรณ
5)  กิจกรรมการใชหองสมุด
6)  กิจกรรมสงเสริมการใชสินคาไทย
7)  กิจกรรมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม
8)  กิจกรรมทัศนศึกษา
9)  กิจกรรมนันทนาการ

10)  กิจกรรมสงเสริมวิชาการตางๆ ในหลักสูตร
ศุภกร  ศรีแสน  (2543 : 19)   กลาวไววา   ครูตองทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ

ในการเรียนใหนักเรียนทํากิจกรรมดวยตนเอง   ครูอยูในฐานะเปนผูจัดเตรียมประสบการณ   ตองจัด
ใหตรงกับความสนใจของเด็กดวยและใหเด็กมีการพัฒนาไปพรอมๆ กันทั้ง 4  ดาน คือ  ดานรางกาย 
ดานอารมณ   สังคม  และสติปญญาและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวาการจัดกิจกรรม    การเรียนการสอน  
ของครูตองมุงสูตัวนักเรียนใหลงมือกระทํากิจกรรมตางๆ  ดวยตัวของตัวเอง    จัดใหนักเรียนเรียน
กลุมยอยไดรวมดวยชวยกันแกปญหา และทํางานที่ครูมอบหมายจนสําเร็จตามเปาหมาย

ราซิคิน (Razikin,  อางถึงใน  ไพบูลย  นาคแกว,  2544 : 31)  ไดวิจัยเร่ืองโรงเรียน
มัธยมศึกษาของมาเลเซียในสภาพแวดลอมทางสังคมการวิเคราะหชนิดของโรงเรียน  ภูมิหลังของ
นักเรียน  และบุคลิกภาพของผูเรียนที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ขอมูลทุติยภูมิรวบรวม
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จากฝายวางแผนและวิจัยทางการศึกษาของกรรมการศึกษาของมาเลเซีย  ผลการวิจัยพบวา  กิจกรรม
นอกหลักสูตร  เปนองคประกอบหนึ่งที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

สรุปไดวาการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน คือ เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
เพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความรู    ความถนัดและความสนใจของตนเอง   ซ่ึงโรงเรียนเปน
ผูที่ดําเนินการจัดใหอยางหลากหลาย  เพื่อพัฒนาผูเรียนตามคุณลักษณะที่ตองการ

การจัดทําแผนการเรียนรู    เปนเอกสารที่ผูสอนจัดทําขึ้นเพื่อกําหนดเนื้อหา                
กิจกรรมการเรียนการสอน   เวลาสอน   ส่ือการสอน   การวัดและประเมินผล   พรอมขอเสนอแนะ
หลังการสอนเพื่อจะไดนํามาพัฒนาการเรียน  การสอน

อําภา  บุญชวย  (2537 : 71)   กลาววา   แผนการสอนมีความสําคัญและมีคุณคา
แกครู   อาจารย   คือ  เปนแนวทางในการสอน   สะดวกแกผูบริหารและศึกษานิเทศกในการชวย
แนะนําติดตามการเรียนการสอนและเปนแนวทางในการสรางขอสอบ   เพื่อใชประเมินผลการเรียน

กาญจนา  ตระกูลบางคลา  (2538 : 31)   กลาววา   เปนการนําเนื้อหาในรายวิชานั้น
นํามาสรางเปนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   มีการกําหนดจุดประสงค   สาระสําคัญของ
เนื้อหา  กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนตามลําดับขั้นตอน  กําหนดสื่อ  การวัดผลและประเมินผล  
การทําแผนการสอนเปนการเตรียมการสอนลวงหนานั้นเอง

กรมสามัญศึกษา  (2539 : 34)  ไดกําหนดรายละเอียดไววา  ตองมีการจัดทําการใช  
แผนการเรียนการสอน   เพื่อกําหนดทิศทางและชวงเวลาในการทํางานที่เหมาะสม  การจัดทําแผน
การเรียนเปนการกําหนดแผนไวลวงหนาวาผูเรียนจะตองเรียนอะไรในภาคเรียนใด  โดยมีหลักสูตร
เปนตัวกําหนดเนื้อหา

มารศรี  สุธีพิเชฐภัณฑ  (2545 : 22)  ไดกลาวไววา   แผนการสอนมีบทบาทสําคัญ
ในการจัดการเรียนการสอน  เอกสารหลักสูตรที่ครูจัดทําขึ้น  เพื่อกําหนดเนื้อหา  กิจกรรมการเรียน  
การสอน   เวลาในการสอน  ส่ือ  อุปกรณ  ที่ใชในการสอน  ซ่ึงเปนการเตรียมการลวงหนากอนทํา
การสอน   เพื่อใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ  บรรลุจุดหมายของหลักสูตร

สรุปแผนการสอน  หรือ  แผนจัดการเรียนรู  หมายถึง  เอกสารที่ครูทุกคนตองจัดทํา
ขึ้นเพื่อที่จะกําหนดเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน  เทคนิค  กระบวนการ  ส่ือ  อุปกรณ  การวัด
และประเมินผล  การบันทึกหลังสอนซึ่งเปนการเตรียมลวงหนากอนทําการสอนเพื่อใหการเรียน  
การสอนมีคุณภาพและบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร
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ส่ือการเรียนการสอน   มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอน 
ชวยสรางสิ่งที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมมากขึ้นชวยใหเกิดการเรียนรู    การเขาใจเนื้อหาวิชา
งายขึ้น

สมหญิง  กล่ันศิริ  (2521:73)    สรุปผลการวิจัยของนักศึกษาทั้งในประเทศเกี่ยวกับ
คุณคาของสื่อการสอนวา ชวยใหผูเรียนเรียนไดรวดเร็วจดจําเรื่องราวตาง ๆ ไดมากและนาน

ทิคตัน   (Tickton,  อางถึงใน   กาญจนา  ตระกูลบางคลา,  2538  : 33)   กลาวถึง   
ความสําคัญของสื่อการเรียนการสอนวา  ส่ือการเรียนการสอนจะสนองตอความแตกตางระหวาง
บุคคลได    ชวยสงเสริมใหนักเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองตามความสนใจและความตองการ
รวมทั้งใหรูจักรับผิดชอบตอตนเองและสังคมมากขึ้น

อีริคสัน  (Erickson,  อางถึงใน  พะโยม  ชินวงศ,  2543 : 87)   กลาววา  ส่ือการสอน
จะชวยในการจัดประสบการณใหผูเรียนมากขึ้นและเปนเครื่องมือที่ชวยให  การจัดการศึกษาเปนไป
อยางรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งขึ้น   และสรุปผลการวิจยัของนักศึกษาทั้งในประเทศเกี่ยวกับคุณคา
ของสื่อการสอนวา ชวยใหผูเรียนเรียนไดรวดเร็วจดจําเรื่องราวตาง ๆ ไดมากและนาน

ดังนั้นสื่อการสอนจึงเปนสิ่งที่ชวยประหยัดเวลาในการสอน  เปนสิ่งที่ชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดรวดเร็วยิ่งขึ้น    ครูจึงจําเปนที่จะตองรูจักการใช และการผลิตสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งรูจักที่จะเลือกใชส่ือไดอยางเหมาะสมกับเวลาสถานภาพของผูเรียนและชุมชน         
ตลอดจนสิ่งแวดลอมของทั้งครูและนักเรียนดวย

 ดานแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ถือวา       
ผูเรียนสําคัญที่สุดผูเรียนเปนศูนยกลางการพัฒนา      กระบวนการเรียนรูจึงตองสงเสริมใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองดวยกายและใจ   การศึกษาที่สมบูรณจึงตองมี 3  องคประกอบ  คือมี ทั้งศีล  สมาธิ  
ปญญา    เพื่อสรางใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค  คือ   เกง   ดี   มีสุข   การจัดกระบวนการเรียนรู  
จึงเปนกระบวนการที่ไมจํากัดแตในโรงเรียนเทานั้น แตยังเปดโอกาสใหผูปกครอง โรงเรียน  ชุมชน     
ทองถ่ิน   องคกรตางๆ โดยเนนใหผูเรียนมีการปฏิบัติจริง และมีสวนรวมในกระบวนการเรียน     
การสอนทุกขั้นตอน   ในการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ   จึงเปดโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูหลากหลายสอดคลองกับการดํารงชีวิตจริงในสังคม   สอดคลองกับ      
เปาหมายการจัดการเรียนการสอนของกรมสามัญศึกษา (2543 : 20)   5 ประการ

1)  มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
2)  ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3)  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
4)  ผูเรียนสามารถนําวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันได
5)  ทุกฝายมีสวนรวมทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผูเรียน
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โรงเรียนตองดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร  งานการจัด
การเรียนการสอนในโรงเรียน ไดแก    (1)  การจัดใหมีการทําแผนการสอนและโครงการสอนเปน
รายวิชา    (2)   การจัดใหครูทําบันทึกการสอน     (3)  การจัดหา ใชบํารุงรักษาและสงเสริม  ผลิต
ส่ือการสอนตลอดจนอํานวยความสะดวกในการใช    (4)   จัดหาทรัพยากรแหลงวิทยาการสถาน
ประกอบอาชีพอิสระ   (5)   การจัดหองสมุดและสงเสริมใหครูนักเรียนไดใชหองสมุดใหเกิด
ประโยชนตอการเรียนการสอน    (6)  จัดทําแผนการใชอุปกรณภายในโรงเรียน และการใช
ทรัพยากรรวมกับสถานศึกษาอื่น  (กรมสามัญศึกษา. 2535 : ข)   สําหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษซึ่ง
ตองสอนเด็กพิการทั้ง  9  ประเภท  ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยใหสอดคลองกับความตองการจําเปนของแตละบุคคล

กลาวโดยสรุปแลว   งานดานการจัดการเรียนการสอนตองจัดใหมีประสิทธิภาพ
โดยมีครูเปนตัวจักรสําคัญในการนําหลักสูตรไปใชจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตร   
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ   ผูบริหารมีหนาที่คอยใหความรู    ความสะดวกใหคําแนะนํา   พรอม
แผนการเรียน   การจัดตารางสอน   การจัดชั้นเรียน   การจัดผูเขาสอน   การสอนซอมเสริม  
การเลือกตําราเรียน   การพัฒนาครู – อาจารย    การปรับปรุงการเรียนการสอน   โดยพิจารณาจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

2.5.4  การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ
การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการคือ การมุงสงเสริมครูใหนําวิธีการสอนแบบ

ตางๆ  มาใชใหเหมาะสมกับเนื้อหา นํานวัตกรรมทางการศึกษามาใช  และเนนใหครูจัดการเรียน
การสอน    เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมควบคุมการสอนใหเปนไปตามจุดประสงค
การเรียนรูแตละรายวิชา   จัดใหมีการแนะแนวการเรียนตอและแนะแนวอาชีพจัดกิจกรรมตางๆ

การสอนซอมเสริมเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนมีเวลาเรียนเพิ่มเติมบรรลุผลสําเร็จ
ในการเรียนมากขึ้น   พรอมทั้งไดรับการเสริมทักษะการเรียนรูใหมๆ   เพื่อแกไขขอบกพรองของ
นักเรียนที่ออนและในเวลาเดียวกันก็ชวยเด็กเกงมีโอกาสเสริมความรู   นักการศึกษาหลายทานได
ใหความหมายการสอนซอมเสริมไว  ดังนี้

อัญชลี  แจมแจง และ สุกัญญา  อารีวรรณ  (2532 : 31)  ไดแบงประเภทการสอน

ซอมเสริมออกเปน  2  ประเภทคือ
1)  การสอนซอมเสริมสําหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
2)  การสอนซอมเสริมสําหรับนักเรียนเกงใหไดใชความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่
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กรมสามัญศึกษา   (2524  : 91)   ไดกลาวไวในคูมือการบริหารการใชหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  2524   ถึงลักษณะการสอนซอมเสริมวา   การสอนซอมเสริม
คือ    การสอนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนการสอนปกติ    เพื่อแกไข
ขอบกพรองที่พบในตัวนักเรียน

คําบุญ  สายแสงจันทร  (2524 : 27- 33)  ไดใหความหมายของการสอนซอมเสริมวา  
การสอนซอมเสริม  คือ  การสอนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนการสอน
โดยปกติเพื่อแกไขขอบกพรองในตัวนักเรียน

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2536  : 157 - 158)  การสอนซอมเสริมเปนการสอน
กรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนปกติเพื่อแกไขขอบกพรองของนักเรียน   การสอน
ซอมเสริมมี  4  ลักษณะ  คือ

1)  การสอนซอมเสริมกอนการเรียนการสอน  เปนการสอนปรับพื้นฐานความรูของ       
นักเรียน  นักศึกษากอนเขาสูหลักสูตร มักนํามาใชเมื่อไดรับนักเรียน  นักศึกษาใหม จากสถานศึกษา
แตกตางกันทําใหความรูเดิมแตกตางกันไป    จึงจําเปนตองสอนซอมเสริมมักจะเปนการเรียน
ในหมวดวิชาบังคับที่ตองเรียนรวมกัน

2)  การสอนซอมเสริมขณะทําการสอน   เปนการพบขอบกพรองของนักเรียน   
นักศึกษาที่ไมเขาใจบทเรียนบางตอนจึงทําการสอนซอมเสริม   เพื่อจะไดติดตามการเรียนตอไปทัน
และเขาใจเนื้อหาวิชาที่สอน

3)  สอนซอมเสริมรายวิชาเพื่อสอบแกตัวเมื่อมีการวัดผลรายวิชาแลวปรากฏวา 
ไมผานเกณฑที่กําหนด  มีจุดประสงคบางจุดประสงคที่ไมผาน   จึงจําเปนตองสอนซอมเสริม  เพื่อ
จะไดสอบแกตัวใหม

4)  สอนซอมเสริมนักเรียนที่ฉลาดหรือเรียนเร็ว   นักเรียนบางคนมีสติปญญาสูง 
ควรสอนซอมเสริม  เพื่อไมใหเกิดความเบื่อหนายในการเรียน

กลาวโดยสรุป  การสอนซอมเสริม  คือ  การสอนที่นอกเหนือจากเวลาการสอน
ตามแผนปกติ    เพื่อแกไขขอบกพรองและเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนเพิ่มเติม   พรอมกับ
เสริมทักษะความรูใหมๆ  โดยนักเรียนที่เรียนออนไดแกไขขอบกพรอง  นักเรียนที่เรียนเกงมีโอกาส
เสริมความรูและใชความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่

การจัดกิจกรรมนักเรียน   คําวา   กิจกรรมนักเรียนนี้  มีผูเขียนแตกตางกันออกไปทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ   สําหรับประเทศไทยเดิมใชคําวา   “กิจกรรมนอกหลักสูตร”  
ตอมาเขียน   “กิจกรรมเสริมหลักสูตร”   ปจจุบันเรียนวา  “กิจกรรมนักเรียน”   คําที่มีความหมาย 
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เชนเดียวกับคําวา  “กิจกรรมนักเรียน”  เชน กิจกรรมพิเศษ (Extra Activities)  กิจกรรมรวมหลักสูตร 
(Co-eussieulas  Activities)  กิจกรรมโรงเรียน  (School Activities)  เปนตน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2525 : 381 - 382)   ไดใหความหมายของ
กิจกรรมนักเรียน  หมายถึง  กิจกรรมตางๆ   ที่จัดขึ้นนอกเหนือไปจากกิจกรรมการเรียนการสอน
ในหลักสูตร   โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมประสบการณของนักเรียนใหกวางขวางยิ่งขึ้นเพื่อให
การเรียนการสอนในหลักสูตรสมบูรณยิ่งขึ้น  และเพื่อใหนักเรียนปรับตัวเขากบัสภาพสังคมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2525 : 3 - 4)  กลาวถึง  จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรวา  วัตถุประสงคแตละอยางจะบรรลุไดตองขึ้นอยูกับกิจกรรมที่จัดและวิธีจัด
กิจกรรมนั้น ๆ  และไดกําหนดจุดหมายของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไวดังนี้

1)  เพื่อสงเสริมความเปนประชาธิปไตย
2)  เพื่อใหเด็กรูจักตนเองบังคับตนเอง
3)  เพื่อใหมีความรวมมืออันดีตอกัน
4)  เพื่อใหนักเรียนไดคนพบความสามารถพิเศษความถนัด   และความสนใจของ

ตนเองไดฝกฝนและพัฒนาความสามารถนั้นใหดียิ่งขึ้น
5)  เพื่อกอใหเกิดวินัยที่ดี  สงเสริมใหนักเรียนเคารพกฎขอบังคับตาง ๆ  ในสังคมที่

ตนอยูและวางตัวในสังคม
6)  เพื่อใหนักเรียนมีความสามัคคีในหมูคณะ  รักโรงเรียน  หยิ่งในเกียรติของ

โรงเรียนและมีขวัญดี
7)  เปนการสงเสริมทักษะดานตางๆ  เชน  ทักษะในการเปนผูนําการทํางานรวมกัน  

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเกิดความสนุกสนานที่จะไดทํางานที่ตนเองสนใจ
8)  เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียน
9)  สงเสริมพัฒนาดานบุคลิกภาพ  มีความรับผิดชอบและรูจักเคารพบุคคลอื่น

10)  เพื่อชวยใหหลักสูตรสมบูรณยิ่งขึ้นชวยใหบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษา
อยางแทจริง

11)  ชวยสงเสริมการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ  ในหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
12)  ชวยใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชนและมีประสิทธิภาพ
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กาญจนา   ตระกูลบางคลา  (2538 : 36)   กลาววา   กิจกรรมเสริมหลักสูตรเปน
กิจกรรมตางๆ  ที่โรงเรียนจัดขึ้นนอกเหนือไปจากกิจกรรมในหลักสูตรและเวลาเรียนเพื่อสนับสนุน
และสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหบรรลุผลยิ่งขึ้นและตลอดจนสงเสริมประสบการณ
ในดานตางๆ  ของนักเรียนใหสมบูรณและกวางขวางยิ่งขึ้น

โดยสรุปแลวจุดหมายของกิจกรรมนักเรียน  คือ  กิจกรรมตางๆ  ที่โรงเรียนจัดขึ้น          
นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร  โดยมีจุดหมายเพื่อเพิ่มพูนความรูพัฒนา     
ดานประสบการณตางๆ  โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกรวมกิจกรรมตามความตองการ       
ความสนใจและความถนัดของนักเรียน

การนิเทศการศึกษา    เปนกระบวนการใหบริการชวยเหลือ   แนะนําครู อาจารย
ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ    ผูที่จะนําการนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียนไดดีที่สุดก็คือ ผูบริหารโรงเรียน   เพราะเปนบุคคลที่ใกลชิดกับครูมากที่สุด
ยอมทราบปญหาและสภาพแวดลอมของโรงเรียนไดดีกวาผูนิเทศโดยตรงที่มาจากภายนอก   
สําหรับกิจกรรมนิเทศที่จะสงเสริมใหครูมีสมรรถภาพในการทํางานนั้นสามารถทําไดหลายวิธี   เชน 
ใหศึกษางานไปพรอมๆ    กับการปฏิบัติงาน    จัดใหมีการปฐมนิเทศ    ประชุมชี้แจง   สงเขารับ
การอบรม ระยะสั้นสงไปศึกษาตอเพิ่มเติมจัดหาเอกสารหนังสือใหมๆ   ไวบริการหรือการจัด
ไปดูงานโรงเรียนอื่น

การนิเทศการศึกษา    เปนงานที่ผูบริหารตองดําเนินควบคูไปกับการบริหาร
การศึกษา      ซ่ึงการนิเทศเปนกระบวนการใหบริการชวยเหลือ  และแนะนําใหการดําเนินการเรียน
การสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   ทั้งนี้การนิเทศการศึกษาเปนการนําเอาความเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอกเพียงอยางเดียวไมอาจตอบสนองความตองการของโรงเรียนได    จึงมีความจําเปน
ที่ผูบริหารโรงเรียนไดนําเอาการนิเทศจากภายนอกมาเสริม    และสนับสนุนการจัดการนิเทศ
ภายในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและไดมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของคําวา
นิเทศการศึกษา  ไวดังนี้

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  (2530 : 4)   ไดใหความหมายไววา    
การนิเทศการศึกษา  หมายถึงกระบวนการที่ผูบริหารและผูนิเทศใหการชวยเหลือ  แนะนําแกผูนิเทศ
โดยการใชส่ือ    เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อชวยใหผูรับการนิเทศสามารถปฏิบัติงานใน
หนาที่ที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ

สงัด  อุทรานันท  (2510 : 12)  ไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษาวา  หมายถึง  
กระบวนการทํางานรวมกันของครูกับบุคลากรทางการศึกษา   เพื่อใหไดมาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด
ในการเรียนของนักเรียน
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จํารัส  นองมาก (2532 :12)  กลาววา  การนิเทศการศึกษา หมายถึง การใหคําแนะนํา  
ชวยเหลือใหคําปรึกษาหารือ  ชวยฝกเตรียมการดําเนินงานใหการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน  
ตลอดถึงการจัดการและควบคุมเพื่อใหงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

บันลือ  พฤกษะวัน  (2535 :13)   กลาววา   การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการ
ทํางานอยางมีแผนมีขั้นตอนและมีความตอเนื่อง   เพื่อใหครูที่ผานกระบวนการนิเทศการศึกษา
เกิดความตื่นตัวมีความเขาใจที่จะใชวิธีการในการพัฒนาวิชาชีพไดคลองตัวขึ้น  โดยมีการปรับปรุง
การทํางานอยางตอเนื่องตลอดเวลา

นิพนธ  ไทยพานิช  (2537 : 17)  ไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษาไววา  
เปนความพยายามของบุคคลทางการศึกษาที่จะจัดกิจกรรมและใหบริการกับผูบริหารและครู  
ทั้งโดยทางตรงและทางออมที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนของครู      เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียน

แฮรริส  (Harris,  อางถึงใน  จุรี  จันทรเจริญ,  2539 : 9)  ไดใหความหมายของ
การนิเทศการศึกษาไววา  คือ    ส่ิงที่บุคคลในโรงเรียนกระทํากับบุคคลและสิ่งของเพื่อเปล่ียนแปลง
การดําเนินงานของโรงเรียนใหเปนไปในทางสงเสริมใหบรรลุจุดมุงหมายการจัดการเรียนการสอน

สรุปไดวาการนิเทศการศึกษา   หมายถึง   กระบวนการรวมมือประสานงานกัน
ของบุคคลทางการศึกษา  เพื่อช้ีแนะ   แนะนํา   สนับสนุน   ใหคําปรึกษา   โดยการใชส่ือ   เครื่องมือ  
และวิธีการที่เหมาะสมอยางมีแบบแผนเปนขั้นตอน   เพื่อชวยใหผูรับการนิเทศปฏิบัติงานในหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาครูทางดานวิชาการ  ไดมีผูใหความหมายไว  ดังนี้
กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532 : 111) ใหความหมายของการพัฒนาครูวา เปนการเอาใจใส

ชวยเหลือครูใหไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่  อันเกิด     
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล  มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยการจัดกิจกรรมตางๆ  เพื่อเสริม
ใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กิจกรรมดานวิชาการมีการดําเนินการ  เพื่อพัฒนาครูดานการปฏิบัติงานวิชาการ  
(หนวยศึกษานิเทศก   กรมสามัญศึกษา   เขตการศึกษา  10  2537  :  183)  มีดังนี้

1) การปฐมนิเทศครูใหม
2) การประชุมกอนเปดภาคเรียน/ปดภาคเรียน
3) การใหคําปรึกษาหารอื
4) การบริหารเอกสารดานวิชาการ
5) การสนทนาทางวิชาการ
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6) การบริหารดานอุปกรณการสอน
7) การสังเกตการสอน
8) การสาธิตการสอน
9) การพาไปศึกษาดูงาน

10) การประชุมปฏิบัติการ
จากแนวคิดขางตนสรุปไดวา  ในการพัฒนาครูดานวิชาการใหมีความรูความสามารถ

ในการปฏิบัติหนาที่จําเปนตองจัดกิจกรรมตางๆ  ในดานวิชาการ  เพื่อใหไดรับการพัฒนาและมี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่

การสรางบรรยากาศทางวิชาการภายในโรงเรียน  บรรยากาศในโรงเรียนเปนปจจัย
สําคัญในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพนอกจาก
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนการสอนแลว  อาคาร  สถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกมีบทบาท
อยางมาก

วิจิตร  วรุตบางกูร  ( 2525 : 145 - 147)  กลาวไววา  สภาพแวดลอมจะสมบูรณแบบ
และสนับสนุนการเรียนการสอนไดมากที่สุดตองคํานึงถึงปจจัยดังนี้

1)  การจัดบริเวณและความงามของบริเวณ  การจัดสภาพแวดลอมที่ดีและสวยงาม 
มีผลตอจิตผูเรียน  ทําใหมีทัศนคติที่ดีตอสถานที่เรียน  และยังสามารถลดปญหาและลดความกดดัน
ตาง ๆ  ที่เกดิขึ้นในชีวิตประจําวัน

2)  อุณหภูมิและความชื้นในอากาศ    ทําใหบรรยากาศการเรียนดี   ไมเครียด  
ไมหงุดหงิด  ไมเกิดความเบื่อหนาย

3)  แสง  สี  เสียง  การมองเห็นตองใหพอเหมาะพอดีกับสภาพหองเรียน
4)  ความปลอดภัย  ตองมีการติดตั้งเครื่องใชอุปกรณตางๆ  ใหไดมาตรฐานและ

ถูกตองตามหลักวิชาการ
สรุปไดวา   การพัฒนาบรรยากาศทางวิชาการภายในโรงเรียนตองจัดบรรยากาศให

เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนในทุก ๆ  ดาน
2.5.5 การวัดผลและประเมนิผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน   

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   มาตรา 26    กําหนดใหสถานศึกษา
จัดการประเมินผูเรียน  โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน   ความประพฤติ   สังเกตพฤติกรรม
การเรียนการรวมกิจกรรมและการทดสอบ   ควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา
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ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และให
นําผลการประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย

มาตรา 30  ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งการสงเสริมใหผูเรียนสามารถวิจัย  เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ       
การศึกษา

อนันต   ศรีโสภา  (2520 : 1)  กลาวไววา   การวัดผลการศึกษาเปนเครื่องมืออันหนึ่ง 
ที่จะชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ  เพราะผลจากการวัดจะเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ
ของครูและนักศึกษาเพื่อใชปรับปรุงวิธีการสอน  การแนะแนว  การประเมินผลหลักสูตร  แบบเรียน 
การใชอุปกรณการสอน   ตลอดจนการจัดระบบบริหารทั่วไปของโรงเรียน   และนอกจากนี้ยังใช
ชวยปรับปรุงการเรียนการสอนของนักเรียน  และการสอนของครูใหถูกวิธีมากยิ่งขึ้น

กานดา   พูนลาภทวี  (2526 : 13)  กลาวไววา   การวัดผล   หมายถึง   การกําหนด
ตัวเลขหรือสัญลักษณใหเขากับสิ่งของหรือเหตุการณตางๆ  ตามกฎเกณฑ  โดยเปนการกําหนด
ปริมาณของสิ่งของที่ตองการจะวัด   สวนการประเมินผล  หมายถึง   กระบวนการตัดสินคุณคา
ของสิ่งของหรือการกระทําใดๆ   โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ

ชวาล  แพรัตนกุล  (2526 : 13)   กลาววา  การวัดผลและประเมินผล  หมายถึง  
กระบวนการใดๆ   ที่จะใหไดมาซึ่งปริมาณจํานวนหนึ่งอันมีความหมายแทนขนาด    สมรรถภาพ  
นามธรรมที่นักเรียนผูนั้นมีอยูในตน

ชวาล  แพรัตนกุล  (2526 : 140 )  กลาววา การวัดผลและประเมินผลการเรียน
และงานทะเบียนนักเรียน   หมายถึง   กระบวนการใดๆ   ที่จะใหไดมาซึ่งปริมาณจํานวนหนึ่ง
อันมีความหมายแทนขนาดสมรรถภาพ  นามธรรมที่นักเรียนผูนั้นมีอยูในตน

วรสุดา  บุญไวโรจน  (2526 : 254)   กลาววา  การวัดผล (Measurement)   และ
การประเมินผล    (Evaluation)  มีกระบวนการที่แตกตางกัน แตตอเนื่องและสัมพันธกัน  การวัดผล
หมายถึง  กระบวนการที่ไดมาซึ่งตัวเลข  จํานวน  หรือปริมาณใดปริมาณหนึ่ง  โดยอาศัยเครื่องมือ
หรือวิธีการตางๆ   เชน   การสังเกต    การตรวจผลงาน  การสอบถาม  การสัมภาษณ และการใช
แบบทดสอบ  เปนตน   การประเมินผล   หมายถึง   กระบวนการที่นําเอาผลการวัดมาพิจารณา
เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานอยางใดอยางหนึ่งแลวตัดสินออกมาวา    สูงต่ํากวาเกณฑหรือ
เกง   ออน   ปานกลาง   เปนตน   การประเมินจึงเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังการวัดผล   
กลาวคือ   เมื่อวัดไดปริมาณแลวมักอยูในรูปคะแนน    ก็นําปริมาณหรือคะแนนมาพิจารณาตีความ
แลวสรุปออกมาในเชิงคุณภาพวานักเรียนคนนั้นมีความรูและทักษะเพียงใด      การประเมินผลเปน
การตีคา  ตีราคาจากสิ่งที่ไดจากการวัดโดยอาศัยเกณฑที่วางไว   เมื่อไดเปนคะแนนหรือตัวเลขแลว
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นํามาพิจารณาวา   ดี   เลว  เกง  ออนแคไหน  และควรจัดอยูในกลุมใด   โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานที่วางไว  แลวนํามาจัดลําดับในภายหลัง  การประเมินผลจึงเปนเรื่องที่เกิดจากการวัดผล

หลักการวัดผล  ตามทัศนะของ   ภัทรา  นิคมานนท   (2527 : 5 - 6)  ไดใหความเห็น
เชิงเสนอแนะไววา  การวัดผลจะมีประสิทธิภาพและไดผลตามจุดมุงหมายควรปฏิบัติดังนี้

1)  วัดใหตรงกับวัตถุประสงคในการวัดผลแตละครั้ง    ถาผลของการวัดไมตรงกับ
คุณลักษณะที่เราตองการจะวัดแลวผลของการวัดจะไมมีความหมายและกอใหเกิดความผิดพลาด
ในการนําไปใชตอไป  ในการวัดผลถาจุดมุงหมายทางการศึกษาตางกัน แบบทดสอบก็ควรจะ          
แตกตางกัน  วิธีการใชแบบทดสอบก็ยอมตางกัน  ความผิดพลาดที่อาจทําใหการจัดไมตรงกับ     
วัตถุประสงคมีหลายประการคือ

(1)  ไมเขาใจลักษณะที่ตองการวัด  นั่นคือ  ผูวัดมีความเขาใจในสิ่งที่จะวัดไม
แจมแจงเพียงพอ  หรือเขาใจสิ่งที่จะวัดผิด ทําใหการใหความหมายหรือคําจํากัดความของสิ่งที่จะวัด
นั้นไมตรงตามความตองการ  อันเปนผลสงใหการวัดคลาดเคลื่อนไปจากวัตถุประสงคได

(2)  ใชเครื่องมือไมสอดคลองกับตัวแปรที่จะวัด  การเลือกใชเครื่องมือเปน
เร่ืองสําคัญสําหรับนักวัดผลอยางมาก   เพราะการใชเครื่องมือถูกตองเหมาะสม   ยอมทําใหการวัด
นาเชื่อถือและสอดคลองกับความตองการในทางตรงกันขามถาใชเครื่องมือไมถูกตองผลการวัดอาจ
ทําใหขาดความเชื่อถือได

(3)  วัดไดไมครบถวน   การวัดที่ดีตองวัดคุณลักษณะไดครอบคลุมครบถวน
ตามลักษณะของตัวแปรนั้นๆ   การวัดเพียงบางสวนหรือเพียงบางองคประกอบยอมจะทําให
ผลการวัดนั้นคลาดเคลื่อน

(4)  เลือกกลุมตัวอยางที่จะวัดไมเหมาะสมในบางครั้งผูวัดผลมีความรูในสิ่งที่
จะวัดเปนอยางดี   รูวิธีการวัดที่ถูกตองและมีเครื่องมือที่ดีมีความเที่ยงตรง     สามารถวัดได
ครอบคลุมในสิ่งที่จะวัดแตกลับไปเลือกกลุมตัวอยางที่ไมถูกตองหรือกลุมตัวอยางที่ไมมี
คุณลักษณะนั้นๆ    ผลของการวัดก็ยอมไมถูกตองตรงตามวัตถุประสงค

2)   ใชเครื่องมือดีมีคุณภาพ   ผลของการวัดจะเชื่อถือไดมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยู
กับคุณภาพของเครื่องมือที่ใชวัด   ถาหากเครื่องมือที่ใชวัดมีคุณภาพไมดีพอแลวการวัดนั้นก็ไดผล
ที่ไมเกิดคุณคาใดๆ

3)   มีความยุติธรรม    การวัดผลการศึกษาซึ่งจัดไดวาเปนการวัดตัวแปรทาง- 
ดานจิตวิทยา หรือทางสังคมศาสตรนั้น   จะไดผลดีมีความยุติธรรม   ส่ิงที่ถูกวัดจะตองอยูภายใต
สถานการณที่เปนไปเหมือนๆ  กัน  ไมมีการลําเอียงหรือเลือกที่รักมักที่ชัง
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4)   แปลผลไดถูกตอง   การวัดผลทุกครั้ง    ผลที่ไดออกมายอมเปนตัวแทนของ
จํานวนหรือระดับของคุณลักษณะที่ตองการวัดนั้น   ซ่ึงสวนใหญแลวมีผลของการวัดมักออกมาเปน
รูปของคะแนนหรืออันดับที่แลว   จึงนําผลมานั้นไปอธิบายหรือเปรียบเทียบจึงจะทําใหผลการวัด
นั้นมีความหมาย

กาญจนา    ตระกูลบางคลา  (2538 : 48 )  การวัดผลและการประเมินผล  หมายถึง
กระบวนการในการหาจํานวนปริมาณของสิ่งตางๆ โดยอาศัยเครื่องมือ  เพื่อช้ีรายละเอียด เพื่อชวย
ในกระบวนการตัดสินใจ การวินิจฉัยอยางมีหลักเกณฑ โดยอาศัยความยุติธรรมของผูประเมินซึ่ง
เปนการประเมินผลจากการวัดผล ดังนั้นการวัดผลและการประเมินผล  จึงจําเปนที่ผูบริหารจะตอง
ใหความสนใจและดําเนินการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงผลไปยังคุณภาพการศึกษาของ    
นักเรียน

 กรมสามัญศึกษา (2543 : 64-65)  การปรับเปลี่ยนจากเดิมเปนการวัดความรูและ
ความจําทางดานเนื้อหามาเปนการประเมินซึ่งมุงเนนผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนเปนสําคัญ  โดยตองวัด
และประเมินใหครอบคลุมทุกดานทั้งในสวนของกระบวนการสอนและผลงานทั้งดานความรู  
ความรูสึก  และทักษะการแสดงออกทุกดานและประเมินตามสภาพจริง  ทั้งนี้สามารถประเมิน
ระหวางการเรียนการสอนและประเมินสรุปรวมซึ่งขั้นตอนในการประเมิน สรุปไดดังนี้

1)  กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการประเมิน
2)  พิจารณาขอบเขต เกณฑ วิธีการ และส่ิงที่จะประเมิน
3)  พิจารณากําหนดองคประกอบและผูประเมินวามีใครบางที่เปนผูประเมิน
4)  เลือกใชเทคนิคและเครื่องมือในการประเมินหลากหลายเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคและเกณฑในการประเมิน
5)  กําหนดเวลาและสถานที่ที่จะประเมิน
6)  วิเคราะหผลและจัดการขอมูลการประเมิน
7)  สรุปผลการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงขอบกพรองการเรียนรู  และพัฒนา 

ผูเรียนรวมทั้งปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในกรณีที่เปนการประเมินสรุปรวมเพื่อพิจารณา
ตัดสินใจการเลื่อนชั้น   โดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดใหนําผลการประเมินระหวางเรียนมา
ประกอบการพิจารณาดวย

บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ  (2544 :11-12)   ไดกลาววา  ในปจจุบันมีคําศัพทใหม 
ที่นิยมใชกันอีกสองคํา ไดแก  การประเมินทางเลือกใหม และการประเมินสภาพจริง   การประเมิน
ทั้งสองแบบเปนการประเมินการปฏิบัติทั้งคูที่นํามาใชเพื่อใหแตกตางจากการประเมินแบบเกาที่เคย
ปฏิบัติกันมา     คําวาทางเลือกใหม   มีความหมายวาเปนอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการใช
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แบบทดสอบมาตรฐาน หรือแบบทดสอบเลือกตอบหลายตัวเลือก  (รวมทั้ง  ถูกผิด  จับคูและเติมคํา)  
ที่มีผูนิยมใชกันมาก  สวนคําวา  สภาพจริง   หมายถึงการนําเสนอผูเรียนดวยงาน / กิจกรรม  ที่มี
ความหมายตอการศึกษาโดยตรงแทนการนําเสนอที่มีความหมายทางออม   การประเมินสภาพจริง 
ตองมีลักษณะสําคัญ คือ

1)  ประเมินในสิ่งที่ผูเรียนรูและสามารถทําได
2)  เนนวัตถุประสงคที่มีความหมายโดยตรงมากกวาทางออม
3)  ลักษณะของงาน / กิจกรรม   ควรมีระดับความเปนจริงมากที่สุดเพื่อใหผูเรียน

รูวางาน กิจกรรมเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน
4)  ใชงาน /  กิจกรรมที่สงเสริมความคิดกวางขวางมากกวาคําตอบถูกคําตอบเดียว  

และควรเปนงานที่ทําเปนกลุมซึ่งใชเวลานานพอสมควรในการทํางานใหเสร็จ
ชนาธิป  พรกุล  (2544 : 6-7)  กลาววา    “การประเมินผลเปนกระบวนการสําคัญที่มี

สวนเสริมสรางความสําเร็จใหกับผูเรียนและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
และการประเมินผลจาํเปนตองมีลักษณะสอดคลองกับการดําเนินควบคูกันไป   ดังนั้นเมื่อการเรียน
การสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางมีลักษณะเปนการเรียนรูที่แทจริง (Authentic Learning) จึงตอง
ทําการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic  Assessment)

การประเมินผลตามสภาพจริง มีความหมายดังนี้
1)  เปนวิธีการที่สามารถคนหาความสามารถ   และความกาวหนาในการเรียนรูที่แท

จริงของผูเรียน    ขอมูลที่ไดสามารถนํามาใชประกอบการตัดสินผลการเรียนรูของผูเรียน
2)  เปนการประเมินเชิงคุณภาพอยางตอเนื่องในดานความรู  ความคิด  พฤติกรรม  

วิธีการปฏิบัติ  ผลการปฏิบัติ  และเจตคติของผูเรียน
ในการประเมินผลครูตองนําส่ิงที่ตองการประเมินมาผสมผสานแลวเลือกวิธี

ประเมินใหเหมาะสมสามารถแบงได 4  วิธี  ดังนี้
1)  การใชแบบสอบแบบคําตอบมีตัวเลือก   (Selected  Response)  แบบสอบแบบนี้

มีลักษณะเปนคําถามที่มีหลากหลายใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ดีที่สุด ตัวบงชี้ผลสัมฤทธิ์  คือ  จํานวน
หรืออัตราสวนของคําถามและคําตอบที่ถูกตอง

2)  การใชแบบทดสอบแบบอัตนัย  (Essay)    แบบทดสอบอาจเปนคําถาม    การให
อธิบายวิธีการแกปญหา    การเปรียบเทียบเหตุการณ   หรือการตีความขอมูลทางวิทยาศาสตร   
ผูเรียนจะตองรวบรวมขอมูลแลวเขียนเปนคําตอบที่แสดงมโนทัศนของเรื่องนั้น   ตัวบงชี้ผลสัมฤทธิ์  
คือ จํานวนคะแนนที่ไดรับจากคะแนนเต็ม
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3)  การแสดงพฤติกรรม  (Performance)    ผูเรียนทํากิจกรรมที่กําหนด  โดยมีครู
คอยสังเกตกระบวนการ   การใชทักษะตางๆ  หรือประเมินจากผลผลิตซึ่งสะทอนใหเห็นวา   ผูเรียน
มีทักษะในการผลิตอยางมีคุณภาพ  เชน   รายงาน    นิทรรศการทางวิทยาศาสตร   หรืองานประดิษฐ  
ตัวบงชี้ผลสัมฤทธิ์  คือ  การจัดระดับ (Rating)  คุณภาพของพฤติกรรมหรือผลผลิต

4)  การสื่อความหมายระหวางครูและผูเรียน  (Personal Communication)  ครูอาจใช
วิธีถาม  คําถาม   ระหวางสอน   สัมภาษณ   สนทนา   ประชุม   ฟงการอภิปรายของผูเรียน  หรือ 
สอบปากเปลา ผลของการประเมินจะเกิดประโยชนเมื่อการประเมินผลมีคุณภาพสูง   คุณภาพ
หมายถึงสิ่งตอไปนี้

   (1)  ส่ิงที่ประเมินชัดเจน
(2)  วิธีการเหมาะสม
(3)   การเปนตัวแทนและอางอิงได
(4)   มีความเที่ยงตรงปราศจากอคติและการบิดเบือน

สรุปการวัดผลและประเมินผลการเรียน หมายถึง  การกําหนดแนวปฏิบัติจัดทํา
ปฏิทินงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน  มีการสรางเครื่องมือและปรับปรุงเครื่องมือ
ในการวัดผลการเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและมีการดําเนินการวิเคราะหปรับปรุงเครื่องมือ
ในการวัดผลโดยมีคลังเก็บเครื่องมือในการวัดผลอยางเปนสัดสวน  พรอมทั้งรายงานผลการวัดผล
และประเมินผลการเรียนตามระเบียบและมีการเก็บรักษาหลักฐานอยางปลอดภัย

งานทะเบียนนักเรียน  เปนงานที่ใหการบริการทางดานวิชาการแกนักเรียน    ซ่ึงมี
ขอบเขตตั้งแตการประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียน และใหความสะดวกในระหวางการศึกษาอยู   
จนกระทั่งนักเรียนสําเร็จการศึกษาหลักสูตร  งานทะเบียนนักเรียนจึงครอบคลุมงานตางๆ   ดังนี้คือ

ปรียาภรณ  วงศอนุตรโรจน  (2535  : 222-223)  กลาวไววา   การดําเนินการเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน   การตรวจสอบหลักฐานการรับสมัคร   การเพิ่มและการลดวิชาเรียน   การจัดทํา
หลักฐานของนักเรียน  การรับผลการเรียนและบันทึกผลการเรียน  การออกหลักฐานในการเรียน   
ตลอดจนคํารองของนักเรียนในเรื่องทะเบียน   เชน  การลาออก    การพักการเรียน    การโอนยาย  
การขอเปลี่ยนหรือแกไขชื่อ - สกุลและวันเดือน  ป  เกิด

กระทรวงศึกษาธิการ  (2535  : ไมมีเลขหนา)  ไดกลาวเนนวา  โรงเรียนตองใช
ทะเบียนนักเรียนตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการ   ตองรักษาทะเบียนนักเรียนนี้ไวเปนอยางดีไม
ใหฉีกขาด  สูญหาย   ตองเขียนชื่อโรงเรียนและลงรายการตางๆ   ที่หนาปกทะเบียนใหสมบูรณ  
ไมยอไมตัด และในใบหนาตองลงวันที่เร่ิมใชทะเบียนนักเรียนเปนตัวอักษรตองมีเลขที่เปนลําดับ
ไปทุกหนา    หามแทรกหนา   หรือฉีกหนาออก และหามเวนที่วางไว    การลงทะเบียนนักเรียน
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ตามปกติตองลงดวยเสนหมึกสีดํา  หามขูดลบเพิ่มเติม   ถาจําเปนตอง ถาจําเปนตองแกไขใหขีดฆา
ดวยหมึกสีแดง และเติมลงใหมดวยหมึกสีแดง   การแกไขใหผูบริหารโรงเรียนเปนผูดําเนินการ  
แลวลงชื่อและวันเดือน ปยอกํากับทุกแหงรับเด็กเขาโรงเรียนในวันนั้น  การแกทะเบียนเกี่ยวกับชื่อ
นักเรียนหรือบิดา-มารดา ตองไดรับการอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด   การลงรายละเอียดตางๆ 
ในทะเบียนนักเรียนใหปฏิบัติตามคําอธิบายการใชทะเบียนนักเรียน

กรมสามัญศึกษา  (2535 : 227)  กลาววา  ผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทเกี่ยวกับ
งานทะเบียนนักเรียน  คือ  ติดตามดูแลงานทะเบียน ใหมีการกรอกขอความชัดเจน   ถูกตองสมบูรณ
เปนปจจุบัน  มีระบบการรักษาที่ดี   จัดระบบการบริการแบบบันทึก   แบบคํารองตางๆ  ที่ใชในงาน
ทะเบียน   ดําเนินการจัดพิมพ   จัดซื้อแบบฟอรมตางๆเพื่อบริการครู - อาจารยและนักเรียน   
สงเสริมจัดทําขอมูลสถิติที่เกี่ยวกับนักเรียนมาเรียนรายวัน     ติดตามและตรวจสอบการบันทึกผล
การเรียนใหเปนปจจุบัน   ติดตามดูแลการกรอก รบ.1 – ต, รบ.–ป   ติดตามดูแลและตรวจสอบ
คุณวุฒิที่หนวยงานอื่นขอใหตรวจสอบ    ชวยสรางและบํารุงขวัญใหกําลังใจดวยวิธีตางๆ   ให
ผูรวมงานฝายทะเบียน  ปฏิบัติดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนสงเสริมใหจัดทํา
เอกสารเผยแพรความรูเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของใหผูเกี่ยวของทราบ

ทะเบียนนักเรียนเปนเอกสารที่สําคัญอยางยิ่ง   ที่ใชเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง     
สถานภาพของนักเรียนนับตั้งแตเขารายงานตัวจนกระทั่งออกจากโรงเรียน    ดวยเหตุนี้โรงเรียนจึง
จําเปนตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติเชนกัน

การวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน    ตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา  พ.ศ. 2539  (กรมสามัญศึกษา. 2539 :38 – 40)  ไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติ   ไววาตองมี
การรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล   จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัดผลและ
ประเมินผลไวเปนลายลักษณอักษร   ตองสรางและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน   จัดใหมี
เอกสารและแบบฟอรมเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน และมีหลักฐานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียน

สรุปงานทะเบียนนักเรียนเปนจัดเก็บรักษาทะเบียนนักเรียนพรอมทั้งการดําเนินการ
ตางๆ  ในทะเบียนตามแบบของกระทรวงศึกษาธกิารใหถูกตองชัดเจน

2.5.6  การประเมินผลการจัดการงานวิชาการ
การประเมินผลการจัดการงานวิชาการ  ไดมีผูใหความหมายไว   ดังนี้
ไพศาล  หวังพานิช  (2528  : 13)  กลาววา   การประเมินผลงานวิชาการ  นอกจาก

จะชวยเปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนแลวยังมีประโยชนตอการบริหารดวย  คือ 
ชวยใหสถานศึกษาทราบสภาพที่แทจริงของตนเอง   เห็นขอบกพรองตาง ๆ   ที่ควรจะปรับปรุง
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แกไขใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนและรายงานผลใหผูบริหารการศึกษาและประชาชนทราบ  
ตลอดจนชวยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งหลายในสถานศึกษา

กิติมา   ปรีดีดิลก  (2532 : 312)  กลาววา  การประเมินผล  หมายถึง   การตีคาผลงาน
ซ่ึงดําเนินการไปแลววาบังเกิดผลตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวเพียงใด การประเมินผลเปนกระบวนการ
ภายหลังการวัด

วิโรจน  สารรัตนะ (2532  : 236)  กลาววา   การประเมินผลเปนการวัดที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติจริงเพื่อเอาผลงานนั้นไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว

ประกอบ  สุพันทวี  (2538 :50)  กลาววา  ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติ
งานวิชาการ   คือ  ทําใหครูทราบขอบกพรองตางๆ   ที่เกิดขึ้น และจะไดขจัดปญหา   ชวยสงเสริม
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพราะขอมูลตางๆ  ที่ไดจากการประเมินผลจะเปน
แนวทางในการปรับปรุงทําใหสถานศึกษารูสภาพที่แทจริงของตนเอง   ตลอดจนนําขอมูลที่ไดจาก
การประเมินผล  ไปเปนแนวทางในการวางแผนปฏิบัติงานวิชาการในปตอไป

กรมสามัญศึกษา  (2539 : 40)  ไดกําหนดรายละเอียดการประเมินผลการจัดการงาน    
วิชาการไวในเกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  พ.ศ. 2539  วาตองมีการประเมินผลในระดับ
หนวยยอย    มีคณะกรรมการเปนผูตรวจสอบและประเมินผล   ใหมีการประเมินคุณภาพการจัด
การเรียนการสอน   โดยคํานวณจากหลักฐานการประเมินผลของโรงเรียนในทุกรายการใหมี
หลักฐานประกอบการพิจารณาเปนสําคัญ

สรปุการประเมินผลการจัดการงานวิชาการเปนการประเมินผลจากการปฏิบัติงานวิชาการ 
เพื่อที่จะไดทราบขอบกพรองขอมูลตางๆ  ในการดําเนินการและมีการวิเคราะหการประเมินเพื่อ
นําผลการวิเคราะหไปใชในการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการในการวางแผนการปฏิบัติงานในป
ตอไป

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.6.1 งานวิจัยในประเทศ
การเสนอรายงานการวิจัย   ผูวิจัยไดศึกษากรอบแนวคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การบริหารการศึกษา   การบริหารงานวิชาการ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ผูวิจัย
ไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
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อภิรดี   ธเนศวร  (2536  :  92)   ไดทําการวิจัยเร่ือง   การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา   กรมสามัญศึกษา   จังหวัดปราจีนบุรี   ซ่ึงมีองคประกอบที่สําคัญ  5  ดาน  คือ  
การวางแผนงานวิชาการ    การจัดการเรียนการสอน   การนิเทศการศึกษา  การวัดผลและประเมินผล  
และการจัดกิจกรรมทางวิชาการ    พบวา    ผูบริหารและครู - อาจารย   มีความคิดเห็นตอการบริหาร
งานวิชาการของผูบริหาร    โรงเรียนอยูในระดับปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารตามความคิดเปนของผูบริหาร  อาจารย  พบวา  มีความคิดเปนแตกตางกันทุกดานอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน  
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษา  จําแนกตามประเภทของโรงเรียน
มัธยมศึกษาประจําอําเภอและโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําตําบล พบวา  มีความคิดเปนไมแตกตางกัน

รังสรรค   ชื่นชม  (2536 : 93-94)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ปญหาการบริหารงานวิชาการ     
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  10  พบวา

1)  โรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา   เขตการศึกษา  10  มีปญหา 
การบริหารงานวิชาการ   โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  
มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  5  ดาน   เรียงตามลําดับดังนี้  คือ   ดานการพัฒนาและสงเสริม
ทางดานวิชาการ    ดานการจัดการเรียนการสอน   ดานการประเมินผลการงานวิชาการ    ดานการ-
วางแผนงานวิชาการ    ดานการบริหารงานวิชาการมีปญหาอยูในระดับนอย    1    ดาน   คือ   ดาน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน

2)   เมื่อพิจารณาตามลักษณะโรงเรียนและขนาดโรงเรียน   พบวา   ทั้งโรงเรียน
ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา   โรงเรียนนอกโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  โรงเรียน
ขนาดใหญโรงเรียนขนาดปานกลาง    เมื่อพิจารณาเปนรายดาน   พบวา   ทุกตัวแปรมีปญหาอยู
ในระดับปานกลาง  5  ดาน   เรียงตามลําดับดังนี้    ดานการพัฒนาและสงเสริมการวางแผน
งานวิชาการ  ดานการบริหารงานวิชาการ    ยกเวนตัวแปรในโรงเรียนขนาดกลางที่ระดับปญหา
แตละดานเรียงตามลําดับดังนี้   ดานการพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ   ดานการจัดการเรียน
การสอน    ดานการวางแผนงานวิชาการ     ดานการประเมินผลงานวิชา    ดานการบริหารงาน
วิชาการ    ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน

3)  โดยภาพรวมไมพบปฏิสัมพันธระหวางลักษณะโรงเรียนกับขนาดโรงเรียน  
กลาวคือ  โรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา   เขตการศึกษา 10  ที่มีลักษณะโรงเรียน
และขนาดโรงเรียนตางกัน    มีปญหาการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ   ทั้งโดยภาพรวมและเปนรายดาน
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สุเมธ   ขามรัตน   (2538 : 165-166)   ไดทําการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของครูตอ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดอุดรธานี  
6   ดาน  พบวา   ความคิดเห็นของครูอยูในระดับดีทุกดาน   เมื่อพิจารณารายขอโดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ํา     ดังนี้การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน  
การบริหารงานวิชาการ  การวางแผนงานวิชาการและการประเมินผลงานวิชาการ  อยูในระดับดีมาก  
สวนดานการเรียนการสอน    การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการอยูในระดับปานกลาง

สุชีพ  ทองฉิม  (2538 : 95 - 102)   ไดศึกษา   ปญหาการบริหารงานวิชาการของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบวา  ปญหาการบริหารงานวิชาการของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   รวมทุกดานอยูใน   ระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา   ดานการทําหลักสูตรและตําราเรียน   ดานการพัฒนาและสงเสริม     
งานวิชาการ   ดานการจัดการเรียนการสอน   ดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษาและงาน
ทะเบียนนักศึกษา    มีปญหาอยูในระดับปานกลาง    สําหรับอาจารยผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปญหาการบริหารงานวิชาการ   รวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง   พิจารณาตามรายดาน  พบวา  
ดานการพัฒนาและสงเสริมงานวิชาการ    ดานการวางแผนงานวิชาการ   ดานการจัดการเรียน
การสอน    ดานการวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียนนักศึกษา   มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  
เมื่อเปรียบเทียบตําแหนงผูบริหารกับอาจารยที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ตางกัน    รวมทุกดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

สุภักดิ์  มุกดาร  (2540 : 159)   ไดทําการวิจัยเร่ืองการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  3  ผลการวิจัยพบวา

1)   การปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   โดยภาพรวมและ 
รายดาน   องคประกอบอยูในระดับมากทุกดานยกเวนดานพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอนและดานการวัดผลและประเมินผล  อยูในระดับปานกลาง

2)  ผูบริหารโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  ปฏิบัติงานวิชาการ  โดยภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .01  และเมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ   พบวา ดานการวางแผน
งานวิชาการ และดานการจัดการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
สําหรับดานทะเบียนไมแตกตางกัน

3)  ผูบริหารโรงเรียนที่มีตําแหนงตางกัน   ปฏิบัติงานวิชาการโดยภาพรวมและ 
รายองคประกอบไมแตกตางกัน
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4)  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานวิชาการ   ของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  3  มีดังนี้

(1)  การวางแผนงานวิชาการ   ผูบริหารโรงเรียนเสนอแนะไววา   ควรใหครู
มีสวนรวมในการวางแผนงานวิชาการ   ควรมีการประชุม  วางแผน   เพื่อกําหนดนโยบายงาน
วิชาการใหชัดเจน    ควรมีการวิเคราะหสภาพปจจุบัน   ปญหาและความตองการ   เพื่อวางแผนงาน
วิชาการ   ควรกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการอยางชัดเจนและติดตามผลอยางตอเนื่อง                 
ควรจัดประชุมสัมมนาผูรับผิดชอบงานวิชาการระดับเขตการศึกษา  3      เพื่อกําหนดงานวิชาการไป
ในแนวเดียวกันและควรนําเครื่องมือที่ทันสมัยมาจัดระบบสารสนเทศ  เพื่อชวยในการวางแผน

(2)  การบริหารงานวิชาการ   ผูบริหารโรงเรียนเสนอแนะวา   ควรกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรดานวิชาการใหชัดเจน    โดยคํานึงถึงความสามารถและ
ความถนัด    ควรจัดใหมีการนิเทศ  ติดตามผลในการปฏิบัติงานวิชาการเปนระยะและตอเนื่อง  
ควรจัดสรรงบประมาณและอัตรากําลังครูใหเพียงพอแกโรงเรียนขนาดเล็ก    เพื่อสะดวก
ในการบริหารวิชาการ    ควรจัดทําแผนภูมิในการบริหารงานวิชาการอยางชัดเจน     ควรนําผล
การวิจัยมาชวยในการตัดสินใจการบริหารงานวิชาการ    การจัดทําแผนการเรียนควรใหตอบสนอง
ความตองการของผูเรียนและชุมชน และสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร    ควรจัดใหมี
คณะกรรมการจัดตารางสอนและประเมินผลแตละภาคเรียนเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข    ควรมีการจัด
ระบบการสอนแทนใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ    และผูบริหารโรงเรียนควรใหความสําคัญ
แกงานวิชาการมากกวางานอื่นๆ

(3)   การพัฒนาและสงเสริมงานวิชาการ   ผูบริหารโรงเรียนเสนอแนะวา  
ควรใหครู – อาจารยไดรับการฝกอบรม  สัมมนาดานตางๆ  สม่ําเสมอ  เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
ของครูควรสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง   ควรจัดใหมี
การนิเทศภายในอยางทั่วถึงและตอเนื่อง   ควรจัดไปดูงานตามโรงเรียนตางๆ   เพื่อจะไดนํามา
พัฒนาควรจัดใหมีการสอนซอมเสริมทั้งนักเรียนที่มีปญหาและนักเรียนที่ฉลาดอยางมีประสิทธิภาพ  
ควรแบงกลุมนักเรียนเพื่อสะดวกในการสอนซอมเสริม  ควรจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัด
และความสามารถของนักเรียน    ควรประเมินผลการจัดกิจกรรมและนําไปปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
และควรจัดงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอในการใชแหลงทรัพยากรในทองถ่ินของนักเรียน

(4)   การจัดการเรียนการสอน    ผูบริหารเสนอแนะวา   ควรสนับสนุน
งบประมาณเพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย    ควรกําหนดใหครูทําแผนการสอนที่เนน
กระบวนการ   ควรใหครูอาจารยเตรียมการสอนโดยยึดหลักสูตร   คูมือครู  และแผนการสอน  
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ผูบริหารควรดําเนินการติดตามผลการจัดทําแผนการสอนอยางจริงจังและตอเนื่อง   และควรใหมี
ระบบการใช  จัดเก็บบํารุงรักษาสื่อการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

(5)  การวัดและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน    ผูบริหาร
โรงเรียนเสนอแนะวา   ควรจัดทําหลักฐานงานทะเบียนนักเรียนใหเปนปจจุบัน   ควรมีเครื่องมือ
ที่ทันสมัยเพื่อใชเก็บขอมูลงานทะเบียนวัดผล   ควรเนนการวัดผลและประเมินผลตามจุดประสงค
การเรียนรูเมื่อมีปญหาจะไดนําขอมูลไปสอนซอมเสริม     ควรมีเจาหนาที่ที่มีความรูทางดาน
การวัดผลและประเมินผลโดยเฉพาะควรสงเสริมใหมีการวิเคราะหขอสอบ   เพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอนควรมีการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่มีปญหาเปนระยะๆ     เปนรายบุคคล
อยางตอเนื่อง และควรใหความรูเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลแกครู – อาจารยและผูปกครอง
อยางชัดเจน

(6)   การประเมินผลงานวิชาการ   ผูบริหารโรงเรียนเสนอแนะวา   ควรมี
การประเมินผลงานวิชาการเปนระยะและตอเนื่อง   ควรนําผลการประเมินเปนแนวทางการปรับปรุง
แกไข     การประเมินควรจัดในรูปของคณะกรรมการ    ควรมีเกณฑการประเมินที่ชัดเจนและแจง
ใหผูเกี่ยวของทราบ  และควรใหกลุมโรงเรียนหรือสามัญศึกษาจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการมา
ประเมินโรงเรียนปละครั้ง

สุนทร   วิไลลักษณ  (2540 : 105 )   ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา   ในกรุงเทพมหานคร   จําแนกตามประสบการณ
ในการทํางาน   พบวา   ครูที่มปีระสบการณต่ํากวา 10  ป  และ 10  ปขึ้นไป   มีทัศนะตอการบริหาร
งานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาพรวมและรายดาน   คือ  ดานการบริหาร
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ   และการวัดผลและประเมินผล    
แตกตางกันอยางไมมี   นัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐาน

รุจิรา   อุดรแผว (2541 : 105)  ไดทําการวิจัยเร่ือง ปญหาการดําเนินงานวิชาการ
ในโรงเรยีนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ  พบวา   การดําเนินงานวิชาการ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ  โดยภาพรวมมีปญหาอยู
ในระดับปานกลาง   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  มีปญหาอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกัน
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ํา   คือ  ดานการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ   ดานการจัด
การเรียนการสอน   ดานการวัดผลและประเมินผลเรียนและงานทะเบียนนักเรียน   ดานการพัฒนา
และสงเสริมงานวิชาการ   ดานการบริหารงานวิชาการ และดานการวางแผนงานวิชาการตามลําดับ
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สมบูรณ  ประเสริฐสังข (2543 : 99-100) ไดทําการวิจัยเร่ืองปญหาและขอเสนอแนะ
ในการแกไขปญหาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ   จังหวัด
จันทบุรี  พบวา

1)   ดานการพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ     
ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการที่มีคะแนนเฉลี่ยปานกลาง 
สามอันดับแรก คือ การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนไดหลากหลายตามความตองการของ      
นักเรียน  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูโดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควา
ดวยตนเอง (นักเรียนเปนศูนยกลางการเรียน)  การสงเสริมใหทําการวิเคราะหวิจัยเพื่อนํามา
พัฒนาการเรียนการสอนสวนปญหาที่มีคะแนนเฉลี่ยปานกลางเปนลําดับสุดทายคือการจัดตาราง
สอนซอมเสริมตามโครงสรางของหลักสูตรไดอยางเหมาะสม

2)   ดานการจัดการเรียนการสอน   มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดบัปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการที่มีคะแนนเฉลี่ยปานกลางสามลําดับ
แรกคือ การสงเสริมใหครูผลิตส่ือการเรียนการสอนเปนรายวิชาอยางตอเนื่อง การสงเสริมใหครู
ผลิตสื่อการสอน ทุกหมวดวิชา   ความเพียงพอของอุปกรณในการใชส่ือการสอน  สวนปญหาที่มี
คะแนนเฉลี่ยปานกลางเปนลําดับสุดทาย คือการจัดทําแผนการสอนรายวิชา

3)   ดานการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ  มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ปญหาการบริหารงานวิชาการที่มีคะแนนเฉลี่ย
ปานกลางทุกขอสามลําดับแรกคือ   การเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นเพื่อนําขอมูล
มาวิเคราะหและปรับปรุงแกไขการบริหารงานวิชาการ การนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุง
งานวิชาการอยางจริงจัง    การจัดใหมีการวิเคราะหการประเมินผลการจัดการงานวิชาการอยาง
ตอเนื่อง   สวนปญหาที่มีคะแนนเฉลี่ยปานกลางเปนลําดับสุดทายคือการจัดใหมีผูรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการงานวิชาการในรูปคณะกรรมการ

4)   ดานการดําเนินงานวิชาการ  มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ปญหาการบริหารงานวิชาการที่มีคะแนนเฉลี่ยปานกลางสามลําดับแรก
คือ   การจัดโครงสรางการเรียน  (กลุมการเรียน)  ที่มีประกอบดวยแผนการสอนที่เอื้อตอการเรียน
ของนักเรียน  ตามความถนัด  ความสนใจ  การจัดโครงสรางการเรียน  (กลุมการเรียน)  ที่ประกอบ
ดวยแผนการเรียนที่คํานึงถึงความพรอมของอาคาร สถานที่  และวัสดุอุปกรณ การสนับสนุนใหครู
นําเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมๆ  ในการเรียนการสอน   สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับนอย   คือ
การจัดทําแผนภูมิสายงานวิชาการ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

73

5)   ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน  มีคะแนน
เฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ปญหาการบริหารงานวิชาการ
ที่มีคะแนนเฉลี่ยปานกลางสามลําดับแรก   คือ   การจัดใหมีคลังขอสอบของแตละหมวด
วิชาการติดตามการสรางเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลใหตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
การวิเคราะหการปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลและประเมินผล สวนปญหาที่มีคะแนนเฉลี่ยปานกลาง
เปนลําดับสุดทาย  คือ  การตรวจสอบหลักฐานงานทะเบียนนักเรียนใหถูกตองและเปนปจจุบัน

6)  ดานการวางแผนงานวิชาการ  มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
เมื่อ พิจารณาเปนรายขอ ปรากฏวา ปญหาการบริหารงานวิชาการที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง     
สามลําดับแรก คือ การใหครูมีสวนรวมในการพิจารณารายละเอียดในแผนงานวิชาการ    การจัด
ประชุมครูเพื่อกําหนดนโยบายงานวิชาการของโรงเรียน  การรวบรวมขอมูล ระเบียบ    แนวปฏิบัติ
ทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการใหเปนระบบและสะดวกในการนํามาใช   สวนปญหาระดับ
ปานกลางที่เปนปญหาลําดับสุดทาย คือ   การเผยแพรเอกสารคูมือและคูมือนักเรียนเกี่ยวกับงาน
วิชาการ

ชัยทัศน  จองสกุลวงษ (2545 : 90 –91)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพและ
ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสระแกว 
พบวา

1)  สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดสระแกว  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน   พบวา งานวิชาการ
ทุกดานมีสภาพการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง  ยกเวน    ดานการวัดผลและประเมินผล
การเรียนและงานทะเบียนนักเรียน  มีสภาพการบริหารอยูในระดับมาก  เมื่อจําแนกตามขนาดของ
โรงเรียน ปรากฏวา  สภาพการบริหารงานอยูในระดับมาก   สวนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก
มีสภาพการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง

2)   ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
จังหวัดสระแกว  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา   งานวิชาการ
ทุกดานมีปญหาการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง   ยกเวน  ดานการวัดผลและประเมินผล
การเรียนและงานทะเบียนนักเรียน มีปญหาการบริหารงานอยูในระดับนอย เมื่อจําแนกตามขนาด
ของโรงเรียน  ปรากฏวา  ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญมีปญหา
อยูในระดับนอย สวนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก มีปญหาอยูในระดับปานกลาง
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มารศรี  สุธีพิเชฐภัณฑ  (2545 : 73 –75) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปญหาและขอเสนอแนะ
ในการแกไขการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 
สังกัดกรมสามัญศึกษา   จังหวัดฉะเชิงเทรา   พบวา  ปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับ
ปานกลางทุกดาน   เรียงตามลําดับดังนี้   ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการจัดการเรียนการสอน  
ดานการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ    ดานการพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ   ดาน
การวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน    ดานการดําเนินงานวิชาการ

2.6.2  งานวิจัยตางประเทศ
แมคคาธี  (Mc  Cathy, 1976 : 705)   ไดวิจัยเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในรัฐนิวเจอรซ่ี  (New  Jersey)  จากกลุมตัวอยางไดแก  ผูบริหาร
โรงเรียน    ผูชวยผูบริหารโรงเรียน   หัวหนาหมวดวิชาและครู    ผลการวิจัย พบวา     กลุมครูมี
ความคิดเห็นไมสอดคลองกับผูบริหารโรงเรียน    และผูชวยฝายวิชาการ    เกี่ยวกับบทบาท
ในการปฏิบัติงานวิชาการ   เร่ืองการสังเกตการสอน   การวัดผลและประเมินผล   การจดัตั้งคณะ
กรรมการบริหารดานวิชาการและความรับผิดชอบในการตัดสินใจของคณะกรรมการ    นอกจากนี้  
กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความคิดเห็นตรงกันวา   โรงเรียนควรจะมีบทบาท   มีความรับผิดชอบและ
เอาใจใสในการบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด   นอกเหนือจากการบริหารงานดาน
อ่ืนๆ

ดีซอเทล (Desautel, 1978 : 42 – A  อางถึงใน  สุนทร    วิไลลักษณ, 2540 : 38) 
ไดศึกษาเรื่องการรับรูบทบาทในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในรัฐดาโกตาเหนือ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  พบวา   ผูบริหารโรงเรียนมีความเหน็วาการใชเวลาสวนใหญในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและยังคงมีความจําเปนตอไปอีกวา ควรปฏิบัติหนาที่ใหมากกวาที่ปฏิบัติ
อยูแลวและถือวาเปนบทบาทที่มีความสําคัญที่สุดของผูบริหารโรงเรียน

แอกที  (Agthe, 1980 : 3076 – A)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการรับรูบทบาทหนาที่ของ    
ครูใหญและครูในงานดานวิชาการ  ผลการวิจัย    พบวา  ครูใหญและครูยอมรับวา   งานปรับปรุง
การเรียนการสอนตองทํารวมกันเปนหมูคณะโดยทุกคนมีความรับผิดชอบรวมกัน   ครูใหญบริหาร
งานอื่นๆ    มากเกินไปควรใหความสําคัญในการนิเทศการศึกษาใหมากขึ้น    ครูใหญและครูมี
ความคิดเห็นวา  โครงการสอนของอําเภอมีอิทธิพลตอการใชหลักสูตรของโรงเรียน   นวัตกรรม
และเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูใหญจากเปนผูส่ังการมาเปนผูประสาน
งานเปนหมูคณะมากขึ้น
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มารเทลลาโร (Martellaro,  1984 : 384)   ไดทําการศึกษาความสัมพันธของโรงเรียน
ที่มีผลสําเร็จทางวิชาการในรัฐแม็กซิโก   โดยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดของโรงเรียนกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน   จากผลการศึกษาที่ผานมา  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการจะ
ขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ  ในการควบคุมการศึกษาและอิทธิพลที่เปนไปไดจากขอมูลที่สามารถ
หามาได   โดยใชตัวแปรจากผลสรุปการทดสอบทักษะเบื้องตนของนักเรียนระดับชั้นที่  5, 8  และ  
11  ในป  1979,  1980  และ  1981  ในโรงเรียนนิวแม็กซิโก  ผลการศึกษา  พบวา   มีความสัมพันธ
ในชวงทายของการศึกษา  พบวา  ถึงแมสหสัมพันธที่พบตามแบบเพียรสันพบวา   มีแนวโนมจะ
บงชี้ถึงนักศึกษาเบื้องตน   และตัวแปรอื่นๆ  จะถูกรวบรวมในรูปแบบดังกลาว    ก็ไมปรากฏ
ความสัมพันธและดูเหมือนวาจะไมมีเหตุผลใดที่จะเชื่อถือหรือยอมรับวา   ขนาดของโรงเรียนจะมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

มินุดิน  (Minudin,  1987 : 2403)  ไดทําการวิจัยบทบาททางวิชาการของผูบริหาร       
โรงเรียนในรัฐซาบาห  ประเทศมาเลเซีย  พบวา  สวนใหญผูบริหารมีหนาที่เปนหลักในการประเมิน
ผลโครงการของโรงเรียน  สนับสนุนใหผูรวมงานมีการศึกษา  และประสบการณเพิ่มขึ้น  กําหนด
วัตถุประสงคของโรงเรียนอยางชัดเจน   ควบคุมโครงการและกิจกรรมอื่นๆ  ทั้งหมดของโรงเรียน

2.7   สรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน   เปนงานที่ผูบริหารตองใหความสําคัญ  ผูบริหาร
ตองเปนผูนําครูในดานวิชาการดวยเพราะหนาที่ของโรงเรียนคือ   ใหความรูแกนักเรียนในดาน
วิชาการ    ผูบริหารตองทํางานรวมกับครูสรางแรงจูงใจและกระตุนใหครูปฏิบัติหนาที่อยางมี      
ประสิทธิภาพพยายามหาหนทางสงเสริมสนับสนุนครู  ใหครูมีความกาวหนาในการปฏิบัติหนาที่ใน
การเรียนการสอน  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความสนใจในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร     
โรงเรียนการศึกษาพิเศษภาคตะวันออกในการบริหารงานที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ      
โรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  6  ดาน  คือ
 2.7.1.   การวางแผนงานวิชาการ     ผูบริหารจะตองดําเนินการใหมีการเก็บรวบรวมขอมูล
แนวปฏิบัติ   กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ   มีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดทําคูมือครูและ
นักเรียนพรอมทั้งเปดโอกาสใหครูไดมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงานวิชาการมีการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานเพื่อนําผลมาปรับปรุงและพัฒนางานในปถัดไปวามีการบรรลุวัตถุประสงค
หรือไม
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2.7.2   การบริหารงานวิชาการ  ผูบริหารจะตองกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของครูให
เหมาะสมกับความรูความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาการตามแผนภูมิ   จัดใหมีคณะกรรมการ
ดําเนินการโครงสรางหลักสูตรใหเหมาะสมกับโครงสรางการเรียน    มีการจัดตารางสอน    ตาราง
การใชหองตางๆโดยคํานึงถึงความพรอมของโรงเรียน  อีกทั้งไดมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใชในการจัดตารางสอน  จัดทําขอมูล   สถิติเพื่อเปนขอมูลในการจัดครูเขาสอนแทน   และใช
เครือขายนวัตกรรมเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการ

2.7.3   การจัดการเรียนการสอน   ผูบริหารตองเปนผูที่ใหคําแนะนําในการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวกับการจัดทํา   การใช   การปรับปรุงและหลักฐานการใชแผนจัดการเรียนรู  สงเสริมการสอน
ของครูโดยมุงเนนนักเรียนเปนสําคัญ    อีกทั้งสนับสนุน   การผลิต   จัดหา   และบํารุงรักษาสื่อ  
อุปกรณการเรียนการสอน  อีกทั้งมีสถานที่เก็บอยางเพียงพอ

2.7.4   การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ    ผูบริหารตองมีการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน   สงเสริมใหนักเรียนไดคิด   ไดทํา แกปญหาและคนควา
ดวยตนเอง    มีการใชแหลงวิทยากรนอกโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู    มีการจัดสอนซอมเสริม        
การจัดกิจกรรมนักเรียนมีกระบวนการนิเทศใหบริการชวยเหลือแนะนําครู    ตลอดจนสงเสริมให
ครูเขารับการอบรมใหมีความรูในการวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

2.7.5   การดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน    ผูบริหาร
ตองจัดใหมีการวิเคราะหการสรางและปรับปรุงครื่องมือการวัดและประเมินผล   ใหเปนไปตาม
จุดประสงคการเรียนรู   มีคลังเก็บขอสอบ   เอกสารหลักฐาน   แบบฟอรมเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลอยางปลอดภัย   และเปนระบบครบถวน   พรอมตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักฐานและ
ตรวจสอบงานทะเบียนใหถูกตองเปนปจจุบัน

2.7.6   การประเมินผลการจัดงานวิชาการผูบริหารตองเปดโอกาสใหครูไดแสดงความ-
คิดเห็นเพื่อเปนขอมูลในการบริหารงานวิชาการ    พรอมแตงตั้งใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ
การประเมินผลการจัดการงานวิชาการและจัดใหมีหลักฐานเอกสารอยางมีมาตรฐานและตรวจสอบ
ไดเพื่อที่จะนําผลการวิเคราะหไปใชปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานวิชาการตอไป

จากการศึกษาความคิดเห็นการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ในภาคตะวันออก   ผูวิจัย สรุปเปนกรอบแนวคิดเพื่อนําไปเปนแนวทางสงเสริม   แกไข   ปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามกฏหมายดังกรอบตอไปนี้
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ภาพ  5   แนวคิดเพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล

การบริหารงานวิชาการ  6  ดาน
1. การวางแผนงานวิชาการ
2. การบริหารงานวิชาการ
3. การจัดการเรียนการสอน
4. การพัฒนาและสงเสริม

ทางดานวิชาการ
5. การวัดผลและประเมินผล

การเรียนและงานทะเบียน
นักเรียน

6. การประเมินผลการจัดการงาน
วิชาการ

แนวทางในการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ

การบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนในการ

เรียน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
11. การประสานความรวมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถาบันศึกษาอื่น
12. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก

บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และ
สถาบันอื่นที่      จัดการศึกษา


