
บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารท่ีสงผล
ตอการนิเทศภายในโรงเรียน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พังงา เพ่ือเปนพ้ืนฐานความคิดนําไปสูกรอบแนวความคิดของการวิจัยและเปนขอมูลประกอบการ
วิเคราะหอภิปรายผลการวิจัย จึงขอเสนอเปนลําดับดังตอไปนี้

1. ผูบริหารสถานศึกษากับภาวะผูนําทางวิชาการ
2. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

2.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
2.2 การจัดการเรียนรู
2.3 การพัฒนาสื่อการเรียนรู
2.4 การพัฒนาแหลงเรียนรู
2.5 การวัดประเมินผลและวิจัย
2.6 การนิเทศการศึกษา
2.7 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา
4. แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศภายในโรงเรียน
5. กระบวนการนิเทศภายใน

5.1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ
5.2 การวางแผนการนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก
5.3 การสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศ
5.4 การปฏิบัติการนิเทศภายใน
5.5 การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ผูบริหารสถานศึกษากับภาวะผูนําทางวิชาการ

ความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการ
เพ่ือใหไดผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถในการบริหารสถานศึกษาสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดเกณฑการคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ
เพ่ือการปฏิรูปการเรียนรูไว 3 เกณฑใหญ คือ
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เกณฑท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษา มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ เพ่ือสงเสริมการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ดังนี้

1. ผูบริหารสถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบ
ครบวงจร เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการศึกษา

2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน ในการพัฒนา

การศึกษาและมีบทบาทในการสงเสริมชุมชนแหงการเรียนรู
4. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู สงเสริม

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
5. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาครูอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหครูมีประสิทธิภาพ

ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความสามารถในการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห
และสรางองคความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

6. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีสื่อการเรียน
การสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

7. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับหลักสูตร
ความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน

8. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ

9. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) แกบุคลากรในโรงเรียน
และผูเรียน

10. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช
ในการปฏิรูปการเรียนรู

11. ผูบริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการพ่ึงตนเอง สามารถบริหารจัดการ ทรัพยากร
ท่ีมีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ

12. ผูบริหารสถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานดีเดน ดานสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานดังนี้ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
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ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติ ท่ีดีตออาชีพสุจริตผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี
ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา

เกณฑท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการ ดังนี้
1. มีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
2. มีภาวะผูนําในการริเริ่มการใชนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน
3. สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิรูปการเรียนรู
4. มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองในการพัฒนางานวิชาการ และ
5. มีการแสวงหาความรูใหม ๆ มาปรับใชตลอดเวลา

เกณฑท่ี 3 ผูบริหารศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมเปนท่ียอมรับของสังคม และใชระบบคุณธรรม
ในการบริหารจัดการ ดังนี้

1. ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
2. ผูบริหารสถานศึกษามีความเมตตา กรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม ซื่อสัตย
3. ผูบริหารสถานศึกษามีการครองตนท่ีดี ไมมีหนี้สินลนพนตัว ไมเก่ียวของกับอบายมุข

สิ่งเสพติด
4. ผูบริหารสถานศึกษาไดรับความศรัทธาและยอมรับดานคุณธรรม จริยธรรมจาก

นักเรียน ครู เพ่ือนผูบริหารสถานศึกษา ผูบังคับบัญชา กรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน
และชุมชนและ

5. ผูบริหารสถานศึกษาใชระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 33) ไดกําหนดกรอบงานดานวิชาการเพ่ือกระจายอํานาจไปยัง

สถานศึกษาใหมีความอิสระ คลองตัว รวดเร็วและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา
ชุมชน รวมท้ังการมีสวนรวมจากผูมีสวนเก่ียวของ มีขอบขายและภารกิจดังนี้

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
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11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ
12. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร

สุรพงศ สุทธิศักดา (2551 : 5) กลาวถึง ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีเก่ียวของกับ งานวิชาการ 5 ดาน
ประกอบดวยงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานพัฒนากระบวนการเรียนรู งานพัฒนาและสงเสริม
ใหมีแหลงเรียนรู งานนิเทศการศึกษา งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2551 : 10) กลาวถึง การเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
วาควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางของผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําทางวิชาการ
โดยใหความสําคัญตอการสงเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตามหมวด 4 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และมีการวางแผน
นโยบายและยุทศาสตร เพ่ือการปฏิรูปการเรียนรูของสถานศึกษาอยางชัดเจนและสะดวกตอการนําไป
ปฏิบัติ ใหคําปรึกษาแนะนํา และสรางพลังความรวมมือของทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู
ซึ่งจะนาไปสูการปฏิรูปการศึกษา

สิรรานี วสุภัทร (2551 : 29) ไดนิยามความหมายของ ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง การแสดงบทบาทหนาท่ีอยางสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสามารถ
โนมนาว จูงใจ หรือชี้นําใหบุคลากรในสถานศึกษา และผูเก่ียวของเขาใจและตระหนักในจุดมุงหมาย
ของการจัดการศึกษา รวมพลัง และประสานสัมพันธกันเพ่ือใหงานวิชาการซึ่งเก่ียวของโดยตรงกับ
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียน อันเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา
บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

ไกศิษฏ เปลรินทร (2552 : 46) กลาวถึง ภาวะผูนําไววา เปนพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน
ท่ีมีอิทธิพลตอการเพ่ิมพูนการเรียนการสอนของนักเรียน โดยอาศัยกระบวนการเก่ียวกับการกําหนด
วิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู การบริหารหลักสูตรและการสอน การพัฒนานักเรียน
การพัฒนาครูและการสงเสริมบรรยากาศ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมการเรียนรู

จุฑามาศ อินนามเพ็ง (2552 : 28) กลาวถึง ภาวะผูนําทางวิชาการ ไววา ภาวะผูนําทางวิชาการ
หมายถึง ผูที่มีความสามารถในการนําและการบริหารบุคคลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ใหกระทําหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุผลสําเร็จ ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพแสดงบทบาทใหเห็นชัด ในดานคุณลักษณะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
กิจกรรมในการดําเนินการใชปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและงานดานวิชาการ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. (2553 : 30 - 31)
กลาวถึงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 บัญญัติใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดารงตําแหนงบางตําแหนงและบางวิทยาฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทักษะ
เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสมในอันท่ีจําให การปฏิบัติหนาท่ี
ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ประกอบกับ ก.ค.ศ. ไดกําหนดมาตรฐานตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาไววา
ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
พัฒนาขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
ใหเปนไปตามมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และมาตรฐานตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ท้ังนี้ผูเขารับการพัฒนาตองผานการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการพัฒนา
ดังกลาวมีสาระสําคัญ ท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้ภาวะผูนํา
ทางวิชาการประกอบ ดวยความเปนผูนําทางวิชาการและสามารถสงเสริมใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาการศึกษาของชาติ และ
หลักการจัดการเรียนรู สามารถบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
สามารถจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถสราง
และพัฒนาวัตกรรมทางการศึกษา ใหความสําคัญและสามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สามารถบริหารจัดการสถานศึกษา เปนองคการแหงการเรียนรู สามารถจูงใจใหครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุมเทความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

Hallinger (2009 : 6 - 9) ไดกลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการควรใหความสําคัญกับมิติดาน
วิสัยทัศนของโรงเรียน การบริหารการสอน และการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูท่ีดีในโรงเรียน
โดยมิติดานวิสัยทัศนของโรงเรียน ประกอบดวยคําอธิบายงานของผูบริหารโรงเรียนเก่ียวกับกรอบ
เปาหมายโรงเรียนและการสื่อสารใหเขาใจเปาหมายของโรงเรียนผูบริหารเห็นความสําคัญของกรอบ
เปาหมายของโรงเรียน โดยการทํางานกับผูปกครองและครู เพ่ือท่ีจะกําหนดทิศทางเพ่ือพัฒนาภายใน
โรงเรียน และพัฒนาเปาหมายไปสูทิศทางเหลานี้ หนาท่ีการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียนหมายถึง
วิธีการท่ีผูบริหารโรงเรียนแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเปาหมายของโรงเรียนตอครู ผูปกครองและ
นักเรียน การสื่อสารนี้ทําไดโดยใชการสื่อสารท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เชน หนังสือคูมือ
การประชุมครู การประชุมใหญของโรงเรียน การพูดคุยกับครูหรือนักเรียน การใชปายนิเทศ และ
การประชุมครูและผูปกครอง โดยการบริหารการสอนนั้น

Hallinger กลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการเกี่ยวของโดยตรงกับครูในเรื่องหลักสูตรและ
การสอน โดยมีภาระงานท่ีประกอบดวยการนิเทศและการประเมินการสอน การประสานงานการจัด
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และใชหลักสูตรและติดตามกํากับความกาวหนาของนักเรียน ในสวนของการนิเทศและการประเมิน
การสอนอยางประกอบดวยกิจกรรมยอย ๆ ท่ีสงเสริมการสอนของครูและกํากับการสอนในหองเรียน
โดยการเขาเยี่ยมหองเรียนอยางไมเปนทางการและการจัดการปฏิบัติการตาง ๆ ในหองเรียน
ใหสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียน การประสานงานการจัดและใชหลักสูตร ผูบริหารควรจัด
โอกาสใหกลุมไดรวมกันจัดหลักสตูรใหสอดคลองกับมาตรฐานและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ งานบริหาร
การสอน มีหนาท่ีกํากับความกาวหนาของนักเรียน ผูบริหารโรงเรียนใชผลการทดสอบเพ่ือกําหนด
เปาหมาย ประเมินหลักสูตร ประเมินการสอน และวัดผลความกาวหนาไปสูเปาหมายของโรงเรียน
สวนการสงเสริมบรรยากาศเรียนรูท่ีดีในโรงเรียน

Hoy & Hoy (2003 อางถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2555 : 73 - 74) ไดกลาวถึง บทบาทของ
ผูบริหารโรงเรียน บทบาทท่ีสําคัญท่ีสุดของผูบริหารการศึกษาหรือผูบริหารโรงเรียน คือ เปนผูนําทาง
วิชาการ (Instructional Leader) แตไมไดหมายความวา ผูบริหารการศึกษาหรือผูบริหารโรงเรียน
คนเดียวเทานั้นท่ีรับผิดชอบตอภาวะผูนําในการสอน ภาวะผูนําทางวิชาการควรเกิดข้ึนเองท้ังในตัว
ผูบริหารการศึกษาหรือผูบริหารโรงเรียนและจากครู ท้ังนี้ ครูเปนผูทําการสอนชั้นเรียน เปนผูรูดี
เก่ียวกับหลักสูตรและการสอนและเปนผูท่ีองคความรูอยางดีเยี่ยมในตัว ผูบริหารการศึกษาหรือ
ผูบริหารโรงเรียนเพียงแตมีหนาท่ีรับผิดชอบการพัฒนาบรรยากาศของโรงเรียนท่ียังผลใหเกิดการ
ปฏิบัติการสอนท่ีดีท่ีสุด คงไมมีวิธีการใดวิธีเดียวท่ีจําทําใหเกิดความรวมมือท่ียังผลเชนนั้นได แตผูท่ี
เปนผูนําทางวิชาการจําเปนตองใชเวลาในหองเรียนเหมือนเปนเพ่ือนรวมงานและพูดคุยกับครูเก่ียวกับ
การเรียนการสอน การปรับปรุงการสอนและการเรียนเปนกระบวนการตอเนื่อง ไมใชผูบริหารการศึกษา
หรือผูบริหารโรงเรียนเขาสังเกตการณพอเปนพิธีปละครั้งหรือสองครั้ง ควรจะมีการพูดคุยเก่ียวกับ
อาชีพของตนและพัฒนาอาชีพอันเก่ียวเนื่องกับการปรับปรุงการสอน จะปรับปรุงการเรียนการสอน
ของนักเรียนอยางไรและจะปรับปรุงกลยุทธการสอนท่ีเหมาะสมตอสถานการณตาง ๆ อยางไร สิ่งบง
บอกถึงการพัฒนาท่ีไดผลดีและใชแทนการนิเทศแบบเกาไดแก การใหความรวมมือ ความเปนเพ่ือน
รวมมือ ความเปนมืออาชีพ และเปนทีมงาน แมวาผูบริหารการศึกษาหรือผูบริหารโรงเรียน จะเปน
ผูนําในการใชความพยายามอยางเต็มใจรวมมือและตามหนาที่แตในที่สุดก็เปนครูจะตองกําหนด
ความสําเร็จ การพัฒนาบรรยากาศของโรงเรียนมีความสําคัญเชนเดียวกันกับดานการเรียนการสอน
ภาวะผูนําทางวิชาการก็เกิดขึ้นและมั่นคงจากครูนั่นเอง เหนือสิ่งอื่นใด ผูบริหารการศึกษาหรือ
ผูบริหารโรงเรียนจะตองสื่อสารใหเปนท่ีเขาใจถึงวิสัยทัศนท่ีชัดเจนเก่ียวกับความเปนเลิศ ทางวิชาการ
และการพัฒนาอาชีพครูอยางตอเนื่อง เปนวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกับเปาหมายของการพัฒนาการสอน
และการเรียน วิสัยทัศนจะแปลความสําคัญและนําไปสูการปฏิบัติได ดังนี้

1. ความเปนเลิศทางวิชาการควรถือวาเปนแรงจูงใจ ท่ีสําคัญมากในโรงเรียน มีงานวิจัย
จํานวนมากข้ึนท่ียืนยันวา การท่ีโรงเรียนเนนงานดานวิชาการเปนเรื่องสําคัญท่ีสุดตอผลสําเร็จของ
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นักเรียน ผูนําทางวิชาการควรสรางความม่ันใจท่ีจะใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนท่ีเปนระเบียบ
จริงจังและเนนเปาหมายทางวิชาการท่ีสูงแตสามารถบรรลุผลได ผูบริหารการศึกษาหรือผูบริหาร
โรงเรียนตองแสดงใหเห็นถึงความเชื่อ ซึ่งทําไดดวยวาจาและการกระทําวานักเรียนทุกคนสมารถบรรลุ
ถึงผลสําเร็จไดโดยการพัฒนาบรรยากาศของโรงเรียนท่ีทําใหท้ังครูและนักเรียนมีความเอาใจใสตอการ
ทํางานหนักและตอความสําเร็จทางวิชาการ

2. ความเปนเลิศทางวิชาการและการปรับปรุงอยางตอเนื่องเปนกิจกรรมท่ีท้ังครูและผูนํา
ทางวิชาการตองรวมมือและชวยกันดําเนินตอไปเรื่อย ๆ กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความกาวหนา
และผลสําเร็จของนักเรียน บรรยากาศของโรงเรียน การสรางแรงจูงใจใหกับครูและนักเรียน และขวัญ
กําลังใจของครูควรไดรับการกํากับติดตามและประเมินเปนประจําโดยมีเปาหมายเพ่ือการปรับปรุง

3. ครูเปนศูนยกลางของการปรับปรุงงานการเรียนการสอนในตอนทาย ครูนั่นเอง
ท่ีจะสามารถเปลี่ยนและปรับปรุงการปฏิบัติการสอนของตนในหองเรียน ดังนั้นแรงจูงใจของครู
และความมีวินัยในตนเองของครูจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาครูตองตัดสินใจวาตองการ
ท่ีจะพัฒนา

4. ผูบริหารการศึกษาหรือผูบริหารโรงเรียนควรเปนผูนําท่ีมีสติปญญาดี ท่ีทันตอการพัฒนา
ลาสุดเก่ียวกับการสอน การเรียน การสรางแรงจูงใจ การบริหารจัดการหองเรียนและการประเมินผล
และแลกเปลี่ยนเรียนรูแตละเรื่องกับครู

5. ประการสุดทาย ผูบริหารการศึกษาหรือผูบริหารโรงเรียน ตองมีการรับรูและฉลอง
เม่ือมีความเปนเลิศทางวิชาการรวมกับนักเรียนและครู เพราะกิจกรรมนั้นชวยเสริมวิสัยทัศน วัฒนธรรม
ความเปนเลิศทางวิชาการมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน
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ภาพท่ี 2.1 ครูเปนผูมีภาวะผูนําทางวิชาการ
ท่ีมา : Hoy & Hoy (2003 อางถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2555 : 75)

สถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553 : 188 - 190) กลาวถึงภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมการกระทําหนาท่ีตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาอยางสรางสรรค
ในการชี้นําหรือโนมนาวจูงใจขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผูเก่ียวของทุกฝาย
ใหเขาใจและเกิดความตระหนักในการรวมพลังและประสานสัมพันธเพ่ือพัฒนางานวิชาการและ
วิชาชีพท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูใหกับผูเรียนไดบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีไดกําหนดไวอยางมีคุณภาพ ซึ่งเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ประกอบดวยพฤติกรรม
7 ดาน ดังนี้

1. การอํานวยความสะดวกในการพัฒนาวิสัยทัศน
2. การนิเทศและติดตามการนําหลักสูตรไปใช
3. การสรางความม่ันใจในเกณฑการประเมินผล
4. การใชเทคโนโลยี และขอมูลท่ีหลากหลายในการพัฒนา

เปนผูท่ีมีองคความรูอยางดีเยี่ยมในตัว

เนนงานดานวิชาการเปนเรื่องสําคญัท่ีสุด

สื่อสารใหเปนท่ีเขาใจถึงวิสัยทัศนท่ีชัดเจน

เปนผูทําการสอนในช้ันเรียน

เปนผูรูดีเก่ียวกับหลักสตูรและการสอน

รับผิดชอบการพัฒนาบรรยากาศ
ของโรงเรียน

พัฒนาอาชีพครูอยางตอเน่ือง

เปนผูกําหนดความสําเร็จผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน

ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะ
ผูนําทางวิชาการ

เปนศูนยกลางของการปรับปรุงปรงุงาน
การเรยีนการสอน ครูเปนผูมี

ภาวะผูนําทางวิชาการ
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5. การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพโดยใชการวิจัยเปนฐาน
6. การสรางและพัฒนาศักยภาพการเปนผูนําของบุคลากร และ
7. การเสริมสรางความรวมมือกับผูเก่ียวของ

จากขอมูลขางตน สรุปไดวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง
คุณลักษณะและบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่ชี้นํา สงเสริม สนับสนุน และโนมนาวจูงใจ
ขาราชการครู เกิดความตระหนักในการรวมพลังและประสานสัมพันธเพื่อพัฒนางานวิชาการ
ประกอบดวย การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อการเรียนรู การพัฒนา
แหลงเรียนรู การวัดประเมินผลและวิจัย การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน

องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการ
การท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะบริหารงานวิชาการใหสําเร็จไดนั้น ผูบริหารตองมีภาวะผูนําทาง

วิชาการ จึงจะทําใหบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด มีนักวิชาการหลาย
ทานไดกําหนดเก่ียวกับองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาไวดังนี้

Glickman, Gordon, and Ross-Gordon (2007 : 47 - 52) ไดเสนอองคประกอบภาวะผูนํา
ทางวิชาการท่ีมีรากฐานมาจากการนิเทศภายในอันเปนบทบาทโดยตรงของผูบริหารสถานศึกษา
ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประกอบดวย 3 ดานใหญ ๆ
คือ ดานองคความรูพ้ืนฐาน ดานภาระหนาท่ีและดานทักษะท่ีจําเปนซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. ดานฐานความรู (Know base) เปนความรูท่ีจําเปนสําหรับภาวะผูนําทางวิชาการ
เพ่ือเปนฐานในการปฏิบัติภาระหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาจําแนกเปน 6 องคประกอบ คือ

1.1 โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective school literature) เปนความรูเก่ียวกับ
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลท่ีสนับสนุนโดยการวิจัย ซึ่งงานวิจัยเปนงานชิ้นสําคัญ ๆ ทุกงานตางบันทึก
ลักษณะพิเศษของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลวา คณะครูตางมีความเห็นพองในจุดประสงคเดียวกันและ
มีความเชื่อม่ันในความสําเร็จ การท่ีลักษณะดังกลาวจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือครูในโรงเรียนรับรูวาตนเอง
เปนสวนหนึ่งของงานท่ียิ่งใหญและทํางานเพ่ือการจัดการศึกษาใหกับนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียน
ที่มีประสิทธิผลจะตองประกอบดวยการมีพันธกิจที่ชัดเจน และเนนความเปนเลิศทางวิชาการ
มีผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนําทางวิชาการท่ีเขมแข็ง ตั้งความคาดหวังเก่ียวกับครูและนักเรียน
ไวสูง มีการติดตามความกาวหนาของนักเรียนอยูเสมอ มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีความสัมพันธ
กับผูปกครอง ชุมชน และเนนใหความสําคัญกับการบรรลุทักษะเบื้องตนของผูเรียน

1.2 การสอนที่มีประสิทธิภาพ (Research on effective teaching) การสอน
ท่ีมีประสิทธิผลท่ีสนับสนุนโดยการวิจัย เปนความรูท่ีจําเปนสําหรับผูนําทางวิชาการ งานวิจัยเก่ียวกับ
การสอนท่ีมีประสิทธิผลจะบอกใหผูบริหารสถานศึกษาทราบถึงวิธีการที่ทําใหการสอนบรรลุตาม
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จุดมุงหมาย ถึงแมวางานวิจัยดังกลาวจะไมไดบอกวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากขึ้นอยูกับเปาหมายของ
สถานศึกษาแตละแหงท่ีจะตองเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดสําหรับนักเรียนเอง เชน การตั้งเปาหมายใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรท่ีสูง ผูนําวิชาการตองมีตัวอยางงานวิจัยทางการสอนท่ีสามารถนํามา
ประยุกตใชไดกับเปาหมายดังกลาว ดังนั้นงานวิจัยเก่ียวกับการสอนท่ีมีประสิทธิผล จึงเปนหนทาง
ท่ีเหมาะสมชัดเจน เปนรูปแบบโดยตรงของการสอนและเปนสิ่งท่ีสมเหตุสมผลสําหรับการนํามาใช
ทางชั้นเรียน ซึ่งเปนความจําเปนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา

1.3 ปรัชญาและความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษา (Education philosophy and
belief) หมายถึง ปรัชญาและความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนท่ีเกิดจาการนํา
องคประกอบดานความรูเก่ียวกับสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล และการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ บรรลุ
ในปรัชญา และความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษา ซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ คือ ปรัชญา
สารัตถนิยม (Essentialism) ปรัชญาประสบการนิยม (Experimentalism) และปรัชญาอัตนิยม
หรืออัตถิภาวนิยม (Existentialism) ปรัชญาและความเชื่อในการจัดการศึกษาจะมีความสัมพันธ
วิธีการท่ีผูบริหารโรงเรียนใชในการนิเทศภายในของครู คือ จะควบคุมความเชื่อของผูบริหารสถานศึกษา
ท่ีใชในการนิเทศภายใน

1.4 พัฒนาการทางการบริหาร (Administrative development) หมายถึง ความรู
เก่ียวกับพัฒนาการทางการบริหารโรงเรียนในดานพฤติกรรมการบริหาร นโยบายการปฏิบัติท่ีสงผล
ตอประสิทธิภาพของสถานศึกษา การจัดใหมีความสมดุลระหวางการจัดการและทักษะทางวิชาการ
การพัฒนาและการดําเนินงานตามแผนความรูดังกลาว สอดคลองกับนักวิจัยสวนใหญท่ียอมรับวา
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูกําหนดประสิทธิผลของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนํา
ทางวิชาการ เปนผูมีบทบาทในการริเริ่มกิจกรรมตาง ๆ และเปนผูชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวก
เพื่อนําไปสูความสําเร็จ ซึ่งระดับของบทบาทเหลานี้เปนตัวกําหนดความสําเร็จของสถานศึกษา
บทบาททางการบริหารท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ไดแก พฤติกรรมของผูบริหาร
การบริหารงาน นโยบายการปฏิบัติท่ีสงผลประสิทธิภาพของสถานศึกษา การจัดใหมีความสมดุล
ระหวางการจัดการและทักษะทางวิชาการ การพัฒนาและการดําเนินงานตามแผน

1.5 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความรูความเขาใจของผูบริหารโรงเรียนเก่ียวกับ
สภาพการณของการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากในขณะท่ีบุคคลท่ัวไปไมตองการเปลี่ยนแปลง แตผูบริหาร
โรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําทางวิชาการจะตองมุงม่ันในการปรับปรุงการเรียนรูของนักเรียน เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตลอดจนความเชื่อและความเขาใจในการท่ีจะเปลี่ยนแปลงไดนั้น ผูบริหารโรงเรียนจะตอง
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสภาพการณของการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย
ขั้นตอน คือ ความพอใจ ความยุงเหยิง ความสับสน และการริเริ่มความพอใจ คือ ความรูสึก
กอนจะมีการเปลี่ยนแปลง ความยุงเหยิง คือ ความรูสึกขณะที่เริ่มมีคําถามเขามา ความสับสน คือ
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ความรูสึกเมือมีคําตอบเขามาการริเริ่มใหม คือ ความรูสึกเม่ือไดรับคําตอบ เรียบรอยแลว ถึงแมวา
ข้ันตอนท้ังสี่ของสภาพการณของการเปลี่ยนแปลงสามารถควบคุมได โดยผูบริหารโรงเรียน แตสําหรับ
ในการปฏิบัติงานรวมกัน ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนจึงตองอาศัย วิธีการและข้ันตอนในการกําหนดทิศทาง
ท่ีเหมาะสมตอสภาพการณของการเปลี่ยนแปลง คือ การสรางความสัมพันธ เปนการสรางความสัมพันธ
ระหวางตัวแบบของการเปลี่ยนแปลงกับลูกคาหรือผูเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะหปญหา
การเรียนรูจากแหลงขอมูลท่ีตรงประเด็น การเลือกทางแกปญหา การยอมรับ การรักษามาตรฐานและ
การริเริ่มใหม

1.6 ความรูเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง ความรูของผูบริหารโรงเรียน ในการ
ท่ีจะพัฒนาหลักสูตรใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งจะตองประกอบดวยความรูเก่ียวกับรูปแบบ ของหลักสูตร
ความรูเก่ียวกับขอมูลของการพัฒนา ไดแก ความแตกตางระหวางการพัฒนาหลักสูตร ระดับโรงเรียน
และการพัฒนาในระดับจังหวัด ความรูเก่ียวกับระดับของการพัฒนาหลักสูตร

2. ดานภาระหนาที่ หมายถึง ภาระหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนที่สัมพันธกับความรู
ดังกลาวขางตน ประกอบดวยองคประกอบตอไปนี้ คือ

2.1 การนิเทศและการประเมินผลการสอน หมายถึง การนิเทศในหองเรียนเพ่ือชวยเหลือ
ครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งหนทางที่สามารถชวยเหลือครูปรับปรุงการสอนไดดี คือ
รูปแบบการนิเทศแบบคลินิก โดยผูบริหารโรงเรียน ควรนิเทศแบบคลินิก อยางนอยท่ีสุดปละครั้ง
ข้ันตอนการนิเทศแบบคลินิก ประกอบดวย ข้ันประชุมครูกอนการสังเกตการณสอน ข้ันการสังเกต
ในหองเรียน ข้ันการอธิบายผล การสังเกต ข้ันการประชุมนิเทศและข้ันวิจารณการสอน ซึ่งการนิเทศ
และการประเมินผลการสอนเปนภาระหนาท่ีท่ีปฏิบัติไดโดยผูบริหารโรงเรียนท่ีสามารถสรางความสัมพันธ
ท่ีจริงใจกับครูและปฏิบัติตนใหเปนท่ีไววางใจ

2.2 การพัฒนาทีมงาน หมายถึง ภาระหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนในการปรับปรุง
การสอนของครูในโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จอยางมีความหมาย เนื่องจากการศึกษาเปนการเรียนรู
ตลอดชีวิต ครูเปนผูมีหนาท่ีในการจัดการศึกษาจึงตองเรียนรูตลอดชีวิตดวย ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียน
จึงมีหนาท่ีหาแนวทางในการจัดการศึกษาไปพรอมกับการไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องของครูดวย
ซึ่งแนวทางดังกลาวสามารถทําไดโดยการจัดบริการการศึกษาในโรงเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชุมพบปะกับทีมงาน การเยี่ยมโรงเรียนจัดกิจกรรมการอานเก่ียวกับวิชาชีพ เปนตน ในการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทีมงานท่ีมีประสิทธิผล ควรเปนกิจกรรมท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ เปนกิจกรรม
ท่ีมีความชัดเจน ตอเนื่อง ตรงประเด็นและสงผลตอการสอน เปนกิจกรรมเพ่ือการติดตาม ชวยเหลือครู
เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมการสังเกตระหวางเพ่ือนครูดวยกัน ผูบริหารโรงเรียนควรมี สวนรวมในกิจกรรม
ดวย ควรมีการประชุมและวิเคราะหเก่ียวกับทักษะท่ีใชในการประชุมเชิง ปฏิบัติการ เปนกิจกรรม
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เก่ียวกับประสบการณในชั้นเรียนและการปรับปรุงทักษะตาง ๆ ที่ประสบผลสําเร็จเปนกิจกรรม
เก่ียวกับการสงเสริมครูในการเปนผูนําและเปนกิจกรรมซึ่งครูมีสวนรวมในการวางแผน

2.3 การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง สภาพของการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป
ทําใหบทบาทของผูนําทางวิชาการกลายเปนบทบาทที่สําคัญมากขึ้น เนื่องจากประสิทธิผลของ
การศึกษาเปนประเด็นที่ซับซอน ผูนําทางวิชาการจึงตองเปนผูที่ทํางานรวมกับครู เพื่อนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน ดังนั้น ผูนําทางวิชาการจึงตองมีภาระหนาที่ในการพัฒนาหลักสูตร
โดยการทํางานรวมกับครู เพ่ือจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ

2.4 การพัฒนากลุม หมายถึง ภาระหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนท่ีสําคัญในการนําไปสู
ภาวะผูนําทางวิชาการ การเรียนรูทักษะของการทํางานรวมกับกลุมเพ่ือแกปญหาการเรียนการสอน
เปนสิ่งสําคัญของผูนําทางวิชาการที่มีประสิทธิผลผูบริหารโรงเรียนจะตองนําความรูเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของกลุม รูปแบบของผูนํากลุม ความผิดปกติของการปฏิสัมพันธภายในกลุม และ
การแกปญหาความขัดแยงไปใชในการพัฒนากลุม

2.5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือการวิจัยเหลานั้น
ไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง ซึ่งผูบริหารโรงเรียนมีภาระหนาท่ีในการชวยเหลือ
และสนับสนุนเพ่ือใหสามารถวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองได

2.6 การสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู หมายถึง ภาระหนาท่ีท่ีสําคัญของผูบริหาร
โรงเรียนในฐานะผูนําทางวิชาการ ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลสําคัญในการสงเสริมสภาพแวดลอม
ในโรงเรียนอันจะนําไปสูการเรียนรูของนักเรียน สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูมีผลตอขวัญ
กําลังใจท่ีดีของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีสูงข้ึนการสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูตองอาศัยความรวมมือ ท้ังจากผูบริหารและทีมงานในโรงเรียน เพ่ือแยกแยะระหวางปจจัย
ท่ีสรางสรรคบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูกับปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรู ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนจึงตองหากลยุทธ เพ่ือใชในการสงเสริม สนับสนุนปจจัยท่ีสราง
บรรยากาศในการเรียนรูและพิชิตปจจัยท่ีเปนอุปสรรคขัดขวางบรรยากาศในการเรียนรู โดยอาศัย
ความรวมมือระหวางผูบริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน

2.7 การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง ความสัมพันธ
ท่ีมีประโยชนเก้ือกูลซึ่งกันและกัน ผูบริหารโรงเรียนสามารถมีบทบาทในการนําชุมชนเปนผูสนับสนุน
บรรยากาศการเรียนรูในโรงเรียนไดหลายทาง เชน เปนอาสาสมัครชวยงานในโรงเรียนเปนวิทยากร
ในชั้นเรียน เปนท่ีปรึกษาในโรงเรียน เปนตน การท่ีผูปกครองสนใจการศึกษาของนักเรียนเปนปจจัย
สําคัญท่ีทําใหนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ผูบริหารโรงเรียนสามารถเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยการเปดโรงเรียนสูชุมชนใหผูปกครองและชุมชน มีสวนในการตัดสิน
การกระทําของโรงเรียน มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนตลอดจนใหคําแนะนํา บทบาทของผูนํา
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โรงเรียนสามารถเขาไปมีสวนรวมกับชุมชน โดยการใชเอกสารการเยี่ยมบาน การจัดกิจกรรมรวมกับ
ชุมชน

3. ดานทักษะท่ีจําเปนในการนําความรู ไปสูการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ท่ีมีสมรรถภาพ ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองมีทักษะภาวะผูนําและทักษะทางเทคนิค ทักษะภาวะผูนํา
ประกอบดวยทักษะการติดตอสื่อสาร ทักษะดานบุคคล ทักษะการนิเทศและทักษะการแนะแนว
ทางการตัดสินใจของกลุม สวนทักษะทางเทคนิค ประกอบดวย ทักษะการตั้งเปาหมาย ทักษะ
การประเมินผลและการวางแผนทักษะการสังเกต และทักษะการวิจัยและประเมินผล ดังรายละเอียด
ตอไปนี้

3.1 ทักษะการติดตอสื่อสาร เปนทักษะของผูนําทางวิชาการท่ีมีความสําคัญในการ
สรางความสัมพันธระหวางบุคคล เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนใชเวลาประมาณรอยละของเวลาทํางาน
ในการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น เวลาดังกลาวใชไปกับการฟง การพดู การเขียน และการอาน
ซึ่งตามปกติในการฟงผูฟงมักจะไมเขาใจสิ่งท่ีผูพูดพูดท้ังหมด แตจะรับรูไดประมาณในสวน ดังนั้น
การฟงท่ีมีประสิทธิภาพจึงเปนการฟงอยางเอาใจใสตอสิ่งท่ีผูพูด พูด ฟงอยางมีจุดประสงคโดยการ
แลกเปลี่ยนขอความและฟงโดยใชความจําชวยระลึกถึงสิ่งที่ไดฟง ดังนั้น การติดตอสื่อสารจึงเปน
การติดตอแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งผลลัพธก็คือความเขาใจ ความเขาใจจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ
มีการแลกเปลี่ยนทางความคิดซึ่งท้ังสองฝายจะตองเห็นพองรวมกันใน การแลกเปลี่ยนความคิด

3.2 ทักษะดานบุคคล เปนทักษะที่จําเปนสําหรับผูนําทางวิชาการและเปนทักษะ
ท่ีชี้ขาดความสําเร็จของตําแหนงผูบริหารโรงเรียน เนื่องจากตําแหนงผูบริหารโรงเรียนเปนตําแหนง
ท่ีจะตองปฏิสัมพันธกับบุคคลทุกระดับ เชน บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน ทีมงาน
นักเรียน เปนตน และตําแหนงผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนําเปนผูกําหนดทิศทางของโรงเรียน
ในการสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่นจะตองประกอบดวยองคประกอบ ประการที่จําเปน คือ
ความเชื่อถือหรือความไววางใจ การจูงใจ การกระจายอํานาจและความเปนเพ่ือนในอาชีพ เปนการ
สงเสริมการแลกเปลี่ยนความคิด การเปนผูชวยในการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพ ซึ่งสงผล
ตอนักเรียน

3.3 ทักษะการนิเทศ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในการเลือกใช
วิธีการนิเทศในแตละสถานการณไดอยางเหมาะสมท่ีสุด ซึ่งในการทํางานรวมกับครูแตละบุคคลหรือ
แตละกลุมผูบริหารโรงเรียนจะตองกําหนดวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด วิธีการดังกลาวมีตั้งแต การนิเทศ
ทางออม การนิเทศแบบรวมมือไปจนถึงการนิเทศแบบเปนทางการ

3.4 ทักษะการตัดสินใจรวมกัน เปนทักษะพ้ืนฐานท่ีใชอธิบายวา ทําอยางไรจึงจะเกิด
การตัดสินใจรวมกันข้ึนไดในการตัดสินใจรวมกันนั้น ผูบริหารโรงเรียนจะตองใชวิธีการ เพ่ือท่ีจะให
แนวคิด นโยบายเปาหมายในการทํางานเกิดข้ึนจากการตัดสินใจของกลุม ซึ่งผูบริหารควรเปดโอกาส
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ใหสมาชิกในกลุมตัดสินใจวิธีการดําเนินงานรวมกัน การตัดสินใจรวมกันจะนําไปสูความรับผิดชอบ
รวมกัน การตัดสินใจประกอบดวยการตัดสินใจขางเดียวและการตัดสินใจที่มีการปรึกษาหารือ
ซึ่งผูบริหารโรงเรียนตองเลือกใชแนวทางในการตัดสินใจใหเหมาะสม

3.5 ทักษะการกําหนดเปาหมายหรือทักษะการกําหนดวิสัยทัศนเปนสมรรถภาพ
ในการสรางมโนคติและการถายทอดความตองการใหเกิดมโนคตินั้นอยางเหมาะสม โดยการชักจูง
ใหบุคคลอ่ืนพิจารณาเปาหมายและรวมกิจกรรมดวยความกระตือรือรน จนทําใหวิสัยทัศนหรือ
เปาหมายนั้นถูกกําหนดและควบคุมจนกลายเปนการตั้งมั่น การพิจารณาการกําหนดวิสัยทัศน
สามารถพิจารณาไดตามขบวนการตอไปนี้ คือ การกําหนดมโนทัศนที่เปนรูปธรรม การวิเคราะห
ปญหา อุปสรรค การกําหนดกลยุทธสําหรับเอาชนะอุปสรรค และการวิเคราะหและการทํางาน เพ่ือให
เปาหมายหรือวิสัยทัศนเปนผลสําเร็จ

3.6 ทักษะการประเมินผลและการวางแผน เปนทักษะท่ีใชในการประเมินและวางแผน
การประเมินเพ่ือนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนของโรงเรียนใหไปสูความสําเร็จ ไดแก การใชเวลา
สําหรับการวางแผน การประเมินสิ่งท่ีจําเปนสําหรับการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนของโรงเรียน ใหไปสู
ความสําเร็จจําเปนตองอาศัยความถูกตองแมนยําของขอมูลขาวสาร ซึ่งขอมูลขาวสารท่ีจําเปนสําหรับ
โรงเรียนนั้นสามารถเขาถึงไดมากมายหลายทาง เชน สอบถามจากผูเก่ียวของ อานจากบันทึกของ
โรงเรียน การสํารวจแบบ Open-end และการใชเทคนิคเดลฟาย เปนตน นอกจากนี้ในการประเมินผล
จําเปนตองมีการวางแผนการประเมินเพ่ือท่ีการประเมินเปนไปไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับ
จุดประสงคผูบริหารโรงเรียน สามารถเลือกใชเทคนิคในการประเมินผล และการวางแผนไดหลายวิธี
เชน แผนภูมิของแกนด (Gantt charts) โปรแกรมการประเมินผล (PERT) เทคนิค PPBS การบริหาร
โรงเรียนโดยยึดวัตถุประสงค (MBO) เปนตน

3.7 ทักษะการสังเกต เนื่องจากครูเปนผูมีสวนรวมที่มีสมรรถภาพในการองคการ
บริหารโรงเรียนสามารถอํานวยความสะดวกตอการเปลี่ยนแปลงโดยเปนผูจัดเตรียมใหผลสะทอนกลับ
ตอครู โดยใชวิธีการสังเกตใหเปนประโยชน การสังเกตเปนกิจกรรมท่ีผูบริหารโรงเรียน ทําการสังเกต
การเรียนการสอนอยางเปนระบบ มีวิธีการสังเกตหลายวิธีข้ึนอยูกับจุดประสงคท่ีตั้งไว เชนการสังเกต
เพ่ือแนะนําการสอน การสังเกตเพ่ือชวยใหครูไดทราบผลสะทอนกลับของการสอน เพ่ือปรับปรุงงาน
เปนตน

3.8 ทักษะการวิจัยและการประเมินผลในการวิจัยและประเมินผลท่ีดีควรมีความชัดเจน
ผูบริหารโรงเรียนเปนผูท่ีจะตองวิเคราะหความสําเร็จของโปรแกรมการสอนและกําหนดการเปลี่ยนแปลง
ท่ีจําเปนสําหรับการทําใหโปรแกรมการสอนเปนผลสําเร็จในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงโปรแกรมการเสนอจะตองทําบนพ้ืนฐานของขอมูลเก่ียวกับนักเรียนและผลลัพธท่ีไดรับ
หลังจากการเปลี่ยนแปลงทางการสอน ซึ่งตองมาจากขอมูลท่ีกวางขวางครอบคลุมและเชื่อถือได
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สรุปไดวาผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีองคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการ โดยเปนผูท่ีมี
ความสามารถในการนําและการบริหารบุคคลในการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน มีคุณภาพตามท่ีตองการ

ความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการ
ในสถานการณท่ีการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูบริหารตองมีภาวะผูนําทาง

วิชาการ เพ่ือใหสถานศึกษากาวทันการเปลี่ยนแปลง ดังนักวิชาการไดกลาวไวดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543 : 1) ไดใหความสําคัญกับภาวะ

ผูนําทางวิชาการและมองเห็นความจําเปนที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ
โดยกลาววา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนําทางวิชาการจะทําใหผูรวมงานและผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
เกิดความเชื่อถือ ยอมรับ ศรัทธาและรวมมือปฏิบัติงานตามภารกิจจนบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ เปนท่ียอมรับของผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ชุมชนและสังคม เนื่องจากภารกิจหลัก
ของสถานศึกษา คือ การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาเยาวชนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกันอยางมี
ความสุขโดยมีหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนแนวในการจัดการศึกษา

รุง แกวแดง (2553 : 278) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาวา ภาพลักษณของผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปลี่ยนไป ผูบริหารสถานศึกษายุคใหม
จะตองมีความเปนผูนําทางวิชาการ (Instructional leadership) ท่ีเขมแข็ง เพ่ือปฏิวัติการบริหาร
สถานศึกษาไปสูความมีประสิทธิภาพ โดยการเสริมพลังผูบริหารสถานศึกษาใหมีโอกาสใชความเปน
ผูนําอยางเต็มศักยภาพและหันมาทุมเทใหกับงานบริหารสถานศึกษาเปนหลัก ความสัมพันธระหวาง
ผูบริหารกับครูและนักเรียนก็จะมีมากข้ึนดวย

จากการศึกษาความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการ จากแนวคิดของนักวิชาการหลายทาน
พอสรุปไดวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีอิทธิพลตอคุณภาพการสอนของครู
และนํามาซึ่งความมีประสิทธิผลในโรงเรียน โดยเฉพาะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ท่ีแสดงออกใหครูไดรับรูอยางชัดเจน นํามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ทฤษฎีภาวะผูนําทางวิชาการ
จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของมีผูกลาวถึงภาวะผูนําทางวิชาการไวหลายทาน ผูวิจัย

ขอนําเสนอแนวคิดของสถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553 : 188 - 190) Hoy & Hoy (2003)
ศศิธร บุตรเมือง (2555) วันเผด็จ มีชัย (2557) ภัทรวดี อุนวงษ (2556) และกมล ตราชู (2556)
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เนื่องจากเปนแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาและไดสังเคราะหมาเปน
กรอบแนวคิดของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังตาราง 2.1

ตาราง 2.1 การสังเคราะห ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาจากแนวคิด
ของนักวิชาการ

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถ
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25
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25
56

)

ศศ
ิธร

 บุ
ตร

เมือ
ง (

25
55

)

ผูวิ
จัย

ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน - - - - - - / -
ดานการบริหารจัดการดานการเรียนการสอน / - / / - / / *
ดานการเสริมสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู / / / / - / / *
ดานการจัดใหมีสิ่งสงเสริมการเรียนรู / - / - - / / *
ดานการนิเทศและการประเมินผลการสอนของครู / / / / - - / *
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา / / - - - - - *
ความคิดริเริ่มและความรูความสามารถทางวิชาการ - / - - / - - -
การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาการ - / / - / / - -
การสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพครู - / - / / - -
ดานการกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน

/ / / - / / - -

ดานการสงเสริมการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี / - - - / - - *
ดานการบริหารจัดการหลักสูตร / / / / - / - *

จากการสรุปใตตารางสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดใชเกณฑความถ่ี
โดยใชหลักภาวะผูนําทางวิชาการสถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553) เปนหลักสามารถกําหนดเปน
กรอบแนวคิดสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ดวยตัวแปรภาวะผูนําทางวิชาการ ประกอบดวย 1) การบริหาร
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จัดการหลักสูตร 2) การจัดการเรียนรู 3) การพัฒนาสื่อการเรียนรู 4) การพัฒนาแหลงเรียนรู
5) การวัดประเมินผลและวิจัย 6) การนิเทศการศึกษา 7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

1. การบริหารจัดการหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษามีความสําคัญตอการเรียนการสอนเพราะเปนสิ่งท่ีกําหนดทิศทาง

การศึกษาในการท่ีจะใหความรู ถายทอดความรูเสริมสรางทักษะ ปลูกฝงคานิยมและเจตคติ ท่ีดีใหกับ
ผูเรียนเพ่ือนําไปพัฒนาตนเองทุก ๆ ดาน จึงมีผูใหความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาไว ดังนี้

อรนันท นิ่มนุช (2551 : 89) ไดให ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาไววา หมายถึง
เนื้อหากิจกรรม ประสบการณท่ีไดกําหนดไวเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมตามความ
เหมาะสมกับวัยของเด็ก ซึ่งเปนประสบการณท่ีไดรับท้ังภายในและภายนอกหองเรียน ตอบสนอง
ตอความตองการ ความสนใจ สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและสังคม สามารถอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข

ฆนัท ธาตุทอง (2551) กลาววา หลักสูตรมีความสําคัญตอการพัฒนาคนในสังคม
เปนเครื่องมือท่ีจะทําใหการจัดการศึกษาบรรลุผลตามจุดหมายท่ีกําหนดไว โดยมีสวนสําคัญ
ในการสงเสริมความเจริญงอกงามของบุคคล สามารถปลูกฝงพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม วางรากฐาน
ความคิดท่ีเปนการสนับสนุน สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทําให ผูเรียน
คนพบความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ท่ีแทจริงของตนเองและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ

รัจนียา แพไธสง และวัลลภา อารีรัตน (2553 : 5) กลาววาการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา หมายถึง กระบวนการดําเนินงานงานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือใหไดมาซึ่ง
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยการดําเนินงานใน 3 ดาน ไดแก

1) ดานการสงเสริมสนับสนุน หมายถึง การท่ีสถานศึกษาตองมีการพัฒนาบุคลากร
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรการดําเนินงานอยางมีสวนรวม และการสงเสริมสนับสนุน
ทาง วิชาการ

2) ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือให
ไดมาซึ่งหลักสูตรสถานศึกษา ไดแก การแตงตั้งคณะกรรมการในการทํางาน การวิเคราะหขอมูล
จากแหลงตาง ๆ การจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา
ใหความเห็นชอบ และดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา

3) ดานการกํากับดูแลคุณภาพ หมายถึง การนิเทศติดตามหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน การวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให
สามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553 : 36 - 37) สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ไดกลาวถึงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา ดังตอไปนี้
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สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มตาม
ศักยภาพ สถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และดําเนินการนําหลักสูตร
สูการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองสราง ความม่ันใจ
ตอพอแมผูปกครองและชุมชนวา ผูเรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัดและ
เกิดสมรรถนะสําคัญ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร เพ่ือใหบรรลุ
เจตนารมณดังกลาว สถานศึกษาจะตองออกแบบหลักสูตรใหครอบคลุมสวนท่ีเปนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุ ถึงคุณภาพ
ตามมาตรฐาน อันเปนความคาดหวังที่กําหนดไวรวมกันในการพัฒนาเยาวชนทุกคนในชาติ
นอกจากนั้นหลักสูตรสถานศึกษายังตองสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของชุมชน และ
ทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน สามารถอยูในสังคมแวดลอมไดอยางมีความสุข
และเกิดความรักความผูกพันในบานเกิดเมืองนอน มีบทบาทในการรวมพัฒนาชุมชนในการจัดการศึกษา
ใหบรรลุมรรคผลดังกลาว นอกจากสถานศึกษาจะตองพัฒนาหลักสูตรท่ีครอบคลุมสวนสําคัญดังกลาว
แลวยังตองมีการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาตองมีการเตรียมวางแผน
เพ่ือใชหลักสูตรใหม ผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาจะตองศึกษาและทําความเขาใจ
หลักสูตรใหมและเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร พิจารณาถึงงบประมาณและอาคารสถานท่ีวา
พอเพียงหรือไม การเตรียมบุคลากรเก่ียวกบการใชหลักสูตรจะดําเนินการโดยวิธีใด การวางแผนงาน
เพ่ือใชหลักสูตรอยางละเอียดรอบคอบและมี ข้ันตอนจะทําใหการใชหลักสูตรประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย โรงเรียนควรมีการสงเสริม สนับสนุนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางเหมาะสม
เนื่องจากสถานศึกษาแตละแหงมีบริบท ตางกัน ความพรอมตางกัน อีกท้ังมีความแตกตางกันในดาน
งบประมาณ ทรัพยากร สถานท่ี และ บุคลากร รวมท้ังผูเรียนในสถานศึกษาแตละสถานศึกษาก็มาจาก
พ้ืนเพครอบครัว ฐานะทาง เศรษฐกิจ สังคมท่ีตางกัน มีความรูความสามารถตลอดจนความตองการ
ท่ีแตกตางกัน ดั้งนั้น การวางแผนในการบริหารจดการหลักสูตรจึงควรพิจารณาใหสอดคลองสัมพันธ
กับปจจัยตาง ๆ ดังกลาวดวย นอกจากนั้น สถานศึกษาจะตองมีการติดตาม ดูแลคุณภาพการจัดทํา
หลักสูตรและการ จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ ตอเนื่องและครบวงจร และนําผลจากการติดตาม
กํากับ ดูแลคุณภาพ นั้นมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

ชวลิต ชูกําแพง (2550 : 64 - 65) ไดใหความหมายวาการบริหารหลักสูตรเปน
การบริหารงานดานวิชาการ ซึ่งเปรียบเสมือนการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ท่ีเก่ียวของกับ
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและ มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การบริหารหลักสูตรนั้น
เปนระบบของหลักสูตร จะตองบริหารอยางเปนระบบระเบียบและรวมถึงกระบวนการเรียนการสอนดวย
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ระบบการบริหารหลักสูตรจะตอง มีองคประกอบ 3 สวนคือ การวางแผนหลักสูตร การนําหลักสูตร
ไปใช และการประเมินหลักสูตร

ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2551 : 110) กลาวถึงการบริหารหลักสูตรหมายถึงกระบวนการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีนําหลักสูตรไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน สามารถพัฒนาความรู เจตคติ
และทักษะ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูเรียนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 49) ไดกลาวถึงการบริหารหลักสูตรไววาเปนการ
ดําเนินงานเก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวโดยมีการเตรียมการเก่ียวกับหลักสูตร
ไดแกการวางแผนเก่ียวกับการใชหลักสูตร การประชาสัมพันธหลักสูตร โดยการตรวจสอบ หลักสูตร
แมบทกอนนําไปใช การเตรียมความพรอมดานตาง ๆ เชนบุคลากร อาคารสถานที่งบประมาณ
การจัดหาวัสดุอุปกรณ การจัดทําโครงการสอน เปนตน

ดังนั้น การบริหารหลักสูตรเปนการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรอันประกอบดวย
การวางแผนหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินหลักสูตร รวมถึงการควบคุมกํากับดูแล
การจัดระบบ ขอมูลเก่ียวกับการจัดระกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือใหประโยชนสูงสุดแก สามารถ
พัฒนาความรู เจตคติและทักษะ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนตามท่ีกําหนดไว ในหลักสูตร

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการบริหารจัดการหลักสูตร
มีนักวิชาการกลาวถึงบทบาทของผูบริหารเก่ียวกับหลักสูตรไวหลายทาน ดังนี้
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทเก่ียวกับการใชหลักสูตร ซึ่งจะตองทําการศึกษา

หลักสูตรใหชัดเจน เพ่ือท่ีจะไดวางแผนเก่ียวกับการใชหลักสูตร
ชวลิต ชูกําแพง (2550 : 65 - 66) ดังตอไปนี้ 1) การเตรียมวางแผนงานเพื่อใช

หลักสูตรใหม 2) การเตรียมจัดการอบรมครูเพ่ือใชหลักสูตรใหม 3) การจัดครูเขาสอน 4) การจัด
ตารางสอน 5) การบริการวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียน 6) การประชาสัมพันธการใชหลักสูตร
กับผูปกครองและคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียน ชุมชน เกี่ยวกับจุดหมาย หลักการ โครงสราง
และการจัดประสบการณการเรียน 7) การจัดสภาพแวดลอมและการเลือกสรรโครงการกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 8) การจัดโครงการประเมินผลการใชหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 70) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารในการพัฒนา
หลักสูตร ดังนี้ 1) วางแผนและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 2) ประเมินความเหมาะสม และคุณภาพ
ของโครงการพัฒนาหลักสูตร 3) อํานวยการใหเปนตามนโยบาย และปรัชญาของการศึกษาและหลักสูตร
4) อํานวยในการพัฒนาวัสดุอุปกรณท่ีใชในหลักสูตร 5) ใชขอมูลจากการวิจัยและสงเสริมการวิจัย
ในโรงเรียน 6) ประสานงานกับบุคคลอ่ืน ในการจัดการเรียนการสอนพิเศษ เชน หนวยศึกษานิเทศก
7) ทํางานรวมกับครูนิเทศในการใชหลักสูตร 8) เตรียมผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 9) อํานวย
ความสะดวกในเรื่องเวลา และอุปกรณท่ีใชในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร 10) ชวยเหลือครูโดยใช



30

เทคนิคการแนะแนว และท่ีปรึกษาเก่ียวกับการใชหลักสูตร 11) จัดองคการ และอํานวยการโครงการ
ท่ีเก่ียวกับการจัดบริการทางการศึกษาท่ีจัดข้ึนเปนพิเศษ 12) แนะนําเก่ียวกับการใชหลักสูตรใหชุมชน
เขาใจ และ 13) สงเสริมการติดตอในโรงเรียนในระดับเดียวกัน

บุญเลี้ยง ทุมทอง (2553 : 14) ไดกลาววาถึงบทบาทของผูบริหารในการพัฒนา
หลักสูตร ไดแก การจัดหางบประมาณมาสนับสนุน การแสดงภาวะผูนําทางวิชาการ การเปดโอกาส
ใหมีการตัดสินใจรวมกัน การใหกําลังใจและขอแนะนําอยางเปนกัลยาณมิตรและมีความเปน
ประชาธิปไตย

ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2551 : 98 - 99) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรไวดังนี้ 1) ศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบ
หลักสูตรใหกระจาง เพ่ือจะใหคําแนะนําแกครูผูสอนและวางแผนในการเตรียมการดําเนินการใช
หลักสูตร 2) จัดเตรียมบุคลากร โดยการประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือใหความรูเก่ียวกับเรื่องหลักสูตร
และแนวการสอน ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนท่ีมีความเปนเลิศ 3) จัดครูเขาสอนใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถตามความ
ถนัดและความสนใจเพื่อจะไดจัดมวลประสบการณการเรียนรูแกผูเรียนไดอยาง มีประสิทธิภาพ
4) ใหบริการและสนับสนุนการสอนของครู โดยการจัดหาเอกสารหลักสูตร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ
และสื่อการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อ ตอการเรียนการสอน เชน
การจัดหองสมุดใหอยูในสภาพท่ีครูและนักเรียนไดศึกษาคนควาเพ่ิมเติมได โดยคํานึงถึงคุณประโยชน
และความสะดวกสบายในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน เปนหลัก 5) ดําเนินการนิเทศ
ติดตามผลและประเมินผลการใชหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ โดยใชเทคนิควิธีและเครื่องมือท่ีเหมาะสม
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว 6) สรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจน
สงเสริมความกาวหนาในหนาท่ีการงานอยางเหมาะสมและยุติธรรม โดยยึดระบบคุณธรรมเปนหลัก
7) ประชาสัมพันธการใชหลักสูตรแกนักเรียน ครูผูสอน ผูปกครองและประชาชนในชุมชน เพ่ือสราง
ความเขาใจและความรูสึกท่ีดีตอหลักสูตร และการรับความรวมมือท่ีดีจากบุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน โดยใชวิธีการและสื่อท่ีหลากหลาย นอกจากท่ีกลาวมา

ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2551 : 116) ยังไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ท่ีเก่ียวของกับการบริหารหลักสูตรวา ผูบริหารสถานศึกษา ตองมุงม่ันสรางระบบคุณภาพใหเกิดข้ึน
ในสถานศึกษากําหนดทิศทางและนโยบายท่ีจัดเจนปรับปรุงยกระดับมาตรฐาน และกําหนดข้ันตอน
การทํางาน รวมท้ังการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหทันสมัยอยูเสมอ พัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางาน
เปนทีม มีสวนรวมในการบริหารงานในสถานศึกษา รวมท้ังการนําเทคโนโลยีมาใชใน การสนับสนุน
การวิจัยชั้นเรียน พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและระดมทรัพยากรทองถ่ินชุมชน
เพ่ือการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 ค : 29) กลาววา ผูบริหารโรงเรียน
เปนบุคคลท่ีมีสวนสําคัญในการสงเสริมการพัฒนาและใชหลักสูตรระดับสถานศึกษาใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนตัวจักรสําคัญในการกระตุนและชักนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดใชความสามารถ
อยางเต็มท่ี เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามตองการ ดังนั้นหากผูบริหารสามารถเปนผูนําทาง
วิชาการ มีความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรอยางชัดเจน และใหการสนับสนุนสงเสริม การจัดการเรียน
การสอนของครู รวมท้ังสามารถทํางานรวมกับคณะครูในโรงเรียนได จะสามารถทําใหการใชหลักสูตร
เปนไปตามเปาหมายไดไมยาก

ฆนัท ธาตุทอง (2553 : 272) และบุญเลี้ยง ทุมทอง (2553 : 284 - 285) กลาวถึง
บทบาทของผูบริหารเก่ียวกับการสงเสริมและสนับสนุนการใชหลักสูตรดังนี้ 1) ทําความเขาใจเก่ียวกับ
หลักสูตรท่ีนามาใชในสถานศึกษานั้นอยางถองแท 2) ใหความรูครูผูสอนในโรงเรียนเก่ียวกับการนํา
หลักสูตรไปใช 3) ใหบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนชนิดตาง ๆ แกครู 4) ดําเนินการ
นิเทศและติดตามผลการใชหลักสูตรภายในโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ 5) กระตุนใหครูใชหลักสูตร
อยางถูกตอง เชน จัดฝกอบรมหรือประชุมสัมมนา เปนตน 6) ใหกาลังใจและบํารุงขวัญแกครูผูใชหลักสูตร
อยางมีประสิทธิภาพ 7) จัดระบบการบริหารหลักสูตร และ 8) ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ
ท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร

ภาวนี ธํารงเลิศฤทธิ์ (2553 : 53 - 54) กลาววาการบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนหรือสถานศึกษามีภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษาใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ สถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือนาสูการจัด
การเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ สรางความม่ันใจตอพอแมผูปกครองและชุมชนวา
ผูเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาของชาติและตามความตองการของทองถ่ินเพ่ือใหบรรลุ
เจตนารมณดังกลาว สถานศึกษาจึงมีภารกิจสําคัญดังนี้ 1) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยออกแบบ
หลักสูตรใหครอบคลุมสวนท่ีเปนแกนกลาง สวนทีเปนความตองการของชุมชนและทองถ่ิน รวมท้ัง
สวนท่ีเปนสถานศึกษาตองการจัดใหผูเรียนไดเรียนรูเพ่ิมเติม 2) สงเสริม สนับสนุน ในดานการพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษาใหมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและมีความรูความเขาใจในดานวิชาการ
3) จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร เพ่ือใหบุคลากรไดมีการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนในระดับ
ชั้นเรียนของตนเอง 4) ติดตามการใชหลักสูตร กํากับ ดูแลคุณภาพ นิเทศภายในใหดําเนินการจัด
การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และ 5) มีการวิจัยและพัฒนาการใชหลักสูตรตลอดจนการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา ดานบริหารจัดการหลักสูตร หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออก
ถึงความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ในการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
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การสนับสนุนการสอนของครูโดยจัดหาเอกสาร หลักสูตร งบประมาณ วัสดุอุปกรณและสื่อ การเรียน
การสอน การสงเสริมและพัฒนาครูในสถานศึกษาเพ่ือ การนําหลักสูตรไปใชใหบรรลุจุดมุงหมาย
ท่ีกําหนด การนิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษา การติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร เปนตน

2. การจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูเปนการตัง้ใจกระทําใหเกิดการเรียนรูการจัดการเรียนรูท่ีดียอมทําให

เกิดการเรียนรู ท่ีดีผูสอนเปนผู ท่ีมีบทบาทสําคัญในการทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูผูสอนท่ีสอน
อยางมีหลักการมีความรูและมีทักษะ จะชวยใหผู เรียน เรียนอยางมีความหมายและมีคุณคา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันนี้กระบวนการเรียนรูมิไดจํากัดวาจะตองเกิดขึ้นเฉพาะในหองเรียน
เทานั้น ดังนั้นการจดัการเรียนรูหรือท่ีเรียกกันวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง
ท่ีผูสอนจะตองเรียนรูใหเขาใจและนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองและสัมฤทธิ์ผล

ความหมายของการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูไมใชเปนเพียงการถายทอด
เนื้อหาวิชา โดยใชวิธีการบอกใหจดจํา และนําไปทองจําเพ่ือการสอบเทานั้น แตการจัดการเรียนรู
เปนศาสตรอยางหนึ่งซึ่งมีความหมายท่ีลึกซึ้งกวานั้น กลาวคือ วิธีการใดก็ตามท่ีผูสอนนํามาใชเพ่ือให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูเรียกไดวา เปนการจัดการเรียนรู นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของ
การจัดการเรียนรูในทัศนะตาง ๆ ดังนี้

จิราภา เต็งไตรรัตน (2554 : 123) กลาววา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ท่ี คอนขางถาวร ซึ่งเปนผลเนื่องจากประสบการณและการฝกหัด พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงท่ีไมจัดวา
เกิดจากการเรียนรู เนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราวเทานั้น เชน ความเหน็ดเหนื่อยผลจาก
การกินยา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเนื่องมาจากวุฒิภาวะ การไดรับบาดเจ็บทางดานรางกาย
เหลานี้ไมนับวาเกิดจากการเรียนรู

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551 : 6) กลาววาการจัดการเรียนรูหมายถึง
การดําเนินงานของกระบวนการจัดการเรียนรู เชื่อมโยงกับการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 25) กลาวถึงการจัดการเรียนรูวาเปนกระบวนการสําคัญ
ในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนหลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน
การเรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนเปาหมายท่ีสําคัญสําหรับ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ผูสอนตองพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู รวมท้ังปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะ
อันพึงประสงค พัฒนาทักษะตาง ๆ อันเปนสมรรถนะท่ีสําคัญท่ีตองการ ใหเกิดแกผูเรียน

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 ข : 5) กลาวถึงการจัดการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีมาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
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เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน และนําพาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะสําคัญของผูเรียน และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ในการจัดการเรียนรูครูผูสอนตองคํานึงถึงการจัดการเรียนรูท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล พัฒนาการทางสมอง และเนนคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ท่ีพึงประสงค ใชสื่อการเรียนรู แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศ
เครือขายการเรียนรู เปนเครื่องมือสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเกิด การเรียนรูตามเปาหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถานศึกษาตองมีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูและนําผลท่ีไดใชเปนขอมูลเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัด การเรียนรูใหเกิดคุณภาพ
สูงสุดตอผูเรียน

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา การจัดการเรียนรูเปนการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ
การเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู และการปลูกฝง สงเสริม คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด

หลักการสําคัญในการจัดการเรียนรู
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 25) กลาวถึงหลักการจัดการเรียนรู ไววาการจัด

การเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดหลักวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไว ยึดประโยชน
ท่ีเกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เนนใหความสําคัญ
ท้ังความรูและคุณธรรม

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 ข : 9 - 10) กลาวถึงการจัดการเรียนรู
วาเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย ครูผูสอน
จึงควรใหความสําคัญและสรรหากระบวนการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัดท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู นาพาใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีดี ผูเรียนควรไดมีสวนรวมในการออกแบบ
กิจกรรม/ กระบวนการเรียนรู คํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียนพัฒนาผูเรียน ใหสอดคลองกับ
พัฒนาการทางสมองและมุงเนนความรูคูคุณธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ธรรมชาติของวิชาใหผูเรียนคนควาหรือเขาถึง
แหลงเรียนรูตามความสนใจ ใชสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
โดยครูผูสอนเปนผูอานวยความสะดวก ท้ังนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช
2551 ไดใหหลักการท่ีสําคัญในการจัดการเรียนรูไว ดังนี้
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1) การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ เปนการจัดการเรียนรูที่ยึดวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไดโดยการจัดวิธีการเรียนรู
ใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียนแตละคน ใหพัฒนาตนเองได การจัดการเรียนรูควรเปนสิ่งท่ี
มีความหมายตอผูเรียน ใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ไดลงมือศึกษาคนควา คิด แกปญหาและ
ปฏิบัติงานเพ่ือสรางความรูไดดวยตนเอง โดยมีครูผูสอนเปนผูสงเสริมสนับสนุนจัดสถานการณใหเอ้ือ
ตอการเรียนรู

2) จัดการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การจัดการเรียนรูควรให
ความสําคัญของความแตกตางระหวางผูเรียน เพื่อวางรากฐานชีวิต ใหเจริญงอกงามอยางสมบูรณ
มีพัฒนาการสมวัยอยางสมดุล ท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา การจัดการเรียนรู
ตองสงเสริมใหผูเรียนไดคนพบและแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง ครูผูสอนจึงควรมีขอมูลผูเรียน
เปนรายบุคคลสาหรับใชในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และนาไปพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสม
กับความแตกตางของผูเรียน

3) การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง การจัดการเรียนรู
ท่ีสอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดรับ การพัฒนา
ไดอยางเหมาะสมกับการทางานของสมอง การเชื่อมโยงวงจรสมอง พัฒนาการ ทางอารมณ ซึ่งจะมีผล
ใหผูเรียนมีจินตนาการ ความคิดสรางสรรค ทํางานและอยูรวมกับผูอื่น อยางมีความสุข โดยใช
ประสบการณตรงดานรางกายท่ีเปนรูปธรรม ขอเท็จจริงและทักษะ ดานตาง ๆ ท่ีปรากฏในชีวิตจริง
ตามธรรมชาติเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง

4) การจัดการเรียนรูที่มุงเนนคุณธรรม จริยธรรม การจัดการเรียนรูมุงเนน
ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดวยการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ไดรับรู เกิดการ
ยอมรับ เห็นคุณคาและพัฒนาอยางตอเนื่องจนเปนลักษณะนิสัยท่ีดี

วิชัย วงษใหญและมารุต พัฒนผล (2553 : 34) กลาวถึงหลักการจัดการเรียนรูไว ดังนี้
1) ยึดหลักผูเรียนมีความสําคัญ เชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 2) กระบวนการเรียนรู
เนนการเรียนรูดวยตนเองเปนหลัก ใชวิธีสอนท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับผู เรียนรายบุคคล
3) การออกแบบการจัดการเรียนรูใชวิธีการ กิจกรรม สื่อและแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล
ท่ีเหมาะสมกับผูเรียน

ฆนัท ธาตุทอง (2553 : 37) กลาวถึงหลักการจัดการเรียนรู วาผูสอนเปลี่ยนจาก
ผูถายทอดมาเปนผูชวยเหลือสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยผูเรียนเปนผูทําหนาที่เรียน
ดวยตนเอง และตองเรียนรูคูคุณธรรมและเปาหมายของการเรียนแบงเปนดานปญญามุงใหผูเรียน
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและคิดอยางมีวิจารณญาณ ดานอารมณมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถ
ทางอารมณ เห็นคุณคาและเขาใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอื่น แกปญหาความขัดแยงทางอารมณ
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ไดอยางถูกตอง เหมาะสม ดานสังคม มุงเนนความรูเพ่ือเขาใจสถานการณ แกไขปญหาความขัดแยง
ทางความคิด การกระทํา โดยเฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับศาสนาและวัฒนธรรม

จากขอมูลขางตน หลักการจัดการเรียนรูจะตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู และการบูรณาการเชื่อมโยงไปสูชีวิตจริง คํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน
โดยพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร

กระบวนการจัดการเรียนรู
กระบวนการจัดการเรียนรู เปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะนําพาใหผูเรียนไปสูเปาหมายของ

หลักสูตร ซึ่งมีนักวิชาการไดกลาวถึงดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 25) กลาวถึงกระบวนการเรียนรู วาผูเรียนตองอาศัย

กระบวนการเรียนรู ท่ีหลากหลาย เปนเครื่องมือที่จะนาพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร
กระบวนการเรียนรูท่ีจาเปนสาหรับผูเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสราง
ความรู กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญเหตุการณและแกปญหา
กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง กระบวนการจัดการ
กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการเหลานี้
เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา เพราะจะสามารถ ชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดดี บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผูสอนจึงจําเปนตองศึกษา ทาความเขาใจ
ในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือใหสามารถเลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 ข : 11) การจัดการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น จะตองใชกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย
เพ่ือเปนเครื่องมือพัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมายของหลักสูตร ซึ่งครูผูสอนจะตองรูและเขาใจแนวคิด
การจัดการเรียนรูและผลที่เกิดกับผูเรียนแลวนามาจัดการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาของผูเรียน
ตามหลักสูตร กระบวนการเรียนรูดังกลาวไดแก 1) กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ 2) กระบวนการ
สรางความรู 3) กระบวนการคิด 4) กระบวนการทางสังคม 5) กระบวนการเผชิญสถานการณและ
แกปญหา 6) กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง 7) กระบวนการปฏิบัติ 8) กระบวนการจัดการ
9) กระบวนการวิจัย 10) กระบวนการเรียนรูของตนเอง 11) กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย
และอ่ืน ๆ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553 : 24) ไดนิยามกระบวนการเรียนรู
(Learning process) คือกระบวนการท่ีผูเรียนใชในการแสวงหาความรูสรางความเขาใจ สรางองคความรู
และพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถและศักยภาพตามท่ีมุงหวังในหลักสูตร กระบวนการจัดการ
เรียนรูท่ีกลาวมา เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูท่ีจะทํา ใหผูเรียนไดรับการฝกฝน พัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย ของหลักสูตร ครูผูสอนจึงควรคัดสรรเลือก
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นํามาใชในการจัดการเรียนรูตามความเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคลองกับ
การพัฒนาผูเรียนเพ่ือเตรียมเขาสูคนไทยยุคใหม

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนรู
แนวทางในการปฏิบัติงานวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ในสวนท่ีเก่ียวของกับ

การจัดการเรียนการสอนไวดังนี้ 1) จัดใหมีแผนการสอนใหครบถวนทุกชั้นและทุกกลุมสาระสําหรับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มุงเนนใหครูผูสอนเปนผูจัดทําแผนการสอนเอง
ผูบริหารตองเปนผูนําและกระตุนใหครูจัดทาและติดตามการนําไปใชดวย 2) จัดหองใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับจํานวนนักเรียนรวมถึงจัดวัสดุครุภัณฑและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอตามความ
จําเปน 3) จัดสถานท่ีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและหองพิเศษ เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ในกลุมสาระตาง ๆ ตามสภาพความพรอมของสถานศึกษา 4) ตรวจสอบการจัดตารางสอน
ใหเหมาะสมกับเวลาและสอดคลองกับอัตราเวลาเรียนในหลักสูตรทุกกลุมสาระทุกชั้นเรียนและใหมี
ตารางสอนรวมของสถานศึกษาดวย 5) จัดทําหรือจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตรและแบบพิมพตาง ๆ
ท่ีสนับสนุนการสอน เชน แผนการสอน คูมือครู และเอกสารท่ีเก่ียวของสาหรับครูผูสอนใหเพียงพอ
ทุกระดับชั้นและทุกกลุมสาระ โดยการสํารวจความขาดแคลนและความตองการ 6) จัดครูประจาชั้น
ครูประจําวิชาใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ และความถนัด
หากไมสามารถดําเนินการไดก็ใหจัดตามความสมัครใจ ทั้งนี้ใหคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับ
นักเรียนดวย 7) ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโดยการตรวจแผนการสอน หรือตรวจบันทึก
การสอนของครูอยางสมํ่าเสมอ 8) เยี่ยมชั้นเรียน หรือสังเกตการสอน โดยกําหนดเปนปฏิทิน
ปฏิบัติงานไว 9) จัดครูเขาสอนแทนครูท่ีขาดหรือครูท่ีไมมาปฏิบัติงานโดยมีการบันทึกมอบหมายงาน
และบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร 10) ติดตามชวยเหลือพิเศษ ชวยแกปญหา
ในสวนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนใหแกครูใหขวัญและกาลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรและ 11) เปนผูนําใหครูปรับปรุงการสอน ใหรูจักใชเทคนิคและวิธีการสอนแบบตาง ๆ
และเลือกกิจกรรมการสอนโดยคํานึงถึงสภาพความพรอมของนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และสิ่งแวดลอม
เปนสําคัญเพ่ือใหนักเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดี

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 ข : 76 - 77) กลาวถึงบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช
2551 มีขอควรปฏิบัติดังนี้ 1) ผูบริหารสถานศึกษาควรวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) ผูบริหารสถานศึกษาควรรวมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนรูปธรรม โดยมุงเนน
ผูเรียนเปนคนดี คนเกงและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 3) ผูบริหารสถานศึกษา
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ควรดําเนินการประชาสัมพันธใหผูปกครอง ชุมชนและผูเกี่ยวของทุกภาคสวนไดเขาใจแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ อยางเหมาะสม
4) ผูบริหารสถานศึกษาพึงสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรจัดทําหนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู
ท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ตามความตองการของทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาผูเรียนท้ังดานความรู
ทักษะกระบวนการ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 5) ผูบริหาร
สถานศึกษาควรระดมทรัพยากรในชุมชน พรอมท้ังแสวงหาความรวมมือ จากทุกภาคสวนเพ่ือพัฒนา
การจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 6) ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุน
ใหบุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู แหลงเรียนรู ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 7) ผูบริหาร
สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 8) ผูบริหารสถานศึกษาพึงเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
ใหบุคลากรในสถานศึกษามีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ โดยเนนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 9) ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาวัดและและประเมินผล การเรียนรูดวยวิธีท่ีหลากหลาย พรอมนา
ผลการวัดและประเมินผลมาพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ และ 10) ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมี
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา ดวยวิธีการท่ีหลากหลายเชน ประชุมสัมมนา ประชุม
ปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน เพ่ือการพัฒนาบุคลากรครูใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา ดานการจัดการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออก
ถึงความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ในการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูตามสาระและ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดหาวัสดุครุภัณฑและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอ การจัดทํา
หรือจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตรและแบบพิมพตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการสอน การสงเสริมใหผูสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรูอยาง หลากหลายสอดคลองกับสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริม
ทางวิชาการเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนท้ังในและนอกสถานท่ี เปนตน

3. การพัฒนาสื่อการเรียนรู
สื่อการสอนหรือสื่อการเรียนรูเปนองคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนการสอน

โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวของสื่อการสอน จึงรวมถึง
เทคโนโลยีดวย ไดมีนักการศึกษาไดใหความหมายของสื่อการเรียนรูดังนี้

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 207 - 211) กลาววา สื่อการเรียนการสอน
หมายถึง สิ่งที่นําความรูไปสูผูเรียน อยูในรูปของสิ่งพิมพหรือไมใชสิ่งตีพิมพก็ได สื่อการสอน
ท่ีไมใชสิ่งพิมพคือ สิ่งประเภทโสตทัศนูปกรณ หมายรวมถึงวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณและวิธีการทาง
โสตทัศนศึกษาและไดแบงสื่อการเรียนการสอนออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 1) โสตทัศนวัสดุ ไดแก
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ภาพ เชน ภาพเขียน ภาพถาย ภาพท่ีตัดมา วัสดุลายเสนไดแก การตูนลายเสน แผนภูมิ แผนสถิติ
โปสเตอรวัสดุมีทรง ไดแก หุนจําลอง ของจริง 2) เครื่องมือโสตทัศนูปกรณไดแกเครื่องเสียง เชน
เครื่องบันทึกเสียง เลนแผนเสียงและเครื่องขยายเสียง เครื่องฉาย เชน เครื่องฉายสไลด เครื่องฉาย
ภาพยนตร 3) กิจกรรมโสตทัศนูปกรณ ไดแกการศึกษานอกสถานท่ีการจัดนิทรรศการการจัดสถานการณ
จําลอง

วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล (2553 : 36) กลาวถึงสื่อการเรียนรูวาเปนตัวกลาง
สําหรับการสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เชนสื่อธรรมชาติ
สื่อสิงพิมพ สื่อเทคโนโลยี ตลอดจนเครือขายการเรียนเรียนรูท่ีมีในทองถ่ิน

วรวิทย นิเทศศิลป (2551 : 12) ไดใหความหมายของสื่อการเรียนรูหรือสื่อการเรียน
การสอนหมายถึงกิจกรรมทางการศึกษาท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการเรียนรูจากอดีตสูปจจุบันเพราะเปน
ผูชวยคุณครูสอนผูเรียน ชวยใหภาระงานลดนอยลงเหนื่อยนอยลง สอนนอยลง แตผูเรียนไดความรู
กวางข้ึน สื่อกิจกรรมเปนวิธีการท่ีคุณครูจะสรรคสรางความคิดสรางสรรค ใหผูเรียนไดมีสวนรวม
การกระทํา ใหผลสําเร็จดังท่ีตั้งหวังไวตั้งแตแรก

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553 : 25) ไดนิยามสื่อการเรียนรู (Learning
materials) คือสื่อท่ีชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ มีความเขาใจ เกิดการเรียนรูและชวยสงเสริม
การเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสื่อการเรียนรูมีหลายรูปแบบเชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี
สื่อธรรมชาติ การเลือกสื่อท่ีใชในการเรียนการสอนควรคํานึงถึงความนาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม
เปนสื่อท่ีเขาใจงายกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีแสวงหาความรู และท่ีสําคัญคือสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการเรียน วิธีการเรียนรูของผูเรียนและความแตกตางระหวางบุคคล

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 ข : 23) จําแนกสื่อการเรียนรู
ตามลักษณะได 3 ประเภท คือ 1) สื่อสิ่งพิมพ หมายถึง หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ เชน
นิตยสาร ตารา หนังสือเรียน แผนพับ โปสเตอร ภาพพลิก เปนตน 2) สื่อเทคโนโลยี หมายถึง
สื่อการเรียนรูท่ีผลิตข้ึนเพ่ือใชคูกับเครื่องมือ โสตทัศนวัสดุหรือเครื่องมือท่ีเปนเทคโนโลยีใหม ๆ รวมถึง
การใชอินเตอรเน็ต การศึกษาผานดาวเทียม เปนตน 3) สื่ออ่ืน ๆ เชน สื่อบุคคล รวมถึง ภูมิปญญาทองถ่ิน
สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สื่อกิจกรรม/กระบวนการ สื่อวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ

สันติ บุญภิรมย (2552 : 101) กลาวถึงประเภทของสื่อการเรียนรูวาสิ่งของทุกอยาง
ทุกประเภท ทุกชนิด ท้ังที่มีตัวชี้วัดและไมมีตัวชี้วัด ที่ผูสอนสามารถนํามาประกอบการสอนแลว
ทําใหเกิดประโยชนตอผูเรียน หมายรวมถึงการทําใหวงการศึกษาไดพัฒนาในเชิงสรางสรรค

วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล (2553 : 36) กลาววาสื่อการเรียนรูเปนตัวกลาง
สําหรับสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เชน สื่อธรรมชาติ
สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี ตลอดจนเครือขายการเรียนรูท่ีมีในทองถ่ิน
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จากขอมูลขางตน สื่อการเรียนรู หมายถึง กิจกรรมทางการเรียนการสอน ตัวกลาง
หรือสิ่งท่ีนาความรูไปสูผูเรียน เชนวัตถุสิ่งของ ภาพ เครื่องใช ตลอดจนหมายถึงตัวบุคคล วิธีการ
สถานท่ีตาง ๆ ท่ีใชประกอบการเรียนการสอนเพ่ือใหการเรียนการสอนเกิดผลดีตอการจัดการเรียน
การสอนมี 3 ประเภทใหญ ๆ คือ 1) สื่อสิ่งพิมพ 2) สื่อเทคโนโลยี 3) สื่อธรรมชาติ เชน บุคคล
แหลงเรียนรู ภูมิปญญา เปนตน

ความสําคัญของสื่อการเรียนรู
ความสําคัญและบทบาทของสื่อการเรียนรู มีนักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิด

หลักการไวพอสรุปไดดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 27) กลาวถึง สื่อการเรียนรูวาเปนเครื่องมือสนับสนุน

การจัดกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐาน
การเรียนรูของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังไดกลาววาสื่อการเรียนรูมีหลากหลาย
ประเภท ท้ังสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ท่ีมีในทองถ่ิน
การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการและลีลาการเรียนรูที่หลากหลาย
ของผูเรียน

สันติ บุญภิรมย (2552 : 89) กลาววาสื่อการเรียนรูมีความสําคัญและประโยชน
ตอผูสอนและผูเรียน แตความสําคัญและประโยชนจะตองตกอยูกับผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุด เพราะสื่อ
การเรียนรูเปนตัวชวยใหผูเรียนซึ่งเปนองคประกอบสําคัญไดบรรลุไปตามวัตถุประสงคของ การเรียนรู
ในบทเรียนและเนื้อหาสาระนั้น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ และ
สามารถมากข้ึนตามเกณฑท่ีกําหนดไว

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 ข : 22 - 23) กลาวถึงความสําคัญของ
สื่อการเรียนรูวา สื่อมีบทบาทสําคัญท่ีทาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสื่อจะทาหนาท่ีถายทอดความรู
ความเขาใจ ความรูสึกและเพ่ิมพูนทักษะประสบการณใหผูเรียน ปจจุบันสื่อการเรียนรูมีอิทธิพลสูง
ตอการกระตุนใหผูเรียนกลายเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเองจนเกิดการพัฒนาดานตาง ๆ ไดแก
1) ความรู สื่อการเรียนรูชวยใหผูเรียนไดรับความรูเชิงเนื้อหา สงเสริมการศึกษาคนควาหาความรู
เพ่ิมเติม เพ่ือเชื่อมโยงความรูใหมท่ีไดเขากับประสบการณเดิมที่มีอยูและสามารถนาไปใชในชีวิต
ประจําวันไดเปนอยางดี 2) ทักษะ สื่อการเรียนรูชวยสงเสริมทักษะดานตาง ๆ ใหกับผูเรียน 3) คุณธรรม
จริยธรรมและคานิยม สื่อการเรียนรูตาง ๆ ชวยสงเสริมใหผูเรียนรักการเรียนรู เห็นคุณคาในตนเอง
มีจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีงาม

สรุปไดวา สื่อการเรียนรูมีความสําคัญ เพราะสื่อการเรียนรูวาเปนเครื่องมือสนับสนุน
การจัดกระบวนการเรียนรู ทําใหผูเรยีนเกิดการเรียนรู เขาถึงตลอดจนเพ่ิมพูนความรู ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทบาทของผูบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทในการพัฒนาสื่อการเรียนรูซึ่งมีนักวิชาการ และ

นักการศึกษาไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารไว ดังนี้
Knezevich (1962 : 422 - 424 อางถึงใน สมาน อัศวภูมิ, 2551 : 293) กลาววา

ผูบริหารมีหนาท่ีในการจัดหาและจัดระบบบริการสื่อการสอนท่ีจําเปนในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 27) กลาวถึงสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและผูมีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรดําเนินการดังนี้ 1) จัดใหมีแหลงเรียนรู
ศูนยการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรูและเครือขายการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ
ท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู
ระหวางสถานศึกษาทองถิ่น ชุมชน สังคมโลก 2) จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษา
คนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาประยุกต ใชเปนสื่อ
การเรียนรู 3) เลือกและใชสื่อการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลอง
กับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรูและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
4) ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูท่ีเลือกใชอยางเปนระบบ 5) ศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนา
สื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 6) จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกับสื่อและการใชสื่อการเรียนรูเปนระยะ ๆ และสมํ่าเสมอ

ฆนัท ธาตุทอง (2553 : 37 - 38) ไดกลาวถึงการดําเนินงานดานสื่อของสถานศึกษา
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และผูมีหนาที่จัดการศึกษามีสวนในการดําเนินการดังนี้ 1) จัดทําและจัดหา
สิ่งท่ีมีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 2) ศึกษา คนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู
ใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 3) จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษา
คนควาของผูเรียน และสําหรับเสริมความรูของผูสอน 4) ศึกษาวิธีการเลือกและเลือกใชสื่อ การเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมหลากหลายและสอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู
และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 5) ศึกษาวิธีการวิเคราะหและประเมินคุณภาพ มาตรฐาน
สื่อการเรียนรูท่ีจัดทําข้ึนเองและเลือกนามาใชประกอบการเรียนรูโดยการวิเคราะห และประเมินสื่อ
การเรียนรูท่ีใชอยางสมํ่าเสมอ 6) จัดหาหรือจัดใหมีแหลงเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ
ในสถานศึกษาและในชุมชนเพ่ือการศึกษาคนควาแลกเปลี่ยนประสบการณ การเรียนรูและการพัฒนาสือ่
7) จัดใหมีเครือขายการเรียนรู เพ่ือเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางสถานศึกษา ทองถ่ิน
ชุมชน และสังคมอ่ืน 8) จัดใหมีการกํากับติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานเกี่ยวกับสื่อ และ
การใชสื่อการเรียนรูเปนระยะ
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ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 208) ไดกลาวถึงบทบาทของฝายบริหารสถานศึกษา
ซึ่งเปนผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ พอสรุปไดดังนี้ 1) เขาใจงานสื่อการสอน ตระหนัก ในคุณคาและ
ความสําคัญ โดยการใหการสนับสนุนและสงเสริมการใชสื่อการสอน 2) มีนโยบายและวางแผนการจัด
โครงการงานสื่อการสอน 3) มีความรูความสามารถ ชวยจัดและชวยอํานวยความสะดวกในการจัด
บริการสื่อการสอน 4) จัดใหมีอาคารสถานท่ี งบประมาณ บุคลากรแกงาน สื่อการสอน

สถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553 : 134) กลาวถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีดังนี้ 1) ศึกษา วิเคราะห ความจําเปน
ในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการ 2) สงเสริม
ใหครูผลิตพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 3) จัดหารสื่อและเทคโนโลยี เพ่ือใชในการจัด
การเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการ 4) ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา
และการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ
กับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น 5) การประเมินผลการพัฒนา
การใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา การพัฒนาสื่อการเรียนรู หมายถึงบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีชี้นํา สงเสริม สนับสนุน และโนมนาวจูงใจขาราชการครู เกิดความตระหนักในการรวมพลงั
และประสานสัมพันธเพ่ือพัฒนางานวิชาการดานการพัฒนาสื่อการเรียนรูประกอบดวย คือ การกําหนด
นโยบายกระตุนการใชสื่อการเรียนรูท่ีทันสมัย สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู
สงเสริมครูใหมีการใชสื่อผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สงเสริมใหครูเลือกใชสื่อท่ีมีคุณภาพ
สงเสริมใหครูศึกษา คนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู กํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อและการใชสื่อการเรียนรู

4. การพัฒนาแหลงเรียนรู
การพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลดานการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/ ประเภทใหสามารถ
เปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพและพัฒนาแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ สําหรับการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,
2552 : 21) และแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมียุทธศาสตร
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานพัฒนาแหลงเรียนรู (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 ข : 46)

ความหมายของแหลงเรียนรู
แหลงเรียนรูเปนสิ่งท่ีมีความจําเปนในการจัดการเรียนรู มีผูใหความหมายของแหลง

เรียนรู ดังนี้
จันทรเพ็ญ ประสาทไทย (2551 : 12) ใหความหมายแหลงเรียนรูหมายถึงทุกสิ่ง

ทุกอยางท่ีอยูแวดลอมใกลตัวหรือไกลตัว โรงเรียน แหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ แหลงความรู
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ท่ีสนับสนุนสงเสริมผูเรียนใหเกิดการเรียนรู ทําใหเกิดองคความรูใหมข้ึน สามารถคิดสรางสรรคพัฒนา
จากสภาพท่ีเปนอยูเดิมใหเกิดประโยชนแกผูศึกษาเรียนรู สามารถเลือกรับเอาสิ่งท่ีจูงใจหรือไมจูงใจ
เรียนรู แหลงเรียนรู หมายถึงแหลงขอมูลขาวสาร ความรู ประสบการณท้ังหลายท่ีสามารถทําให
ผูเรียนเกิดความรูไดดวยตนเอง จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง และสรางความรูดวยตนเองตามอัธยาศัย
และตอเนื่องจนเกิดกระบวนการเรียนรูและสุดทายก็เปนบุคคลแหงการเรียนรู

สถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553 : 233) ใหความหมายแหลงเรียนรูในสถานศึกษา
หมายถึง สิ่งตาง ๆ ซึ่งอาจเปนบุคคล สถานที่ วัสดุอุปกรณ สื่อ หรือเอกสารสิ่งพิมพ ที่ผูเรียน
ไดใชศึกษาเรียนรูในเรื่องท่ีตนสนใจใหไดรับความรู และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนได

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553 : 25) ไดนิยามแหลงการเรียนรู
(Learning resource) คือสถานท่ีหรือแหลงขอมูลท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาท่ีผูเรียน
สามารถเขาไปศึกษาแสวงหาประสบการณความรู เพ่ือชวยพัฒนาใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง
ลึกซึ้ง

จากขอมูลขางตนสรุปไดวา แหลงเรียนรูหมายถึงสถานท่ีหรือแหลงขอมูลขาวสาร
สารสนเทศ ความรูประสบการณ ท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา แหลงเรียนรู เปนสิ่งท่ีมีอยู
ในสังคมรอบตัวเราที่เปนทั้งสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต เปนสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น
ท่ีผูเรียนสามารถเขาไปศึกษาหาความรูจนเปนบุคคลแหงการเรียนรู และสามารถนาไปใชใหเกิด
ประโยชนได

ความสําคัญของแหลงเรียนรู
แหลงเรียนรูเปนแหลงเสริมสรางความรู ความคิดและประสบการณ เปนแหลงศึกษา

ตามอัธยาศัย เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต มีนักวิชาการไดใหความหมายความสําคัญของ แหลงเรียนรู
ดังนี้

วรรณา อุดมศาสตรสกุล (2551 : 15) สรุปความสําคัญของแหลงเรียนรูไดดังนี้
1) เปนแหลงที่รวบรวมขององคความรูอันหลากหลาย พรอมที่จะใหนักเรียนเขาไปศึกษาคนควา
ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีแตกตางกันของแตละบุคคล และเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
2) เปนแหลงเชื่อมใหโยงสถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ ใกลชิดกัน ทําใหคนในชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาแกบุตรหลานของตน 3)เปนแหลงขอมูลทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมี
ความสุข เกิดความสนุกสนานและมีความสนใจท่ีจะเรียนรู ไมเกิดความเบื่อหนาย 4) ทําใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูจากการไดคิดเอง ปฏิบัติเอง และสรางความรูดวยตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถ
เขารวมกิจกรรมและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 5) ทําใหนักเรียนไดรับการปลูกฝงใหรูและรักในทองถิ่น
ของตน มองเห็นคุณคาและตระหนักถึงปญหาในชุมชนของตน พรอมท่ีจะเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน
ท้ังในปจจุบันและอนาคต
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ความสําคัญของแหลงเรียนรู คือ สภาพแวดลอมท้ังในและนอกโรงเรียนท่ีจะชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและเปนแหลงท่ีจะทําใหผูสอนสามารถออกแบบการเรียนรู ใหผูฝกปฏิบัติ หรือ
ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางเพ่ือน
ระหวางครูกับนักเรียน ระหวางวิทยากรประจําแหลงเรียนรูกับครูและนักเรียน รวมท้ังเปนแหลงท่ี
ผูเรียนอาจอาศัยการสืบคนของตนเองเพ่ือแสวงหาความรูเพ่ิมเติมผูสอนจึงสามารถใช แหลงเรียนรู
ในชุมชนใชเปนแหลงเรียนรูของผูเรียนอยางเต็มท่ี

จันทรเพ็ญ ประสาทไทย (2551 : 12) แหลงเรียนรูมีความสําคัญสรุปเปนขอ ๆ ไดดังนี้
1) เปนแหลงรวมขององคความรู อันหลากหลายพรอมท่ีจะใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยกระบวนการ
จัดการเรียนรูท่ีแตกตางกันของแตละบุคคลและเปน การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 2) เปนแหลง
เชื่อมโยงใหสถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธใกลชิดกัน ทําใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาแกบุตรหลานของตนเอง 3) เปนแหลงขอมูลท่ีทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข
เกิดความสนุกสนานและมีความสนใจ ท่ีจะเรียนรูไมเกิดความเบื่อหนาย 4) ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
จากการคิดเอง ปฏิบัติเองและสรางความรูดวยตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเขารวมกิจกรรมและ
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได

ประเภทของแหลงการเรียนรู
ปยะภรณ อานักมณี (2551 : 9 - 10) ประเภทแหลงเรียนรูสามารถจําแนกไดเปน

4 ประเภท ดังนี้ 1) แหลงเรียนรูประเภทบุคคล เชน ชาวนา ชาวสวน พอคา ชางฝมือ ศิลปน
พระภิกษุสงค นักกีฬา เปนตน 2) แหลงเรียนรูประเภทท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน หองสมุด โบราณสถาน
โรงงาน สวนหยอม เข่ือน ฯลฯ 3) แหลงเรียนรูประเภททรัพยากรธรรมชาติ เชนภูเขา ปาไม พืช ดิน
หิน แร เกาะ แมนา หวยหนอง ฯลฯ 4) แหลงเรียนรูประเภทกิจกรรม ทางสังคม เชน ประเพณี
ความเชื่อ เชนขนบธรรมเนียมประเพณี การละเลน ฯลฯ

สถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553: 233-234) จําแนกเปนประเภทแหลงเรียนรู ดังนี้
1) แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 2) แหลงเรียนรูประเภทสถานท่ี เชนหองสมุดโรงเรียน หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร สหกรณรานคาในโรงเรียน บอเลี้ยงปลาในโรงเรียน 3) แหลงเรียนรูประเภทสื่อ และ
เทคโนโลยี ไดแก เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน ชุดการสอน 4) แหลงเรียนรูประเภทเอกสารสิ่งพิมพ ไดแก
หนังสือ ภาพถาย แผนท่ี แผนผังและ 4) แหลงเรียนรูประเภทวัสดุธรรมชาติ ไดแก หิน น้ํา ปา เขา
ถํ้าา สัตว พืช

สรุปไดวา แหลงเรียนรูท่ีใชในการจัดการเรียนรู ที่มีในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญ คือแหลงเรียนรูท่ีมีตามธรรมชาติ และแหลงเรียนรูท่ีมนุษย
สรางข้ึน
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บทบาทของผูบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาแหลงเรียนรู
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาแหลงเรียนรู เพ่ือให

เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งมีนักวิชาการและนักการศึกษาไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารเก่ียวกับ
การพัฒนาแหลงเรียนรูไวดังนี้

สถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553 : 134) ไดกลาวถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพัฒนาแหลงเรียนรู ดังนี้ 1) สํารวจแหลงการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีใกลเคียง 2) จัดทํา
เอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรูแกครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง 3) จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรู รวมทั้งพัฒนา
ใหเกิดองคความรูและประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน
และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในการจัดตั้ง สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูท่ีใชรวมกัน 4) สงเสริม
สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรู ท้ังในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

จากขอมูลขางตนสรุปไดวา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู  หมายถึง พฤติกรรม
ท่ีแสดงออกถึงความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ในการการสงเสริมครูสํารวจแหลงเรียนรูท้ังใน
สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและพ้ืนท่ีใกลเคียงโดยเนนความปลอดภัยเปนหลัก
จัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนท่ีเอ้ือตอการสรางองคความรูของผูเรียน สงเสริมใหครูใชแหลง
เรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา การสนับสนุนและเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามาใชแหลงเรียนรู
ในสถานศึกษา ใหครูศึกษา คนควา วิจัย เพ่ือการพัฒนาแหลงเรียนรู กํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพเก่ียวกับการใชและพัฒนาแหลงเรียนรู เปนตน

5. การวัดประเมินผลและวิจัย
การจัดการเรียนรูตามเปาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 สถานศึกษาตองมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู และนาผลท่ีไดไปใชเปนขอมูล
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเกิดคุณภาพสูงสุดตอผูเรียน (สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2552 ง : 5)

ความหมายของการวัดประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนประกอบดวยกิจกรรมสําคัญสองอยาง คือการวัด และ

การประเมิน ซึ่งมีนักวิชาการไดใหความหมายไวดังนี้
ผองศรี วาณิชยศุภวงศ (2550 : 61) กลาววาการวัดหมายถึง การกําหนดตัวเลข

ใหเขากับคุณลักษณะของสิ่งท่ีถูกวัด การเก็บขอมูลตัวแปรตาง ๆ ตองอาศัยการวัด
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สมาน อัศวภูมิ (2551 : 298) กลาววา การวัดหมายถึงการดําเนินการเพื่อใหไดมา
ซึ่งคะแนนท่ีเปนตัวแทนคุณลักษณะของสิ่งของท่ีเราวัด สวนการประเมินผลเปนการนําคะแนน ท่ีไดมา
พิจารณาและตัดสินผลตามวัตถุประสงคและเกณฑท่ีกําหนดไวคําศัพทท่ีใชในการวัดและประเมินผล
การเรียนรูในชั้นเรียนมีความหมายแตกตางกันแตบางคนนามาใชในความหมายเดียวกัน ดังนั้น
เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันจึงใหนิยามคาศัพทตาง ๆ ไวดังนี้ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
2552 ง : 66 - 67) การวัด (Measurement) หมายถึงการกําหนดตัวเลขใหกับวัตถุสิ่งของเหตุการณ
ปรากฏการณ หรือพฤติกรรมตาง ๆ ของผูเรียน การจะไดมาซึ่งตัวเลขนั้น อาจตองใชเครื่องมือวัด
เพ่ือใหไดตัวเลขท่ีสามารถแทนคุณลักษณะตาง ๆ ท่ีตองการวัด เชน ไมบรรทัดวัดความกวางของ
หนังสือได 3.5 นิ้ว ใชเครื่องชั่งวัดนาหนักของเนื้อหมูได 0.4 กิโลกรัม ใชแบบทดสอบวัดความรอบรู
ในวิชาภาษาไทยของเด็กชายแดงได 42 คะแนน เปนตน สวนการประเมิน (Assessment) หมายถึง
กระบวนการเก็บขอมูลตีความบันทึกและใชขอมูลเกี่ยวกับคําตอบของผูเรียน ที่ทําในภาระงาน/
ชิ้นงานวาผูเรียนรูอะไรสามารถทําอะไรไดและจะทําตอไปอยางไรดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2552 : 3 - 5) กลาวถึงการวัดผล หมายถึงกระบวนการกําหนดตัวเลข
หรือสัญลักษณใหกับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณอยางมีกฎเกณฑ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแทนปริมาณ
หรือคุณภาพของคุณลักษณะท่ีจะวัด และการประเมินผล หมายถึงการตัดสินคุณคาหรือคุณภาพ
ของผลท่ีไดจากการวัดโดยเปรียบเทียบกับผลการวัดอ่ืน ๆ หรือเกณฑท่ีตั้งไว

สันติ บุญภิรมย (2552 : 173) กลาวถึงการวัดผลคือ การคนหาคุณลักษณะของบุคคล
หรือสิ่งของตาง ๆ โดยใชเครื่องมือวัดอยางใดอยางหนึ่งตามความเหมาะสม เพ่ือใหไดมาซึ่งผลตาม
หนวยวัดของเครื่องมือนั้น ๆ ท่ีเรียกวาขอมูล การประเมินผล หมายถึง กระบวนการท่ีเกิดข้ึนจาก
การนําขอมูลท่ีไดจากการวัด มาทําการพิจารณาตัดสินเปนระบบอยางครอบคลุมเพ่ือหาขอสรุปดวย
คุณธรรม

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 166) ไดใหความหมายของการวัดและการประเมินผล
ดังนี้ การวัด (Measurement) เปนกระบวนการท่ีกําหนดจํานวนตัวเลขใหกับวัตถุสิ่งของหรือบุคคล
ตามความมุงหมาย และเปรียบเทียบลักษณะความแตกตางที่ปรากฏอยูในสิ่งที่จะวัดนั้น ๆ และ
การประเมินผล (Evaluation) เปนการพิจารณาตัดสินเก่ียวกับคุณภาพ คุณคาความจริงและการกระทํา

จากขอมูลขางตน การวัดผลหมายถึงการกําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณใหกับวัตถุ
สิ่งของ หรือบุคคล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแทนปริมาณ หรือคุณภาพของคุณลักษณะท่ีจะวัด โดยอาศัย
เครื่องมือในการวัด การประเมินผลหมายถึงการนาผลจากการวัดมาเปรียบเทียบหรือพิจารณาตัดสิน
คุณคากับเกณฑท่ีกําหนดไว
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จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู
จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผลมีความสําคัญ โดยมีผูใหนิยามดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 28 - 29) และสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

(2552 ง : 2 - 3) กลาวถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐาน
สองประการคือการประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรูของผูเรียนใหประสบผลสําเร็จนั้น ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซึ่งเปน
เปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับชั้นเรียนระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนและระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน โดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศ ท่ีแสดงพัฒนาการความกาวหนา
และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียน
เกิดการพัฒนาและเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับชั้นเรียน
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับชาติ มีรายละเอียดดังนี้ 1) การประเมิน
ระดับชั้นเรียน เปนการประเมินท่ีอยูในกระบวนการจัดการเรียนรู ผูสอนดําเนินการเปนปกติและ
สมํ่าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินอยางหลากหลาย เชนซักถาม การสังเกต
การตรวจการบาน การประเมินโครงการ การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใช
แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมิน
เพ่ือน ผูปกครองรวมประเมิน การประเมินชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนา
ในการเรียนรู อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมและมากนอยเพียงใด
มีสิ่งท่ีจะตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนี้ยังเปนขอมูลใหผูสอนใชในการ
ปรับปรุงการสอนของตนเองดวยท้ังนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 2) การประเมิน
ระดับสถานศึกษา เปนการตรวจสอบผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/ รายภาค ผลการประเมินการอาน
คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และเปนการประเมิน
เก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม
ผูเรียนมีสิ่งท่ีตองพัฒนาในดานใด รวมท้ังสามารถนาผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบ
กับเกณฑระดับชาติ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูล
สารสนเทศ เพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
และการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สํานักงานคระกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครองและชุมชน 3) การประเมินระดับ
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เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดําเนินการโดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
หรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ยังไดรับการตรวจสอบ
ทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ 4) การประเมินระดับชาติ
เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนท่ีเรียนในชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปที 6 เขารับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเปน
ขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพ่ือนาไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ

หลักการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 25 - 27) กระทรวงศึกษาธิการ สรุปไววามีหลักการ
2 ประการ คือ เพ่ือพัฒนาผูเรียนและตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาจะตองรับผิดชอบ ในการวัด
และประเมินผลใหเปนไปอยางเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใหผลการประเมินผลถูกตอง
ตามสภาพความรู ความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียน มีการจัดการเปนระบบสามารถรองรับการประเมิน
ภายใน และการประเมินภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 ง : 4 - 5) กลาวถึงการวัดและประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียนวาเปนการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ซึ่งผูเรียน
จะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูสะทอน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซึ่งมีเปาหมายหลักในการวัด
และประเมินผลในทุกระดับ

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2552 : 26) กลาวถึงความมุงหมายของการประเมินมีดังนี้
1) เพ่ือสรางแรงจูงใจในการเรียน 2) เพ่ือตรวจสอบความรูพ้ืนฐาน 3) เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน
4) เพ่ือวินิจฉัยขอบกพรอง 5) เพ่ือตัดสินผลการเรียน 6) เพ่ือจัดตําแหนงหรือจัดประเภท 7) เพ่ือ
เปรียบเทียบระดับพัฒนาการ 8) เพ่ือพยากรณหรือทานาย และ 9) เพ่ือประเมินคา

วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล (2553 : 37) กลาวถึงการวัดและประเมินผล
การเรียนรู 4 ระดับ ไดแก 1) การประเมินระดับชั้นเรียน เปนการวัดและระเมินผลท่ีอยูในกระบวนการ
จัดการเรียนรู เนนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 2) การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการวัด
และประเมินผลเปนรายป รายภาค รวมท้ังการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3) การประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษา และ 4) การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน
การเรียนรูท่ีสถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนท่ีเรียนในระดับประถมศึกษาปท่ี 3 ชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เขารับ การประเมิน

สรุปไดวา จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบน
หลักการพ้ืนฐานสองประการ คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน สําหรับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวัดและประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน 4 ระดับ
ประกอบดวย ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับชาติ

ประโยชนของการวัดและประเมินผลการเรียนรู
การวัดประเมินผล เปนสิ่งจําเปนในกระบวนการเรียนการสอน มีประโยชนในดานตาง ๆ

ไดมีนักวิชาการกลาวถึงประโยชนของการวัดและประเมินผลดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 29) และสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

(2552 ก : 2) กลาวถึงประโยชนของขอมูลการประเมินระดับตาง ๆ วาเปนประโยชนตอสถานศึกษา
ในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษา
ท่ีจะตองจัดระบบชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุนเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
บนพ้ืนฐานความแตกตางระหวางบุคคลท่ีจําแนกตามสภาพปญหาและความตองการไดแก กลุมผูเรียน
ท่ัวไป กลุมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา กลุมผูเรียน
ท่ีมีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม กลุมผูเรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนท่ีมีปญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคม กลุมพิการทางรางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมิน จึงเปนหัวใจ
ของสถานศึกษาในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
และประสบความสําเร็จในการเรียน

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2552 : 23) กลาวถึงประโยชนของการประเมินผลท่ีสําคัญท่ีสุดคือ
มุงนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งผลจากการประเมินจะคุมคา
มากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับผูเก่ียวของท่ีจะนําไปใชกับใคร ในกิจการใด และอยางไรบาง และกลาววา
ประโยชนของการประเมินมีประโยชนตอผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูปกครอง การแนะแนว และการวิจัย

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 166 - 167) กลาวถึงประโยชนของการวัดและ
ประเมินผล ดังนี้ 1) เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครูอาจารย ทาใหครูอาจารยทราบวาผล
การสอนของตนเปนอยางไรและจะไดแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น 2) เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
ของนักเรียนนักศึกษา นักเรียนนักศึกษาจะไดทราบวา ตนมีความรู ความเขาใจในบทเรียนหรือไม
เพียงใด ซึ่งจะเปนแนวทางในการปรับปรุงตนเอง 3) เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารงานในสถานศึกษา
ทําใหทราบสภาพท่ีแทจริงของหลักสูตร โครงการสอน บันทึกการสอนท่ีนํามาสู การปฏิบัติวาประสบ
ปญหาอยางไร จะไดแกไขปรับปรุงอยางไร 4) เพ่ือเปนขอมูลทางการศึกษาท่ัวไป เชน ผลการเรียน
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การศึกษาสําเร็จตามหลักสูตรเปนแนวทางในการทํางานและศึกษาตอ 5) เปนหลักฐานดานการศึกษา
ของสถานศึกษาในการรับนักศึกษา ผลการเรียนและการสําเร็จตามหลักสูตร 6) เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ
สถานศึกษาในดานผลการเรียน และการสําเร็จการเรียน ของนักเรียนนักศึกษา

จากขอมูลขางตน ดานการวัดประเมินผลและวิจัย หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ในการการกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัด
ประเมินผลของสถานศึกษา สงเสริมใหครูวัดผลประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษา การใหคําแนะนํา คําปรึกษาครูดานการวัดผล ประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง สงเสริม
การทําวิจัยในชั้นเรียนของครู สงเสริมใหครูวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู เผยแพรผลงานวิจัย
ของครูท้ังภายในและ นอกสถานศึกษา เปนตน

6. การนิเทศการศึกษา
ไดมีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานใหความหมายของการนิเทศการสอน

หรือการนิเทศการศึกษา ดังนี้
กัมภณฑ จุนโท (2551 : 49) สรุปวาการนิเทศการสอนเปนการดําเนินการของผูอ่ืน

ท่ีจัดกระทํากับครูเพ่ือปรุงพฤติกรรมการจัดเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย อันสงผล
โดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเนนการชวยเหลือปรับปรุงการเรียนการสอนโดยตรง

สันติ บุญภิรมย (2552 : 204) ไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง
กิจกรรมหนึ่งในหลาย ๆ กิจกรรมของการบริหารการศึกษา ในสวนท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงเงื่อนไข
การเรียนรูและความเจริญงอกงามของผูเรียนโดยมุงใหผูสอนปรับปรุงวิธีการสอนและจัดกิจกรรม
อ่ืนควบคูไปดวย

ชาริณี สุขสันติดิลก (2552 : 9) กลาวถึงการนิเทศการศึกษา หมายถึงกระบวนการ
ท่ีอาศัยความรวมมือระหวางผูบริหารและบุคลากรครูภายในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
และการจัดการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึน

ปรียาพร วงคอนุตรโรจน (2553 : 223) ใหความหมาย ไวอีกวา การนิเทศการศึกษา
หมายถึงกระบวนการจัดบริหารการศึกษาเพ่ือชี้แนะใหความชวยเหลือและความรวมมือกับครูผูสอน
และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอนและเพ่ิมคุณภาพ
ของบทเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษา

จากขอมูลสรุปไดวา การนิเทศการศึกษา หมายถึงกระบวนการใหคําชี้แนะ ใหความ
ชวยเหลือ จากผูนิเทศท่ีกระทําตอครูซึ่งจะสงผลตอผูเรียน เพ่ือชวยเหลือปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน
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ความหมายของการนิเทศภายใน
มีนักการศึกษาและผูรูหลายทานใหความหมายของการนิเทศภายในหรือการนิเทศ

ภายในโรงเรียนหรือการนิเทศภายในสถานศึกษา ดังนี้
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2551 : 205) กลาววาการนิเทศภายใน หมายถึงกระบวนการ

ท่ีอาศัยความรวมมือของบุคลากรสถานศึกษาภายใตการนําของผูบริหารโรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน จนบุคลากรทุกฝายสามารถนาตนเองในการปฏิบัติงานได และกอใหเกิดผล
ข้ันสุดทายคือการศึกษาของผูเรียนท่ีมีความกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553 : 49) ไดนิยามการนิเทศภายใน
(Internal supervision) คือการนิเทศท่ีดําเนินการภายในสถานศึกษาซึ่งมีครู ผูบริหาร และบุคคล
ภายในสถานศึกษารวมมือกันเพ่ือปรับปรุงงานดานตาง ๆ เพ่ือเปนการสงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการเรียนการสอนอันจะนามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและความสําเร็จตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด บุคลากรในโรงเรียนเปนผูใกลชิดกับนักเรียนจึงยอมทราบปญหาตาง ๆ ไดดีกวาคนภายนอก
เพราะฉะนั้นการนิเทศภายในโรงเรียนจะสอดคลองกับปญหาและความตองการของบุคลากรในโรงเรียน
ไดอยางดี

สรุปไดวา การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการสงเสริม แนะนํา ปรึกษาหารือ
ระหวางผูบริหารสถานศึกษากับครูในสถานศึกษานั้น เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนการสอนอันจะนามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตามมาตรฐาน ท่ีกําหนด

ความมุงหมายของการนิเทศภายใน
ความมุงหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีนักวิชาการและนักการศึกษากลาวไว

มีดังนี้
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 226) ยังไดกลาวถึงความมุงหมายของการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาไว 5 ประการ ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการบริหารและงานวิชาการของ
สถานศึกษา 2) เพ่ือบริการงานวิชาการในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 3) เพื่อสํารวจ
วิเคราะห วิจัยและประเมินผล เพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 4) เพื่อพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน ใหไดมาตรฐานและเอกสารทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการ
และความจําเปนของสถานศึกษาและผูสอน 5) เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะผูสอนใหมีความรู
ทักษะ และประสบการณ อันจําเปนท่ีจะนาไปใชในการเรียนการสอน การจัดการศึกษา ท้ังสามารถ
ใชแกปญหาเหลานั้นได

สันติ บุญภิรมย (2552 : 206) กลาวถึงความมุงหมายของการนิเทศวาไมเพียงแต
มุงเฉพาะการแกปญหาการสอนของครูหรือปญหาการเรียนเทานั้น แตหมายรวมถึงการแกปญหาอ่ืน ๆ
ซึ่งเปนปจจัยท่ีทําใหผูสอนหรือผูเรียนในระดับตาง ๆ ท่ีมีปญหาการเรียนการสอนรวมกันดวย
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จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวา ความมุงหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาก็เพ่ือ
พัฒนาครูใหมีความรู ทักษะ และประสบการณอันจําเปนท่ีจะนําไปใชในการจัดการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ใหปรับปรุงตนเองดานการสอน ซึ่งจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการนิเทศการศึกษา
มีนักวิชาการและนักการศึกษาไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารเก่ียวกับการนิเทศ

การศึกษาไวดังนี้
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2551 : 238 - 239) กลาวถึงบทบาทหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียน

ท่ีมีตอการนิเทศภายในดังนี้
1) การชวยใหผูสอนแตละคนทําหนาที่การสอนใหไดผลดี แกปญหาของผูสอน

แตละคนทางดานการสอน ชวยใหผูสอนมีความเจริญงอกงามในวิชาชีพของตนเอง
2) การเปนผูประสานงานและบริการแกผูสอนทุกคนในดานการสอน เชน ชวยจัดหา

หนังสือ วิเคราะหเนื้อหา วิธีสอน อุปกรณ รวมทั้งอํานวยความสะดวกการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

3) การเปนวิทยากรท่ีดีท่ีสุดของผูสอนในทุกโอกาสคือสามารถใหคําปรึกษา
แนะนํา ชี้แจง ชี้แหลงวิทยาการท่ีเหมาะสมใหแกผูสอน

4) การเปนผูประเมินผลการเรียนการสอน และโปรแกรมตาง ๆ ของสถานศึกษา
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาใหดีข้ึน

5) การเปนผูนําท่ีดีของสถานศึกษาและชุมชน สรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา
กับชุมชนเพ่ือรวมมือในดานการนิเทศภายใน

6) การชวยเหลือผูสอนดานวิชาการไดแก ปฐมนิเทศผูสอนเขาใหม การจัดประชุม
กอนเปดเรียน การเยี่ยมชั้นเรียนหรือหมวดวิชา การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือกลุม การอบรม
บรรยาย อภิปราย การสัมมนา ในโอกาสตาง ๆ การจัดหนังสือ คูมือตาง ๆ ให การปรับปรุงหองสมุด
ใหใชไดอยางสะดวกท้ังผูสอนและผูเรียน การจัดอุปกรณโสตทัศนศึกษาใหใชไดอยางทั่วถึง และ
การแนะนําใหเปนสมาชิกชมรมหรือสมาคมตาง ๆ

7) สงเสริมขวัญและกาลังใจในการทํางาน เชนจัดสวัสดิการให สรางความสามัคคี
ภายในสถานศึกษา จัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหเอ้ือตอบรรยากาศภายในสถานศึกษาแกผูรวมงาน

กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 5 - 6) กลาวถึงบทบาทและภารกิจของผูบริหาร
เก่ียวกับการนิเทศดังนี้

1) บทบาทในการสงเสริมและจัดใหมีการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อใหเกิด
การพัฒนาตนเอง สามารถดําเนินงานตามนโยบายไดถูกตอง ทําหนาท่ีนิเทศภายในโรงเรียน ไดอยาง
สมบูรณ
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2) บทบาทในการใชนวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
โดยเฉพาะการจัดการเรียนรูใหดีข้ึน สงเสริมใหมีการใชนวัตกรรม เทคโนโลยี ท่ีมีประสิทธิภาพนํามา
ปรับใชใหเหมาะสมกับครูในโรงเรียน

3) บทบาทในการจัดประชุมอบรม มีการจัดประชุมอบรมในรูปแบบตาง ๆ เชน
การประชุมปฏิบัติการ การสัมมนา อภิปรายกลุม เปนตน นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหครูมีโอกาสเขารับ
การอบรมในการพัฒนาวิชาชีพ นาทักษะความรูมาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

4) บทบาทในการติดตามประเมินผล ซึ่งจะชวยใหครูพัฒนาศักยภาพไดดียิ่งข้ึน
การประเมินเพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไข ใหเกิดการพัฒนาอยางสรางสรรค

5) บทบาทในการใชกลุมโรงเรียน สมาคมวิชาชีพ หรือเครือขายเปนแนวทาง
เพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกครูในโรงเรียน โดยใชกลุมหรือเครือขายชวยเหลือ ดวยวิธีการตาง ๆ เชน
การจัดประชุมทางวิชาการ การศึกษาเอกสาร การศึกษาดูงาน ฯลฯ

6) บทบาทในการสรางครูตนแบบในสาขาวิชาตาง ๆ ซึ่งกอใหเกิดผลการพัฒนา
และเปนแบบอยางแกครูท่ัวไป

สันติ บุญภิรมย (2552: 225) กลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการนิเทศ
ภายในวา ผูบริหารสถานศึกษาตองมีหนาที่หลักอีกประการหนึ่งคือหนาที่ในการนิเทศการศึกษา
เนื่องจากการนิเทศการศึกษาเปนงานท่ีแนะนําปรับปรุงใหคณะผูสอนไดทําการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
หากคณะผูสอนคนใดไมไดปรับปรุงวิธีการสอนของตนเอง ผูบริหารซึ่งมีพระเดชก็สามารถท่ีจะลงโทษ
ผูสอนไดตามความเหมาะสม เพ่ือมิใหบุคคลใดกระทาเปนแบบอยางตอไป

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา ดานการนิเทศการศึกษา หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออก
ถึงความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบนิเทศงานวิชาการและการจัดการเรียนรู
ภายในสถานศึกษา ใหความรู คําแนะนําแกบุคลากรดานวิชาการ การจัดประชุมอบรมในรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหครูมีโอกาสพัฒนางานการเรียนการสอน การดูแล สงเสริม นิเทศติดตาม
การจัดการเรียนการสอนของผูสอนอยางใกลชิด เปนตน

7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

จึงสามารถดําเนินการจัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในไดอยาง มีประสิทธิภาพ
(สถาบันพัฒนาความกาวหนา, 2553 : 230)

ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
มีผูใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาหรือการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาไวหลายทาน ดังนี้
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วีรยุทธ ชาตะกาญจน (2551 : 75) กลาวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึง
กระบวนการ หรือกลไกใด ๆ ที่จะรักษาไวซึ่งคุณภาพของการจัดการศึกษา ใหไดมาตรฐานและ
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง นับวาเปนระบบท่ีสรางความม่ันใจตอสังคม ผูปกครอง ประชาชน และ
สถาบันประกอบการ วาสถาบันการศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ผูจบการศึกษา
มีคุณภาพมาตรฐานท่ีกําหนดไว

วีรยุทธ ชาตะกาญจน (2551 : 39) ยังไดกลาวถึงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
หมายถึงกระบวนการในการจัดระบบการวางแผน การควบคุม และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
ซึ่งมีเปาหมายเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง

สันติ บุญภิรมย (2552 : 237) กลาวถึงการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา ตองดําเนินการดานการศึกษาใหมีระบบเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง
ตามเงื่อนไขท่ีกําหนด เพ่ือนาไปสูคุณภาพการศึกษา และยังตองพัฒนาหรือรักษาคุณภาพการศึกษา
อีกดวย ทั้งนี้สถานศึกษาตองประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก โดยดําเนินการ
ตามหลักเกณฑท่ีทางราชการประกาศกําหนด

สถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553 : 230) กลาวถึงการประกันคุณภาพการศึกษา
หมายถึง การบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการสรางความมั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษาทั้งผูรับบริการ
โดยตรงไดแกผูเรียนและผูปกครอง และผูรับบริการทางออม ไดแก สถานประกอบการ ประชาชน
และสังคมโดยรวม วาการดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและทําใหผูเรียนมีคุณภาพ
หรือคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด การประกันคุณภาพมีแนวคิด
อยูบนพ้ืนฐานของการปองกันไมใหเกิดการทํางานท่ีไมมีประสิทธิภาพ และผลผลิตไมมีคุณภาพ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553 : 30) ไดนิยามการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (Internal quality assurance) คือการท่ีสถานศึกษาดําเนินการอยางมีแบบแผน
เปนระบบในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดจากกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ระบุถึงการประกันคุณภาพภายในวาดําเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือ
โดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น

สรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการดําเนินกิจกรรมของ
สถานศึกษาท่ีกําหนดข้ึน ท่ีจะพัฒนาหรือรักษาไวซึ่งคุณภาพของการจัดการศึกษา ใหไดมาตรฐาน
และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน ทําใหเกิด ความพึงพอใจ
ความม่ันใจของผูรับบริการ
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หลักการประกันคุณภาพการศึกษา
ในการประกันคุณภาพการศึกษานั้นหลักการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

มีสาระสําคัญ หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไดแก
1) จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษารวมกัน

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใชการจับผิด หรือทําใหบุคลากร
เสียหนา โดยเปาหมายท่ีสําคัญอยูท่ีการพัฒนาคุณภาพใหเกิดข้ึนกับผูเรียน

2) การประกันคุณภาพการศึกษา เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารและ
การทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมใชเปนกระบวนการท่ีแยกสวนมาจากการดําเนินงาน
ตามปกติของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาตองวางแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการตอเนื่องเปนระบบ
มีความโปรงใส และมีจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพการทางาน

3) การประกันคุณภาพ เปนหนาท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไมวาจะเปน
ผูบริหาร ครู-อาจารย และบุคคลอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะตองมีผูท่ีเก่ียวของ เชน
ผูเรียน ชุมชน เขตพ้ืนท่ี หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล เขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผน
ติดตามประเมินผล พัฒนา ปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ
เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เปนไปตามความตองการของผูปกครอง สังคม และ
ประเทศชาติ

ธีระ รุญเจริญ (2550 : 58 - 59) กลาวถึงหลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ดังนี้ 1) เปาหมายสําคัญของการประกันคุณภาพคือ พัฒนาผูเรียน 2) ถือวาการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 3) ถือวาบุคลากรทุกคนรวมทั้งที่เกี่ยวของ
(เชน คณะกรรมการสถานศึกษา) มีหนาท่ี รวมรับผิดชอบในการประกันคุณภาพตั้งแตการวางแผน
การติดตามประเมินผล การพัฒนาปรับปรุง การชวยคิดชวยทํา ชวยผลักดัน ฯลฯ

วีรยุทธ ชาตะกาญจน (2551 : 80 - 81) กลาวถึงหลักการสําคัญของการประกัน
คุณภาพภายในไวดังนี้ 1) จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่บุคลากรของ
สถานศึกษาไดรวมกันพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 2) การประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ และการทํางานตามปกติของบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษา 3) การประกันคุณภาพเปนหนาท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา โดยในการ
ดําเนินงานจะตองใหผูเก่ียวของ เชน ชุมชน ผูปกครอง หรือหนวยงานท่ีกํากับ ดูแล ไดเขามีสวนรวม
ในการกําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุง ชวยกันผลักดัน
ใหสถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เปนไปตามความตองการของ
ชุมชน ผูปกครอง และสังคมโดยสวนรวม
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สันติ บุญภิรมย (2552 : 252) กลาวถึงหลักการสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา คือความสามารถในการบริหารจัดการโดยการจัดทํามาตรฐานการศึกษาใหไดและจัดใหมี
การดําเนินงานในข้ันตอนตอ ๆ ไป เพ่ือมุงสูคุณภาพการศึกษาท่ีเปนเลิศ

สถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553 : 232) กลาวถึงหลักการสําคัญของการประกัน
คุณภาพภายในสถนศึกษาไดแก 1) จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การท่ีสถานศึกษา
รวมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาไมใชการจับผิดหรือทําใหบุคลากร
เสียหนา โดยเปาหมายสําคัญอยูท่ีการพัฒนาคุณภาพใหเกิดข้ึนกับผูเรียน 2) การท่ีจะดําเนินการให
บรรลุเปาหมายตามขอ 1 ตองทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไมใชเปนกระบวนการที่แยกสวน
มาจากการดําเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาตองวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
การที่มีเปาหมายชัดเจน ทําตามแผน ตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
เปนระบบมีความโปรงใส และมีจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน 3) การประกันคุณภาพ
เปนหนาท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไมวาจะเปนผูบริหาร ครู - อาจารย และบุคลากรอื่น ๆ
ในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะตองใหผูที่เกี่ยวของ เชน ผูเรียน ชุมชน เขตพื้นที่ หรือ
หนวยงานท่ีกํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนา
ปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษา
ท่ีดีมีคุณภาพ เปนไปตามความตองการของผูปกครอง สังคม และประเทศชาติ

สรุปไดวา หลักการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การใหสถานศึกษาจัดระบบ
การประกันภายในสถานศึกษา โดยดําเนินการอยางเปนระบบ และตอเนื่อง รวมทั้งใหถือวา
การบริหารสถานศึกษาตามปกตินั้นเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา และจะตองสรุป
และรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพตอสาธารณชนและผูมีสวนเก่ียวของทราบเพ่ือมุงสู
คุณภาพการศึกษาท่ีเปนเลิศ

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลาวถึงความหมายของการประกัน

คุณภาพภายในวา เปนการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา
จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัด ท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล
สถานศึกษานั้น คุณภาพการศึกษา การจัดทําฐานขอมูล การจัดทํามาตรฐานคุณภาพของผูเรียน
การจัดทําธรรมนูญโรงเรียนท่ีมีแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนท่ีเอ้ือตอการประเมินภายใน
และภายนอก 3) การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ทบทวนแผน พัฒนาบุคลากร จัดสิ่งอํานวย
ความสะดวก ดําเนินการ นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 4) การตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน (เปนการประเมินภายใน) เตรียมการ ตรวจสอบ/ประเมิน สรุป รายงาน
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5) การพัฒนาและปรับปรุง 6) การเตรียมการรับการประเมินจากหนวยงานท่ีรัฐกําหนด (เปนการประเมิน
ภายนอก)

วีรยุทธ ชาตะกาญจน (2551 : 81 - 83) และสถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553 :
233 - 234) เสนอเก่ียวกับเก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในเปนข้ันตอน ดังนี้

ข้ันเตรียมการ 1) เตรียมความพรอมของบุคลากร ประกอบดวยสรางความตระหนัก
พัฒนาความรูและทักษะ 2) แตงตั้งกรรมการท่ีรับผิดชอบ

ข้ันดําเนินการ 1) วางแผนปฏิบัติงาน (P) มีดังนี้ (1.1) กําหนดเปาหมายหรือ
มาตรฐานการศึกษา (1.2) จัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย (1.3) กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
(1.4) กําหนดระยะเวลา (1.5) กําหนดงบประมาณ (1.6) กําหนดผูรับผิดชอบ 2) ดําเนินการตามแผน
(D) มีดังนี้ (2.1) สงเสริมสนับสนุน (2.2) จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร 3) ตรวจสอบ
ประเมิน (C) มีดังนี้ (3.1) วางกรอบการประเมิน (3.2) จัดหารือจัดทําเครื่องมือ (3.3) เก็บรวบรวม
ขอมูล (3.4) วิเคราะหขอมูล (3.5) แปลความหมาย (3.6) ตรวจสอบ/ ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน
4) นําผลการประเมินมาพัฒนา/ ปรับปรุง (A) มีดังนี้ (4.1) ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
(4.2) วางแผนในระยะตอไป (4.3) จัดทําขอมูลสารนิเทศ

ข้ันการรายงานผล เปนการจัดทํารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจําป
มีดังนี้ 1) รวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมิน 2) การวิเคราะหผลตามมาตรฐานการศึกษา
และตัวบงชี้ และ 3) การเขียนรายงานการประเมินตนเอง

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา การดําเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาคือกระบวนการ
บริหารสถานศึกษาตามปกติ โดยใชกระบวนการดังตอไปนี้ คือ การวางแผน การทําตามแผน
การตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยูเสมอ

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา (2551 : 30 - 31) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาประกอบดวยภาระงาน ท่ีสถานศึกษาตองดําเนินรวมกันอยางเปนระบบใน 8 เรื่อง คือ
1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา
3) การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4) การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
6) การประเมินคุณภาพการศึกษา
7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
8) การผดุงระบบประกันคุณภาพ
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วีรยุทธ ชาตะกาญจน (2551 : 83 - 85) กลาวถึง ระบบการประกันคุณภาพภายใน ของ
สถานศึกษาประกอบดวยข้ันตอนในการพัฒนาระบบอยู 8 ข้ันตอน ซึ่งผูบริหารตองใหความสําคัญและ
ดําเนินการพัฒนาระบบตาง ๆ เหลานี้ใหเปนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตการทํางานตามปกติของบุคลากร
ในสถานศึกษา ประกอบดวย

1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ไดแก การสรางระบบการจัดการขอมูล
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีสามารถใชตัดสินใจ วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาในทุกระดับ เชน สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา สารสนเทศเก่ียวกับผูเรียน สารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานวิชาการ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และสารสนเทศตามมาตรฐานและ
ตัวบงชี้ของสถานศึกษา

2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา ซึ่งบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของตาง ๆ ไดรวมกันกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑท่ีใช
เปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษา

3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนการจัดแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษาที่สอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาและขอจํากัดของสถานศึกษา
รวมถึงตองเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ของสถานศึกษาดวย ทั้งนี้เพื่อจะไดใชเปน
แนวทางใหทุกฝายท่ีเก่ียวของเกิดการยอมรับรวมกัน พรอมทั้งนําไปสูการปฏิบัติเปนแผนโครงการ
หรือกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา

4) การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการนําแผนการพัฒนาสู
การปฏิบัติ ผูบริหารจะตองแสวงหาวิธีการใหบุคลากรทุกคนเกิดความตระหนัก ยอมรับ และมีพันธะ
ผูกพันตอเปาหมายและแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดของ
กระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งผูบริหารตองใชภาวะผูนํา พรอมติดตามกํากับอยางตอเนื่องเพ่ือให
เกิดผลการดําเนินงานของสถานศึกษาบังเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ มาตรฐาน
การศึกษา และตัวบงชี้ความสําเร็จท่ีกําหนดไว

5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยการตรวจสอบและ
ทบทวนผลการดําเนินงาน โดยเก็บรวบรวมขอมูลของบุคลากรในสถานศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด
เปนการติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งควรจะไดดําเนินการตามระยะเวลาตาง ๆ
ท่ีเหมาะสม และเปนไปอยางตอเนื่อง

6) การประเมินคุณภาพการศึกษา เปนการนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมตามมาตรฐาน
และตัวบงชี้มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑ เพ่ือรวมกันประเมินความสําเร็จ ปญหา และอุปสรรค
ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา อันจะไดเปนสารสนเทศเพ่ือกําหนดแนวทาง ในการพัฒนาและ
การจัดสรรทรัพยากรของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เปนการนําเสนอขอมูลผลการประเมิน
ตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถานศึกษาใหบุคลากรภายในสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด ชุมชน
และสาธารณชนไดรับทราบระดับความสําเร็จ ปญหา และแนวทางในการพัฒนาของสถานศึกษา
ในโอกาสตอไป

8) การผดุงรักษาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อเปนการสราง
วัฒนธรรมคุณภาพ ในการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไดปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของตนเอง เกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง ตามแนวทางบริหารคุณภาพหรือวงจร PDCA

ไพรวัลย พิทักษสาลี (2552 : 78) กลาวถึงข้ันตอนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ประกอบดวย

1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพตามมาตรฐาน
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา
5) จัดใหมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
7) จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง เพราะหากดําเนินงาน

โดยยึดหลักระบบประกันคุณภาพท่ีมุงเปาหมายไปยังผูเรียนสถานศึกษาก็จะบรรลุผลไดโดยไมยาก
บทบาทของผูบริหารกับการประกันคุณภาพการศึกษา
บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา ตามเกณฑประเมินคุณภาพภายนอกระดับ การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน รอบท่ี 2 (พ.ศ. 2549 - 2553) โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ไดกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการพิจารณาใน มาตรฐานท่ี 10
ดังนี้

มาตรฐานท่ี 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
10.1 ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุงม่ัน และอุทิศตนในการทํางาน

10.1.1 ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี
10.1.2 ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร (สุจริตยุติธรรม การใชระบบ

คุณธรรม การรับฟงปญหาการระดมการมีสวนรวมในการบริหารและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ)

10.1.3 ผูบริหารมีความมุงม่ันในการบริหารเพ่ือผลประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ
10.1.4 ผูบริหารอุทิศเวลาใหกับการทํางาน
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10.2 ผูบริหารมีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน
10.2.1 ผูบริหารสามารถแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

ท่ี ควรจะเปนในอนาคต 3 - 5 ป ขางหนาอยางชัดเจน และเหมาะสมกับบริบทของทองถ่ิน
10.2.2 ผูบริหารริเริ่มแนวทางในการบริหารท่ีทาทายกับการเปลี่ยนแปลงและ

ความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา
10.2.3 ผูบริหารริเริ่มการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
10.2.4 ผูบริหารมีวิธีการกระตุนใหทุกคนรวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา

10.3 ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการและเปนผูนําทางวิชาการ
10.3.1 ผูบริหารมีความรอบรูเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอน (ตามหมวด 4 ในพระราชบัญญตักิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542)
10.3.2 ผูบริหารใหความสําคัญกับบทบาทประธาน การแตงตั้งกรรมการและ

การ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา
10.3.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสาระการเรียนรูทองถ่ินของ

สถานศึกษา
10.3.4 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
10.3.5 ผูบริหารมีการสงเสริมและพัฒนาครูในการผลิต/ใชสื่ออยางหลากหลาย

และเหมาะสมกับผูเรียน
10.3.6 ผูบริหารมีความเปนผูนําในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน/กลุม โรงเรียน/

ชุมชน
10.3.7 ผูบริหารมีการสนับสนุนการพัฒนาและการประเมินครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง

อยางเปนระบบและตอเนื่อง
10.3.8 ผูบริหารมีการติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ
10.3.9 ผูบริหารมีการวางระบบและกลไกท่ีดีในการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา โดยรวมมือกับชุมชนและไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด
10.4 ผูบริหารมีการบริหารท่ีมีประสิทธิผลและผูเก่ียวของพึงพอใจในการบริหาร

10.4.1 การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมาย/มาตรฐานท่ีกําหนดไว
อยางนอยกวารอยละ 75 ของแผน

10.4.2 ผูบริหารสรางความตระหนัก (Awareness) และมีความพยายามในการ
ปฏิบัติ (Attempt) ในการพัฒนาผูเรียน ครู และการจัดการศึกษาของสถานใหบรรลุตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

10.4.3 ผูบริหารนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารอยางตอเนื่อง
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10.4.4 ผูเก่ียวของไมนอยกวารอยละ75 พึงพอใจกับผลงานของสถานศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เปนการใหหลักฐานขอมูลแกประชาชนวา

บุคลากรในสถานศึกษาทํางานอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหผูเรียน และสาธารณชนม่ันใจในคุณภาพ
ของผูเรียน ดังนั้น สถานศึกษาตองจัด ใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน และใหถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยจัดทํารายงานประจําปเสนอ
ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณะ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีกลาวถึงท่ียังเปนผลใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาท้ังระบบ
เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ท่ีจะตองบริหารแบบมีสวนรวม มีลักษณะของผูนําแบบประชาธิปไตย จะให
ความสําคัญ ใหเกียรติและเคารพ ในศักดิ์ศรีของผูรวมงาน ยอมรับและเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดง
ความคิดเห็นรวมแกปญหาและรวมตัดสินใจ เปนผูมีวิสัยทัศน มีความเชื่อม่ัน เห็นคุณคาของตนเอง
และผูรวมงาน ซื่อสัตย จริงใจ มีความสามารถกระตุน และจูงใจใหเกิดความรักและความผูกพัน
ในสถานศึกษา

ศักดิ์ชัย ภูเจริญ (2557) กลาวถึง บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการประกันคุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน เปนการใหหลักฐานขอมูลแกประชาชนวา
บุคลากรในโรงเรียนทํางานอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหผูปกครองนักเรียน และสาธารณชนม่ันใจ
ในคุณภาพของนักเรียน ดังนั้น โรงเรียนตองจัด ใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน และใหถือวาเปน
สวนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณะ เพ่ือนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สรุป ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารวมกับ
บุคลากรอยางเปนระบบ จัดตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพตามมาตรฐาน การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน ของสถานศึกษา การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ใหหนวยงานตนสังกัดและผูมีสวนเก่ียวของ เปนตน

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา

การจัดการศึกษาจะใหบรรลุวัตถุประสงคจะตองมีผูปฏิบัติหนาท่ีใหคําแนะนําชวยสงเสริม
และสนับสนุนแกครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษากิจกรรมท่ีทําเรียกวาการนิเทศการศึกษา
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ความหมายของการนิเทศการศึกษา
การนิเทศการศึกษา เปนองคประกอบสําคัญของการพัฒนาครูไปสูคุณภาพผูเรียน เพ่ือให

บรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร นักการศึกษาท้ังของไทยและตางประเทศไดกลาวถึงความหมาย
ของการนิเทศการศึกษาไวอยางหลากหลายและแตกตางตามแนวคิด ความเชื่อและจุดมุงหมาย
ของแตละทาน ดังนี้

คําวา “นิเทศ” ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 หมายถึง “ชี้แจง” “แสดง”
“จําแนก” และตามรูปศัพท หมายถึง การใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําและปรับปรุง
ในภาษาอังกฤษใชคําวา “supervise” (หมายถึง) “watch over” (เฝาดู) ”control” (ควบคุม
กํากับดูแล)

Glickman; Gordon and Ross-Gordon (2007 : 6) ใหความหมายของการนิเทศไววา
การนิเทศการศึกษาหมายถึง หนาท่ีของทางโรงเรียนท่ีจะตองปรับปรุงการสอน โดยการใหความ
ชวยเหลือโดยตรงกับครูการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการทํางานรวมกัน การพัฒนาการทํางาน
เปนกลุม และการสนับสนุนใหครูทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงการสอนใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน

รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2550 : 143) กลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการ
จัดการบริหารการศึกษาเพ่ือชี้แนะ ใหความชวยเหลือและความรวมมือกับครู และบุคคลท่ีเก่ียวของ
กับการจัดการศึกษา เพ่ือปรังปรุงการเรียนการสอนของครู และเพ่ิมคุณภาพของบทเรียนใหเปนไป
ตามจุดมุงหมายของการศึกษา

วีระศักดิ์ ชมพูคํา (2550 : 2) กลาววา การนิเทศการศึกษา คือกระบวนการทํางานรวมกับครู
และบุคลากรอ่ืนทางการศึกษา เพ่ือใหไดมาซึ่งผลสัมฤทธิ์อันสูงสุดในการเรียนของนักเรียน

ฉวีวรรณ พันวัน (2552 : 9) กลาววา “การนิเทศการศึกษาหมายถึงกระบวนการรวมกัน
ทางการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแกผูเรียนทําใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพตามจุดหมายของ
หลักสูตร

สันติ บุญภิรมย (2552 : 292) กลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึงสวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาท่ีผูบริหารการศึกษาไดมอบหมายใหผูทําหนาท่ีการศึกษา คือ ผูนิเทศไดชวยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน ใหผูเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูบรรลุไปตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรสอดคลองกับการจัดการศึกษาของชาติโดยรวม

วัชรา เลาเรียนดี (2553 : 5) กลาวถึงความหมายของการนิเทศการศึกษาวา การนิเทศ
การศึกษาเปนกิจกรรมและท่ีไมใชการใหบังคับ เพ่ือชวยเหลือสนับสนุนใหครูปรับปรุงและพัฒนา
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การเรียนการสอนท่ีสรางความกาวหนาใหกับนักเรียนเปนเปาหมายหลักท่ีสําคัญ โดยเนนความเปน
ประชาธิปไตย ความรวมมือ การสรางขวัญกําลังใจและการมีมนุษยสัมพันธท่ีดีรวมกัน

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 223) กลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึงกระบวนการ
จัดการบริหารการศึกษาเพ่ือชี้แนะ ใหความชวยเหลือและความรวมมือกับครูและบุคคลท่ีเก่ียวของกับ
การศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและเพ่ิมคุณภาพของบทเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมาย
ของการศึกษา

จากความหมายการนิเทศการศึกษาดังกลาว สรุปไดวา การนิเทศการศึกษา คือกระบวนการ
ในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศในการท่ีจะชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนํากับ
ครูผูรับการนิเทศและบุคลากรทางการศึกษาใหพัฒนาการเรียนการสอนการเพิ่มคุณภาพการเรียน
ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของนักเรียนใหเปนไปตามเปาหมายของการศึกษาและประสบผลสําเร็จไดดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง

จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษา
การนิเทศการศึกษามุงเนนท่ีจะใหครูพัฒนางานสอนของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

แมวาการสอนของครูท่ีมีผลสัมฤทธิ์เปนท่ีนาพอใจอยูแลว ก็ควรท่ีจําไดรับการสงเสริมใหดียิ่งข้ึนไปอีก
ท้ังนี้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนนโยบาย
ในการจัดการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ครูผูสอนบางคนไมมีเวลาท่ีจะศึกษาคนควาหาความรู
ใหม เพ่ือนําแนวคิดมาปรับปรุงการเรียนการสอนของตน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของ
นักเรียนต่ํากวามาตรฐาน ดังนั้น การนิเทศการศึกษาจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปนอยางยิ่ง ซึ่งมีนักการพัฒนาหลายทานไดเสนอจุดมุงหมายการนิเทศไวดังนี้ อาทิเชน

Sergiovanni and Starratt (2007 : 3) กลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาวาเปน
การชวยเหลือสถานศึกษาโดยเพ่ิมโอกาสและความสามารถของสถานศึกษาเพ่ือใหมีการดําเนินการ
ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการสงเสริมความสําเร็จทางวิชาการของนักเรียน

กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 4) กลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน ไวดังนี้
1) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานใกลเคียงกัน 2) เพ่ือใหบุคลากรภายใน
สถานศึกษามีความรู ความสามารถ มีความคุนเคยและใกลชิดปญหามากท่ีสุด 3) เพ่ือใหบรรยากาศ
ในการนิเทศมีความเปนกันเอง และสามารถปฏิบัติงานนิเทศไดอยางตอเนื่อง

ธีรศักดิ์ เลื่อยไธสง (2550 : 2) กลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว
4 ประการ ดังนี้ 1) พัฒนาคน คือ เนนความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดี
2) พัฒนางาน คือ เนนภารกิจหลัก ไดแก การสอน เทคนิควิธีการสอน 3) ประสานสัมพันธ คือ
เนนความรวมมือ ความเขาใจ ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 4) สรางขวัญและกําลังใจ คือ เนนการ
สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ใหเกิดความม่ันใจในการทํางาน
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เสรี ลาชโรจน (2550 : 103) กลาววาการนิเทศการศึกษามีวัตถุประสงคหลักท่ีไมเปลี่ยนแปลง
อยู 3 ประการ ดังนี้ 1) พัฒนาผูสอนละผูเรียนใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
และพัฒนากระบวนการเรียนรูใหมีคุณภาพมากข้ึน 2) พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานของบุคคล กลุมบุคคล
และองคกรในดานการเรียนการสอนและดานการงานท่ีเก่ียวของใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 3) สราง
ขวัญและความมั่งคงใหกับผูเรียน ผูสอน และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใหสูงขนทั้งในระดับบุคคล
และองคกร

จิณหธาน อุปาทัง (2551 : 21) กลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไดวา
เพ่ือพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน โดยเฉพาะครูใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการจัด
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางดานวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ใหมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน รวมท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีดีข้ึนตามไปดวย

จากแนวคิดขางตนจะสรุปไดวา จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายสูงสุดคือ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยผานกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาครูในการพัฒนาหลักสูตรการจัด
การเรียนการสอนและความมั่นคงในความกาวหนาในวิชาชีพ สรางสรรค สรางกําลังใจใหแกครู
ประสานสัมพันธ เพ่ือจะไดรวมมือ รวมแรง รวมใจ รวมกันพัฒนานักเรียนใหมีพัฒนาการตามความ
มุงหมาย การวัดและประเมินผล ชวยประสานความรวมมือใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

ความจําเปนในการนิเทศการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานในการที่จะพัฒนาคนใหไดผลดีมีคุณภาพขึ้นอยูกับ 3 กระบวนการ

คิดกระบวนการบริหารการศึกษากระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษาซึ่งท้ัง
3 กระบวนการ จะตองมีความสอดคลองรอยรัดกันจึงทําใหการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จ
กระบวนการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนเม่ือบุคลากร
ท่ีมีหนาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดรับความรูไดรับการแนะนําสงเสริมสนับสนุนไดรับความ
ชวยเหลือในสวนท่ีมีปญหามีการนิเทศติดตามรวมท้ังใหกําลังใจจากผูนิเทศแลวก็สามารถท่ีจะพัฒนางาน
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพนั่นก็ยอมหมายถึงนักเรียนก็จะมีคุณภาพ
ตามไปดวย และมีนักการศึกษาไดกลาวถึงความจําเปนในการนิเทศการศึกษาไวดงันี้ ประกอบดวย

กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 1) การนิเทศการศึกษามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาครู
ใหสามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู ใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรได แตใน
สภาพปจจุบันมีขอจํากัดหลายประการที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติการนิเทศการศึกษาไดครบถวน
เนื่องจากขาดปจจัยสนับสนุนหลายดาน

พิมพกา ธรรมสิทธิ์ (2554 : 307) ในการจัดการการนิเทศการศึกษาใหประสบผลสําเร็จอยาง
มีประสิทธิภาพและบรรลุประสงคท่ีตั้งไว ตองเปนการดําเนินการรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับการ
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นิเทศ ตลอดจนผลท่ีเกิดข้ึนกับตัวผูรับการนิเทศตองมีความม่ันใจเปนอิสระในการคิดและสามารถ
ปฏิบัติงานไดดวยตนเอง โดยยึดหลักประชาธิปไตยเนนวิธีการทางวิทยาศาสตร มีความถูกตองตาม
หลักวิชาการผูนิเทศและผูรับการนิเทศตางมีเปาหมายรวมกัน คือ ผลสัมฤทธิ์ท่ีจะเกิดข้ึนกับนักเรียน

สรุปไดวา ความจําเปนท่ีตองมีการนิเทศการศึกษาก็เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงการขยายตัว
ทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา รับรูถึงสภาพปญหาอยางแจมชัด การนิเทศการศึกษายังชวย
รักษามาตรฐานของการศึกษาทําใหผูเก่ียวของมีกําลังใจท่ีจะปฏิบตัิงานใหเกิดประสิทธิภาพสูง ๆ ข้ึนไป
ดังนั้นผูมีหนาท่ีนิเทศจึงควรจะตองดําเนินการเพ่ือชวยเหลือครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนหรือสามารถชวยเหลือตัวเองในการสอน การนิเทศท่ีถูกตองผลสัมฤทธิ์ก็จะเกิดกับนักเรียน
และยังทําใหครูสามารถกาวทันโลกท่ีกําลังเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและกอประโยชนตอผูเรียน
อยางเต็มท่ี

หลักการนิเทศการศึกษา
การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการในการพัฒนาการเรียนการสอนและมุงสงเสริม

ความเจริญงอกงามในทุกดานใหแกบุคลากรท่ีเก่ียวของในกระบวนการใหการศึกษา ดังนั้น จึงจําเปนตอง
มีหลักการในการปฏิบัติเกี่ยวกับนิเทศการศึกษา นักการศึกษาไดใหหลักการนิเทศการศึกษาไว
อาทิเชน

เสรี ลาชโรจน (2550 : 107 - 108) กลาววาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีนํามาใชในการนิเทศ
การศึกษามีดังนี้ 1) หลักการของกระบวนการวิทยาศาสตร ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินงานอยางเปนระบบ
และมีระเบียบวิธีท่ีรัดกุมชัดเจน ตั้งแตการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการวางแผน
การนิเทศ การปฏิบัติตามแผนการนิเทศ การประเมินผลการนิเทศซึ่งอาศัยข้ันตอนตามวิทยาศาสตร
คือ การกําหนดปญหา การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การตั้งสมมุติฐาน และสรุปผลอยางมี
ประสิทธิภาพเชื่อถือได 2) หลักการของความเปนประชาธิปไตย คือ เคารพในความแตกตางระหวาง
บุคคลแตกตางกัน มีความถนัด ความสนใจ ความสามารถแตกตางกัน มีการรวมมือกันในกระบวนการ
นิเทศและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพ่ือท่ีจะกําหนดความตองการจําเปน จุดมุงหมายรูปแบบและ
กิจกรรมท่ีจะใชในการนิเทศ จัดทําขอตกลงท่ีแตละฝายจะตองปฏิบัติ วิเคราะหและประเมินผลการ
นิเทศรวมกันดวย 3) หลักการนิเทศเพ่ือพัฒนาและสรางสรรค โดยการแสวงหาความสามารถพิเศษ
ของผูปฏิบัติงาน ครูและผูมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหมีการแสดงออกถึงทักษะและความสามารถ
ที่แตละคนมีอยางเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคนและงานไมใชการเนนย้ําจุดบกพรองของคนและงาน
4) หลักการปฏิบัติงานของกระบวนการกลุมและการมีสวนรวม โดยเนนความรวมมือรวมใจในการ
ดําเนินงานท่ียึดวัตถุประสงคการทํางานรวมกัน ชวยเหลือและแบงปนประสบการณซึ่งกันและกัน
รวมคิด รวมพัฒนา ท้ังนี้เพ่ือความสําเรจ็ของงานโดยสวนรวม 5) หลักการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ซึ่งเนนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบและขอตกลงท่ีไดทํากันไว
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มีการควบคุมติดตามผลการดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีไดกําหนด ตรวจสอบผลการนิเทศทุกข้ันตอน
ท้ังนี้เพ่ือใหไดมาซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการและผลการนิเทศตามเกณฑท่ีกําหนด
ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของงานท่ีมีอยูในปจจุบัน 6) หลักการ
ปฏิบัติงานโดยยึดนโยบายและวัตถุประสงคของงาน โดยกระบวนการนิเทศไมเพียงแตจะตอง
สอดคลองกับนโยบายการศึกษาท่ีกําหนดเทานั้น หนวยงานมีความจําเปนตองเหลือบดูนโยบายของ
หนวยเหนือดวย และท่ีสําคัญคือ การนิเทศทุกครั้งจะตองใหเกิดผลตามวัตถุประสงคท่ีวางไว

สรุปไดวา หลักการนิเทศการศึกษาจะตองอยูบนพ้ืนฐานของความถูกตองตามหลักวิชาการ
โดยนําทฤษฎีมาใช ซึ่งอาจจะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือการสงเสริมบรรยากาศประชาธิปไตย
การสรางสรรคมีวัตถุประสงคและแผนงานท่ีชัดเจนเนนกระบวนการประชาธิปไตยในการเสริมสราง
สัมพันธอันดีระหวาง หมูคณะสามารถปฏิบัติไดเกิดประโยชนตอชุมชนมีการประเมินผลทั้งนี้
เพ่ือสงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนาทางวิชาชีพสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียนในท่ีสุด

แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน

การนิเทศภายในโรงเรียนหมายถึง กระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน โดยผูบริหาร
และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนรวมมือกันโดยใชเทคนิควิธีการและกิจกรรมการนิเทศแบบตาง ๆ
เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล มีการประสานสัมพันธ
และเสริมสรางขวัญกําลังใจโดยมีเปาหมายรวมกัน คือ คุณภาพของคน คุณภาพของงาน คุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนและคุณภาพของนักเรียน (โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม
รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ, 2553 : 5)

ความหมายของการนิเทศภายใน
นักการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานการนิเทศภายใน ไดใหความหมายไว ดังนี้
Glickman, Gordon, and Ross-Gordon (2007 : 299 - 300) ไดกลาวถึงวา การนิเทศ

ภายในโรงเรียนวาจะคํานึงถึงทุกองคประกอบทางการศึกษาที่จะทําใหการสอนของครูมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูงข้ึนซึ่งองคประกอบดังกลาว ไดแก การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ใหมีการ
ปรับปรุงการสอนดวยตัวครูเองอยางสมํ่าเสมอ การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม การพัฒนาผูเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู ทําใหนักเรียนซึ่งเปน
เปาหมายหลักของการเรียนการสอนไดรับผลประโยชนจากการสอนของครู

เกรียงศักดิ์ เรืองแสง (2550) กลาววา การนิเทศภายใน คือ กระบวนการสงเสริมแนะนํา
ชี้นําปรึกษาหารือ ประสาน มอบหมายความรับผิดชอบ และปรับปรุงพัฒนาครูใหเปลี่ยนพฤติกรรม
การสอน โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน
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กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 4) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การสงเสริม
สนับสนุน หรือใหความชวยเหลือครูในโรงเรียนใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก คือ การสอนหรือการสรางเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน ท้ังทางรางกาย สติปญญา จิตใจ
อารมณ และสังคม ใหเต็มตามวัยและตามศักยภาพ โดยความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียน

พัชรี ศานติอาวรณ (2552 : 12) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียน คือ กระบวนการทํางาน
รวมกันของบุคลากรทางการศึกษา โดยการระดมสรรพกําลัง สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหครู
สามารถปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ที่ตรงกับความตองการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและ
ตอเนื่องสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมาย

ยุพิน ยืนยง (2553 : 2) ไดกลาววา เปนกระบวนการที่อาศัยความรวมมือของบุคลากร
ในโรงเรียน ภายใตการนําของผูบริหารโรงเรียนในอันท่ีจะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนจนถึง
บุคลากรทุกฝายใหสามารถนําตนเองในการปฏิบัติงานไดกอใหเกิดผลขั้นสุดทาย คือ การศึกษา
ของเด็กกาวหนาไปอยางมีประสิทธิภาพ

วัชรา เลาเรียนดี (2554 : 130) ไดกลาววา การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการบริหาร
ท่ีจัดดําเนินการภายในโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียนเปนหลัก ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน
คณะคร-ูอาจารย และบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนโดยตรง

สรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียนหมายถึงการดําเนินการสนับสนุน ชวยเหลือโดยมีข้ันตอน
และกระบวนการภายใตการประสานสัมพันธอันดีรวมมือตอกันโดยบุคลากรในโรงเรียนเปนหลัก ไดแก
ผูบริหาร ผูนิเทศและครู ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
ตอการเรียนของนักเรียนทุก ๆ ดาน ท้ังทางดานรางกาย สังคม อารมณ จิตใจและสติปญญาใหเต็ม
ตามวัยและศักยภาพ

จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน
การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนจําเปนอยางยิ่งตองมีจุดมุงหมายในการดําเนินงาน

เพราะเปนการชวยใหผูนิเทศมองเห็นแนวทาง และสามารถดําเนินการไปไดอยางราบรื่นจนบรรลุผล
สําเร็จ ซึ่งเรื่องนี้ไดมีผูใหทัศนะเก่ียวกับจุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังนี้

วัชรา เลาเรียนดี (2553 : 121) ไดกลาววา การนิเทศภายในโรงเรียนจะเปนการมุงพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนโดยตรงเพ่ือใหครูพัฒนาตนเองทางดานการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาในวิชาชีพของตนเองใหเจริญกาวหนาข้ึน

กรองทอง จิรเดชกุล (2550 : 3) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว
ดังตอไปนี้
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1. จุดมุงหมายทั่วไป ใหผูบริหารและคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษามีความรู
ความเขาใจและปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนได พัฒนาความสามารถของครู และชวยเหลือและ
จัดสรรเครื่องมือ สื่อการเรียนรู ตลอดจนชวยเหลือและปรับปรุงวิธีจัดการเรียนรู ใหครูเกิดความงอกงาม
ทางวิชาชีพ

2. จุดมุงหมายเฉพาะ เพ่ือใหครูสามารถพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ใหสถานศึกษา
มีแผนการนิเทศภายในโรงเรียน เนนใหมีการวิเคราะห ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และในกลุม
สาระการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย ใหครูจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ การบูรณาการ เนนทักษะกระบวนการคิด เปนการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ/วิธี
จัดการเรียนรูของครู ใหมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูไดอยางเหมาะสม พัฒนาการใชสื่อและแหลง
การเรียนรู ใหมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผล
ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน

ธีรศักดิ์ เลื่อยไธสง (2550 : 2) กลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว 4 ประการ
ดังนี้

1. พัฒนาคน คือ เนนความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดี
2. พัฒนางาน คือ เนนภารกิจหลัก ไดแก การสอน เทคนิควิธีการสอน
3. ประสานสัมพันธ คือ เนนความรวมมือ ความเขาใจ ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
4. สรางขวัญและกําลังใจ คือ เนนการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ใหเกิด

ความมุงม่ันในในการทํางาน
จิณหธาน อุปาทัง (2551 : 21) กลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนา

บุคลากรภายในโรงเรียน โดยเฉพาะครูใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการจัดการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางดานวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
ท่ีสูงข้ึน รวมท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีดีข้ึนตามไปดวย

กลาวโดยสรุป ความมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนเปนการพัฒนาครูใหมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ เปนการเพ่ิมศักยภาพใหเกิดข้ึนกับครูและนักเรียน
โดยอาศัยการประสานความรวมมือ การชวยเหลือแนะนําของผูบริหารและเพื่อนครูเปนสําคัญ
เพ่ือสรางลักษณะความเปนผูนําใหแกครูโดยนําเอาความสามารถพิเศษและประสบการณมาใชใหเปน
ประโยชน นอกจากนี้ยังเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครูในโรงเรียน
อันจะสงผลถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามอุดมการณและหลักการจัดการศึกษาของชาติ
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ขอบขายงานนิเทศภายในสถานศึกษา
การนิเทศภายในสถานศึกษา ถือเปนภารกิจหลักของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารจะตอง

รับผิดชอบในงานท้ัง 6 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานท่ี
งานบริหารงานท่ัวไป และงานสัมพันธชุมชน

Glickman, Gordon, and Ross-Gordon (2007) ไดกําหนดขอบขายของการนิเทศภายใน
โรงเรียน ไววาเปนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนการสอนในดานหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดผลประเมินผล การจัดครูเขาสอน สิ่งอํานวยความสะดวก
และการพัฒนาครูในการดําเนินงานดังกลาวประกอบดวย 5 งาน คือ

1. การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง (Direct Assistance to Teachers)
2. การพัฒนาทักษะการทางานกลุม (Group Development)
3. การพัฒนาทางวิชาชีพ (Professional Development)
4. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)
5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research)

ยุพิน ยืนยง (2553 : 51) ไดสรุปขอบขายงานนิเทศภายในโรงเรียนไวดังนี้ งานนิเทศภายใน
โรงเรียน หมายถึงงานที่อยูในความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ผูบริหารโรงเรียนและครูอาจารย
จะตองจัดการดูแล ปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุภารกิจตอไปนี้

1. งานวิชาการ เปนงานท่ีเก่ียวกับการนําหลักสูตรไปใช งานการเรียนการสอน งานวัสดุ
ประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน งานวัดและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศการศึกษา
งานวางแผน งานสงเสริมการสอน งานประชุม อบรมวิชาการ และผลท่ีไดรับคือ ตัวนักเรียนมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

2. งานบุคลากร เปนการดําเนินการเพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนไดรับรูและเขาใจบทบาท
หนาท่ีและความรับผิดชอบของตน การติดตามดูแลชวยเหลือใหปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายประสบ
ผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ สรางบรรยากาศในการทํางานใหผูรวมงานเกิดความสํานึก ในหนาท่ี
รับผิดชอบ สรางความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนไดพัฒนา
การปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานสูงข้ึน

3. งานกิจการนักเรียนเปนงานเกี่ยวกับนักเรียนที่เขาเรียนในโรงเรียน การสงเสริม
ใหนักเรียนมีความพรอมท่ีจะมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน ตามขอกําหนดของหลักสูตร
และวิธีการจัดการศึกษา

4. งานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการทางการศึกษา
เปนงานท่ีเสริมสรางบรรยากาศและสิ่งท่ีดีในโรงเรียน กอใหเกิดการสรางบุคลิกภาพและนิสัยท่ีดีใหกับ
นักเรียน
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5. งานบริหารงานท่ัวไป มีงานธุรการ งานการเงินและพัสดุ เปนงานเก่ียวกับการตอบ
หนังสือ จัดทํา จัดซื้อ จัดจาง ประชาสัมพันธ งบประมาณและการประสานงานเพ่ือใหเกิดประโยชน
ตอโรงเรียนโดยมีระเบียบ กฎเกณฑ และวิธีการท่ีแนนอน

6. งานสัมพันธชุมชน เปนงานท่ีสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีตอกันระหวาง
โรงเรียน กับชุมชน หรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือกันในการจัดการศึกษา

สรุปวา ขอบขายงานนิเทศภายในโรงเรียนท้ัง 6 งาน เปนงานนิเทศเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ซึ่งสงผลตอคุณภาพของงานและประสิทธิผลของผูเรียน

หลักสําคัญการนิเทศภายในโรงเรียน
หลักการและแนวคิดที่สําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน มีนักการศึกษาหลายทาน

ไดทําการศึกษา ไวดังนี้
วีระศักดิ์ ชมพูคํา (2550 : 245 - 247) กลาวถึง ความสําคัญของการนิเทศภายในวา

การศึกษาท้ังในอดีตและปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและเคลื่อนไหวตลอดเวลา ลักษณะนี้
กอใหเกิดปญหาภายในระบบการศึกษา เชน เจตคติของครูตอวิชาชีพ ครูไมเขาใจจุดมุงหมายของ
หลักสูตรและวิธีการสอน ครูไมกลาแสดงออกหรือเสนอความคิดเห็นในทางสรางสรรค และปญหา
ภายนอกระบบการศึกษา เชน ปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมของเยาวชน ปญหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอม
ในชุมชนและสังคม ปญหาหนึ่ง ๆ เหลานี้จําเปนตองหาทางแกไขโดยเร็ว วิธีการแกไขประการหนึ่ง คือ
การพัฒนาการศึกษาภายในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กระบวนการท่ีสําคัญของการพัฒนา
การศึกษาไดแก กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา
ท้ัง 3 กระบวนการเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจะตองเนนกระบวนการนั้น ๆ อยางเทาเทียมกัน
จะเนนกระบวนการหนึ่งกระบวนการใดเพียงกระบวนการเดียวไมไดกระบวนการนิเทศการศึกษา
จะชวยใหกระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอนดําเนินการไปไดโดยสะดวกมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูบริหารจึงมีหนาท่ีในการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนดวย ความจําเปนหลายประการท่ีจะตอง
มีการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน คือ

ประการท่ี 1 ภารกิจหลักของผูบริหารโรงเรียน คือ การบริหารงานท่ีรับผิดชอบหรือ
หนาท่ี 6 ประการ ไดแก งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการ งานการเงินและ
พัสดุ งานอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอม และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผูบริหาร
จําเปนตองนิเทศครู เพ่ือใหครูสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีการสอนใหมีคุณภาพ ซึ่งจะสงผลให
นักเรียนเรียนรู และสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร

ประการท่ี 2 ภายในโรงเรียนยอมมีครูท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานและมีประสิทธิภาพ
ในการจัดการการเรียนการสอนท่ีแตกตางกัน การท่ีจะลดชองวางดังกลาว ผูบริหารจะตองนิเทศ
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ภายในโรงเรียน ซึ่งนอกจากจะทําใหลดชองวางดังกลาวแลวยังทําใหเกิดการปฏิบัติงานนั้น
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

ประการท่ี 3 การปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตามโดยธรรมชาติมักมีปญหาเกิดข้ึน ถาเปนหนวยงาน
ใหญ ๆ ปญหายอมจะเกิดมากข้ึนและแตกตางกัน โรงเรียนซึ่งประกอบดวยครู นักเรียน ซึ่งมีพ้ืนฐาน
ตางกันการที่จะปองกันและลดปญหาตาง ๆ ใหนอยลงทางหนึ่งไดแกการนิเทศภายในโรงเรียน
ซึง่ผูบริหารมักใชยุทธศาสตรสําหรับปองกันและแกปญหาดังกลาว

ประการท่ี 4 สภาพปญหาและความตองการของแตละโรงเรียนไมเหมือนกัน จึงเปน
การยากท่ีศึกษานิเทศกจากภายนอกจะรูปญหา และความตองการของโรงเรียนท่ีแทจริง การสนอง
ความตองการจึงเปนไปไดยาก

ประการท่ี 5 ในสภาพปจจุบันบุคลากรในโรงเรียนสวนใหญมีความรู ความสามารถ
เพียงพอ บางคนมีความชํานาญเฉพาะสาขาวิชาอีกดวย จึงสมควรใชทรัพยากรเหลานี้ใหเกิดประโยชน
มากท่ีสุด

ธีรศักดิ์ เลื่อยไธสง (2550 : 2) ไดนําเสนอ หลักการสําคัญของการนิเทศภายใน ดังนี้
1) ดําเนินการตามกระบวนการอยางเปนระบบ และตอเนื่อง
2) สงเสริมใหครูทุกคนมีสวนรวมและรับผิดชอบ
3) กิจกรรมการนิเทศตรงกับความตองการจําเปนในการพัฒนา
4) จัดสภาพแวดลอม และแหลงวิทยาการใหเอ้ือตอการดําเนินงาน
5) สรางมนุษยสัมพันธท่ีดี และเสริมสรางขวัญกําลังใจแกครู

กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 5) กลาววา หลักการนิเทศภายในสถานศึกษาเปนกิจกรรม
ท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
คุณภาพของการศึกษาจะประสบผลสําเร็จตามเปาประสงคมากหรือนอย สวนหนึ่งข้ึนอยูกับการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ซึ่งหลักสําคัญของการนิเทศภายในสถานศึกษา มีดังนี้

1. การดําเนินการนิเทศ จะตองดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง ตามขั้นตอน
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน

2. บุคลากรท่ีเปนหลักสําคัญในการดําเนินการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน คือ
ผูบริหารสถานศึกษา

3. การนิเทศภายในโรงเรียน จะตองสอดคลองกับความตองการ/จําเปนในการพัฒนาครู
และนักเรียน

4. บรรยากาศในการนิเทศมีความเปนกันเอง และสามารถปฏิบัติงานนิเทศไดอยาง
ตอเนื่อง
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ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2551 : 218 - 223) ไดกลาววา การบริหารและการนิเทศภายใน
สถานศึกษาในปจจุบันจึงเปนหนาที่ของผูบริหารของแตละสถานศึกษาที่รวมมือกับคณะผูสอน
ดําเนินการในขอบขายงานแลวปรับปรุงงานใหบรรลุเปาหมายข้ึนตามนโยบายของการจัดการศึกษา
และเนนความเปนประชาธิปไตยมากกวาการใชอํานาจหรือเผด็จการและมีหลักการตาง ๆ ดังนี้

1. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองเปนประชาธิปไตยหมายถึง ผูบริหาร
และผูนิเทศเปนผูนําประชาธิปไตย คํานึงถึงศักยภาพของบุคลากรทุกคนไมยับยั้งความคิดสรางสรรค

2. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองอาศัยพฤติกรรมหรือนิสัยการรวมมือ
ประสาน หมายถึง การประสานความคิดโดยกระบวนการกลุมรวมมือหาทางแกปญหา

3. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาจะตองเปนวิทยาศาสตร หมายถึง
การแกปญหาโดยใชหลักเหตุผล ความจริง การศึกษาคนควา วิจัยเพ่ือไดขอเท็จจริง

4. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษา ตองอาศัยหลักปรัชญาการศึกษา
หมายถึงการยึดแนวคิด ทฤษฎีเปนหลักในการดําเนินงาน

5. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองสรางสรรค หมายถึง การสงเสริม
ใหมีความคิด รูจักคิดคนสิ่งประดิษฐใหม ๆ และการนํานวัตกรรมมาใชในการเรียนการสอน

6. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษา ตองอาศัยหลักการประเมินผลใหทราบ
ผลท่ีชัดเจน หมายถึง การประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

7. ความรับผิดชอบและการควบคุมของการบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษา
ตองควบคูไปกับระบบ หมายถึง การมอบหมายความรับผิดชอบแกบุคลากรเปนไปตามระบบ

8. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองยึดความเจริญเติบโต และพัฒนาการ
ของผูเรียนเปนศูนยกลาง จุดมุงหมายสําคัญคือสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน

9. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองมีความยึดหยุน พอที่จะปรับให
สอดคลองกับความตองการการจัดการเรียนการสอน ตั้งแตดานอาคาร หลักสูตร กระบวนการสอน
อุปกรณ และการกําหนดมาตรฐาน ตองปรับใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน

ยุพิน ยืนยง (2553 : 53) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียนมีความจําเปนสําหรับครู
เพราะการนิเทศภายในโรงเรียนเปนการนําเอาความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกสูภายในโรงเรียน
ใหครูเกิดการพัฒนาการทํางานของตนเอง แตการนิเทศจากภายนอกโรงเรียนไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของโรงเรียนได เนื่องจากจํานวนศึกษานิเทศกก็มีนอย เวลาออกเยี่ยมเยียนแนะนําและ
ติดตามผลในเรื่องตาง ๆ มีจํากัด จึงมีหลักสําคัญท่ีตองมีการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนได คือ

1. การใหการบริการของผูนิเทศจากภายนอกโรงเรียนมีขอจํากัด
2. การนิเทศภายในโรงเรียน เปนการนิเทศท่ีตรงตามความตองการท่ีสุด เพราะผูนิเทศ

อยูภายในโรงเรียน รูปญหาของตนเองอยางแทจริง
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3. บุคลากรภายในโรงเรียน มีความรูความสามารถมากกวาเดิม ซึ่งเปนประโยชนตอ
กระบวนการนิเทศเปนอยางดี

4. เปนการสงเสริมใหครู อาจารยเกิดการทํางานโดยรูจักคิดและแกปญหากันเอง
แทนการชวยเหลือจากบุคลากรท่ีอยูภายนอกโรงเรียน

5. สามารถควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานหรือผลการนิเทศไดตลอดเวลา
สรุปไดวา หลักสําคัญการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การดําเนินการอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง ตรงกับความตองการของครู เพ่ือปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และสรางบรรยากาศอยางเปนกันเองตามหลักประชาธิปไตย สรางสรรคยืดหยุนและเชื่อในความสามารถ
และศักยภาพของแตละบุคคลเกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอกันในการทํางาน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการนิเทศภายในโรงเรียน
การนิเทศภายในโรงเรียนเปนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนซึ่งจะสงผลถึงความกาวหนา

ทางการศึกษาของนักเรียน ซึ่งบุคลากรท่ีทําหนาท่ีนิเทศภายในโรงเรียนจะตองเปนผูท่ีสามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนได มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงบุคคลท่ีทําหนาท่ีนิเทศ
ภายในโรงเรียน อาทิเชน

วัชรา เลาเรียนดี (2553 : 130) การนิเทศภายในสถานศึกษาเปนกระบวนการทํางานรวมกัน
ระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหดีข้ึน บุคลากรดังกลาวสามารถ
แบงได 3 ฝาย คือ

1. ผูนิเทศ หมายถึง บุคลากรภายในสถานศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการ
ครูหัวหนาสายชั้น ครูหัวหนากลุมประสบการณ ครูวิชาการสถานศึกษา ตลอดจนถึงครูผูสอน
ท่ีมีความรูความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ ท่ีทางสถานศึกษามอบหมายใหทํา
หนาท่ีชวยเหลือครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีข้ึน

2. ผูรับการนิเทศ หมายถึง ครูภายในสถานศึกษาที่ไดรับประโยชนจากการนิเทศ
ทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งทําใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

3. ผูสนับสนุนการนิเทศ หมายถึง ผูท่ีจะชวยใหการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา
บรรลุเปาหมาย ไดแก ผูบริหารในระดับท่ีสูงข้ึนไปจากสถานศึกษา ศึกษานิเทศกและอาจรวมไปถึง
บุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา

ผูบริหารสถานศึกษากับการนิเทศภายในสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะหัวหนาสถานศึกษายอมเปนหัวใจสําคัญของการจัดการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา เพราะผูบริหารสถานศึกษามีบทบาท เปนท้ังผูใหการนิเทศและสนับสนุนการนิเทศ
ฉะนั้นความเอาใจใสของผูบริหารสถานศึกษา จึงมีผลตอบรรยากาศและผลสัมฤทธิ์ของโครงการนิเทศ
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ภายในอยางยิ่ง ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทตอการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งนักการศึกษา
ท่ีไดใหความรูเก่ียวกับเรื่องนี้ ไดแก

วัชรา เลาเรียนดี (2553 : 132 - 133) ผูบริหารจะตองดําเนินการ ดังนี้
1. สงเสริมใหครูมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาแผนการจัด

การนิเทศภายในสถานศึกษากับผูนิเทศและครู โดยเปนประธานของคณะกรรมการ
2. พิจารณาอนุมัติโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับนโยบายและแผนงาน

ของสถานศึกษา
3. ใชเทคนิคการบริหารมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษา
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการนิเทศภายในการนิเทศภายในสถานศึกษา

ปจจุบันการนิเทศการศึกษาไดรับความเอาใจใสและใหความสําคัญมากขึ้น ทั้งนี้เพราะสภาพ
การเปลี่ยนแปลงในการดํารงชีวิตในสังคมของเราเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ววิทยาการใหม ๆ และ
เทคโนโลยีตาง ๆ ไดเขามาเก่ียวของกับชีวิตและการงานอยางมากมาย การศึกษาซึ่งมีสวนสําคัญ
ในการพัฒนาเยาวชนและพลเมืองของชาติใหสอดคลองกับสภาพการดํารงชีวิตในปจจุบัน ซึ่งเปน
พ้ืนฐานการดํารงชีวิตในอนาคตไดดีนั้น จาตองไดรับการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน จึงมีความจําเปน
ท่ีจะตองเนนหนักในงานดานการนิเทศการศึกษา

กลาวโดยสรุป ผูบริหารมีความสําคัญตอการนิเทศการศึกษา เนื่องจากงานนิเทศการศึกษา
เปนงานของผูบริหาร เปนทั้งผูใหการนิเทศและสนับสนุนการนิเทศ เพราะในการบริหารงานนั้น
ผูบริหารจะตองพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนควบคูไปดวยการสนับสนุนการสอน การควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพการสอน สัมฤทธิผลของการสอน และการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหบุคลากรเหลานั้น
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การที่ผูบริหารมีการนิเทศการศึกษาควบคูไปดวย
จึงกลาวไดวา ผูบริหารคนนั้นทํางานไดอยางสมบูรณ นอกจากนี้การนิเทศภายในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาจะประสบผลสําเร็จหรือไมข้ึนอยูกับการใหความสนใจและเอาใจใสของผูบริหารสถานศึกษา
หรือผูบริหารโรงเรียนเปนสําคัญ ทําใหการดําเนินการนิเทศประสบผลสําเร็จและบรรลุจุดมุงหมาย
ท่ีตั้งไว

บทบาทของครูกับการนิเทศภายในโรงเรียน
ครูผูสอนถือวามีบทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีจะชวยใหการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประสบ

ผลสําเร็จมากนอยเพียงใด เพราะครูเปนผูปฏิบัติงานยอมจะทราบถึงปญหาตาง ๆ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนไดดี ถาครูไมใหความรวมมือการนิเทศภายในโรงเรียนก็จะไมบังเกิดผล ดังนั้น
จึงมีนักการศึกษาไดเสนอบทบาทของครูผูสอนตอการนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังนี้



74

ชัยชนะ สระทองทา (2552 : 2) ไดกลาววา ครูผูสอนเปนผูมีบทบาทเก่ียวของโดยตรงตอการ
นิเทศภายในโรงเรียน ใครจะเปนผูนิเทศก็ตามแตผูปฏิบัติสวนมากจะเปนครูผูสอนจึงยอมทราบปญหา
เก่ียวกับการเรียนการสอนไดดี บทบาทของครูในการนิเทศภายในโรงเรียนไวดังนี้

1. ครูยอมกอใหเกิดการนิเทศการศึกษา ครูจะทราบสภาพการเรียนการสอนไมนอยกวา
ผูบริหารโรงเรียน

2. ครูจะตองใหความรวมมือในการนิเทศการศึกษา หมายถึง การเอาใจใสตอการปรับปรุง
การเรียนการสอนตามท่ีไดรับการนิเทศ

3. ครูยอมจะมีสวนรวมการนิเทศการศึกษา ถึงแมวาครูไมมีหนาที่นิเทศการศึกษา
โดยตรงแตมิไดหมายความวาจะไมมีการเก่ียวของกับการนิเทศการศึกษาก็หามิได เพราะผูนิเทศ
การศึกษาท่ีดีควรจะรูวาครูคนใดมีความรูความสามารถเดนทางใด และใชประโยชนจากการนิเทศ
การศึกษา เชน ใหสาธิตการสอน รวมเปนวิทยากร รวมอภิปราย เปนตน

4. ครูเปนผูนิเทศการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนอาจมอบหมายใหครูท่ีมีความสามารถสูง
ทําการนิเทศได โดยมอบหมายใหเปนผูนิเทศภายในโรงเรียน

สรุปไดวา ครูผูสอนเปนผูมีบทบาทสําคัญท่ีสุด ท่ีจะทําใหการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายท่ีวางไว ท้ังนี้เพราะครูผูสอนเปนผูมีบทบาทท้ังฝายรับ
และฝายใหการนิเทศภายในโรงเรียน ถาครูไมใหความรวมมือ งานนิเทศภายในโรงเรียนจะประสบ
ความลมเหลวอยางสิ้นเชิง

การนิเทศการสอนภายในโรงเรียน
การนิเทศการสอนภายในโรงเรียนถือวามีความสําคัญ มีนักวิชาการไดใหความหมาย

ของการนิเทศการสอน ไวหลายทาน เชน
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552) การนิเทศการศึกษา หมายถึง การใหความชวยเหลือ แนะนํา

หรือปรับปรุงทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือใหสามารถดําเนินงานของตน
ไปไดดวยดี โดยผูนิเทศควรเอาใจใส ในการสํารวจตรวจสอบเพ่ือดูแลแนะนําการจัดการเรียนการสอน
ของบุคลากรในสถานศึกษา ใหมีความสามารถในการทํางานอยางดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสําคัญ
และจําเปนดังนี้

1. สภาพสังคมเปลี่ยนไปทุกขณะ การศึกษาจําเปนตองเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมดวย การนิเทศการศึกษาจะชวยทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงข้ึนในองคการ
ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา

2. ความรูในสาขาวิชาตาง ๆ เพ่ิมข้ึนโดยไมหยุดยั้ง แมแนวคิดในเรื่องการจัดกระบวนการ
เรียนรูก็เกิดข้ึนใหมอยูตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะชวยทําใหครูมีความรูทันสมัยอยูเสมอ
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3. การแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูพัฒนาขึ้น
จําเปนตองไดรับการชี้แนะหรือการนิเทศการศึกษาจากผูชํานาญการโดยเฉพาะ จึงจะทําใหแกไขปญหา
ไดสําเร็จลุลวง

4. การศึกษาของประเทศเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะตองมีการ
ควบคุมดูแลดวยระบบการนิเทศการศึกษา

5. การศึกษาเปนกิจกรรมท่ีซับซอน จําเปนท่ีจะตองมีการนิเทศ เพ่ือเปนการใหบริการ
แกครูท่ีมีความสามารถตาง ๆ กัน

6. การนิเทศการศึกษาเปนงานท่ีมีความจําเปนตอความเจริญงอกงามของครู แมวาครู
จะไดรับการฝกฝนมาอยางดีแลวก็ตาม แตครูก็จะตองปรับปรุงฝกฝนตนเองอยูเสมอในขณะท่ีทํางาน
ในสถานการณจริง

7. การนิเทศการศึกษา มีความจําเปนตอการชวยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม
8. การนิเทศการศึกษามีความจําเปนตอการทําใหครูเปนบุคคลท่ีทันสมัยอยู เสมอ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีอยูเสมอ
จากความสําคัญขางตนทําใหเราตองมีการนิเทศซึ่งเปรียบเสมือนกระจก ท่ีสะทอนการกระทํา

ของบุคลากรในสถานศึกษาวาทําไดดีมากนอยเพียงใด เม่ือเทียบกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ หรือเทียบกับ
เกณฑแลวไดมาตรฐานหรือไม จึงไมควรมองขามการนิเทศหรือทําแบบขอไปทีเพราะการนิเทศท่ีดี
จะทําใหบุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาไปในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสมตามความมุงหมายท่ีแทจริง
ของการนิเทศ

จอมพงศ มงคลวนิช (2555 : 131) การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ทํางานรวมกันของผูบริหารกับบุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งจะตองรวมมือกันชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหสูงขึ้น
ตามจุดมุงหมายท่ีทางสถานศึกษาคาดหวังไว

การนิเทศการสอนในโรงเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ซึ่งสามารถดําเนินไดหลายวิธีโดยผูทําหนาท่ีนิเทศอาจจะเปนผูปกครอง เพ่ือนครู ผูเชี่ยวชาญศึกษานิเทศก
หรือผูบริหารก็ได ดังเชน

กระบวนการนิเทศการสอน
กระบวนการในการนิเทศการสอน เปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง ผูนิเทศจะตองกําหนดข้ึน

ใชในการนิเทศ เพ่ือชวยใหงานนิเทศการสอนประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพกระบวนการในการ
นิเทศการสอน หมายถึง แบบแผนของการนิเทศท่ีลําดับข้ันตอนไวตอเนื่องอยางเปนระเบียบแบบแผน
นั้นจะตองเปนแบบแผนท่ีดี มีการออกแบบงาน การประสานงาน การอํานวยการ และการประเมิน
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สภาพการทํางานไวอยางเปนระบบกระบวนการนิเทศการสอนตามแนวคิดของนักวิชาการมีหลายทาน
ดังนี้

วัชรา เลาเรียนดี (2556 : 27) กระบวนการนิเทศการสอนไดสรุปวาท้ังการนิเทศการศึกษา
และการนิเทศการสอนเปนสวนสําคัญของกันและกัน การนิเทศการศึกษามีขอบเขตของการนิเทศ
ท่ีกวางกวา ไมเพียงแตเรื่องการนิเทศการสอนแตยังเกี่ยวของกับเรื่องอื่นที่เกี่ยวของกับการสอน
คือ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมใหม ๆ ที่สําคัญ
กระบวนการนิเทศการศึกษาสามารถนําไปใชในการนิเทศการสอนได เพียงแตเพ่ิมข้ันตอนการสังเกต
การสอนซึ่งถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการนิเทศการสอนโดยเฉพาะ

สําหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาหรือกระบวนการนิเทศการสอนไมจําเปนตองกําหนด
ตายตัววา ควรเปนกระบวนการก่ีข้ันตอน ซึ่งอาจจะมากกวา 8 ข้ันตอนหรือนอยกวา จะเห็นไดวา
แตกตางกันข้ึนอยูกับผูนําเสนอ กระบวนการซึ่งอาจมาจากผลการศึกษาตามหลักการแนวทางการนิเทศ
และบริบทความพรอมของผูเก่ียวของก็ได ข้ึนอยูกับวาจะแจกแจงพฤติกรรมการปฏิบัติในแตละข้ันตอน
ใหชัดเจนมากหรือนอยกวาแคไหนตามความเหมาะสมกับกลุมบุคคลท่ีจะรับการนิเทศ ท่ีสําคัญคือ
กระบวนการในการนิเทศการสอนควรจะประกอบดวยข้ันตอนการวางแผน ข้ันตอนการดําเนินการ
นิเทศ และข้ันตอนการวัดและประเมินผลการนิเทศ ซึ่งวัดและประเมินท้ังกระบวนการ และผลลัพธ
ของกระบวนการท่ีประกอบดวยสมรรถภาพของครู ของผูนิเทศ และผลการเรียนรูของนักเรียนอันเปน
เปาหมายท่ีสําคัญ

กระบวนการนิเทศการสอนมีจุดมุงหมายท่ีจะชวยเหลือและพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผูเรียน และชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติและผูท่ีเก่ียวของ ตลอดจน
ทําใหเกิดความม่ันใจและภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน Harris (1985) ไดสรุปกระบวนการจัดนิเทศ
การสอนไว 5 ข้ันตอน ซึ่งเขียนยอ ๆ วา POLCA โดยอธิบายไวดังนี้

1. กระบวนการวางแผน (Planning Process) หมายถึง การติดตามการนิเทศ จัดตาราง
ทํางาน ตารางการนิเทศ และทําโครงการตาง ๆ

2. กระบวนการจัดการ (Organizing Process) หมายถึง การจําแนกหนาท่ีเพ่ือขจัดปญหา
การซ้ําซอนของงาน ชี้แหลงขอมูลทางวิชาการ จัดวัสดุอุปกรณ การอํานวยความสะดวก การจัดใหมี
เครื่องมือเครื่องใชในสถานศึกษา

3. กระบวนการนํา (Leading Process) หมายถึง การแสดงภาวะผูนําของผูบริหาร
ในการตัดสินใจ ใหขอเสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนํา ใหกําลังใจ เสริมแรง เอาใจใสในเรื่องสวัสดีภาพ
ใชความสามารถในการสื่อสาร และมีความคิดริเริ่ม
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4. กระบวนการควบคุม (Controlling Process) หมายถึง การติดตามการทํางาน
ของบุคลากร เม่ือพบขอผิดพลาดหรือขอบกพรองผูนิเทศจะตองแกไขขอบกพรองนั้นดวยการสราง
ความเขาใจอันดีระหวางผูใหการนิเทศและผูรับการนิเทศ จะเห็นไดวา การควบคุมทางการนิเทศนั้น
เปนกระบวนการท่ีแตกตางไปจากการควบคุมทางการบริหาร

5. กระบวนการประเมิน (Assessing Process) ไดแก การประเมินผล การตัดสินใจ
การดําเนินการวิจัย และการวัดผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่สําคัญ คือ การพิจารณาผลงาน
ในเชิงปฏิบัติวาการนิเทศสงผลมากนอยเพียงใด และวัดผลอยางมีแบบแผนมีความเที่ยงตรงทั้งนี้
ควรมีการวิจัยดวย

เครื่องมือในการนิเทศการสอน
เครื่องมือในการนิเทศการสอนประกอบดวยเครื่องมือท่ีสําคัญ คือ

1. เครื่องมือสําหรับผูนิเทศหรือผูทําหนาท่ีนิเทศ และเครื่องมือการนิเทศการสอนสําหรับ
ผูนิเทศ/ผูทําหนาท่ีนิเทศ

1.1 โครงการนิเทศการสอน เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครู
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของนักเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดานใดดานหนึ่ง

1.2 แผนการนิเทศการสอนครู
1.3 เครื่องมือสังเกตการณสอนของครูและแบบประเมินสมรรถภาพการสอนของครู
1.4 ปฏิทินสังเกตการสอนของครู
1.5 แบบประเมินตนเองในการนิเทศการสอน
1.6 แบบประเมินโครงการนิเทศและแผนการสอน
1.7 แบบสอบถามความคิดเห็นของครู
1.8 แบบรายงานผลการนิเทศการสอน

2. เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการนิเทศของครู
2.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนหรือโครงการวิจัยในชัน้เรียนเพ่ือปรับปรุง

พัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียน
2.2 แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนท่ีไดเลือกใชรวมกับผูนิเทศ
2.3 แบบวัดผลการเรียนรูของนักเรียน
2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
2.5 แบบประเมินสมรรถนะการสอนของตัวเองและแบบประเมินสมรรถนะการนิเทศ

ของผูนิเทศ
2.6 แบบบันทึก Journal Writing ของตัวเอง (ครู/ผูรับการนิเทศและของนักเรียน)
2.7 แบบรายานผลการนิเทศ (สําหรับการทําหนาท่ีเปนผูนิเทศในเวลาเดียวกัน)
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กลาวโดยสรุป การดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนจะตองจัดกระบวนการนิเทศอยางมี
แบบแผนตามลําดับข้ันตอนตอเนื่องกันอยางมีระบบตามวิธีการทางวิทยาศาสตร หรือดวยเหตุผล
และความเปนไปได นั่นคือ จะตองประกอบดวยการวางแผนการนิเทศ การใหความรูในสิ่งท่ีจะตองทํา
การลงมือปฏิบัติ การสรางขวัญและกําลังใจ การประเมินผลและกระบวนการดําเนินงาน และประสบ
ผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด การปรับปรุงแกไขเพ่ือพัฒนาการนิเทศใหมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน

กระบวนการนิเทศภายใน

กรบวนการนิเทศภายใน เปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง มีนักวิชาการหลายคนไดเสนอ
กระบวนการในการนิเทศภายในไวดังตอไปนี้

วัชรา เลาเรียนดี (2553 : 27 - 28) ไดเสนอถึงกระบวนการนิเทศภายในท่ีเปนการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง ดังนี้

1. วางแผนรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ (ครูหรือคณะครู)
2. เลือกประเด็นหรือเรื่องท่ีสนใจจะปรับปรุงและพัฒนา
3. นําเสนอโครงการท่ีจะพัฒนาและข้ันตอนการปฏิบัติใหผูบริหารโรงเรียนไดรับทราบ

เพ่ืออนุมัติการดําเนินการ
4. ใหความรูหรือแสวงหาความรูจากเอกสารตาง ๆ และการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เก่ียวกับเทคนิคการสังเกตการสอนในชั้นเรียนและความรูเก่ียวกับวิธีการสอนและนวัตกรรมใหม ๆ
ท่ีนาสนใจ

5. จัดทําแผนการนิเทศ กําหนด วัน เวลา ที่จะสังเกตการสอน ประชุมปรึกษาหารือ
เพ่ือเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ

6. ดําเนินการตามแผนการนิเทศท่ีไดวางไวโดยครูและผูนิเทศ (แผนการจัดการเรียนรู
และแผนการนิเทศ)

7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุงและพัฒนารายงานผลสําเร็จ
นอกจากนี้สามารถนํากระบวนการบริหารมาประยุกตใชในการศึกษาไดอีกดวย ดังเชน

กระบวนการบริหารของ Luther Gulick. (2012). ซึ่งไดรับความนิยมยกยองมากท่ีสุด โดยมีชื่อวา
POSDCORB และมีข้ันตอนท่ีจะกลาวถึง ดังนี้

1. Planning (P) หมายถึง การวางแผนหรือวางโครงการอยางกวาง ๆ วามีงานอะไรบาง
ท่ีตองปฏิบัติตามลําดับ วางแผนวิธีปฏิบัติพรอมดวยวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานนั้น ๆ กอนลงมือ
ปฏิบัติการ
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2. Organizing (O) หมายถึง การจัดรูปโครงการ หรือเคาโครงการ หรือเคาโครงของ
การบริหาร โดยกําหนดอํานาจหนาท่ีของหนวยงานยอย หรือตําแหนงตาง ๆ ของหนวยงานใหชัดเจน
พรอมดวยกําหนดลักษณะและวิธีการติดตองาน สัมพันธกันตามลําดับขั้นแหงอํานาจหนาที่สูงต่ํา
ลดหลั่นกันไป

3. Staffing (S) หมายถึง การบริหารงานอันเก่ียวกับตัวบุคคล หรือเจาหนาท่ีทุกประเภท
ของหนวยงาน การบริหารงานบุคคลดังกลาว รวมตั้งแตการแสวงหาคนมาทํางานการบรรจุแตงตั้ง
การฝกอบรมและการพัฒนาบุคคลท่ีบรรจุแตงตั้งไวแลว การบํารุงขวัญ การเลื่อนข้ันและการลดข้ัน
ตลอดจนการพนจากงาน และการบํารุงรักษาสภาพการทํางานท่ีดีและมีประสิทธิภาพใหคงอยูลอดไป

4. Directing (D) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ หลังจากไดวิเคราะหและพิจารณา
โดยรอบคอบแลว รวมท้ังการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามคาสั่งนั้น ๆ ในฐานะผูบริหารเปน
ผูบังคับบัญชาของหนวยงาน

5. Coordinating (Co) หมายถึง การประสานงานหรือสื่อสัมพันธหนวยงานยอย
หรือตําแหนงตาง ๆ ภายในองคการหรือสํานักงานใหญ เพื่อกอใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ไมมีการซ้ําซอนหรือขัดแยงกัน แตทุกหนวยงานทํางานประสานกลมกลืนกัน เพ่ือวัตถุประสงคหลัก
ขององคการหรือหนวยงานใหญรวมกัน

6. Reporting (R) หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชา หรือไปยังหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของท้ังเบื้องบนและเบื้องลาง การเสนอรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบความกาวหนาของงาน
ทุกระยะ สะดวกแกการประสานงานกับหนวยอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกันควรเสนอรายงานหรือผูใตบังคับบัญชา
ทราบดวย จะเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวย

7. Budgeting (B) หมายถึง การจัดทํางบประมาณการเงิน การวางแผนหรือโครงการ
ในการจายเงิน การบัญชี และการควบคุมดูแลการใชจายเงินหรือตรวจสอบบัญชีโดยรอบคอบและ
รัดกุม

Lussier (2007 : 192 - 193) กลาววาการนิเทศงานในการสอนงาน (Coaching) ตองประกอบ
ดวยการมีสวนรวมของพยาบาลประจําการ ในดานตาง ๆ ดังนี้

1. ดานการนิเทศงานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบัน
2. ดานการสรางความเห็นชอบรวมกันในการปฏิบัติงาน
3. ดานการกําหนดกิจกรรมงานท่ีตองการเปลี่ยนแปลง
4. ดานการประเมินติดตามการปฏิบัติงานภายหลังการนิเทศ

ดังนั้น กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนครั้งนี้จึงใชกรอบแนวคิดของการปฏิรูประบบ
ราชการ โดยเนนท่ีความถูกตอง รวดเร็ว ความมีคุณธรรม การมีสวนรวมในการนิเทศของกระบวนการ
นิเทศภายใน 5 ดาน ซึ่งประกอบดวยกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเปนกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีสุด
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โดยเปนการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ขั้นตอน
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประกอบดวย การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา การวางแผน
การสรางสื่อ เครื่องมือและพัฒนาวิธีการ การประเมินผลและรายงานผล ดังแสดงตามภาพท่ี 2.1

แผนภูมิแสดงข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียน

ภาพท่ี 2.2 แสดงข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียน
ท่ีมา : กรองทอง จิรเดชากุล (2550) คูมือการนิเทศภายในโรงเรียน

จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการนิเทศภายใน ผูวิจัย
จึงนํามาสังเคราะหเพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ดังตารางท่ี 2.2 ดังนี้

การศึกษาสภาพปจจุบัน
ปญหา และความตองการ

การวางแผน
และกําหนดทางเลือก

การสรางสื่อ เครื่องมือ
และพัฒนาวิธีการ

การประเมินผล
และรายงานผล

การปฏิบัติการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
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ตารางท่ี 2.2 การสังเคราะหการนิเทศภายในโรงเรียน
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1. การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ √ - √ - √ √ √ *
2. การวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก √ √ √ √ √ √ √ *
3. การปฏิบัติการนิเทศ √ √ √ √ √ √ √ *
4. การประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล √ √ √ √ √ √ √ *
5. การสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ - √ √ - √ √ √ *
6. การใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ √ - - √ - - - -
7. การสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ - √ - √ - - - -
8. วินิจฉัย สั่งการ ควบคุมกํากับติดตาม √ √
9. จัดสรรงบประมาณ √ -

จากตารางท่ี 2.2 ผูวิจัยไดการสังเคราะหการนิเทศภายในโรงเรียนจาก Luther Gulick
(2012), Harris, Ben M. (1985), Lussier (2007), เอกนรินทร บุญยะโพธิ์ (2557), ภัทราวลัย ลิ้นโป
(2557), กรองทอง จิรเดชากุล (2550), อรรถพร เกตุแกว (2558) สรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียน
เปนงานท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูวิจัยไดยึดใชเปน
แนวทางในการวิจัย ครอบคลุม 5 ดาน ดังนี้

1. การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ
2. การวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก
3. การสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ
4. การปฏิบัติการนิเทศ
5. การประเมินผลการนิเทศและรายงายผล
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จากข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียน มีนักวิชาการและนักวิจัยไดใหความหมายและกลาวถึง
ดังตอไปนี้

1. การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ
มีนักวิชาการและนักวิจัยหลายทานไดกลาวถึงการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และ

ความตองการ ไวดังตอไปนี้
วัชรา เลาเรียนดี (2556 : 228) ไดกลาววา การศึกษาความตองการจําเปนและปญหา

กอนเสนอโครงการนิเทศควรมีการรวมมือกันศึกษาสภาพปญหาตาง ๆ เพ่ือจัดลําดับความจําเปน
ในการปรับปรุงและพัฒนาหรือจัดลําดับความสําคัญของปญหาในการจัดการเรียนการสอนของครู
แตละชั้น แตละกลุมสาระการเรียนรู สอบถามความตองการและความสนใจในโครงการนิเทศและ
วิธีการนิเทศ

วีระศักดิ์ ชมพูคํา (2550 : 275 - 277) ไดกลาววา ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และ
ความตองการ เปนข้ันเริ่มตนท่ีจะไดขอมูลจากการศึกษา เพ่ือไปประกอบการตัดสินใจ การวางแผน
และกําหนดทางเลือกตอไป ในการพัฒนาครูจะตองพัฒนาใหตรงกับความตองการของครูข้ันตอน
การพัฒนาการเรียนการสอน จึงควรเริ่มท่ีการหาความตองการจําเปนของครูโดยใชวิธีการตาง ๆ ไดแก
สัมภาษณครูผูสอน สัมภาษณนักเรียน ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สํารวจความตองการ และ
การเยี่ยมเยียนและดูการจัด การเรียนการสอนในโรงเรียนเปนตน

ณรงศักดิ์ ไชยชมพู (2550 : ก) ไดศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนเอกชน ในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาลําปาง เขต 1 พบวาปญหาการนิเทศภายในท่ีสําคัญคือ การกําหนดปญหาและความตองการ
นิเทศภายในยังไมเปนระบบและชัดเจน ครูผูสอนกับผูดําเนินการนิเทศไมไดวางแผนการนิเทศรวมกัน
ขาดงบประมาณในการสรางสื่อเครื่องมือการนิเทศภายใน ผูนิเทศปฏิบัติการนิเทศไมสมํ่าเสมอและ
ตอเนื่อง และมีการรายงานผลการนิเทศใหทราบอยางชัดเจน สาหรับแนวทางพัฒนาการนิเทศภายใน
ของโรงเรียนเอกชน ไดแก ควรมีการศึกษาสภาพปญหาและความตองการอยางเปนระบบ ควรมี
การวางแผนดําเนินการนิเทศภายในอยางเปนระบบ ควรสรางสื่อและเครื่องมือการนิเทศภายในใหมี
ความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ ควรมีการประชุมใหความรู ความเขาใจในกระบวนการนิเทศ
กอนเขาทําการนิเทศและควรมีการประเมินผล รายงานผลการนิเทศใหทราบอยางท่ัวถึงและชัดเจน

สภาพปจจุบัน เปนสภาพท่ีเปนจริงและกําลังเปนอยูในปจจุบัน สวนความตองการ
หมายถึง เปนจุดสุดทายท่ีตองการจะไปถึง เปนสภาพท่ีคาดหวังวาจะเกิด อยางไรก็ตามการกําหนด
สภาพท่ีตองการและคาดหวังวาจะเกิดนั้น มิใชจะกําหนดลอย ๆ ตามใจใครก็ได แตตองกําหนด
โดยคํานึงถึงองคประกอบมากมายท่ีควรจะนํามาศึกษาและพิจารณาประกอบ คือ

1) นโยบายของสถานศึกษาในดานการนิเทศ
2) ปญหาปจจุบันท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา
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3) ขอมูลท่ีไดจากกสภาพปจจุบัน หมายถึง สิ่งท่ีมีอยูท้ังทรัพยากรบุคคลและวัตถุ
4) ผลการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอสภาพปญหาและความตองการการนิเทศ

จากการศึกษาและสํารวจโดยเฉพาะ เมื่อพิจารณาจากสภาพปจจุบันกับสภาพ
ท่ีตองการแลว สถานศึกษาก็จะพบวามีงานมากมายท่ีตองดําเนินการในเวลาเดียวกัน แตสถานศึกษา
ก็มีขอจํากัดทั้งในดานบุคคล งบประมาณ และทรัพยากรอื่น จึงจําเปนตองจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหาและความตองการ โดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้

1) ขนาดและขอบขายของปญหาท่ีเกิดข้ึน
2) ความรุนแรงของปญหาท่ีเกิดข้ึน
3) ขอจํากัดของทรัพยากรท่ีมีอยู
4) นโยบายและความตองการเรงดวนในเรื่องนั้น ๆ เม่ือไดศึกษาสภาพปจจุบัน

ปญหาและความตองการการนิเทศแลว ก็จะไดวางแผน การจัดโครงการการนิเทศ
ศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา (2554) ไดกลาวถึง การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและ

ความตองการในการนิเทศเปนข้ันตอนท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดกอนท่ีผูนิเทศจะดําเนินการนิเทศ
ผูนิเทศตองทราบสภาพปญหาและความตองการของผูรับการนิเทศ สภาพปจจุบันเปนสภาพท่ีเปนจริง
และกําลังเปนอยูในปจจุบัน สวนความตองการหมายถึง เปนจุดสุดทายท่ีตองการจะไปถึง เปนสภาพ
ท่ีคาดหวังวาจะเกิด

จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ
หมายถึงการวิเคราะหสาเหตุของปญหา เพื่อกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหาทําการสํารวจ
ความตองการของครู ดานการพัฒนาตนเองเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพ ดานการพัฒนาโรงเรียน สภาพ
หองเรียน สภาพแวดลอมท่ัวไป สิ่งอํานวยความสะดวก การจัดทําแฟมขอมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ประชุม วิเคราะห ขอมูลการนิเทศภายในโรงเรียนทําใหนักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง
มีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาเลาเรียนพัฒนาคุณภาพหรือยกระดับคุณภาพของนักเรียนใหสูงข้ึน

2. การวางแผนการนิเทศงานสอน และการกําหนดทางเลือก
การวางแผน คือ การคิดหาแนวทางเลือกลวงหนาท่ีดีท่ีสุดในการใชทรัพยากรท่ีมีอยู

อยางประหยัด ใหไดผลคุมคาท่ีสุด โดยการดําเนินการตามข้ันตอนอยางระบบแบบแผน เพ่ือใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว

การวางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศ การวางแผนตามลักษณะงานนิเทศภายใน
โรงเรียน หมายถึง วิธีการอาศัยหลักการ และเหตุผลและขอมูลท่ีจะไดจากการศึกษาสภาพปจจุบัน
และปญหาความตองการของสถานศึกษาวา มีความตองการนิเทศในดานใดบางแลวมาจัดทําแผน
และโครงการตอไป ในการวางแผนยังกําหนดวิธีการวาจะทําอยางไร โดยกําหนดเปนข้ันตอนท่ีตอเนื่อง
และสัมพันธกัน
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การจัดทําแผนงานและโครงการนั้น ตองจัดทําลวงหนากอนท่ีจะดําเนินการนิเทศ เชน
ถาตองการนิเทศในเรื่องการสอน จากการศึกษาพบวา ครูอาจารยยังขาดการนําสื่อการสอนมาใชยังใช
วิธีสอนแบบบรรยายมากกวาวิธีสอนอ่ืน จึงควรจัดแผนงานและโครงการนิเทศในดานการสงเสริม
การใชสื่อการสอน โครงการสาธิตการสอนแบบตาง ๆ เปนตน

การจัดทําแผนงานและโครงการ ถือเปนสวนหนึ่งของการจัดทํารายละเอียดของแผน
ซึ่งเปนการกําหนดวัตถุประสงคใหเฉพาะมากข้ึนและกําหนดเปาหมายใหชัดเจนข้ึน ดังนี้

1. แจกแจงกิจกรรมนิเทศท่ีจะทําในโครงการนั้น
2. กําหนดแผนงานการนิเทศ รวมถึงการกําหนดหนวยปฏิบัติคาใชจาย เวลาและ

สถานท่ี เปนตน
3. จัดทํางบประมาณโครงการ การขออนุมัติ และการดําเนินงาน

วีระศักดิ์ ชมพูคํา (2550 : 275 - 277) ไดกลาววา การวางแผนและกําหนดทางเลือก
การวางแผนคือการพิจารณาและตัดสินใจอยางมีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตรในการกําหนด
วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีพึงประสงคซึ่งรวมถึงการกําหนดการเลือก การปฏิบัติรายละเอียด
ข้ันตอนการทํางาน อยางมีระบบ ท่ีสะดวกแกการปฏิบัติ และเปนทางเลือกที่ดีที่สุดโดยโรงเรียน
จะตองรวมกันวางแผน จัดทําเปนโครงการนิเทศภายในโรงเรียนข้ึนอยางชัดเจน และชารี มณีศรี
(2548 : 202 – 203) ไดกลาววา การวางแผน นําเอาทางเลือกในข้ันท่ี 1 มากําหนดรายละเอียด
ของกิจกรรม โดยเขียนเปนโครงการนิเทศ ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ คือ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบโครงการ แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ การประเมิน
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ

ชฎาภรณ ไชยยา (2555) ไดนําเสนอการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยมีลักษณะ
ดังนี้

1. ผูบริหารโรงเรียนประชุมปรึกษาคณะครูเตรียมการวางแผนนิเทศภายใน
โรงเรียน

2. ผูบริหารโรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
3. คณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา

และความตองการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4. คณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนเสนอแผนการดําเนินงาน

การนิเทศภายในโรงเรียน
5. ผูบริหารโรงเรียนประสานศึกษานิเทศกของหนวยงานตนสังกัดใหความรู

คณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายในดานเทคนิคการนิเทศภายในโรงเรียน
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6. คณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนเขารับการพัฒนาความรู
เก่ียวกับการนิเทศภายในโรงเรียน

7. คณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนรวมกันกําหนดจุดมุงหมาย
เนื้อหา ออกแบบการนิเทศ จัดทาแผน สื่อ และเครื่องมือการนิเทศ

8. คณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนกําหนดปฏิทินการนิเทศและ
กรอบการประเมินแผนการนิเทศภายในโรงเรียน

ศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา (2554) ไดกลาวถึง การวางแผนและกําหนดทางเลือก
การวางแผนการนิเทศไววา การวางแผนท่ีดีงานสําเร็จแลวครึ่งหนึ่ง การวางแผนนับวามีสวนสําคัญ
ของความสําเร็จหรือความลมเหลวของงาน การวางแผนเปนจุดเริ่มตนของการกําหนดวัตถุประสงค
นโยบาย หลักวิธีการทางานและ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2556) มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1. วางแผนการดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัด

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม มีรายละเอียดดังนี้
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล

การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ผูอํานวยการ เจาหนาท่ีในสํานักท่ีเก่ียวของ

1.2 ประชุมวางแผนการดําเนินงานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผล การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

1.3 จัดทําแนวทางการดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผล การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยจัดทําเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)
และจัดพิมพเปนรูปเลมเอกสาร

1.4 จัดทําเครื่องมือ และปฏิทินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

1.5 สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดย พัฒนาผูนิเทศทุกระดับ ท้ังในระดับสํานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียน ดังนี้

1.5.1 จัดทําสื่อวีดีทัศนประกอบการอบรมทางไกลสําหรับผูนิเทศ
กํากับติดตามประเมินและรายงานผล
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1.5.2 ประชุมเตรียมการคณะทํางานเพ่ือจัดอบรมทางไกลโดยใช
การถายทอดสดผานดาวเทียม และสื่อวีดิทัศนการเสวนาเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

1.5.3 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พรอมท้ังศึกษาดูงานการจัดการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนตนทางและโรงเรียนปลายทาง

1.5.4 จัดอบรมทางไกลผานดาวเทียมไปยังผูนิเทศระดับสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับโรงเรียน เพื่อสรางความรู ความเขาใจกระบวนการดําเนินงานนิเทศ
กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

1.5.5 ประชุมชี้แจงสรางความเขาใจกระบวนการปฏิบัติงานใหกับ
บุคลากร ท่ีเก่ียวของในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1.5.6 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ือการบริหารจัดการและนิเทศ
กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา การวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก หมายถึง
กระบวนการในการเตรียมขอมูลเพื่อวางแผนการนิเทศ โดยใชขอมูลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน
ปญหา และความตองการ โดยคณะครูและผูที่เกี่ยวของในการสรางสื่อเครื่องมือสําหรับการนิเทศ
การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ การวางแผน
การกระจายทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
เผยแพรแผนปฏิบัติการนิเทศ แตงตั้งคณะกรรมการการนิเทศ การประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ
จัดกิจกรรมการนิเทศภายใน การประสานงานใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางประหยัด ใหไดผลคุมคาท่ีสุด

3. การสรางสื่อ และเครื่องมือท่ีใชในการนิเทศ
สื่อและเครื่องมือ มีความสําคัญตอการนิเทศการศึกษาอยางมาก เพราะจะชวยให

การนิเทศการศึกษา การบริหารงานโรงเรียน การเรียนการสอน ดําเนินการไปอยางเรียบรอย
วีระศักดิ์ ชมพูคํา (2550 : 275 - 277) ไดกลาววา การสรางและพัฒนาสื่อ เครื่องมือ

หรือวิธีการนิเทศ ข้ันนี้เปนการกําหนดหลักสูตรหรือเนื้อหาสาระในการนิเทศ โดยนําผลที่ไดจาก
การสํารวจความตองการจําเปน การจัดเตรียมเอกสารท่ีใชในการนิเทศ สื่อตาง ๆ เชน สไลด วีดีทัศน
วีซีดี กําหนดรายละเอียดของวิธีการนิเทศและวิธีติดตามผลและการรายงาน

ศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา (2554) ไดกลาวถึงการสรางและการใชเครื่องมือในการ
นิเทศวา เครื่องมือท่ีใชในการนิเทศจะแตกตางกันไปตามกิจกรรมการนิเทศ เชน เครื่องมือในการประชุม
ปฏิบัติการจะไมเหมือนกับเครื่องมือในการประชุมปรึกษาหารือ หรือเครื่องมือในการเยี่ยมชั้นเรียน
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จะไมเหมือนกับเครื่องมือสังเกตการสอน เครื่องมือท่ีดีจะมีลักษณะและรายละเอียดที่เปนไปตาม
ขอตกลงระหวางครูและผูนิเทศ การใชเครื่องมือในการนิเทศจะทาใหผูนิเทศสามารถวิเคราะหขอมูล
และใหความชวยเหลือครูในการปรับปรุงพฤติกรรมการสอนไดอยางถูกตอง

จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา การสรางสื่อ และเครื่องมือที่ใชในการนิเทศ คือ
การพิจารณาขอมูลการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการเลือกสื่อและเครื่องเพ่ือตรวจ
คุณภาพการศึกษา มีการศึกษารายละเอียดของสื่อและเครื่องมือมีลักษณะเฉพาะจุดดี จุดเดน
ดําเนินการสรางเครื่องตามวัตถุประสงคและรูปแบบท่ีกําหนดไว จัดสรรงบประมาณสงเสริมสนับสนุน
การใชสื่อ เครื่องมือ มีการทดลองใชสื่อ เครื่องมือกอนนําไปใชทุกครั้ง ปรับปรุงใหมีความบกพรอง
นอยท่ีสุด จัดเตรียมเอกสารหรือสื่อตาง ๆ ใหพรอม ผูรับการนิเทศใชสื่อ เชนคูมือครู แผนการสอน
ชุดการเรียน คูมือครู แผนการสอน ชุดการเรียน แบบเรียน และประเมินผลการใชสื่อ เพ่ือการเรียน
การสอน ผูรับการนิเทศตองพัฒนาสื่อใหดียิ่งข้ึน เพราะจะชวยใหการนิเทศการศึกษา การบริหารงาน
โรงเรียน ตลอดจนการเรียนการสอน ดําเนินการไปอยางเรียบรอย

4. การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน
การปฏิบัติการตามแผนท่ีวางไว ถือเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ แผนงานหรือโครงการจะมี

ความสมบูรณเพียงใดก็ตาม หากไมนํามาปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมไดก็ไมมีประโยชนอันใด การดําเนินงาน
นิเทศเปนการนําแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติเพ่ือใหไดตามความตองการหรือเปาหมายท่ีวางไว
ซึ่งจะมีรายละเอียดแตละข้ันตอน ดังนี้

1) การใหความรูในงานที่ปฏิบัติ เปนการใหความรูความเขาใจถึงสิ่งที่จะ
ดําเนินการวา จะตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง จะมีข้ันตอนในการดําเนินงานอยางไร
และจะทําอยางไรที่จะทําใหไดผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ เปนความจําเปนสําหรับการนิเทศ
ท่ีจะจัดข้ึนใหม เพ่ือจะไดสรางความเขาใจกันและทําใหการนิเทศนั้นไดผล

2) การปฏิบัติงานประกอบดวยการปฏิบัติงานท่ีไดรับความรวมมือจากทุกฝาย
คือ

2.1) ผูรับการนิเทศ เปนขั้นที่ผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติงาน ตามความรู
ความสามารถท่ีไดรับ

2.2) ผูใหการนิเทศ เปนข้ันท่ีผูใหการนิเทศจะทําการนิเทศ และดูแลใหผูรับ
การนิเทศไดทํางานสําเร็จตามท่ีวางไว

2.3) ผูบริหาร เปนผูท่ีสนับสนุนการนิเทศ ผูบริหารสถานศึกษาจะใหการ
สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ คาใชจาย วัสดุอุปกรณ ตลอดจนเครื่องใชตาง ๆ ท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางไดผล
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3) การสรางขวัญและกําลังใจ ผูรับการนิเทศควรไดรับการเสริมกําลังใจ
โดยเฉพาะจากฝายบริหารเพ่ือใหผูรับการนิเทศมีความม่ันใจและทํางานดวยความพึงพอใจ การสราง
ขวัญและกําลังใจควรปฏิบัติไปพรอม ๆ กับการทํางาน จึงจะไดผล

ศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา (2554) ไดกลาววา การปฏิบัติการนิเทศเปนการปฏิบัติ
ตามแผนท่ีครูและผูนิเทศไดรวมกันกําหนดไวคือ การทําความเขาใจรวมกัน การจัดสรรทรัพยากร
การสรางและใชเครื่องมือ การปฏิบัติการนิเทศจะเปนไปตามเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีไดวางแผนการนิเทศไว
หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดข้ึน บุคคลท่ีเก่ียวของทุกคน โดยเฉพาะครูกับผูนิเทศจะตองรับรู
รวมกันภายในเวลาอันรวดเร็ว ผูนิเทศจะตองแกปญหาและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรค
การยืดหยุนเปนสถานการณท่ีเกิดข้ึนไดตามความจําเปน

ชฎาภรณ ไชยยา (2555) ไดกลาวถึงข้ันตอนการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน
ไวอยางเปนรูปธรรมวา

1) ผูบริหารโรงเรียนประชุมคณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนและ
ครูผูสอนทบทวนจุดมุงหมายการนิเทศภายในโรงเรียนและสรางความตระหนักตอการนิเทศภายใน
โรงเรียน

2) คณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ดําเนินการนิเทศตามแผน
และปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียน ดวยเทคนิค และวิธีการท่ีกําหนดรวมกันไวโดยใชเครื่องมือและ
สื่อในการนิเทศภายใน

3) ครูผูสอนไดรับการนิเทศอยางนอย 4 ครั้งตอป (ภาคเรียนละ 2 ครั้ง)
4) ครูผูสอนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการนิเทศภายในโรงเรียน
5) ผูบริหารโรงเรียนใหขอมูลยอนกลับและใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน

ระหวางการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
วัชรา เลาเรียนดี (2556 : 229) ไดกลาววา การปฏิบัติการนิเทศหรือวิธีการนิเทศคือ

การใหการชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนแกผูรับการนิเทศ
ดวยวิธีการพูด ชี้นํา แนะนํา รวมปฏิบัติ รวมปรึกษาหารือ รวมแกปญหาหรือคอยใหความชวยเหลือ
เม่ือครูตองการเทานั้น โดยท่ัวไปกระบวนการนิเทศการสอนจะประกอบดวยการสังเกตการณสอน
ในชั้นเรียน การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือรวมกันหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา หรือดวยวิธี
ดําเนินการตามกระบวนการนิเทศแบบตาง ๆ เชน การนิเทศแบบคลินิก การนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน
หรือการโคชแบบเพ่ือนชวยชวย (Peer Coaching) เปนตน

วีระศักดิ์ ชมพูคํา (2550 : 275 - 277) การปฏิบัติการนิเทศในข้ันนี้สามารถทําได
2 ลักษณะ คือ นิเทศเพื่อตรวจสอบและเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดวิธีการนิเทศ
ออกเปน 2 วิธี คือ การนิเทศทางตรง หมายถึง การนิเทศดวยตนเอง และการนิเทศทางออม หมายถึง
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การนิเทศดวยการใชสื่อและเครื่องมือนิเทศ การนิเทศทําไดหลายวิธีท้ังวิธีนิเทศรายบุคคล นิเทศ
ภายนอกประสานการนิเทศภายใน นิเทศเปนกลุมตั้งแตใหคําปรึกษา สาธิต อภิปราย ประชุมกลุมยอย
ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอบรม สัมมนา การฝกงาน ดูงานทัศนศึกษา จัดนิทรรศการ การสังเกตการณสอน
แตละวิธีขอดี ขอจํากัดของตนเองและมีความเหมาะสมท่ีใชตางสถานการณกัน ในข้ันตอนการวางแผน
ไดมีการเลือกสรรและกําหนดวิธีการนิเทศไวเปนข้ันตอนแลว จึงปฏิบัติงานนิเทศไปตามแผนท่ีวางไว
โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคและใหสอดคลองกับเวลาท่ีกําหนด

จากแนวคิดดังกลาว การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การชี้แจง
ใหคณะครูเขาใจบทบาทของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ การปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ ดําเนินกิจกรรม
การนิเทศโดยตรงและโดยออม ประชุม ปรึกษาหารือหลังการจัดกิจกรรมการนิเทศเพ่ือแกปญหา
การเรียนการสอน สรางขวัญและกําลังใจ ใหครู กํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กระตุนเพ่ือสรางแรงจูงใจใหครูมีความศรัทธาในวิชาชพี และการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ

5. การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล
เปนข้ันตอนตอเนื่องจากข้ันตอนอ่ืน ๆ ท่ีตองทําควบคูไปกับการนิเทศ จะชวยใหทราบวา

การปฏิบัติงาน เปนไปตามแผนหรือโครงการ และบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด การประเมินผล
เปนข้ันสุดทายในการดําเนินการ ผูรับผิดชอบเก่ียวกับการประเมินผล ไดแก ผูบริหารหรือผูท่ีไดรับ
มอบหนาท่ีใหทําการประเมินผล หลักการท่ีใชในการประเมินผล มีดังนี้

1) การประเมินผลตองอาศัยขอมูลท่ีนาเชื่อถือ โดยการตั้งจุดมุงหมายท่ีชัดเจน
การใชเครื่องมือและการรวบรวมขอมูลที่เหมาะสม รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลที่ไดเปนที่ยอมรับ
ของฝายนิเทศ ครูอาจารยและนักเรียน นักศึกษา

2) การประเมินผลเปนข้ันตอนหนึ่งของการนิเทศท่ีจําเปนตองทํา เม่ือไดจัดทํา
โครงการนิเทศแลว

3) การประเมินผลตองอาศัยขอมูลจากหลายฝาย ท้ังจากผูบริหารผูนิเทศ และ
ผูรับการนิเทศ

4) การประเมินผลสามารถทําได 2 ระยะ คือ การประเมินผลระหวางโครงการ
เพ่ือจะไดพิจารณาวิธีดําเนินการเพ่ือปรับปรุงโครงการ สวนการประเมินผลสรุปเปนการประเมินผล
เพ่ือการตัดสินใจถึงผลท่ีไดรับจากโครงการ

5) การประเมินผลเปนระบบ มี 3 สวน คือ
5.1) การประเมินผลท่ีปจจัยนําเขา ไดแก การประเมินผลท่ีมุงตัวนักเรียน

นักศึกษา เครื่องมือวัสดุอุปกรณท่ีใชในการสอน รวมท้ังคุณสมบัติและความสามารถของครูผูสอน
5.2) การประเมินผลท่ีกระบวนการ เปนการประเมินขณะดําเนินโครงการ

เพ่ือการปรับปรุงโครงการ
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5.3) การประเมินผลผลิต เปนการประเมินผลหลังจากดําเนินโครงการแลว
พิจารณาผลท่ีไดจากโครงการวา บรรลุจุดมุงหมายตั้งไวหรือไม

การประเมินผลมีเทคนิควิธีการดังนี้ คือ
1) การประเมินผลเชิงปริมาณ ซึ่งสามารถจะดําเนินการไดในลักษณะประเมินผล

เดียวหรือประเมินผลเปนกลุมได ผูดําเนินการประเมินจะรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือชนิดตาง ๆ
จากบุคคลท่ีเก่ียวของ การประเมินผลนี้ตองใชเครื่องมือท่ีมีความเชื่อถือ และมีความเท่ียงตรงในการวัด
จึงอยูท่ีคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช เชน แบบสอบถามชนิดตาง ๆ รวมท้ัง การวิเคราะหและการแปลผล
ขอมูลดวย

2) การประเมินผลเชิงคุณภาพ เปนการประเมินผลจากการสังเกต สัมภาษณ
การประชุม สัมมนารวมกัน อาจจะมีแบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณประกอบดวยก็ได
การประเมินผลแบบนี้ผูประเมินตองมีความละเอียด ชางสังเกตขณะเดียวกันก็ตองไมมีอคติ มีใจเปนกลาง

โดยท่ัวไปการประเมินผลการนิเทศจะใชเทคนิควิธีท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพประกอบ
กันไปเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและเชื่อถือได

สวนการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติไดดังนี้

1. เม่ือประเมินผลแลวพบวาผลท่ีไดเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว ก็สามารถ
นําวิธีการท่ีใชไปนิเทศในกลุมอ่ืนตอไป

2. เม่ือประเมินผลแลวพบวา ผลการนิเทศยังมีขอบกพรองท่ีควรแกไขก็สามารถ
จะปรับปรุงวิธีการใหมใหเหมาะสม

3. เมื่อประเมินผลแลวพบวา วิธีการนิเทศมีปฏิกิริยาจากผูรับการนิเทศ และ
มีเสียงวิพากษวิจารณมาก ก็ควรจะไดวางแผนการนิเทศใหม

4. เม่ือประเมินผลแลวพบวา เทคนิควิธีท่ีนํามาใชไดผลดีมากฝายประชาสัมพันธ
สามารถจะประชาสัมพันธใหสถานศึกษาอ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติได

การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ
ชฎาภรณ ไชยยา (2555) ไดกลาวถึงข้ันตอนการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน

1) ผูบริหารโรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน
2) คณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนจัดทาขอมูลสภาพการจัดการ

เรียนการสอนท่ีปฏิบัติจริง และรายงานผลการดําเนินงานการนิเทศภายในใหคณะกรรมการประเมินผล
การนิเทศภายในโรงเรียนทราบ

3) คณะกรรมการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนนาขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห
สังเคราะหและนาเสนอตอผูบริหารโรงเรียน
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4) ผูบริหารโรงเรียนใหขอมูลยอนกลับ /ขอเสนอแนะ ตอคณะครู และผูเก่ียวของ
5) คณะกรรมการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนจัดทําเอกสาร สรุปผล

การดําเนินงานตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน
วัชรา เลาเรียนดี (2556 : 229) ไดกลาววา การประเมินผลการนิเทศจะตองมีการ

ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาท้ังตัวโครงการ วิธีนิเทศของผูนิเทศ และผลลัพธหรือผลผลิต
ของนิเทศดวย ซึ่งเทคนิควิธีการประเมินผลนั้น ผลสําเร็จของกระบวนการนิเทศแตละโครงการอาจจะ
ประเมิน โดยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยวัดผลการเรียนรูหลายดานวัดและประเมิน
สมรรถภาพ การจัดการเรียนการสอนของครูดวยวิธีตาง ๆ และแบบประเมินผลโครงการ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของ

วีระศักดิ์ ชมพูคํา (2550 : 275 - 277)การประเมินผลและรายงานผล เปนข้ันตอน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานรวบรวมปญหาท่ีปฏิบัติแตละข้ันตอน เพ่ือหาทางแกไข การประเมิน
ข้ันสุดทายเปนการเปรียบเทียบผลงาน เม่ือไดมีการปฏิบัติการนิเทศแลวจะตองมีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ถามีการกําหนดกิจกรรมปฏิบัติการนิเทศไวเปนข้ันตอนก็อาจจะประเมินผลเม่ือจบ
ทีละข้ันตอนเพ่ือทราบผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม ถายังไมดีก็จะได
นํามาพิจารณาหาเหตุผลและนําไปปรับปรุงแกไขใหมอีก การปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน ใหมีผลการเรียน
การสอนดีข้ึนก็คือการพัฒนาการเรียนการสอนนั้นเอง เม่ือผลการเรียนการสอนในข้ันตอนแรกดีแลว
ก็ปฏิบัติ และประเมินข้ันตอนตอ ๆ ไป จนถึงข้ันตอนสุดทายจึงประเมินผลรวมอีกครั้งเม่ือเปนท่ีพอใจ
ก็นํามาขยายผลตอไป เม่ือนําไปขยายผลก็ตองนิเทศติดตามผลตอไปอีก

การประเมินผลทําไดหลายวิธี เชน การสังเกตพฤติกรรมของครูและนักเรียน
การสัมภาษณ การรวมอภิปราย การใชแผนการเรียนรู ตลอดจนพิจารณาจากผลงานและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ผลจากการนิเทศท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน ไดแก

1) โรงเรียนจัดกิจกรรมวิชาการไดดียิ่งข้ึน
2) ครูเปลี่ยนพฤติกรรม
3) ผลการเรียนของนักเรียนดีข้ึน
4) นักเรียนที่จบแลวไปเรียนตอ หรือประกอบอาชีพไดตามความแตกตาง

ระหวางบุคคลของนักเรียนและสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข มีอาชีพท่ีพอใจ เม่ือสิ้นสุด
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ตามแผนท่ีวางไวแลวจะตองมีการสรุปจัดรายงานผลการนิเทศ
ภายในโรงเรียนไวอยางชัดเจน สําหรับนําเสนอผูเก่ียวของและนําไปเปนขอมูลสารสนเทศในการนําไป
เปนแบบอยางหรือพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนตอไป
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2557) มีแนวทางการดําเนินงาน สรุป
และรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้

1) ประชุมปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลสารและสนเทศที่ไดจากการนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินและรายงานผล นํามาสรุปและรายงานผลเพ่ือไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย
การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง

2) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมสาหรับโรงเรียนท่ีประสบ
ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไปยังบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนปลายทาง พรอมท้ังประกาศยกยอง ชมเชย สรางขวัญและกําลังใจ
แกบุคลากรท่ีเก่ียวของ

3) รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ตอกระทรวง
ศึกษาธิการ

4) ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียมสูสาธารณะชนผานทางเว็บไซต และสื่อสารมวลชน

จากแนวคิดดังกลาว การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล หมายถึง การดําเนินการ
จัดเครื่องมือประเมินผลการนิเทศ ใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการนิเทศภายใน การประเมินผล
การนิเทศอยางตอเนื่อง การดําเนินการนิเทศไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงกิจกรรม เตรียมการ
ตรวจสอบความพรอมของผูประเมิน สรุปและรายงาน เพ่ือสรางและใชเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
รวบรวมขอมูลไดอยางครอบคลุม ตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผล สรุปและจัดทํารายงาน
ผลการนิเทศเปนรูปเลมเพ่ือเผยแพรการนิเทศภายในเปนประจําทุกป

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยในประเทศท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษากับผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ มีดังนี้

พัฒนพร ศิลาวงษ (2556 : 64 - 65) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จํานวน 337 คน โดยการเทียบ
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ประชากรกับตาราง Krejcie และ Morgan เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ัน 0.96 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงาย (Pearsons’ Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษา
คนควาพบวา ระดับภาวะผูนําทางวิชากรของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมากระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยรวม
อยูในระดับมาก ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีความสําพันธทางบวกกับประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

สิริทร คงคูณ (2556 : 93 - 95) ศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการของการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา และศึกษา
ความสัมพันธระหวาง ภาวะผูนําทางวิชาการกับประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาที่ 28 จํานวนกลุมตัวอยางผูบริหาร จํานวน 70 คนและครูผูสอน
จํานวน 206 คน โดยวิธีสุมแบบชั้นภูมิและวิธีสุมอยางงาย ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการ
ของการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีภาวะผูนําอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
เปนรายดานมีภาวะผูนําอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก
ดานการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการกําหนด
ภารกิจของโรงเรียน ประสิทธิผลของการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีระดับ
ประสิทธิผลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอมีประสิทธิผลอยูในระดับมากท่ีสุดเทากัน 2 ขอ
ไดแก สงเสริมใหบุคลากรท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง และเปาหมายการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางชัดเจน และกําหนดนโยบายวางแผนการจัดหา และพัฒนา
สื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ
กับประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธกันในทางบวกอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01

ภัทรวดี อุนวงษ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องคุณลักษณะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําทางวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้มีจํานวน
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279 คน ไดแก ผูบริหารจํานวน 54 คน ผูสอน 150 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 75 คน
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น การวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา F-test โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาพบวา 1) คุณลักษณะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูเก่ียวของ มีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก ท้ัง 5 ดาน ไดแก (1) ดานวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
(2) ดานความเปนผูนําในการริเริ่มการใชนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (3) ดานสงเสริม
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิรูปการเรียนรู (4) ดานศักยภาพในการ
พึ่งตนเองในการพัฒนางานวิชาการ และ (5) ดานการแสวงหาความรูใหมมาปรับใชตลอดเวลา
2) ผลการเปรียบเทียบ คุณลักษณะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ พบวา
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว เมื่อทดสอบหาคู
ท่ีมีความแตกตาง พบวาผูสอนมีความเห็นสูงกวาคณะกรรมการการศึกษา

วันเผด็จ มีชัย (2556 : 68 - 69) ศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการที่สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ศึกษาบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกนโดยใชวิจัยเชิงสํารวจ ประชากร คือ ผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน ผูบริหาร จํานวน 38 คน จํานวน 471 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยสุมแบบแบงชั้น
จําแนกตามรายโรงเรียน ไดกลุมตัวอยาง ผูบริหารจํานวน 25คน ครูจํานวน 214 คน รวมทั้งสิ้น
239 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน และคาสัมประสิทธิ์สมการถดถอยพหุคูณ ดวยวิธี Stepwise เพ่ือหารูปแบบท่ีดีท่ีสุด
ในการนําไปสรางสมการพยากรณ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน มีภาวะผูนําทางวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงจากมากไปหานอยตามลําดับดังนี้ คือ ดานการบริหารจัดการหลักสูตร
ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการสงเสริมบรรยากาศ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนรู ตามลําดับ อันสุดทาย คือ ดานการนิเทศการศึกษา สวนการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียนลําดับจากมากไปหานอย
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พัชรินทร พันธโตดี (2556 : 89 - 90) ศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย และศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธผลการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 กลุมตัวอยางไดแก ครูปฐมวัย
ประกอบดวยครูผูสอนชั้นอนุบาลปที่ 1 จํานวน 105 คน ชั้นอนุบาลปที่ 2 จํานวน 105 คน
รวม 210 คน ใชวิธีการสุมแบบหลายชั้น เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี่ เปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.30 - 0.82 และคาความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือ ท้ังฉบับเทากับ 0.81 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 5 ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือดานการกําหนด
พันธกิจ การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนดานการกํากับติดตามความกาวหนาของผูเรียน
การนิเทศการสอน ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยในภาพรวมอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานหลักสูตรและแกนนําหลักสูตรไปใช ดานการจัด
ประสบการณเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําทางวิชาการกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย โดยภาพรวมและรายดาน
พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย อยูในระดับสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

วิณัฐธพัชร โพธิ์เพชร (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางตัวบงชี้ภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางตัวบงชี้
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับขอมูลเชิงประจักษ 2) ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเกณฑสัมพันธของตัวบงชี้ ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การดําเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและจัดสนทนากลุม
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 20 คน เพื่อกําหนดกรอบโครงสราง เชิงทฤษฎี 2) ทดสอบความสอดคลอง
ของโมเดลโครงสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานกับขอมูล
เชิงประจักษโดยวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ดวยโปรแกรม ลิสเรล (LISREL Version
8.72) ตัวอยาง คือ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลท่ี เก่ียวของ จํานวน 441 คน
กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) สุมตัวอยางแบบ หลายข้ันตอน เครื่องมือ
ท่ีใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 3) ตรวจสอบความ เท่ียงตรงเชิงเกณฑ
สัมพันธของตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการนําตัวบงชี้
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มาสรางเปนแบบประเมินและและนําไปสอบถามความคิดเห็นเชิงประเมินจากตัวอยาง จํานวน 50 คน
ผลการวิจัยพบวา 1) ตัวบงชี้ขององคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 55 ตัวบงชี้จําแนกเปน 6 ดาน คือดานการกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน จํานวน 9 ตัวบงชี้ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จํานวน
13 ตัวบงชี้ ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ จํานวน 9 ตัวบงชี้ ดานการสงเสริมการวิจัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีจํานวน 8 ตัวบงชี้ ดานการพัฒนาครูผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการสอน
จํานวน 8 ตัวบงชี้ และดานการนิเทศ กํากับ ติดตามการสอน จํานวน 8 ตัวบงชี้ 2) ผลการทดสอบ
ความสอดคลองของโมเดล โครงสรางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา
มีความสอดคลองกับขอมูล เชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (คา Chi-square
= 2646.65 คา df = 1405 คา P-value = 0.081 คา GFI = 0.96 คา AGFI = 0.92 คา RMSEA
= 0.064) ผลการวิเคราะหองคประกอบ เชิงยืนยันอันดับสอง พบวา องคประกอบทั้ง 6 ดาน
เปนองคประกอบสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการ ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยองคประกอบ
ท่ีมีคาน้ําหนักสูงสุดคือดานการสงเสริมบรรยากาศ ทางวิชาการ 3) ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเกณฑสัมพันธของตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการของ ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบวา ตัวบงชี้
จํานวน 55 ตัวบงชี้มีความเท่ียงตรงเชิงเกณฑสัมพันธ

ภัสรา ชูเสน (2557) ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา (1) ภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 4 และ (2) เปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จําแนกตามประเภทของโรงเรียน
และประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชเปนครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 312 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถาม มี 2 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม และตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เก่ียวกับภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบคาที วิเคราะหความแปรปรวน และการทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟผลการวิจัย
พบวา (1) ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และ
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(2) เปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จําแนกตามประเภทขนาดของโรงเรียน
และประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

วันเผด็จ มีชัย (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการท่ีสงผลตอการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือ
1) ศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 2) ศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
3) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร
งานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 4) ศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากร คือ ผูบริหารและครูในเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ผูบริหาร จํานวน 38 คน ครู จํานวน 471 คน กําหนดกลุม
ตัวอยางโดยสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) จําแนกตามรายโรงเรียน
ไดกลุมตัวอยาง ผูบริหาร จํานวน 25 คน ครู จํานวน 214 คน รวมท้ังสิ้น 239 คน ใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหา คาความถ่ี
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และคาสัมประสิทธิ์
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธี Stepwise เพ่ือหารูปแบบท่ีดีท่ีสุด
ในการนําไปสรางสมการพยากรณ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน มีภาวะผูนําทางวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับดังนี้ คือ ดานการบริหารจัดการ
หลักสูตร ดานการบริหารจัดการการเรียนการสอน และดานการสงเสริมบรรยากาศ วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ตามลําดับ อันดับสุดทาย คือ ดานการนิเทศการศึกษา สวนการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก ทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับดังนี้
คือ ดานการวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน รองลงมาคือดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
ตามลําดับ อันดับสุดทาย คือ ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ ความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําทางวิชาการโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีความสัมพันธกัน
ในทางบวกกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (Y)
ในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ
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มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.867 มีคาสัมประสิทธิ์การทํานายรอยละ 75.10
คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของภาวะผูนําทางวิชาการแตละดานท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มากที่สุดคือ ดานการพัฒนาครู (X5)
ดานการนิเทศการศึกษา (X4) ดานการบริหารจัดการหลักสูตร (X2) ดานวิสัยทัศน เปาหมายและ
พันธกิจ (X1) ดานการสงเสริมบรรยากาศ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู (X6)
ตามลําดับ

อมรรัตน โพธิ์เพชร (2557) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษา
ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 2) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 4) เพ่ือหาอํานาจในการทํานายและสราง
สมการทํานายของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยมีการเก็บขอมูล
จากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 ปการศึกษา 2555 จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 24 คน และครูผูสอน จํานวน
314 คน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระคือ 1) ภาวะผูนําทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐาน
ของผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา (2542) จํานวน 12 มาตรฐาน ตัวแปรตาม คือประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการ ตามขอบขายภารกิจการดําเนินงานวิชาการ ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทาง
วิชาการ และประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
สวนความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสัมพันธคอนขางสูงและเปนไปในทิศทางบวก (rxy = 0.62)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

สุจิตา โชติกุญชร (2558) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอประสิทธิภาพการสอนของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการ
และระดับประสิทธิภาพการสอนของครู และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 เก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอน จํานวน 312 คน โดยใชตัวแปร
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ท่ีศึกษา ตัวแปรอิสระ คือภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จากการศึกษาผูวิจัยสามารถ
สังเคราะหได 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการบริหารจัดการ 2) ดานความสามารถ 3) ดานการนิเทศ
4) ดานการวางแผน 5) ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพ
การสอนของครู มีองคประกอบ 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน
2) ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน 3) ดานการวัดผลและประเมินผล 4) ดานบรรยากาศในการ
จัดการเรียนการสอน 5) ดานกลวิธีการสอน จากผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก ประสิทธิภาพการสอนของครูโดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมากความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิภาพการสอนของครูโดยภาพรวมและรายดานมีความสัมพันธกันในทางบวก ในระดับ
ปานกลาง (r=0.54) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

ปรีดา ดําดวงโรม (2558) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารกับการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับภาวะ
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา และศึกษาการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการสงเสริม
คุณลักษณะของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จังหวัด
สุราษฎรธานี เก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอน จํานวน 322 คน โดยใชตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรอิสระ
คือ ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จากการศึกษาผูวิจัยสามารถสังเคราะหได 4 ดาน
ประกอบดวย 1) การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 2) การสงเสริมความรวมมือและ
การมีสวนรวม 3) การจัดการเรียนการสอน 4) การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน ตัวแปรตาม
คือการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) การสงเสริม
ดานความซื่อสัตย สุจริต 2) การสงเสริมดานความมีวินัยและมีความรับผิดชอบ 3) การสงเสริม
ดานจิตสาธารณะ 4)การสงเสริมดานใฝเรียนรู จากผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ คือ ดานการนิเทศการศึกษาและการพัฒนา
หลักสูตร ดานการสงเสริมความรวมมือและการมีสวนรวม ดานการจัดการเรียนการสอน และดาน
การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน การสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับดังนี้ คือ การสงเสริมดานซื่อสัตย สุจริต
การสงเสริมดานความมีวินัยและมีความรับผิดชอบ การสงเสริมดานจิตสาธารณะ และการสงเสริม
ดานใฝเรียนรู ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับการสงเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของผูเรียนในระดับคอนขางสูง (r= 0.767) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01
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กนกพรรณ ยังบุญสุข (2558) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
อําเภอเคียนซา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุราษฎรธานี เขต 3 การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอเคียนซา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 2) เพ่ือภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาเปรียบเทียบอําเภอเคียนซา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผูสอน จําแนกตามเพศ อายุ และประสบการณการทํางาน
เก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอนอําเภอเคียนซา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 3 ในปการศึกษา 2556 จํานวน 294 คน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ
ไดแก เพศ อายุ ตัวแปรตาม ไดแก ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 5 ดาน ดังนี้
1) ดานการวางแผนงานวิชาการ 2) ดานการบริหารจัดการ 3) ดานการนิเทศ 4) ดานการสงเสริม
บรรยากาศทางวิชาการ 5) ดานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอเคียนซา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 3 ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ยกเวนดานการสงเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการ อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับดังนี้ ภาวะผูนําดานการวางแผนงานวิชาการ ภาวะผูนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการนิเทศ ดานการบริหารจัดการ และดานการสงเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการ ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาของครูท่ีมีเพศ
และอายุตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

เดชณรงค ประชานนท (2558) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของครู ในอําเภอกาญจนดิษฐ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราษฎรธานี
เขต 1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในอําเภอกาญจนดิษฐ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เก็บรวบรวมขอมูลจากครู จํานวน 266 คน โดยใชแบบสอบถาม
มีคาความเชื่อม่ัน 0.95 วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบ ไดแก การทดสอบทีและการทดสอบเอฟ ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในอําเภอกาญจนดิษฐ ในภาพรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากสูงไปต่ํา ดังนี้ ดานการบริหารจัดการหลักสูตร ดานการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน ดานการจัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อการเรียนรู การนิเทศการศึกษา
การพัฒนาแหลงเรียนรู และดานการวัดประเมินผลและวิจัย ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา พบวาครู ท่ีมีวุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางานตางกัน
มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
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จุไรรัตน อุไรโรจน (2559) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารกับการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดสุราษฎรธานี การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา เพ่ือศึกษาการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู และศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษาและครู จํานวน 303 คน โดยการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ภาวะผูนําทางวิชาการ และการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.94
และ 0.96 ตามลําดับ การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได
ดังนี้ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน และดาน
การกําหนดภารกิจของโรงเรียน ตามลําดับ การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดานการยกยองเชิดชูครู
ท่ีมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน ดานการนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ดานความกาวหนา
ในตําแหนงหนาท่ีการงานของผูทําการวิจัยในชั้นเรียน ดานผลงานการทําการวิจัยในชั้นเรียน และดาน
ความรูของครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน ตามลําดับ และความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษากับการสงเสริมงานวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวม มีความสัมพันธกันในทิศทางบวก มีความสัมพันธ
ระดับคอนขางสูง (r =.683*) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

สุนันทา สบายวรรณ (2556) ไดศึกษาเรื่องการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก ครูผูสอนจํานวน 336 คน ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยไดแก การนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ การวางแผน การปฏิบัติ
การนิเทศ การประเมินผล และการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา 5 ดานไดแก ดานการใหความ
ชวยเหลือแกครูโดยตรง ดานการพัฒนาทางวิชาชีพ ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ดานการพัฒนา
หลักสูตร ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ผลการวิจัยพบวา การนิเทศภายในของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน
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รัตนา ตวนสุหลง (2556) ไดศึกษาเรื่อง การนิเทศการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยใช
กิจกรรมคายปฐมวัยสําหรับครู โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู
ที่มีตอการนิเทศการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยใชกิจกรรมคายปฐมวัยสําหรับครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 และเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการจัดกิจกรรม
คายปฐมวัยของครูระหวางกอนและหลังการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยใชกิจกรรม
คายปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุมตัวอยาง ไดแก
ครูผูสอนปฐมวัย จํานวน 68 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 1) ชุดฝกการจัดกิจกรรมคายปฐมวัย
2) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม
คายปฐมวัย 3) แบบสังเกตทักษะเก่ียวกับการจัดกิจกรรมคายปฐมวัย ผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็น
ของครูท่ีมีตอนิเทศการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยใชกิจกรรมคายปฐมวัยสําหรับครู โดยรวม
มีความเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขั้นตอน ครูมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสม
มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ ข้ันตอนวิเคราะหปญหาและการวางแผน ข้ันตอนการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ข้ันตอนการปฏิบัติการนิเทศ และข้ันตอนศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ
ทักษะการจัดกิจกรรมคายปฐมวัยของครูหลังการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมสูงวา
กอนการนิเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการจัดกิจกรรมคายปฐมวัยสูงข้ัน 10.21 เม่ือพิจารณาเปน
รายทักษะพบวาครูมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการจัดกิจกรรมคายปฐมวัยสูง ข้ึนทุกทักษะเรียงลําดับ คือ
ทักษะการวางแผน ทักษะการสรุปผล ทักษะการศึกษาขอมูล ทักษะการปฏิบัติ และทักษะการระดม
ความคิดเห็น

กาญจนา นาคสุวรรณ (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการดําเนินงานและขอเสนอแนะ
การนิเทศภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน จังหวัดสุราษฎรธานี วัตถุประสงค
ของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานและขอเสนอแนะการนิเทศภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน จังหวัดสุราษฎรธานี และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานและ
ขอเสนอแนะการนิเทศภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน จังหวัดสุราษฎรธานี
โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูดูแลเด็ก จํานวน 179 คน และผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 84 คน
ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาไดแก ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ดานการวางแผน
การนิเทศ ดานการปฏิบัติการนิเทศ และดานการประเมินผลและรายงานผล ผลการวิจัยพบวา
สภาพการดําเนินงานการนิเทศภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองทองถิ่น จังหวัด
สุราษฎรธานี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการนิเทศ
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน จังหวัดสุราษฎรธานี ตามระดับการศึกษา
และขนาดของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 ขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานการนิเทศภายใน ควรสงเสริมสนับสนุนใหความรู
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แกบุคลากรดานการนิเทศการศึกษา ฝกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะ สงเสริมการมีสวนรวมในการนิเทศ
ตลอดจนฝกอบรม พัฒนาเกี่ยวกับการวางแผนการนิเทศภายในเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
การนิเทศภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วงศกร ดําแกว (2557) ไดศึกษาเรื่อง การดําเนินงานนิเทศภายใน โรงเรียนกลุมมัธยมทาทอง
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาสภาพ
การนิเทศภายใน โรงเรียน กลุมมัธยมทาทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
2) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายใน โรงเรียน กลุมมัธยมทาทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารจํานวน 12 คน และครูผูสอน
จํานวน 96 คน รวม 108 คน ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาไดแก การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และ
ความตองการการนิเทศ การวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ
ผลการวิจัยพบวา สภาพการนิเทศภายใน โรงเรียนกลุมมัธยมทาทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบสภาพ
การนิเทศภายใน จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน พบวา ไมแตกตางกัน

เอกนรินทร บุญยะโพธิ์ (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอน จํานวน
310 คน ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาไดแก การศึกษาสภาพปญหาและความตองการการนิเทศ
การวางแผนการนิเทศ การลงมือปฏิบัติการนิเทศและการตรวจสอบ ประเมินผล การปรับปรุง และ
แกไขการนิเทศ ผลการวิจัยพบวา สภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ยกเวนดาน
การลงมือปฏิบัติการนิเทศอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับไดดังนี้ ดานการลงมือปฏิบัติการนิเทศ
ดานการวางแผนการนิเทศ ดานการตรวจสอบ ประเมินผล การปรับปรุง และแกไขการนิเทศ และ
การศึกษาสภาพปญหาและความตองการการนิเทศ ผลการเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน
จําแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษาของครูผูสอน พบวา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ภัทราวลัย ลิ้นโป (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทของผูบริหารในการนิเทศ
ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขต
สุราษฎรธานี 2 วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของผูบริหารในการนิเทศภายใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎรธานี 2
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2) เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎรธานี 2 และ 3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะ
และแนวทางในการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎรธานี 2 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎรธานี 2 จํานวน จํานวน 519 คน
ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาไดแก ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ดานการวางแผนการนิเทศภายใน
ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน และดานการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายใน ผลการวิจัย
พบวา บทบาทของผูบริหารในการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎรธานี 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานการวางแผนการนิเทศภายในมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาไดแก ดานการปฏิบัติการนิเทศ
ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ดานการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ บทบาทของผูบริหาร
ในการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน แตเมื่อเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียนที่สังกัด พบวาโดยภาพรวมและรายดาน
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลการศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับ
บทบาทของผูบริหารในการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา ผูบริหารควรมีการศึกษาสภาพ
ปจจุบัน มีการวางแผนการนิเทศภายในรวมกับครู มีการปฏิบัติการนิเทศอยางตอเนื่อง มีการประเมินผล
และรายงานผลการนิเทศใหครูทราบเพ่ือใหการดําเนินการนิเทศภายในเกิดประสิทธิภาพ

อรรถพร เกตุแกว (2558) ไดศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของ
วิทยาลัยเทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานี
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายใน
ของวิทยาลัยเทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานี
เก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอน จํานวน 115 คน โดยใชแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่น 0.94
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล สถิติพื้นฐานไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติทดสอบ ไดแก การทดสอบที ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายใน
ของวิทยาลัยเทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมกาสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานี
โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ดานการปฏิบัติการนิเทศ ดานการวางแผน
การนิเทศและกําหนดทางเลือก ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา ดานการประเมินผลและรายงาน
ผลการนิเทศ และการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการนิเทศภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยี จําแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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งานวิจัยตางประเทศ
Emilsson and Johnsson (2007 : 163 - 179) ไดศึกษาแนวทางการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอก ในป ค.ศ. 1900 หลังจากที่จบการศึกษาควบคูกับการนิเทศทางการศึกษา หนาท่ี
ของผูนิเทศเปนการเพ่ิมโอกาสและความตองการรับเลือกใหไดรับดุษฎีบัณฑิตการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษา
เก่ียวกับวิธีดําเนินการนิเทศโดยมีวัตถุประสงคของโครงการ คือ การนิเทศในสถานการณการนิเทศ
ผานโปรแกรมท่ีประกอบดวยรูปแบบกระบวนการนิเทศของกลุมผูนิเทศซึ่งเปนวิธีการพิเศษ
เก่ียวกับการนิเทศทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในตนเองในดานการใหคําปรึกษา ในดาน
การอภิปรายผลการนิเทศแสดงถึงความสัมพันธของผูนิเทศและประสบการณในการนิเทศจาก
การสะทอนกลับของกระบวนการนิเทศโดยสัมพันธกับทฤษฎีการติดตอสื่อสารและการดํารงชีพ
ในสังคม ซึ่งเปนการอธิบายรูปแบบการนิเทศไดเปนอยางดี เปาหมาย 5 ประการที่ตองการ คือ
ความนาเชื่อถือ ทฤษฎี เครื่องมือการฝกฝน และเวลา กลาวโดยสรุปแลวการนิเทศในสถานการณ
นิเทศเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของดุษฎีบัณฑิต ในการใหคําปรึกษาอยางแทจริง

Lansman (2007) ไดศึกษากรณีของการวัดและประเมินผลครูและศึกษานิเทศกในโรงเรียน
ประถมศึกษาในเมืองท่ีประสบผลสําเร็จ จุดประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือหาขอสรุปในการใช
กระบวนการในการวัดและประเมินผลกระทบในการกระทําท่ีสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน
ในตัวเมือง การคนพบจากการสํารวจการตรวจคําถามการวิจัย การมีสวนรวมในชั้นเรียนของครูผูสอน
และวิธีการสังเกตการณเขียนเอกสาร การกําหนดหองหรือท่ีตั้งในการสังเกต และการสํารวจการตอบ
คําถามเก่ียวกับเรื่องสวนตัวจากจํานวนคําถามจากครู ท่ีตั้งในครั้งแรกและอํานาจท่ีประกอบไปดวย
ผูควบคุมและทรัพยากรมนุษย ขอมูลจากการคนพบมีความแตกตางท่ีมีความสัมพันธตอการเชื่อม
สัมพันธ นโยบาย การฝกหัดผลกระทบ และอิทธิพลของกระบวนการวัดและประเมินผลครู และ
ความสัมพันธระหวางการฝกหัดของครู และการประสบผลสําเร็จอยางสูงของการตั้งโรงเรียนแบบเดี่ยว
ผลการวิเคราะหคําถาม การตอบการสัมภาษณและการตรวจโดยผูวิจัย ในขณะเดียวกันมีการแยก
ระหวางสิ่งท่ีคาดหวังไวและการฝกปฏิบัติระหวางความสัมพันธในการฝกปฏิบัติการท่ีเต็มรูปแบบ
ในการออกแบบฝกปฏิบัติตามกระบวนการวัดและประเมินผลของครู ผลของการศึกษาครั้งนี้
แสดงใหเห็นวา การประสบความสําเร็จในโรงเรียนในตัวเมืองจะตองมีผูนําท่ีเขมแข็ง การมีสวนรวม
ในการทํางานดวยกันและความสามารถในการใชเหตุผล การใชกระบวนการวัดและประเมินผล
จะมีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือครูไดรับการฝกฝนและฝกปฏิบัติ

Ngwenya (2007) ศึกษาการประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal : PA)
ของเจาหนาท่ีนิเทศการศึกษาในโรงเรียน Zimbabwean โดยใชหลักการวงจรของ Makokoba
การวิจัยนี้ศึกษาความรูความสามารถของครูกับการประเมินการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีนิเทศการศึกษา
และการปฏิบัติหนาท่ีของพวกเขาท่ีมีผลตอแรงจูงใจและการแสดงออกของกลุมครู การศึกษาในครั้งนี้
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ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวาการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีนิเทศการศึกษามีผลกระทบตอครูเปนสวนใหญ ไมวาจะเปนเรื่องของการพัฒนาทักษะ
และรูปแบบการสอนของกลุมครู และการยกระดับความรูสามารถของพวกเขาดวยการปรับปรุงระบบ
การศึกษาใหดีข้ึน นอกจากนี้กลุมครูยังมีความตองการความรวมมือ ความโปรงใส และการสนับสนุน
ดานการเงินในการทํางาน ในทางตรงกันขามดูเหมือนวารูปแบบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีนิเทศ
การศึกษาท่ีมีการติดตามอยางใกลชิดและอยางมุงม่ันจนเกินไปนั้นจะเปนสิ่งท่ีนาเบื่อสําหรับกลุมครู
โดยสรุปแลวไดมีขอแนะนําสําหรับรูปแบบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีนิเทศการศึกษาวาควรจะมีการ
ปรับปรุงระบบการนิเทศการศึกษาใหมีความยืดหยุนมากกวานี้

Williams (2007 : 1804-A) การนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูคือ
กระบวนการ 2 อยางท่ีสําคัญท่ีสุดในงานดานการจัดการศึกษา วัตถุประสงคเบื้องตนของทั้งงาน
ดานการนิเทศและงานดานการประเมินผลการปฏิบัติงานคือ การสงเสริมความกาวหนาทางดาน
วิชาชีพของครูซึ่งจะสงผลใหระดับการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมสูงข้ึนดวย
ในการศึกษากรณีครั้งนี้จึงทําการสํารวจขอมูลจากกลุมตัวอยางของครูและผูบริหารจํานวน 21 คน
จากโรงเรียน Mountain Valley School District ซึ่งเพ่ิงเริ่มดําเนินการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน
โดยใชเทคนิคการนิเทศแบบคลินิกวัตถุประสงคของการวิจัยคือ เพ่ือศึกษาประสบการณในชวงเริ่มแรก
ของครูและผูบริหารโรงเรียนในการนิเทศแบบคลินิก คําถามสําหรับการวิจัยคือ ปจจัยใดท่ีชวยทําให
เกิดความสะดวกและเปนอุปสรรคสําหรับครูและผูบริหาร เม่ือพวกเขาทําการปรับเปลี่ยนจากรูปแบบ
ของการประเมินครูไปสูรูปแบบของการนิเทศ คําถามท่ี 2 คือ ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ ผูบริหาร
ซึ่งเคยมีบทบาทในการเปนผูประเมินเม่ือเปลี่ยนบทบาทมาเปนนักนิเทศแลวสามารถประสบความสําเร็จ
ในงานหรือไม ครูสามารถแสดงบทบาทตามลักษณะภาวะผูนําจนประสบความสําเร็จในกระบวนการ
นิเทศแบบคลินิกไดหรือไม และทายสุดทายสิ่งเหลานี้ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชนตอท้ังครู
และนักนิเทศหรือไมผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางของผูเขารวมการวิจัยระบุวาจากประสบการณ
ของพวกเขา อุปสรรคเบื้องตนก็คือ เวลา อุปสรรคในสวนนี้มีผลอยางยิ่งในการขัดขวางการนิเทศ
ซึ่งเปนการจับคูกันระหวางผูบริหาร/ครู นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยท่ีชวยทําใหเกิดความสะดวกนั้น
แบงออกเปน 2 สวนคือ 1) การพัฒนาความสัมพันธแบบรวมมือ/เพ่ือนรวมงานกันระหวางครูและ
นักนิเทศ 2) การฝกอบรมที่จัดขึ้นโดยคณะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย และยังพบวา กลุมตัวอยาง
ของผูเขารวมในการวิจัยมีความเห็นพองกันในภาพรวมวา นักนิเทศสามารถประสบความสําเร็จ
ในการแสดงบทบาทในดานการนิเทศและเลิกแสดงบทบาทดานการประเมิน แตอยางไรก็ตามยังพบ
ดวยวา ในภาพรวมของครูก็ไมไดรูสึกวาพวกเขาสามารถประสบความสําเร็จในการแสดงบทบาท
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ตามลักษณะภาวะผูนําในกระบวนการนิเทศแบบคลินิก นอกจากนี้ กลุมตัวอยางของผูเขารวม
ในการวิจัยทั้งหมดซึ่งรูสึกวาตนเองไมไดประสบความสําเร็จในการจัดการนิเทศแบบคลินิกนั้น
แสดงความคิดเห็นวา พวกเขาไดมีประสบการณดานการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพท่ีมีคุณคา
สูงสุด เม่ือพวกเขาเขารวมในการวิจัยซึ่งใชระยะเวลาท่ียาวนานครั้งนี้

Okech and Deborab (2007 : 245 - 266) ไดศึกษาความตองการเชิงประจักษท่ีสําคัญ
ตอการนิเทศแบบกลุมท่ีมีความสามารถแตกตางกันและการเสนอการใชประโยชนจากการนิเทศ
ของกลุมผูนิเทศท่ีมีรูปแบบแนนอน (SGW) กลุมผูนิเทศเปนกลุมท่ีไดปรับการนิเทศใหมีความเหมาะสม
รูปแบบเดียว จากลักษณะท่ีมีแตกตางของกลุมในการพัฒนาขีดความสามรถของกลุมในการรวมกลุม
ใหทราบถึงตัวตนของผูรับการนิเทศ ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลระหวางบุคคล และขนาดของกลุม
โดยวิเคราะหถึงจุดเดน เงื่อนไขกลยุทธท่ีใชสําหรับความสามารถท่ีแตกตางของกลุมผูรับการนิเทศ
และแสดงถึงขีดความสามารถของกระบวนการนิเทศตอผูนิเทศผูรับการนิเทศ ในอนาคตอยางมี
นัยสําคัญ

Nelson and others (2008 : 172 - 184) ไดศึกษามุมมองของผูใหคําปรึกษาจากหญิง
8 คน ชาย 4 คน จากการคัดเลือกของผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศโดยการสัมภาษณเก่ียวกับประสบการณ
ดานการใหคําปรึกษา ความเชื่อในการใชยุทธศาสตรการบริหารการจัดการ ผูที่ใหคําปรึกษา
ท่ีมีประสบการณในการนิเทศไดอภิปรายกระบวนการนิเทศของแตละบุคคลตางยอมรับขอบกพรอง
ความลมเหลว วิวัฒนาการ รวมท้ังการเรียนรูจากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนกลุมผูใหคําปรึกษามีความ
เชื่อวา การสรางเครือขายการนิเทศท่ีเขมแข็ง การอภิปรายเพ่ือประเมินผลทันที เปนการสรางรูปแบบ
การนิเทศท่ีเปดกวางทางความคิดเห็นและอยูภายใตเงื่อนไขของเวลาความนาเชื่อถือของกระบวนการ
นิเทศซึ่งข้ึนอยูกับการนิเทศรูปแบบการนิเทศทางความคิดเห็นท่ีแตกตาง การนํายุทธศาสตรท้ังหมด
มาพัฒนากระบวนการนิเทศ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมการคนพบขอโตแยงของกลุมผูรวมงาน
ความเปนตัวของตัวเอง กระบวนการนิเทศที่แตกตางการเขมงวดตอผูเขารับการนิเทศ ซึ่งเปน
กระบวนการนิเทศแบบคูขนานทําใหไดผลการนิเทศสะทอนกลับจากผูรับการนิเทศไดอยางถูกตอง

จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกลาวไดแก การนิเทศภายในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน มีความสําคัญตอคุณภาพของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนอยางมาก
เนื่องจากคุณภาพของการเรียน ภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยังมีปญหา
และอุปสรรค ท่ีทําใหการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนยังไมไปถึงจุดหมาย รวมท้ังการบริหาร จัดการของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไมประสบผลสําเร็จ ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ ประการ เชน ตัวผูบริหาร
ผูชวยผูบริหารและครูผูสอนขาดความรูความเขาใจ ในทิศทางของการพัฒนางานในหนาท่ี การวางแผน
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ท่ีขาดขอมูล ขาดการมีสวนรวม ฉะนั้นสถานศึกษาจึงจา เปนตองดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน อยางจริงจัง ตอเนื่องและครบกระบวนการ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมการสอน
ของครู ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสงผลตอ คุณภาพของผูเรียนที่เปน
ผลผลิตท่ีแทจริงของการจัดการศึกษาและเปนการสรางความม่ันใจใหกับชุมชนและผูปกครองนักเรียน




