
บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการใช้รูปแบบมิติแห่งคุณภาพจาก

ผลการทดสอบระดับชาติที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาระยอง  เขต  2  ผู้รายงานศึกษาเอกสารค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ทั้งที่เป็นเอกสารตำรา  

ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านวิชาการ  ในรูปแบบเดียวกัน  เพื่อเป็นแนวทางพื้น

ฐานและกรอบความคิดในการศึกษา  โดยนำเสนอการค้นคว้าดังนี้ 

  1.  ทฤษฎีการบริหารวงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA)  

   1.1 ความสำคัญของวงจรคุณภาพเดมม่ิง  (PDCA) 

   1.2 การบริหารงานด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ 

   1.3 ความหมายของวงจรควบคุมคุณภาพ 

   1.4 ข้ันตอนการบริหารงานตามวงจรควบคุมคุณภาพ 

   1.5 การนำวงจรควมคุมคุณภาพมาใช้ในการบริหารการศึกษา 

   1.6 ประโยชน์ของวงจรคุณภาพเดมม่ิง 

   2. การทดสอบระดับชาติ 

2.1  การสอบ  NT  (National  Test) 

 2.1.1  ความเป็นมาและความสำคัญ 

 2.1.2  วัตถุประสงค์ 

 2.1.3  วิธีดำเนินการ 

2.2  การสอบ  O-NET  (Ordinary  National  Educational  Test) 

 2.2.1  ความเป็นมาและความสำคัญ 

 2.2.2  วัตถุประสงค์ 

 2.2.3  แนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการจัดสอบ O-NET  ปีการศึกษา  2560 

   2.2.4  การนำผลการทดสอบ  O-NET  ไปใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

  3. การบริหารงานวิชาการ 

 3.1  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 

 3.2  ความหมายของงานวิชาการ 

 3.3  ความสำคัญของงานวิชาการ 

 3.4  หลักการบริหารวิชาการ 

 3.5  กระบวนการบริหารงานวิชาการ 

 3.6. ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
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  4.  แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 4.1  ทฤษฎีการสะท้อนกลับ  (Reflection  Theory) 

 4.2  ทฤษฎีการกำหนดเป้าหมาย  (Goal  Setting  Theory) 

 4.3  ทฤษฎีภาวะผู้นำ  (Leadership  Theory) 

1. ทฤษฎีการบริหารวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA)  

 1.1 ความสำคัญของวงจรคุณภาพเดมมิ่ง  (PDCA) 

  แนวคิดวงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) วอล์ทเตอร์ ชิวฮาร์ท เป็นผู้พัฒนาข้ึนเป็นคนแรก

ในปี ค.ศ. 1939 และเอ็ดวาร์ด เดมม่ิง เป็นผู้นำมาเผยแพร่ในญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1950 เป็นที่รู้จักกัน

อย่างแพร่หลาย  ทำให้นิยมเรียกวงจรนี้ในอีกชื่อหนึ่งว่า “วงจรเดมม่ิง” (Deming Cycle)นอกจากนี้

โนริอะคิ คะโน ยังได้กล่าวถึงวงจรคุณภาพของเดมม่ิงว่าเป็นวงจรแห่งการบริหาร ส่วนฮิโตชิ คุเม 

กล่าวว่า  จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของวงจรคุณภาพของเดมม่ิง ซ่ึงเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการบริหาร

คุณภาพนั้นมิใช่เพียงแค่ปรับแก้ผลลัพธ์ที่เบี่ยงเบนออกจากเกณฑ์มาตรฐานให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์

ที่ต้องการเท่านั้นแต่เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงด้วยการป้องกันมิให้เกิดผลเสียซ้ำซ้อน เรื้อรังพร้อม

กับยกระดับมาตรฐานให้สูงข้ึนในแต่ละรอบของ P D C A อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีการ

วางแผน P D C A มิใช่เป็นแค่วงแหวนที่เบนราบหากแต่เป็นขดลวดที่ม้วนไต่สูงข้ึนไปเรื่อย ๆ  

 1.2 การบริหารงานด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ 

 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า กลยุทธ์ในการบริหารที่ดีที่สุด คือการมุ่งเน้นคุณภาพและ

ในปัจจุบันคุณภาพเป็นเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการ  ความหมายของคุณภาพ

จึงมุ่งให้ลูกค้าพึงพอใจหรือตรงตามความต้องการของลูกค้า ทางการศึกษา ลูกค้าหมายถึง ผู้เรียน ผู้

ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมวิชาการ, 2544ก. หน้า 5) 

 การปรับปรุงคุณภาพ(Quality Improvement) หมายถึงการยกระดับคุณภาพในมุมมองของ

ลูกค้าให้สูงข้ึน  มีคุณค่า (Value) ต่อลูกค้ามากข้ึน เช่น ราคาสินค้าลดลง ขณะที่คุณภาพยังดีเหมือน

เดิม ราคาสินค้าเท่าเดิม ขณะที่สินค้ามีสมรรถนะในการใช้งานมากข้ึน ราคาสินค้าสูงข้ึนเล็กน้อย 

แต่สมรรถนะหรือหน้าที่การใช้งานสร้างความพึงพอใจ หรือเกิดคุณค่าต่อสูงค้ากกว่าเงินที่จ่ายไป

นั่นเอง 

 P D C A หรือวงจรเดมม่ิง คือข้ันตอนการพัฒนางาน พัฒนาหน่วยงาน พัฒนาองค์กร  โดยมี

การพัฒนาทักษะของบุคลากรควบคู่กันไป เริ่มจากการวางแผน/กำหนดเป้าหมาย (P : Plan)แล้วนำ

แผนงานไปปฏิบัติ (D : Do) ทำการตรวจสอบผลการปฏิบัติว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ (C : 

Check) ถ้ายังไม่บรรลุเป้าหมายก็ทำการแก้ไข/ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ หรือทบทวนเป้าหมายแต่ถ้า

บรรลุเป้าหมายแล้ว ก็สามารถปรับปรุงค้าเป้าหมายที่ท้าทายมากยิ่งข้ึนต่อไป (A : Act) 
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 1.3 ความหมายของวงจรควบคุมคุณภาพ 

  นรินทร์ เนาวประทีป (2540: 3) กล่าวถึง การควบคุมคุณภาพ หมายถึง กระบวนการที่จัด

ทำข้ึนเพื่อให้ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดมาตรฐานไว้รวมทั้งคอยติดตามแก้ไขไม่ให้

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีข้อบกพร่องและเสียหาย 

  วรภัทร ภู่เจริญ (2541: 27) กล่าวว่า วงจรควบคุมคุณภาพ หมายถึง ระบบกรบริหารงาน

ที่มีคุณเป็นที่รู้จักแพร่หลายระบบหนึ่งประกอบด้วยข้ันตอนการวางแผน(Plan) การปฏิบัติตาม

แผน (do) การตรวจสอบหรือการประเมิน (Check) การนำผลการประเมินย้อนกลับไปปรับปรุง

แก้ไขการทำงาน (Action) การใช้วงจรคุณภาพ ต้องดำเนินการอย่างมีวินัยให้ครบวงจรหมุนเวียนไป

ไม่มีหยุดหย่อน 

  จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ความหมายของวงจรควบคุมคุณภาพ หมายถึง 

กระบวนการบริหารงานหรือการจัดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผลผลิตที่ออกมามี

คุณภาพได้มาตรฐานตรงตามเป้าหมายกำหนด 

 1.4 ขั้นตอนการบริหารงานตามวงจรควบคุมคุณภาพ 

  เอ็ดวาร์ด เดมม่ิง (1950, อ้างอิงใน ชนินทร์ แสงแก้ว, 2546:  34) ได้เสนอข้ันตอนการ

บริหารงานคุณภาพ “วงจรเดมม่ิง” (Deming Cycle) ไว้ 4 ข้ันตอน คือ 

   1. การจัดทำและการวางแผน(Plan) ประกอบด้วย การทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ให้

ชัดเจนแล้วกำหนดหัวข้อควบคุม (Control Item) ซ่ึงตามปกติได้แก่ Q-C-D-S-M-E (Quality Cost 

Delivery Safety Morale Environment) การกำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

และการกำหนดวิธีดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

   2. การปฏิบัติตามแผน (Do) ประกอบด้วย การหาความรู้เกี่ยวกับวิธีดำเนินการนั้น

ด้วยวิธีการฝึกอบรมหรือศึกษาด้วยตนเอง การดำเนินการตามวิธีการที่กำหนด การเก็บรวบรวม

บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์ของหัวข้อควบคุม 

   3.  การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check) ประกอบด้วยการตรวจสอบ

ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามวิธีการทำงานมาตรฐานหรือไม่ การตรวจสอบว่าค่าที่วัดได้ (ของ

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ และการตรวจสอบว่า (ของหัวข้อควบคุม) ได้

ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ 

   4.  กำหนดมาตรฐานแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะที่ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน (Act) 

  สมศักด์ิ  สินธุเวชญ์ (2541. หน้า 39-41) ได้กล่าวไว้ว่า  วงจรควบคุมคุณภาพมี 4 ข้ันตอน 

ดังนี้ 

   1.  การวางแผน (Plan) จะช่วยพัฒนาความคิดต่าง ๆ เพื่อนำไปสู้รูปและแบบที่เป็น

จริงข้ึนมาในรายละเอียดให้พร้อมในการเริ่มต้นลงมือปฏิบัติ (do) 

   2.  ปฏิบัติ (Do) ประกอบด้วยการทำงาน 3 ระยะ คือ 1) การวางแผนกำหนดการโดย

แยกยิจกรรมต่าง ๆ กำหนดเวลาที่คาดว่าต้องใช้ในกิจกรรมแต่ละอย่าง การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ  

2) การจัดทำแบบเมทริกซ์ (matrix management) ซ่ึงสามารถดึงเอาผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงจาก

แหล่งต่าง ๆ มาได้ 3) การพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของผู้ร่วมงาน 
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   3.  การตรวจสอบ (Check) ทำให้รับรู้สภาพการณ์ของงานที่เป็อยู่เปรียบเทียบกับส่ิงที่

วางไว้ 

   4.  การแก้ไขปัญหา (Act)  ผลการตรวจสอบหากพบว่าเกิดข้อบกพร่องข้ึน ทำให้งาน

ที่ด้ำม่ตรงตามเป้าหมายหรือผลงานไม่ได้มาตรฐานให้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามลักษณะปัญหาที่

ค้นพบ 

 1.5 การนำวงจรควมคุมคุณภาพมาใช้ในการบริหารการศึกษา 

  สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 46) ได้อธิบายไว้ว่าคุณภาพเป็น

ส่ิงที่ไม่หยุดนิ่ง มีการเคลื่อนตัวเองให้สูงข้ึนเสมอ การปรับปรุงหรือพัฒนาโรงเรียนมีกระบวนการที่

เป็นวงจรเหมือนเกลียวสว่านแต่ละวงจรประกอบด้วยการวิเคราะห์จุดที่ต้องการปรับปรุงหรือ

พัฒนาการจัดทำแผน การนำแผนสู่การปฏิบัติและการประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน และ

ผลจากการประเมินจะทำให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นแนวทางสำหรับจุดที่ควรปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน

ต่อไป ซ่ึงเป็นการเริ่มต้นวงจรใหญ่ที่สูงกว่าเดิม 

  สมศักด์ิ สินธุรเวชญ์ (2541: 39) กล่าวว่าการบริหารจัดการคุณภาพภายในโรงเรียนนั้น 

ควรใช้วงจรควบคุมคุณภาพในทุกกิจกรรม เช่น การเรียนการสอน ฝ่ายบริหารและบริการ วัฏจักร

ของเดมม่ิง หรือวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ซ่ึงมาจากคำว่า Plan Do Check Action และแปลว่า 

วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่ึงจะต้องดำเนินการอย่างมีวินัยให้ครบวงจรหมุนเวียนไปไม่มี

หยุดหย่อน จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของวงจรควบคุมคุณภาพ เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการบริหาร

คุณภาพนั้นมิใช่เพียงแต่ปรับแก้ผลลัพธ์ที่เบี่ยงเบนออกจากเกณฑ์มาตรฐานให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่

ต้องการเท่านั้น แต่เพื่อให้เกิดการปรับปรุงด้วยการป้องกันมิให้เกิดการเสียซ้ำซ้อน เรื้อรัง พร้อมกับ

การยกระดับมาตรฐานให้สูงข้ึนแต่ละรอบของ PDCA ดังภาพ 

  

ภาพ 1 วงจรควบคุมคุณภาพ (Quality control circle: PDCA)  

(สมศักด์ิ สินธุรเวชญ์, 2541. 34`44) 
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 1.6 ประโยชน์ของวงจรคุณภาพเดมมิ่ง 

 กรมวิชาการ (2544: 29) กล่าวว่าวงจรเดมม่ิงมีประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียน ประชาชน 

หน่วยงานและสังคม ดังนี้ 

  ๑. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรมาตรฐาน

การศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

  ๒. โรงเรียนมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจนตามมาตรฐานกลางที่กำหนดโดยมีระบบ

บริหารคุณภาพ มีการทำงานที่เป็นมาตรฐานจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย มีการแสดงความ

รับผิดชอบในการจัดการศึกษาที่สามารถตรวจสอบได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

  ๓. ชุมชนมีความม่ันใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เข้าร่วมจัดการศึกษา และส่งบุตร

หลานเข้าเรียนในโรงเรียน 

  ๔. สถานศึกษาและหน่วยงานที่รับผู้จบการศึกษามีความม่ันใจและพึงพอใจในคุณภาพ

ของผู้จบการศึกษา รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือทำงาน 

  ๕. สังคมม่ันใจในการจัดการศึกษาและมีหลักประกันคุณภาพของการจัดการศึกษาและ

การรายงานผลกับสาธารณชน 

2.  การทดสอบระดับชาติ 

 2.1  การสอบ  NT  (National  Test) 

2.1.1  ความเป็นมาและความสำคัญ 

NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ  (NT : National  

Test )  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (สพฐ)  ซ่ึงถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อ

ใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน  และจัดสอบในระดับชั้น  ป.3 – ป.6  โดยการสอบ  NT  

จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ  (PISA)  ซ่ึงเน้นการทดสอบใน  3  

ด้านได้แก่  1) การอ่านออกเขียนได้  2) การคิดคำนวณ  3) ความสามารถด้านเหตุผล 

2.1.2  วัตถุประสงค์ 

เพื่อทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test: NT)   

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ในด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ  (Numeracy)  และด้านเหตุผล 

(Reasoning Abilities) สำหรับส่วนกลาง  ศูนย์สอบ  และสนามสอบ 

 2.1.3  วิธีดำเนินการ 

 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test: NT)   

ถือเป็นการประเมินคุณภาพของผู้เรียนในระดับชาติอย่างหนึ่ง  ดังนั้นการบริหารจัดการสอบจึง 

จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  ซ่ึงจะส่งผลให้ผลที่ได้จากการทดสอบความสามารถ  
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ  ในการทดสอบ

ครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสใน

การบริหารจัดการสอบ  ดังต่อไปนี้   
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    1)  การจัดสนามสอบ  ศูนย์สอบจัดสนามสอบ  โดยกำหนด  1  กลุ่มเครือข่าย

โรงเรียนเป็น  1  สนามสอบ  (กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอาจเรียกชื่อต่างกัน  เช่น  ศูนย์เครือข่าย  กลุ่ม

คุณภาพ  กลุ่มโรงเรียน  เป็นต้น)  โดยกำหนดให้โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ  จะต้องมีนักเรียนต้ังแต่  

10  คน ข้ึนไป  ทั้งนี้ให้ศูนย์สอบเป็นผู้พิจารณาเลือกโรงเรียนในกลุ่มที่มีความพร้อม   

ความเหมาะสมเพื่อเป็นสนามสอบ  หากมีความจำเป็น  เช่น  โรงเรียนมีนักเรียนจำนวนมาก  หรือ

นักเรียนเดินทางมาสอบลำบาก  อาจให้โรงเรียนเหล่านี้เป็นสนามสอบก็ได้  ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ

คณะกรรมการระดับศูนย์สอบแต่ต้องคำนึงถึงความโปร่งใสและยุติธรรมในการสอบ  

      2)  การแต่งต้ังคณะกรรมการระดับสนามสอบ  ศูนย์สอบแต่งต้ังคณะ

กรรมการระดับสนามสอบ  ประกอบด้วย  ประธานสนามสอบ  กรรมการกลาง  กรรมการคุมสอบ  

กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ  กรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ นักการ

ภารโรง  และกรรมการอื่นๆ  ตามความเหมาะสม  สำหรับกรรมการคุมสอบ  และ  กรรมการตรวจ

ข้อสอบเขียนตอบ  ต้องมาจากต่างสถานศึกษา  หรือต่างกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ  

โดยใช้วิธีการหมุนเวียนหรือสลับกัน  ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ  แต่ต้อง

คำนึงถึงความโปร่งใสและยุติธรรมในกำรสอบ  

    3)  การรับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ  การจัดรับ-ส่งกล่อง

แบบทดสอบและกระดาษคำตอบนั้น  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจะมีระบบการ

ขนส่งเอกสารที่มีความเคร่งครัดและปลอดภัยสูง  

     3.1)  ในการรับส่งกล่องแบบทดสอบและกระดาษคำตอบในทุกศูนย์สอบ  

จะต้องให้ผู้ประสานงานระดับศูนย์สอบเป็นผู้ลงนามทุกครั้ง  และศูนย์สอบเก็บรักษากล่องแบบ

ทดสอบและ กระดาษคำตอบไว้ในห้องม่ันคงหรือห้องที่ปิดมิดชิด  มีผู้ที่คอยดูแลตลอดเวลา  

     3.2)  ศูนย์สอบส่งมอบแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ  พร้อมเอกสาร

ประกอบการสอบ  ให้กับประธานสนามสอบหรือตัวแทน  ในตอนเช้าของวันสอบ  

     3.3)  หลังจากเสร็จส้ินการสอบ  ให้ประธานสนามสอบหรือตัวแทนที่

มีหน้าที่รับ–ส่ง กระดาษคำตอบระดับสนามสอบเป็นผู้รับผิดชอบนำซองกระดาษคำตอบส่งมอบให้

ศูนย์สอบ  

     3.4)  ศูนย์สอบตรวจสอบความเรียบร้อยของซองกระดาษคำตอบบรรจุลง

ในกล่อง พร้อมส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

    4)  กล่องบรรจุแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ  การบรรจุแบบทดสอบและ

กระดาษคำตอบ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จะบรรจุแบบทดสอบและกระดาษ

คำตอบ  3  ด้าน  ใส่กล่องแยกเป็นรายห้องสอบ  โดยกล่องบรรจุแบบทดสอบ  ต้องแข็งแรง และปิด

ผนึกด้วยเทปกาว  อนุญาตให้ประธานสนามสอบเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบได้ไม่เกิน   

1  ชั่วโมงก่อนถึงเวลาสอบต่อหน้าตัวแทนกรรมการคุมสอบ  

    5)  การติดตามการบริหารการทดสอบ  

     5.1)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานศึกษา  ร่วมกับ

สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา  หรือหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาที่เข้าร่วมการทดสอบ  
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ทำการติดตามตรวจเยี่ยม การทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ  โดยคณะกรรมการจากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จะสุ่มตรวจเยี่ยมศูนย์สอบและสนามสอบ  ในช่วงก่อนวันสอบ  

วันสอบ  และหลังวันสอบ  

     5.2)  ศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนามสอบในช่วงก่อนวันสอบ  วันสอบ  และ

หลังวันสอบ 

    6)  การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการสอบ  สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียน  ในความไม่โปร่งใสในการ

สอบ  4  ช่องทาง ได้แก่  ศูนย์สอบที่ดำเนินการจัดสอบ  โทรศัพท์หมายเลข 0-2288-5783 และ 

0-2288-5787 - E-mail: evaluation.obec@gmail.com - facebook  ของกลุ่มประเมินคุณภาพการ

ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ข้ันพื้นฐาน  

    7)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ. 

2548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ขอให้บุคลากรประจำสนามสอบทุกท่าน  

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ  พ.ศ.  2548  อย่าง

เคร่งครัด  เพี่อให้การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  

  2.2  การสอบ  O-NET  (Ordinary  National  Educational  Test) 

2.2.1  ความเป็นมาและความสำคัญ 

O-NET (Ordinary National Educational Test) : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ข้ันพื้นฐาน  เพื่อทดสอบ  ความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

  สรุปได้ว่า  นักเรียนที่จะได้คะแนนจากการทดสอบ O-NET  จึงต้องเป็นนักเรียน ที่มี

ความรู้และความคิดรวบยอดตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

2.2.2  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตาม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  

   2.  เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   

   3.  เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา  ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  

 4.  เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของ 

โรงเรียน  

 5.  เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ  

 6.  เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น 
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  สรุปได้ว่า  การทดสอบ  O-NET  มีวัตถุประสงค์ที่เอื้อต่อประโยชน์ของนักเรียน  ครู  ผู้

บริหารทุกระดับในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ 

   2.2.3  แนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการจัดสอบ O-NET  ปีการศึกษา  2560 

   การจัดสนามสอบในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ให้จัดสนามสอบโดยกำหนด  1  กลุ่ม

เครือข่ายโรงเรียน  เป็น  1  สนามสอบ  (กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอาจเรียกชื่ออย่างอื่น  เช่น  กลุ่ม

คุณภาพ  กลุ่มประสิทธิภาพ  กลุ่มโรงเรียน)  โดยรวมโรงเรียนในกลุ่ม ทั้งหมดแล้วศูนย์สอบพิจารณา

เลือกโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งในกลุ่มที่มีความเหมาะสมเป็นสนามสอบ  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  

ให้จัดสนามสอบโดยกำหนด  1  อำเภอหรือกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเป็น 1  

สนามสอบ  

  การแต่งต้ังตัวแทนศูนย์สอบไปประจำ  ที่สนามสอบ  ศูนย์สอบพิจารณาแต่งต้ังตัวแทน

ศูนย์สอบไปประจำที่สนามสอบ  โดยให้ศูนย์สอบพิจารณาแต่งต้ังจากบุคลากร  ภายในศูนย์สอบ  ครู

ต่างเครือข่ายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือจากหน่วยงานอื่นๆ  ตามความเหมาะสม  อัตรา  2  คน/

สนามสอบ  เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยภายในสนามสอบและทำหน้าที่ในการรับ-ส่ง

แบบทดสอบและกระดาษ คำตอบ  

  การแต่งต้ังตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ ในวันสอบจะมีบุคลากร ครู อาจารย์และ

นักศึกษาระดับปริญญาเอก โท ตรี หรือนิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและ

มหาวิทยาลัยของรัฐ  เข้าสังเกตการปฏิบัติงานของสนามสอบและรายงานผลให้สถาบันทดสอบฯ

ทราบ  

  การแต่งต้ังคณะกรรมการระดับสนามสอบ  ศูนย์สอบแต่งต้ังคณะกรรมการระดับ

สนามสอบ  ตำแหน่งหัวหน้าสนามสอบ  กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบจากต่างกลุ่มเครือ

ข่ายโรงเรียนที่เป็นสนามสอบทั้งชุดโดยใช้วิธีการหมุนไขว้กัน  

  การรับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคำ ตอบ  เม่ือศูนย์สอบได้รับกล่อง

แบบทดสอบและกล่องกระดาษคำตอบจาก  สทศ.  ศูนย์สอบต้องเก็บรักษากล่องแบบทดสอบและ

กล่องกระดาษคำตอบในห้องม่ันคงหรือห้องที่ปิดมิดชิด  มีผู้ที่คอยดูแลตลอดเวลา  ก่อนส่งมอบให้

ตัวแทนศูนย์สอบนำกล่องบรรจุแบบทดสอบและกล่องกระดาษคำตอบไปส่งมอบให้สนามสอบใน

ตอนเช้าวันสอบ  หลังจากเสร็จส้ินการสอบในแต่ละวัน  ให้ตัวแทนศูนย์สอบเป็นผู้รับผิดชอบนำ

กล่องบรรจุซองกระดาษ คำตอบเพื่อส่งกลับ  สทศ.  พร้อมเอกสารประกอบการสอบส่งมอบให้ศูนย์

สอบหลังเสร็จส้ินการสอบ 

  กล่องบรรจุแบบทดสอบและกล่องกระดาษคำ ตอบ กล่องบรรจุแบบทดสอบต้องปิด

แน่นหนาแล้วปิดทับด้วยเทปกาวเฉพาะของ สทศ. และมัดด้วยสายรัดเฉพาะ ของ สทศ. โดย  

สทศ.อนุญาตให้หัวหน้าสนามสอบเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบได้ไม่เกิน  1  ชั่วโมง  ก่อนถึงเวลา

สอบต่อหน้ากรรมการกลางและตัวแทนศูนย์สอบ  

  จำนวนชุดข้อสอบที่ใช้  ข้อสอบแต่ละวิชามีจำนวน  6  ชุด  ในแต่ละชุดจะมีการจัดเรียง

ลำดับข้อที่แตกต่างกัน  โดย สทศ.ได้จัดสลับชุดข้อสอบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  กรรมการคุมสอบ

ต้องแจกแบบทดสอบเป็นรูปตัว  U  ตามที่  สทศ.กำหนด  



 16

  การติดตามการบริหารการทดสอบ  สทศ.ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด  ในการ

ติดตามการบริหารการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบทางการ ศึกษาแห่งชาติ  โดยคณะทำงานจะ

เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์สอบและสนามสอบ  ในช่วงก่อนวันสอบและหลังวันสอบ  

  การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน  เรื่องความไม่โปร่งใสในการสอบ  สทศ.เปิดช่องทางรับแจ้ง

เรื่องร้องเรียนกรณีพบในความไม่โปร่งใสในการสอบ  4  ช่องทาง  คือ  สายตรงผู้บริหาร  จดหมาย 

E-mail : testing@niets.or.th และ call center 0-2217-3800  

  ระเบียบ  สทศ.  ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ  พ.ศ.  2557 

สทศ.  ขอให้บุคลากรประจำสนามสอบปฏิบัติตามระเบียบของ  สทศ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยว

กับการดำเนินการทดสอบ  พ.ศ.2557  อย่างเคร่งครัด  เพี่อให้การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

  ใบรายงานผล  O-NET  สทศ.  จัดทำใบรายงานผลการทดสอบ  O-NET  มี  2  แบบ 

คือ  แบบรายบุคคลและแบบรายโรงเรียน  รวมทั้งส้ิน  6  แบบ  ดังนี้  แบบที่ 1 ใบรายงานผลการ

ทดสอบ O-NET รายบุคคล  แบบที่ 2 ใบรายงานผลการทดสอบ  O-NET  แบบรายโรงเรียน   

มี  6  ฉบับ  ดังนี้  ฉบับที่ 1 ใบรายงานผลการทดสอบ O-NET  รายบุคคล  (สถานศึกษา)  ฉบับที่ 2ค่า

สถิติระดับโรงเรียน  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้  ฉบับที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกใน 

แต่ละข้อ  ระดับโรงเรียน  ฉบับที่ 4 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ  ระดับโรงเรียน  ฉบับที่ 5 ค่าสถิติ

ระดับโรงเรียน  แยกตามสาระการเรียนรู้  ฉบับที่ 6 ค่าสถิติระดับโรงเรียน  แยกตามรายวิชา 

 2.2.4  การนำผลการทดสอบ  O-NET  ไปใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

    1)  ระดับนักเรียน  ใบรายงานผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน   

(O-NET)  แสดงคะแนนของนักเรียนรายบุคคล  โดยนักเรียนดูผลคะแนนของตนเองในแต่ละวิชาว่า

สูงกว่า  หรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ  ระดับโรงเรียน  ระดับสังกัดและระดับประเทศ  เพื่อประเมินและ

พัฒนาตนเองให้มีผลการเรียนดียิ่งข้ึน   

  2)  ระดับครูผู้สอน  ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาดูผลคะแนนรายวิชาที่ตนเอง 

สอนจากใบรายงานผลการทดสอบ  O-NET  ฉบับที่  1  ใบรายงานผล  การทดสอบ  O-NET  ราย

บุคคล  (สถานศึกษา)  ฉบับที่  2  ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้  และฉบับที่  5  

ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ 

    3)  ระดับผู้บริหารสถานศึกษา  ต้องพิจารณาค่าสถิติในทุกกลุ่มสาระวิชาและ

ใบรายงานผลฉบับที่  6  ค่าสถิติระดับ  โรงเรียนแยกตามรายวิชา  ซ่ึงผู้บริหารสามารถพิจารณาผล

การสอบในภาพรวมของวิชาจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเทียบเคียงกับโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดหรือ

โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเดียวกันที่มีสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนที่ใกล้เคียงกัน และ

ระดับประเทศ  เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนยิ่งข้ึน  โดยใช้ระบบการ

นิเทศฯ  แล้วส่งเสริม  สนับสนุน 

    4)  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาจากใบรายงานผลฉบับที่  6  ค่าสถิติ

ระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา  ฉบับที่  5  ค่าสถิติระดับโรงเรียน  แยกตามสาระการเรียนรู้  และ
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ฉบับที่  2  ค่าสถิติระดับโรงเรียน  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้  ซ่ึงในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สามารถนำไปใช้ในการส่งเสริม  สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดได้ 

    5)  ระดับต้นสังกัด  ต้นสังกัดของโรงเรียนทุกโรงเรียน  สามารถนำผลการ

สอบ  O-NET  ไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดให้มีความรู้  ความชำนาญในสาขาวิชาที่

สอน  กระตุ้นผู้บริหารสถานศึกษาให้นิเทศ  กำกับติดตาม  จัดทำระบบช่วยเหลือนักเรียนที่มีผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  รวมทั้งผลักดันให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน

สอน  การวัดและประเมินผล 

    6)  ระดับประเทศ  การทดสอบ  O-NET  เป็นข้อสอบกลาง  โดยนักเรียนผู้เข้า

สอบต้องทำแบบทดสอบเดียวกันทั่วประเทศ  ดังนั้น  ผลการทดสอบ  O-NET  จึงมีประโยชน์ต่อ

นักเรียน  ครูอาจารย์  ผู้บริหารสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา  ต้นสังกัด  และระดับประเทศ 

เนื่องจากผลการ  ทดสอบ O-NET  เป็นส่ิงสะท้อนผลการจัดการศึกษาในระดับชั้นเรียน   

ระดับโรงเรียน  และสะท้อนถึงคุณภาพนักเรียน  อีกทั้งยังใช้ผลการทดสอบในการประเมินตนเอง  

(แข่งกับตัวเอง)  และประเมินเทียบกับผู้อื่น  (แข่งกับเพื่อน)  ได้อีกด้วย 

3.  การบริหารงานวิชาการ 

 3.1  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของ

การบริหารการศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุก

ชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายกลัของ

สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพของงานวิชาการยังเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จและความสามารถของผู้

บริหารอีกด้วย จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับบริหารงานวิชาการ ผู้วิจัยได้ศึกษาใน

ส่วนของความหมายจองการบริหารงานวิชาการ ความสำคัญงานวิชาการ หลักการบริหารงาน

วิชาการ กระบวนการบริหารงานวิชาการและขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงรายละเอียดดังนี้ 

 3.2  ความหมายของงานวิชาการ 

  ผู้บริหารสถานศึกษาควรคำนึงถึงหลักการบริหาร คือ ต้องมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ของสถานศึกษาที่ชัดเจน ต้องมีเทคนิคและวิธีการในการบริหารงานวิชาการและมีการวัดผล

ประเมินผลงานวิชาการ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2543: 23) นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึงความหมายของการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 

  ถนอมรัตน์  สิทธิเสนี (2549: 10) ได้อธิบายความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

หมายถึง การที่จะบริหารการงานกิจกรรมทุกส่ิงทุกอย่างภายในโรงเรียน การเรียนการสอนของผู้

เรียนที่เกี่ยวกับหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล ส่ือการเรียนการสอน การประกัน

คุณภาพการวิจัยเพื่อส่งเสริมปรับปรุงการเรียนการสอนให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ 

  พัทธ์ธีรา รัตนชัย (2550: 19) ได้กล่าวถึงการบริหารงานวิชาการ หมายถึงกระบวนการ

บริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถือเป็นภารกิจหลักของบริหาร
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สถานศึกษาที่จะนำพาให้สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ซ่ึงผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญ

เป็นอย่างยิ่งและเข้าใจขอบเขตองการบริหารงานวิชาการเป็นอย่างดี รวมทั้งต้องบริหารงานวาการให้

มีความชัดเจน และมีความแข็งแกรง เนื่องจากงานวิชาการเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงมาตรฐานคุณภาพสถาน

ศึกษา 

  รุ่งรัชดาพร  เวหะชาติ (2550: 30) กล่าวถึง การบริหารงานวิชาการว่าเป็นกระบวนการ

หรือกิจกรรมการดำเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอนตลอดจนประเมินผล

ให้ดีข้ึน เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

  สรุปได้ว่า ความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การมีเป้าหมาย และ

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาอาศัยหลักแห่งประสิทธิภาพ และหลักแห่งประสิทธิผล และเน้นใน

เรื่องการจัดทำหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ อาศัยความร่วมมือของชุมชนและสังคม มีการ

สร้างเครือข่าย โดยมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน 

 3.3  ความสำคัญของงานวิชาการ 

  งานวิชาการถือเป็นหัวใจของโรงเรียน ส่วนงานด้านอื่นๆ เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้

สถานบันการศึกษาดำเนินไปด้วยความราบรื่น เพราะหน้าที่ของโรงเรียน คือการให้ความรู้แก่

นักเรียน คุณภาพของโรงเรียนจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ งานวิชาการเป็นงานที่มีความ

สำคัญในการจัดระบบงานให้รัดกุม และมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องตลอดจนนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึงความสำคัญของงานวิชาการไว้ดังนี้ 

  ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์ (2547: 3-4) มีความเห็นว่าการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักที่ผู้

บริหารต้องให้ความสำคัญมากที่สุด และมีลักษณะงาน ดังนี้ 

  1.  เป็นสาระสำคัญของการศึกษาที่สถานศึกษาได้กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ

ภารกิจต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.  เป็นงานที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จในการบริหารงานของผู้บริหาร งานวิชาการต้องเด่น

เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ซ่ึงผลประโยชน์สูงสุดจะต้องเกิดกับผู้เรียนหรือนักศึกษา 

  3.  เน้นบริการทางการศึกษา หน่วยงาน หรือสถานศึกษา มีหน้าที่จัดบริการให้แก่ผู้

เรียน มุ่งให้ได้รับความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคมโดยส่วนร่วม 

  4.  เป็นการแสดงถึงองค์ความรู้วิชาชีพ งานวิชาการในศาสตร์สาขาใดก็ตามจะต้อง

แสดงลักษณะเฉพาะในองค์ความรู้ออกมาให้ชัดเจน หน่วยงาน หรือสถานศึกษาแต่ละระดับจะต้อง

จับบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานตามศักยภาพ และองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้มากที่สุด 

  5.  เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา งานวิชาการช่วยสร้างความรู้ให้เกิดประโยชน์

ข้ึนโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การค้นคว้า การวิจัย และพัฒนาให้เน้นการ

พัฒนาการศึกษา 

  ปรียาพร  องศ์อนุตรโรจน์ (2548: 8) ได้กล่าวว่า การใช้เวลาในการบริหารงาน และการ

ให้ความสำคัญของสถานศึกษา งานในความรับผิดชอบของผู้บริหารโดยแยกงานออกเป็น  
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7 ประเภท พบว่า การบริหารงานวิชาการคิดเป็นร้อยละ 40 งานบริหารบุคลากรร้อยละ 20 การ

บริหารกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาร้อยละ 20 การบริหาการเงิน งานอาคารสถานที่ งานบริหารความ

สัมพันธ์กับชุมชน และงานบริหารทั่วไปแต่ละงานคิดเป็นร้อยละ 5 จากงานทั้ง 7 งานดังกล่าว จะ

เห็นได้ว่าผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความสำคัญของการบริหารงานวิชาการ และกำหนดสัดส่วนไว้มาก

ที่สุดเม่ือเทียบกับงานอื่นๆ 

  มยุเรศ โคตรชมพู (2550: 16) ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการที่สำ

คัยและเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา มาตรฐานหรือคุณภาพของการศึกษาจะปรากฏเด่นชัด

เม่ือการบริหารงานวิชาการประสบผลสำเร็จ ส่วนงานอื่นๆนั้น มีความสำคัญในลักษณะที่ถือเป็น

งานสนับสนุนเพื่อให้งานวิชาการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้บริหารและอาจารย์สอน

ต้องให้ความสำคัญกับงานวิชาการเป็นอันดับแรก โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนด

ไว้ การบริหารสถานศึกษาจะมีคุณภาพหรือมาตรฐานมากน้อยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กับการบริหารงาน

วิชาการ 

  รุ่งรัชดาพร  เวหะชาติ (2550: 28) ได้กล่าวถึง ความสำคัญของการวิชาการว่า เป็นงาน

หลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชิต พ.ศ.2545 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการให้สถานศึกษามากที่สุด ด้วย

เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความว่า

ต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

ซ่ึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถ

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล ประเมินผลรวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อ

หนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์  (2553: 1) ได้กล่าวว่า งานวิชาการนั้นเป็นงานหลักของผู้

บริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะ

พิจารณาได้จากผลงานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการ

ศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา 

  อุณากรรณ  สวนมะม่วง (2553: 23-24) ได้กล่าวว่า การบริหารวิชาการมีความสำคัญ

อย่างมาก เพราะเป็นกิจกรรมการจัดเกี่ยวกับงานด้านพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านวัดผล

ประเมินผล ด้านพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านนิเทศการศึกษา ด้านส่งเสริม 

และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

ด้านจัดการเรียนการสอน ที่จะสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และคุณสมบัติตามที่

ต้องการเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมต่อไปได้เป็นอย่างดี 

  สรุปได้ว่า ความสำคัญของงานวิชาการในโรงเรียน เป็นงานที่มีความสำคัญสูงสุด ใช้

เวลาในการบริหารงานมากที่สุด ผู้บริหารโรงเรียนจำเป็นต้องบริหารงานวิชาการ เพื่อให้เกิดคุณภาพ

และผลประโยชน์แก่ผู้เรียน ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบงานวิชาการเป็นอันดับแรกและต้อง

ให้สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามการทำงานของครูเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์ของ

หลักสูตรและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 



 20

  3.4  หลักการบริหารวิชาการ 

 ในการบริหารงานวิชาการจะต้องอาศัยหลักการ เพื่อช่วยให้การบริหารงาน  

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนนักวิชาการหลายท่านได้

อธิบายถึงหลักการในการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550: 58-71) กล่าวว่า ขอบข่าย และภารกิจ

งานวิชาการ มีดังนี้ 

  1.  การพัฒนาหรือดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

  2.  การวางแผนด้านงานวิชาการ 

  3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

  4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

  5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

  6.  การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

  7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

  8.  การนิเทศการศึกษา 

  9.  การแนะแนว 

  10.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

  11.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

  12.  การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  

  13.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

  14.  จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

  15.  การคัดหนังสือแบบเรียน เพื่อใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา 

 พรชนก ต่ายหัวดง (2550: 40) ได้กล่าวว่า หลักการบริหารงานวิชาการ คือ การจัดทำแผน

งานวิชาการ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายหลักของสถานศึกษา การร่วมมือกันทำงาน

และการกระจายอำนาจ มีการจัดต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิชาการ 

 สุริยันต์  อินทเจริญศานต์ (2552: 20) ได้กล่าวว่า แนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการเป็นเทคนิควิธีการของผู้บริหารครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนางาน

วิชาการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพของการศึกษา 

 ชุมพล  ฝูงใหญ่ (2552: 6) ได้กล่าวว่า แนวทางในการบริหารศึกษาจะต้องมีความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและสามารถของบุคลากร มีการกระจายอำนาจส่วนกลางไปสู่ระดับปฏิบัติ การจัด

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานโดยมืออาชีพและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 

 สมชาย ชูเลิศ (2553: 15) ได้กล่าวว่า หลักการในการบริหารงานวิชาการนั้น ผู้บริหารต้องใช้

หลักในการกระจายอำนาจให้บุคคลทุกคนได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบร่วมกัน ลดหลั่นตาม
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หน้าที่ของแต่ละคนโดยที่ผู้บริหารจะต้องใช้วิธีการประชาธิปไตยในการดำเนินการ ผู้บริหารต้อง

คอยกระตุ้นให้ครูมีความกระตือรือร้น ขยันขันแข็ง สอนอย่างมีประสิทธิภาพและสนใจหาความรู้

เพิ่มเติมอยู่เสมอโดยที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ครู รวมทั้งต้องมีเสรีภาพเพื่อให้เกิด

ประสิทธิผลแท้จริง 

 อำนวย  มีสมทรัพย์ (2553: 32) ได้กล่าวว่า หลักการบริหารวิชาการในสถานศึกษาประกอบ

ด้วย ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการศึกษา 

ด้านการบริหารวิชาการ และด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2553: 3-4)  ได้ให้ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 

  1.  การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการในเรื่องแผนการปฏิบัติงานวิชาการโครงการสอน 

เนื้อหา การสอนและการบันทึกการสอน 

  2.  การดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ในด้านเวลาเรียน ตารางสอน การจัดชั้น

เรียน การจัดครูเข้าสอน การจัดแบบเรียนตามที่กระทรวงกำหนด การปรับปรุงการเรียนการสอน 

และการทดลองปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดผลต่อผู้เรียน 

  3.  การบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้แก่ การจัดส่ิงอำนวยความสะดวกในการส่ง

เสริมหลักสูตรการจัดส่ือการเรียนการสอน การจัดห้องสมุดและการนิเทศเพื่อเอื้อต่อการศึกษา ของ

ผู้เรียนโดยมีผู้สอนเป็นผู้แนะนำแก้ไข 

  การวัดและประเมินผล เป็นกระบวนการช่วยในด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 สรุปได้ว่า หลักการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การจัดทำแผนการบริหารงานวิชาการให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือนโยบายหลักของสถานศึกษา และผู้บริหารต้องใช้หลักในการกระจา

ยอำนาจให้บุคคลทุกคนได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อพัฒนางานวิชาการให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 3.5  กระบวนการบริหารงานวิชาการ 

  กระบวนการบริหารงานวิชาการเริ่มต้นจากการวางแผนก่อนการดำเนินงานซ่ึงผู้

บริหารต้องกำหนดนโยบายและวางแผนในด้านวิชาการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร

หลักสูตรโดยครูมีส่วนร่วมในการวางแผน จากนั้นจึงเริ่มดำเนินงานซ่ึงเป็นข้ันตอนที่ผู้บริหารต้อง

จัดและดำเนินงานรวมทั้งควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ และสุดท้ายคือข้ันส่งเสริม

ควบคุม ติดตามผลการดำเนินงานวิชาการเพื่อให้ได้มาตรฐานวิชาการ (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์. 

2543: 19-20) นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึง

กระบวนการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 13) กล่าวถึงกระบวนการการบริหารวิชาการในสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลว่าต้องนำหลักการ ซ่ึงว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม

ที่ดี ซ่ึงเรียกกันโดยทั่วไปว่าธรรมาภิบาลมาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
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ความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฐานะที่เป็นิติบุคคลด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ

โปร่งใส หลักการส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 30-32) ได้กำหนดว่า การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

ซ่ึงมีหน้าที่ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและเป็นสถานศึกษาของรัฐจึงนำหลักการว่าด้วยบริหาร

จัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซ่ึงที่เรียกทั่วไปว่า ธรรมาภิบาล มาบูรณาการในการบริหารและ

จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล หลักการดังก่าวได้แก่ หลัก

นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก

ความคุ้มค่า 

  ธวัช   ดารารัตน์ (2548: 13) ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหารงานวิชาการ คือการ

วางแผนงานวิชาการ การกำหนดเป้าหมายและการตัดสินใจเลือกแนวทางวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วง

หน้าในการดำเนินงานวิชาการ 

  อำนวย  มีสมทรัพย์ (2553: 32) ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหารวิชาการในโรงเรียนเป็น

งานที่มีความละเอียดอ่อนครอบคลุมงานต่างๆ เป็นวงกว้าง การบริหารงานถ้าจะให้บรรลุผลตามเป้า

หมายที่วางไว้ ผู้บริหารและครูต้องทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ต้องเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ

มีการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 

  ยุกตนันท์  หวานฉ่ำ (2555: 11) ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหารงานวิชาการ คือ 

กระบวนการในการทำงาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นระบบในสถานศึกษาที่

ดำเนินการ 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน

บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 

 สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การวางแผนพัฒนาหรือการวางแผน

กลยุทธ์ โดยการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน ซ่ึง

ประกอบด้วยการประเมินผลระหว่างการดำเนินงาน การประเมินเม่ือส้ินสุดงานและการรายงาน 

 3.6  ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 

 งานบริหารวิชาการมีขอบข่ายครอบคลุมเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร และการ 

เรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน

การจัดบริการการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล รวมทั้งติดตามผลและส่ือการสอนรวมไปถึง

การพัฒนาการสอน ตลอดจนการดำเนินกิจการของโรงเรียนจะต้องเป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบ

วีการของการเรียนการสอน จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคมทุกระยะ ด้วยการจัดเนื้อหาวิชาให้ทันสมัย บางครั้งก็การเพิ่มวิชาใหม่ๆ เข้าไปด้วยผลที่เกิดข้ึน

กับนักเรียนอย่างแท้จริงนั้น เกิดจากการเรียนการสอนดังนั้นเม่ือหลักสูตรเปลี่ยนก็จำเป็นต้องอบรม

ครูตามไปด้วยเพราะการใช้หลักสูตรในโรงเรียนจะมีส่วนเกี่ยวโยงไปถึงการจัดตารางสอน การจัดชั้น

เรียน วิธีสอน การใช้อุปกรณ์การสอนและการประเมินผลด้วย ถ้ามองในด้านของงานสถานศึกษา 

การบริหารงานวิชาการ ได้แก่ งานควบคุมดูแลหลักสูตร การสอน อุปกรณ์การสอน การจัดการเรียน 

คู่มือครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพร่งานวิชาการ การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย การ
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ประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพสถานศึกษา (ปรียาพร วงศ์

อนุตรโรจน์. 2553: 3) นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนนักวิชาการหลายท่านได้อธิบาย

ถึงขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 

 สำนักงานการปฏิรูปการศึกษา (2545: 13-19) ได้เสนอขอบข่ายงาน ด้านการบริหารงาน

วิชาการไว้ดังนี้ 

  1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

   1.1  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้

เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   1.2  บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

   1.3  นิเทศเพื่อการพัฒนาการใช้หลักสูตรภายในสถานศึกษา 

   1.4  ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้กับ

เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 

  2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

   2.1  จัดทำแผนการเรียนรู้โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม 

   2.2  จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมทั้งด้านเวลาและสาระ

การเรียนรู้และผู้เรียน 

   2.3  จัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการ

ปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้การใช้การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 

   2.4  ให้ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 

   2.5  ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการกระบวนการเรียนรู้อย่างหลาก

หลายและต่อเนื่อง 

  3.  การวัดผล ประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน 

   3.1  กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

   3.2  จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล

ของสถานศึกษา 

   3.3  การวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ เทียบโอนผลการเยน และ

อนุมัติผลการเรียน 

   3.4  จัดให้มีประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้นและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้

เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

   3.5  จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

   3.6  มีการเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ จัดระบบสารสนเทศ ด้านการ

วัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนาการเรียนการสอน 
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  4.  การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

   4.1  จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา 

   4.2  สนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานภายใน

สถานศึกษา 

   4.3  กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการประกันคุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษา 

   4.4  ปรับปรุงและพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา 

  5.  การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

   5.1  ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครูผลิตพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีทีมีความ

เหมาะสมเพื่อการศึกษา 

   5.2  จัดหา จัดทำส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับครูและผู้เรียนได้ใช้อย่าง

เพียงพอและหลากหลาย 

  6.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

   6.1  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงและต้อง

สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 

   6.2  ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ 

  7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   7.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทำวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรกระบวนการ

เรียนรู้การใช้ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

   7.2  รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งสนับสนุนให้

ครูนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  8.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

   8.1  ดำเนินการเสริมความรู้และประสบการณ์การให้ชุมชน โดยร่วมมือกับบุคคล

ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่น 

   8.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการ

ต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการโดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 

องค์กร หน่วยงาน และสถาบันทางสังคมอื่น 

   8.3  สนับสนุนและช่วยเหลือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซ่ึงกัน

ระหว่างชุมชน โดยร่วมมือกับบุคคล ชุชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น 

  สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ซ่ึงการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาทุก

ระดับ ทุกประเภทต้องดำเนินการให้ประสบความสำเร็จทั้ง 5 ด้าน มีขอบข่ายงานวิชาการ 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 33-34) ไว้ 12 ด้าน ดังนี้ 

   1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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   2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

   3.  การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

   4.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   5.  การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

   6.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

   7.  การนิเทศศึกษา 

   8.  การแนะแนวการศึกษา 

   9.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

   10.  การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 

   11.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

   12.  การส่งเสรมิสนบัสนนุแกบ่คุคล ครอบครวัองค์กรหนว่ยงานและสถาบนัอืน่ 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 32-38) ได้กำหนดกรอกการบริหารงานวิชาการ สถาน

ศึกษานิติบุคคลที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 จำนวน 5 ด้าน และได้

กำหนดให้งานทั้ง 5 ด้านครอบคลุมขอบข่ายงานวิชาการ 12 งาน ดังนี้ 

   1. ด้านการกำหนดนโยบายวัตถุประสงค์การบริหารงานวิชาการหมายถึง การ

กำหนดนโยบาย กรอบทิศทางการบริหาร เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดสถาน

ศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนด และเป็นเครื่องชี้นำการกำหนดแนวทางการ

ปฏิบัติจากปัจจุบันสู่อนาคต มีหลักและแนวทางการดำเนินงานที่ประกันความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพชัดเจนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 

   2.  ด้านการประสานงานวิชาการ หมายถึง การติดต่อส่ือสารระหว่างผู้บริหาร

สถานศึกษากับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดความคิด ความเข้าใจตรงกันในการร่วม

มือปฏิบัติงานให้สอดคล้อง ทั้งเวลา และกิจรรม  จะต้องกระทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่าง

สมานฉันท์และมีประสิทธิภาพเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดการทำงานซ้ำซ้อน ขัดแย้ง 

หรือเหลื่อมล้ำกัน 

   3.  ด้านการอำนวยความสะดวกในงานวาการ หมายถึง การส่งเสริม ช่วยเหลือ 

ปรึกษา แนะนำ ส่ังการ ประสานกิจกรรม การติดต่อ  การมอบหมายภารกิจต่างๆ เพื่อให้การบริหาร

งานวิชาการสำเร็จลุล่วงและบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือแผนที่วางไว้ 

   4.  ด้านการส่งเสริและสนับสนุนในงานวิชาการ หมายถึง การให้ความสำคัญและ

การขยายขอบเขตการบริหารการงานวิชาการให้ดี มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ด้วยส่งเสริมและ

สนับสนุน ด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ บุลากร ความรู้ โอกาสและกำลังใจ เพื่อให้

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถจะดำเนินการ

ได้อย่างต่อเนื่อง ม่ันคงและยั่งยืน 

   5.  ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลกรประเมินงาน

วิชาการ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนดระเบียบ หรือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

ประเมินผล และรายงานผลการประเมินงานวิชาการอย่างชัดเจน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้บุคลากร
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และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนในการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไข และการพัฒนาการทำงาน

ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

  มณีรัตน์  ภิญโญภาพสกุล (2549: 23) ได้กล่าวถึงขอบเขตของการบริหารงานวิชาการไว้ 

ดังนี้ คือ 

   1.  การจัดการหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์และจัดทำ

หลักสูตร การจัดทำแผนการเรียนรู้ การวางแผนดำเนินงานวิชาการ 

   2.  การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัดตารางสอน การกำหนดผู้สอน 

การดำเนินการสอน การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 

   3.  การจัดส่ือและวัสดุ เพื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัดดำเนินการเกี่ยว

กับวัสดุอุปกรณ์ ส่ือห้องสมุด นวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

   4.  การนิเทศและการพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบด้วย การวัดและประเมิน

ผลการเรียนของนักเรียน การประเมินผลการสอนของครู การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา 

  ดังนั้น จะเห็นได้ว่า จากการประมวลขอบข่ายงานวิชาการจากนักศึกษา และองค์กร

ทางการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปขอบข่ายงานวิชาการเป็นงานที่มีขอบข่ายครอบคลุมหลายด้าน 

อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนโรงเรียนดีประจำตำบลด้าน

ต่างๆ ซ่ึงสามารถสรุปขอบข่ายของงานวิชาการที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา 5 ด้าน ดังนี้ ด้านการจัดการ

หลักสูตรการนำหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาส่ือและการนำ

ไปใช้ ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านการนิเทศการสอน 

4.  แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 4.1  ทฤษฎีการสะท้อนกลับ  (Reflection  Theory) 

 การสะท้อนคิด  หมายถึง  กระบวนการคิดไตร่ตรองทวนสอบ  (Reflective  Thinking)  

เป็นการพิจารณาส่ิงต่างๆอย่างรอบคอบโดยใช้สติและสมาธิ  ซ่ึงเป็นวิธีการที่ทำให้ตัวเราได้ทบทวน

และสะท้อนการทำงานของตน  (Reflective  Practice)  โดยสามารถแสดงออกได้ทั้งการพูดและการ

เขียน  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์  แสวงหาคำตอบโดยใช้เหตุผล  

แก้ไขปัญหานำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง  และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  (Johns.  

2000) 

 ความสำคัญของการสะท้อนคิด  การสะท้อนคิดมีความสำคัญต่อการศึกษา  เพราะทุกวันนี้

มีความรู้ใหม่ๆเกิดข้ึนทุกวัน  ทำให้ความรู้ที่มีอยู่เดิมเริ่มล้าสมัยไม่เหมาะกับผู้เรียนในสภาพปัจจุบัน  

โดยเฉพาะวิชาชีพที่ต้องพบกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอ  และต้องหาทางแก้ไขเฉพาะหน้าอยู่

ตลอดเวลา  ต้องมีการตัดสินใจ  มีความรับผิดชอบสูงและต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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 สรุปได้ว่า  การที่มีผู้ปฏิบัติมีโอกาสได้สะท้อนคิดด้วยตนเองนั้น  เป็นการฝึกการสังเกตุ  การ

คิดวิเคราะห์  จัดระบบความคิด  เพื่อให้ส่ือสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ  ต้องเป็นผู้ที่ช่างสังเกต  เชื่อม

โยงความรู้  เป็นนักคิดและมีการต้ังคำถามที่ดีโดยใช้เหตุผลในการอ้างอิง 

 องค์ประกอบและหลักการการสะท้อนคิด 

  ด้านครูผู้สอน 

   1.  ครูควรสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจการเรียน  มีการใช้คำถาม

ปลายเปิด  กระตุ้นให้คิดเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างต่อเนื่อง 

   2.  ครูควรจะสะท้อนคิดนักศึกษาได้ทั้งแบบบุคคลหรือแบบกลุ่ม  ข้ึนอยู่กับหัวข้อ

หรือ  สถานการณ์ที่ต้องการสะท้อน  ตามความเหมาะสม 

   3.  ครูต้องเป็นผู้ฟังที่ดี  เปิดใจ  มีความเข้าใจและเป็นกันเองกับนักศึกษา  เป็นที่

ปรึกษาไว้วางใจได้  และแก้ปัญหาได้ 

   4.  ครูต้องมีความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ดี และพูดจาน่าเชื่อถือ อบอุ่น ไม่ออกคำ

ส่ัง พร้อมให้นักศึกษาเข้าหาได้ตลอดเวลา 

   5.  ครูต้องเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ลดความขัดแย้ง สอนให้นักศึกษากล้าและเก่ง กระตุ้น

การเรียนรู้อยู่เสมอ 

   6.  ครูควรให้ความร่วมมือกันทุกคนอย่างพร้อมเพรียง ไม่ปัดภาระให้ใครคนใดคน

หนึ่ง 

   7.  ครูควรมีการเสริมแรงโดยการชมเชยเม่ือนักศึกษาทำได้ 

   8.  ครูควรเป็นกัลยาณมิตร เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 

   9.  ครูต้องสามารถเชื่อมโยงความรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับนักศึกษาได้

อย่างเหมาะสม 

   10.  ครูควรมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ตำหนินักศึกษา ต้องนิ่ง ไม่ชี้นำแต่ควรต้ัง

คำถามที่เป็นเหตุเป็นผล 

   11.  ครูควรมีการมอบหมายงานล่วงหน้าเพื่อให้นักศึกษามีเวลาเตรียมตัวและคิด

วิเคราะห์ และติดตามการสะท้อนคิดอย่างสม่ำเสมอ ครูต้องระบุเป้าหมาย หัวข้อการสอน 

วัตถุประสงค์และ requirement ที่ชัดเจน 

   12.  ครูควรเป็นคนช่างสังเกต เปิดใจให้นักศึกษาได้ระบายความรู้สึก ควรไวต่อ

ความรู้สึก 

  ด้านนักศึกษา 

   1.  จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ ต้องเข้าใจในลักษณะวิธีการเรียน

การสอนโดยการสะท้อนคิด และมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ 

   2.  ต้องฝึกการคิดวิเคราะห์ ต้องมีการวางแผนที่ดี แบ่งเวลาในการเขียนให้  
เหมาะสม 

   3.  ต้องเข้าใจ สรุปประเด็นและเขียนส่ิงที่ได้จากการเรียนรู้ 

   4.  มีอิสระในการเขียน มีความกระตือรือร้น และมีทักษะการต้ังคำถามที่ดี 
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   5.  มีการเรียนรู้จากสภาพการจริง เรียนรู้ตรงกับความต้องการ ความสนใจและ

ความถนัดของตน 

   6.  นำส่ือต่างๆ มาใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

   7.  กล้าแสดงความคิดเห็น มีการสังเกตที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย และตรงต่อ

เวลา 

   8.  มีการใช้ความคิด ความสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ 

   9.  มีความสุขในการเรียนการสอน 

  ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน 

   1.  ใช้การวิเคราะห์กรณีศึกษา การประชุมกลุ่ม การสนทนาเป็นรายบุคคล 

   2.  ใช้บันทึกการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น Journal writing หรือ  

Learning log สามารถนำไปใช้ในการสะท้อนความคิดนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ การ

สะท้อนการคิดโดยการเขียนบันทึก ควรให้เวลาในการสะท้อนคิดอย่างเหมาะสม ไม่ส้ันจนเกินไป 

เช่น ควรให้นักศึกษาลองฝึกเขียนในสัปดาห์แรก จากนั้น ควรสะท้อนการคิดในสัปดาห์ถัดไป 

   3.  ในการสะท้อนคิดสามารถทำในช่วง การทำ Pre-post conference จะช่วยให้

นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน 

   4.  การสะท้อนคิดทำบางครั้งต่อหน้าผู้ป่วยเราไม่สามารถสะท้อนได้ทันที แต่

สามารถมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ภายหลัง เช่น กรณีที่ต้องดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เม่ือเสร็จการ

ปฏิบัติการพยาบาล ครูสามารถซักถามถึงเหตุผลการปฏิบัติไดภายหลัง 

   5.  การเรียนการสอนต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

  การวัดและประเมินผล 

   1.  ควรใช้ Authentic assessment ในการประเมิน แต่ควรมีการทำข้อตกลงระหว่าง

ครูและนักศึกษา ซ่ึงจะต้องมีการกำหนดส่ิงที่ต้องการวัดให้ชัดเจน 

   2.  ประเมินจากการเขียนสะท้อนผลการเรียนรู้ โดยให้เขียนภายหลังการเรียนรู้ใน

แต่ละวัน หรือสัปดาห์ ว่าต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม มีปัญหาด้านใดบ้าง ต้องการอะไร เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

  ข้ันตอนของการสะท้อนคิด 

  การสะท้อนคิดที่ Gibbs ได้เสนอไว้ ประกอบไปด้วย 6 ข้ันตอน คือ 

   1.  การบรรยายที่เกิดจากความรู้สึกที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์นั้นๆ 

   2.  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยการสะท้อนการคิดจากกาสังเกต 

ความรู้สึก และการรับรู้ 

   3.  การประเมินวิเคราะห์ประสบการณ์ร่วมกันว่าเป็นไปในทางดีหรือไม่ดี 

   4.  ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์โดยภารรวม 

   5.  สรุปแนวคิดและวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยใช้เหตุผลประกอบ 

   6.  การวางแผนเพื่อนำไปใช้ 
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 4.2  ทฤษฎีการกำหนดเป้าหมาย  (Goal  Setting  Theory) 

 ทฤษฎีการกำหนดเป้าหมายของล็อค  (Locke)  และเลแธม  (Latham)  โดยมีวัตถุประสงค์ที่

ต้องการทำให้สำเร็จ 

 การกำหนดเป้าหมาย  (Goal  Setting)  เป็นกระบวนการในการกระตุ้นพนักงานและทำให้

พวกเขารับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนโดยการกำหนดเป้าหมายขององค์กรไว้  มีไว้เพื่อจุดมุ่งหมาย  

2  ประการได้แก่  

   1) ใช้เป็นกรอบเพื่อจูงใจในการบริหารงาน  และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนั้น  

   2) ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 

 คุณสมบัติของเป้าหมาย  (Goal  Characteristics)   

  1)  ความยากของเป้าหมาย  (Goal  Difficulty)  คือระดับความท้าทายของเป้าหมายและ

พยายามที่จะต้องใช้  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  การกำหนดเป้าหมายที่ดี  ไม่ควรให้ยากไปจนพนักงาน

ไม่สามารถปฏิบัติได้ 

  2)  ลักษณะเฉพาะของเป้าหมาย  (Goal  Specificity)  หมายถึง  ความชัดเจนของเป้า

หมาย  รวมถึงการระบุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงให้ชัดเจน  เช่น  เป้าหมายด้านราคา  กำไร  ผลผลิต 

  3)  การยอมรับเป้าหมาย  (Goal  Acceptance)  หมายถึง  การที่พนักงานยอมรับเอาเป้า

หมายที่บริษัทหรือหัวหน้างานกำหนด  ไปเป็นเป้าหมายของตนเอง 

  4)  ความมุ่งม่ันต่อเป้าหมาย  (Goal  Commitment)  หมายถึง  ระดับความมุ่งม่ัน  และ

ความผูกพันของบุคคลที่มีต่อเป้าหมาย  วิธีการที่ให้พนักงานยอมรับและเกิดความมุ่งม่ันต่อเป้า

หมาย  สามารถทำได้โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย 

 นอกจากคุณสมบัติทั้ง  4  ที่กล่าวมาแล้ว  ยังสามารถกล่าวถึงคุณสมบัติของเป้าหมายในอีก

แง่มุมได้ดังนี้ 

  1.  Specific  การกำหนดเป้าหมาย  จะต้องมีความเฉพาะเจาะจง  โดยพนักงานจะมี 

ความพยายามเพิ่มข้ึน  เม่ือมีการกำหนดเป้าหมายที่มีแบบแผนชัดเจนและระบุด้วยว่าจะสามารถ

ทำงานสำเร็จได้อย่างไร 

  2..Measurable  เป้าหมายนั้นต้องสามารถวัดได้  โดยอาจจะวัดได้ในแง่ปริมาณหรือ

คุณภาพ  และเป้าหมายที่ดีไม่ควรเป็นเป้าหมายที่ไม่สามารถวัดได้ง่าย  เพราะอาจทำให้เกิดปัญหา

ตามมาได้ 

  3.  Acheivable  เป้าหมายควรจะมีความท้าทาย  โดยที่ไม่ยากเกินไปจนทำให้พนักงาน

สูญเสียแรงจูงใจ 

  4.  Relevant  เป้าหมายต้องมีความสัมพันธ์กับลักษณะของงานที่พนักงานนั้นทำอยู่และ

ไม่อยู่นอกเหนือการควบคุม 

  5.  Time  framed  เป้าหมายที่ดีต้องมีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานให้ชัดเจน 

  6.  Exciting  เป้าหมายจะสามารถบรรลุผลได้ดี  เม่ือพนักงานมีความยินดีที่จะทำ  ไม่ใช่

การยอมทำตาม  เป้าหมายที่ท้าทาย  จะทำให้เกิดการต่ืนตัวเพราะพนักงานเหล่านั้นต้องการที่จะทำ
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เป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จและเพื่อความก้าวหน้าในงานที่ทำ  และควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้มี

ส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายเพราะจะทำให้พนักงานรู้สึกเป็นเจ้าของเป้าหมายและมีความมุ่งม่ัน

มากข้ึน 

  7.  Reviewed  พนักงานควรได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานที่ทำ  

เพื่อให้การทำงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  กล่าวโดยสรุปสามารถเรียกคุณสมบัติของการกำหนดเป้าหมาย  ได้ส้ันๆว่า  

SMARTER 

   

ภาพ 2 กรอบความคิดทฤษฎีการกำหนดเป้าหมาย 

 จากรูป  จะเห็นได้ว่า  การปฏิบัติงาน  (Performance)  เป็นผลที่เกิดจาก  3  ส่วน   

ประกอบกัน  คือ 

  -  การใช้ความพยายามเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  (Goal  Directed  Effort) 

  -  การสนับสนุนจากองค์กร  (Organizational  Support) 

  -  ความสามารถและคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน  (Individual  Abilities  and  Traits) 

  เม่ือการปฏิสัมพันธ์ทั้ง  3  ส่วนประกอบ  กับปัจจัยส่งเสริม  ที่สร้างมาจากทั้งแรงจูงใจ

ภายในและภายนอก  จะส่งผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดข้ึนกับตัวพนักงาน  คือ  ความพอใจในการทำงาน  

(Satisfaction) 

 การประยุกต์ทฤษฎีการกำหนดเป้าหมายใช้ในงานบริหาร 

  1.  ผลวิจัยระบุว่า  คนเราจะทำงานได้ผลดีที่สุด  เม่ือได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ 

มีเป้าหมายชัดเจน 

  2.  กำหนดเป้าหมายงานให้มีความยุ่งยาก  แต่ยังอยู่ในวิสัยที่จะทำได้สำเร็จ  (Assign  

difficult  but  acceptable  performance  goals)  และควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

กำหนดเป้าหมายด้วยตนเอง  เพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกร่วมในการกำหนดเป้าหมายด้วยตนเอง  
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เพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของเป้าหมาย  และเกิดความมุ่งม่ันและความพยายาม

เพิ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ 

  3.  การได้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าที่จะบรรลุเป้าหมาย  (Provide  

feedback  concerning  goal  attainment)  การให้ข้อมูลป้อนกลับมีส่วนสำคัญ  เม่ือใช้ร่วมกับการ

กำหนดเป้าหมายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

 4.3  ทฤษฎีภาวะผู้นำ  (Leadership  Theory) 

 ความหมายของภาวะผู้นำ  โดยทั่วไปนักวิชาการมักจะถือว่า  “ผู้นำ”  (Leaders)  เป็นตัว

บุคคลหรือกลุ่มบุคคล  (Persons)  ส่วนภาวะผู้นำ  (Leadership)  นั้น  เป็นส่ิงที่แสดงออกมา  

(Actions)  จากบุคคลที่เป็นผู้นำอย่างเป็นกระบวนการ  ดังนั้นการจะเข้าใจความหมายของ  “ผู้นำ”  

มักจะไม่เป็นปัญหามากนัก  ทั้งนี้เพราะจะรู้ว่าใครเป็นผู้นำนั้น  ก็มักจะพิจารณาจากตำแหน่ง  

(Position)  ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว  การทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำหรือความเป็น

ผู้นำ  (Leadership)  นั้นเป็นเรื่องยาก  แต่อย่างไรก็ตามนักวิชาการได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำเอา

ไว้ต่างๆกัน  หลายทัศนะดังนี้ 

 ภาวะผู้นำ  หมายถึง  กระบวนการที่ผู้ใช้อิทธิพลหรืออำนาจที่ตนมีอยู่ในการชักนำหรือโน้ม

น้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาภายในองค์กรหรือในกลุ่มคนในสถานที่ต่างๆ  เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มได้

ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  (ประสาน  หอมพูล

และทิพวรรณ.  หอมพูล.  2540: 83)   

 ภาวะผู้นำ  หมายถึง  กระบวนการของการส่ังการและใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ  ของ

กลุ่มสมาชิกภายในองค์กร  (สมยศ  นาวีการ.  2538:  400) 

 ภาวะผู้นำ  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการหลอมความแตกต่างทางด้านความคิด  

ความสนใจ  ความต้องการ  หรือพฤติกรรมของบุคคล  หรือบุคคลในองค์การให้หันไปในทิศทาง

เดียวกันอย่างมีศิลปะ  ไม่มีความขัดแย้งในองค์กรอีกต่อไปในขณะใดขณะหนึ่ง  หรือสถานการณ์

ต่างๆ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 ภาวะผู้นำ  หมายถึง  พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคนหนึ่งที่จะชักนำกิจกรรมของกลุ่มให้

บรรลุเป้าหมายร่วมกัน  (Yuki.  1998: 2) 

 สรุปได้ว่า  ภาวะผู้นำหมายถึง  กระบวนการที่ผู้นำใช้อิทธิพลและอำนาจที่มีของตน  

กระตุ้นชี้นำให้บุคคลอื่นเกิดความเต็มใจแล้วกระตือรือร้นปฏิบัติงานให้เป็นเป็นตามวัตถุประสงค์

ขององค์กร  หรือของกลุ่ม 


