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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึกษาคนควาเรื่องสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-

ญี่ปุน ผูศึกษาคนควาไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จําแนกได 5 สวน ดังนี้

1.กกการบริหารงานวิชาการ

2.กกขอบขายงานวิชาการ

3.กกความหมายและแนวคิดการจัดการศึกษานานาชาติ

4.กกขอมูลโรงเรียนสมาคมไทย – ญี่ปุน

5.กกงานวิจัยที่เกี่ยวของ

6. บทสรุป

การบริหารงานวิชาการ
ความหมายและความสําคัญ
การบริหารงานวิชาการเปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนตองรับผิดชอบ และเปนผูนําทางวิชาการ

โดยทํางานรวมกับครู  ใหคําแนะนํา และประสานงานใหครูทุกคนทํางานรวมกันอยางมี

ประสิทธิภาพกระจายอํานาจและมอบหมายความรับผิดชอบใหครูทุกคนเพื่อใหทํางานดวยความ

เต็มใจและตระหนักถึงหนาที่สําคัญของครูเพื่อถายทอดความรูใหแกนักเรียนเต็มความสามารถ 

ผูบริหารตองตระหนักอยูเสมอวา การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนั้นมีองคประกอบหลายอยาง 

ซึ่งนอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียนแลว ยังมีกิจกรรมทุกอยางภายในโรงเรียนที่

กอใหเกิดการเรียนรูดานวิชาการ และทักษะในการประกอบอาชีพของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพสูง 

บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของและสงเสริมงานวิชาการในโรงเรียนก็คือ ครู ผูชวยผูอํานวยการฝาย

วิชาการ และผูบริหารโรงเรียนนั่นเอง ดังนั้นจึงมีผูใหความหมายและความสําคัญของการ

บริหารงานวิชาการไวหลายทาน ดังนี้

การบริหารงานวิชาการเปนกระบวนการวางแผนดานตางๆ โดยการหาวิธีการบริหาร

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารสถาบันอุดมศึกษา การบริหารงานวิชาการจะสามารถ

นิยามวาเปนกระบวนการได เชน มองในดานกระบวนการดําเนินงานแลว หมายถึง กระบวนการ

บริหารกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น ตั้งแตกระบวนการ

กําหนดนโยบาย การวางแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น การปรับปรุงพัฒนาการเรียน
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การสอนตลอดจนการประเมินการสอน เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และ

จุดมุงหมายของสถานศึกษา (Lee and Vanhorn,1983)

กิติมา ปรีดีดิลก (2532) กลาววา

…งานวิชาการเปนสิ่งสําคัญ โรงเรียนจะดีหรือเลวขึ้นอยูกับการบริหารงานวิชาการทั้งสิ้น 

งานวิชาการมีจุดมุงหมายที่จะสรางผูเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม และมี

คุณสมบัติเฉพาะลักษณะของงานวิชาการจึงเปนเรื่องที่ครอบคลุม กวางขวางมาก การที่

จะทําใหจุดมุงหมายดังกลาวประสบผลสําเร็จไดไมใชเรื่องงายความสลับซับซอน และ

ความละเอียดประณีตในเนื้อหาวิชาการตาง ๆ จึงเปนเรื่องที่ผูบริหารนาจะไดวางแนวทาง

ปฏิบัติใหถูกตอง และเหมาะสมเพื่อความพัฒนาของสถานศึกษาหรือโรงเรียนนั่นเอง 

สมศักดิ์ คงเที่ยง (2540) ”การบริหารงานวิชาการ หมายถึง งานทุกประเภทที่จะกอใหเกิด

การพัฒนาการเรียนการสอนของครูและนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูบริหารโรงเรียนจะตอง

รับผิดชอบตอการเปนผูนําทางวิชาการ มีหนาที่ใหคําแนะนําใหคําปรึกษาพรอมทั้งเปนผู

ประสานงานใหผูใตบังคับบัญชาหรือครูทุกคนทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ” 

อุทัย บุญประเสริฐ (2540) ไดกลาววา “การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักของโรงเรียน 

มีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

จะปรากฎเดนชัดเมื่อการบริหารงานวิชาการประสบผลสําเร็จ”

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541) ความสําคัญของการ

บริหารงานวิชาการวา การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจของการบริหารงานโรงเรียนที่ผูบริหาร

จะตองใหความสําคัญอยางยิ่ง สวนงานอื่น ๆ มีความสําคัญในลักษณะเปนงานสนับสนุนใหงาน

วิชาการดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการเปนสวนหนึ่งของการบริหาร

การศึกษาสําหรับผูมีบทบาท หนาที่ ในการบริหารไดสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรทุกฉบับที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

สามารถศึกษาหรือตรวจสอบไดจาก 

1.กกโรงเรียนมีขอบขายการบริหารงานวิชาการชัดเจน

2.กกผูบริหารโรงเรียนเกิดแนวคิดในการพัฒนางาน

3.กกผูบริหารโรงเรียนและคณะครูตระหนักและรวมมือพัฒนางานวิชาการโรงเรียน อยางจริงจัง

4.กกผูบริหารโรงเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
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กิจกรรมการปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการ จะสอดคลองไปตามจุดหมายของหลักสูตร 

และนโยบายของหนวยงาน เชน นโยบายประกันโอกาสทางการศึกษา ประกันคุณภาพทาง

การศึกษา และประกันประสิทธิภาพการศึกษา เปนตน กิจกรรมปฏิบัตินอกจากจะสงผลตอนักเรียน

โดยตรงแลว จะตองสงผลตอสวนรวมในระดับชาติดวย อยางไรก็ตาม ในการบริหารงานวิชาการ

ตองยึดเปาหมายของแผนพัฒนาการแหงชาติระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอนตนเปนหลักเสมอ

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543)

…การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่ง

ทุกอยางที่เกี่ยวกับ การปรับปรุง การพัฒนาดานการเรียนการสอนใหไดผลดีและมี

ประสิทธิภาพ ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนการบริหารงานวิชาการเปนงานหลักของ

การบริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของ

สถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการเนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับ

หลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนซึ่งเปนหัวใจของ

สถานศึกษา และเกี่ยวของกับผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา 

ซึ่งอาจจะเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมก็อยูที่ลักษณะของงานนั้น 

จันทรานี สงวนนาม (2545) กลาววา “การปฏิบัติงานวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติ

กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวของกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดผลตาม

เปาหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ”

นิยดา กรโกวิท (2551) กลาววา “ การปฏิบัติงานวิชาการมีความสําคัญที่สุดของโรงเรียน 

เปนตัวกําหนดชี้วัด คุณภาพมาตรฐานของผูเรียนและโรงเรียน เปนหัวใจหลักของการบริหาร เพื่อสู

ความสําเร็จและความเปนเลิศ ฉะนั้นผูบริหารจึงตองใหความสําคัญมากกวาการปฏิบัติงานดานอื่นๆ”

สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานทุกอยางในโรงเรียนที่สงผลตอ

การปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน

ดังนั้น จะเห็นไดวา การบริหารงานวิชาการเกี่ยวของกับผูบริหารเพราะถือวาเปนงานหลัก

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษาเปนการวางพื้นฐานในการพัฒนา

คนใหมีคุณภาพ ซึ่งสถานศึกษาใดที่มีการบริหารงานวิชาการที่ดี มีประสิทธิภาพ ยอมสงผลให

สถานศึกษานั้นประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว
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หลักการบริหารงานวิชาการ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543) ไดสรุปกระบวนการบริหารงานวิชาการวาควรมี 3 ขั้นตอนคือ

1.กกขั้นวางแผนกอนดําเนินงาน ผูบริหารจะตองกําหนดนโยบายและวางแผนในดาน

วิชาการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร การจัดสภาพงานวิชาการและวิธีทํางาน การจัด

ครูเขาสอน จัดทําโครงการสอน จัดตารางสอน จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานการลงทะเบียนเรียน การ

ปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายและขั้นตอนที่วางไวโดยครูมีสวนรวมในการวางแผน

ดวย

2.กกขั้นดําเนินงาน ซึ่งเปนขั้นตอนที่ผูบริหารตองจัดและดําเนินงานรวมทั้งควบคุมดูแล 

การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว ไดแก

2.1กกงานการสอนตามหลักสูตร โดยการดูแลใหการเรียนการสอนโครงการสอนใน

แตละวิชาเปนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติการสอน

2.2กกงานเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางดานวิชาการ เชน การจัดโครงการสอน 

ซอมเสริมมีการจัดชุมนุมตาง ๆ การจัดแนะแนวการศึกษาและการใหคําปรึกษาแกไขปญหา จัดให

มีหองสมุดเปนแหลงการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการบริการ ผูบริหารตองสงเสริมใหมีการใหการ

บริการเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนเพื่อชวยเหลือครูในดานการสอนและอุปกรณตาง ๆ มีการจัด

เอกสารการสอน คูมือครูรวมทั้งการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ตางๆ เชน อาคารสถานที่ จัดหาวัสดุ

อุปกรณ เปนตน

3.กกขั้นสงเสริม ควบคุม ติดตามผลงานวิชาการ เพื่อใหไดมาตรฐานของงานวิชาการ 

ผูบริหารควรสงเสริม สนับสนุน ควบคุม ปรับปรุงพัฒนา และประเมินงานดานวิชาการดังนี้

3.1กกสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน ทางวิชาการ กําหนดจุดมุงหมาย

นโยบายที่เหมาะสมกับสถานศึกษา จัดหนวยงานใหสามารถดําเนินงานตามเปาหมายที่วางไว สรร

หาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถทางวิชาการ จัดสรรเวลาและสถานที่ ใหแกกิจกรรมการ

เรียนการสอน จัดสรรวัสดุและอุปกรณ สถานที่ติดตอสื่อสาร สรางความสัมพันธกับชุมชนเพื่อทราบ

ความตองการของชุมชน และจัดวางเปาหมายไดถูกตอง นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดวย

3.2กกสงเสริมงานวิชาการและจัดบรรยากาศทางวิชาการ ผูบริหารควรสนับสนุนที่

จะใหการปฏิบัติงานดานวิชาการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กิจกรรมที่ควรจัดเพื่อสนองและเสริม

บรรยากาศทางวิชาการ ไดแก

3.2.1กกจัดตั้งคณะทํางานทางวิชาการ
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3.2.2กกสงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมนุม ชมรม หรือสมาคมทางวิชาการ เพื่อ

ปรึกษาและเผยแพรผลงานทางวิชาการ

3.2.3 สงเสริมใหมีการจัดทํ าวารสารเผยแพรหรือมีการประชุมสัมนา

คนควาวิจัยอยูเสมอ

3.2.4กกสงเสริมใหครูมีวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยใหโอกาสศึกษาตอหรือเขา

รับการอบรมเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

3.2.5กกการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน ควรจัดใหสอดคลองกับความ

มุงหมายของสถานศึกษา แบงผูเรียนตามความสามารถ ความแตกตางระหวางบุคคลหรือแบบคละ 

การจัดครูเขาสอนตองคํานึงถึงความถนัด วุฒิรวมทั้งวิธีการที่จะสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการเชน

จัดครูที่ปรึกษา จัดครูประจําชั้น ครูสอนเปนทีม

สรุปโดยรวมแลว การบริหารงานวิชาการมีหลักการดังนี้

1.กกหลักแหงประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การไดมีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยไมเพิ่มการ

ลงทุน นั่นคือนักเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของหลักสูตรโดยไมออกกลางคัน เรียน

เกินเวลา หรือชากวากําหนด

2.กกหลักแหงประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตไดตามจุดหมายที่วางไว นั่น

คือ นักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรู ความสามารถ ทักษะคุณภาพและ 

การจัดการได

ขอบขายงานวิชาการ
ความสําเร็จของการบริหารสถานศึกษาอยูที่การบริหารงานวิชาการ ซึ่งงานวิชาการเปน

งานที่มีขอบขายกวางขวาง โดยการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาตองมีขอบขายการ

บริหารงานเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน หนวยงานทางการศึกษา และนักวิชาการกลาวถึง

ขอบขายการบริหารงานวิชาการไวดังนี้

เอกชัย กี่สุขพันธ (2525) งานบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเปนงานที่มีความเกี่ยวของ

กับเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 

1.กกหลักสูตร

2.กกการจัดการเรียนการสอน

3.กกการบริหารงานบุคคลทางวิชาการ

4.กกการนิเทศการศึกษา

5.กกการบริหารสื่อการศึกษา
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6.กกกิจกรรมอื่นๆ ที่เสริมการเรียนการสอน

ขอบขายการบริหารงานวิชาการดังนี้ (สมศักดิ์ คงเที่ยง, 2540) 

1. การเรียนการสอน

2. การพัฒนาสิ่งแวดลอมทางการเรียนการสอน

3. การสงเสริมลักษณะที่ดีของผูเรียน

4. การนิเทศการศึกษาและตรวจเยี่ยม

5. การสนับสนุนงานวิชาการ

อุทัย บุญประเสริฐ (2540) งานวิชาการของโรงเรียน เปนงานที่มีขอบขายครอบคลุมใน

เรื่องตอไปนี้ คือ 

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียน

2. การสอนและการจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับหลักและจุดหมายของ

หลักสูตร กับเรื่องการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

3. กิจกรรมนักเรียนและการบริหารกิจกรรมนักเรียน ใหตอบสนองและเสริมสราง

หลักสูตรใหเปนที่สมบูรณ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตร

4. สื่อการเรียนการสอนและกิจการหองสมุดเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรโดยตรง เพื่อเสริมพัฒนาการของนักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดหมายของ

หลักสูตรกับเรื่องหองสมุดและเสริมความทันสมัยทางวิชาการแกครูโดยตรง

5. การวัดและการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน ตามจุดประสงคการเรียนรูตาม

จุดหมายของหลักสูตรกับการประเมินมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน

6. การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพสําหรับบุคลากรครูและบุคลากรทาง

วิชาการของโรงเรียน

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544) ขอบเขตของงานวิชาการ ประกอบดวยงานตอไปนี้ 

1. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ

1.1 แผนปฏิบัติงานวิชาการ

1.2 โครงการสอน

1.3 บันทึกการสอน

2. การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน

2.1 การจัดตารางสอน

2.2 การจัดชั้นเรียน
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2.3 การจัดครูเขาสอน

2.4 การจัดแบบเรียน

2.5 การปรับปรุงการเรียนการสอน

2.6 การฝกงาน

3. การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน

3.1 การจัดสื่อการเรียนการสอน

3.2 การจัดหองสมุด

3.3 การนิเทศการสอน

4. การวัดและประเมินผล

สมคิด บางโม (2544) ขอบขายงานดานวิชาการดังนี้ เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา งานวิชาการ

เปนงานที่มีขอบขายกวางขวางมากยิ่งกวางานอื่นๆ ในโรงเรียน การบริหารงานทุกอยางในโรงเรียน

ก็เพื่อสนองความสําเร็จทางวิชาการเปนสําคัญ ขอบขายของงานวิชาการควรจะตองดําเนินเรื่อง

ตางๆ ดังนี้ 

1. การจัดโปรแกรมการเรียน

2. การจัดชั้นเรียน

3. การจัดหาเอกสารหลักสูตร

4. การจัดตารางสอน

5. การจัดครูเขาสอน

6. การจัดหาสื่อการสอน

7. การจัดหองวิชาการหรือหองพิเศษตางๆ ทางวิชาการ

8. การเลือกแบบเรียน

9. การวัดผลและประเมินผลการเรียน

10. การนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน

11. การวางแผนปรับปรุงงานวิชาการ

กมล ภูประเสริฐ (2545) ขอบขายการบริหารงานวิชาการไวดังนี้ 

1. การบริหารหลักสูตร

2. การบริหารการเรียนการสอน

3. การบริหารการประเมินผลการเรียน

4. การบริหารนิเทศภายในสถานศึกษา
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5. การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ

6. การบริหารการวิจัยและพัฒนา

7. การบริหารโครงการทางวิชาการอื่นๆ

8. การบริหารขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ

9. การบริหารการประเมินผลทางวิชาการของสถานศึกษา

นิยดา กรโกวิท (2551) “แบงขอบขายงานวิชาการในโรงเรียนเปนการพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพตามที่คาดหวังไว ของหลักสูตรซึ่งประกอบดวยงานหลายๆ ดาน อยางนอยที่สุดตอง

ประกอบดวยงาน 8 ดาน คือ หลักสูตรและการใชหลักสูตร แผนจัดการเรียนรู สื่อการสอน หองสมุด 

นิเทศการสอนงานวิจัยในชั้นเรียน การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา”

จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาวขางตน จะเห็นไดวามีความเห็นสอดคลอง

คลายคลึงกัน จะมีสวนแตกตางกันนั้นเฉพาะในรายละเอียดเทานั้น ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดยึด

ขอบขายงานวิชาการตามแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกําหนดขอบขายครอบคลุมงาน

วิชาการ 12 งาน ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ไดแก

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู

3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

6. การพัฒนาแหลงการเรียนรู

7. การนิเทศการศึกษา

8. การแนะแนวการศึกษา

9. การพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา

10. การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน

11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น

12. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ แก บุคคล ครอบครัว หนวยงาน และ

สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 33)

จากขอบขายการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดของนักการศึกษาและหนวยงานที่

เกี่ยวของขางตน ผูศึกษาจึงไดสังเคราะหขอบขายการบริหารงานวิชาการที่นํามาใชเปนกรอบ
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แนวคิดในการศึกษาสภาพและปญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุนใน 

5 ดาน ดังตอไปนี้ 

1. การบริหารหลักสูตร

2. การจัดการเรียนการสอน

3. การวัดและประเมินผล

4. สื่อการเรียนการสอน

5. การนิเทศการสอน

โดยสามารถอธิบายได ดังนี้

การบริหารหลักสูตร
Hilda Taba (1962) หลักสูตรมีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียน

เปนไปตามเปาหมายที่ตองการ  โดยหลักสูตรประกอบดวย 

1. ความมุงหมายและวัตถุประสงคเฉพาะวิชา ความมุงหมายของหลักสูตร คือ ความ

มุงหมายของการจัดการศึกษาในแตละระดับ เพื่อใหรูวาตองการพัฒนานักเรียนใหมีความรู

ความสามารถ ตลอดจนทัศนคติ คานิยมตางๆ เปนอยางไร จึงจะสอดคลองกับความตองการของ

สังคม ความมุงหมายของหลักสูตรนี้มีหลายระดับดวยกัน เชน ความมุงหมายระดับหลักสูตร ความ

มุงหมายของวิชาตางๆ ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะวิชา เปนตน

2. เนื้อหาวิชา เมื่อกําหนดความมุงหมายของหลักสูตรเรียบรอยแลว จากนั้นเปนการ

กําหนดเนื้อหาวิชาตางๆ ที่จะบรรจุลงในหลักสูตรแตละระดับชั้นของการศึกษา ซึ่งเนื้อหาวิชาไมได

หมายถึงความรูอยางเดียว แตรวมถึงประสบการณการเรียนตางๆ ที่จะจัดใหแกนักเรียนดวย

3. กระบวนการเรียนการสอน เปนการนําไปใช ในกระบวนการเรียนการสอน

ประกอบดวย การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน เชน การจัดทําแผนการสอน คูมือครู แบบเรียน 

หนังสืออานประกอบ เปนตน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่จะเอื้อตอการเรียนการสอน 

เชน การจัดตารางสอน การจัดหองสมุด การจัดวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชประกอบการสอน คูมือครู 

แบบเรียน หนังสืออานประกอบ เปนตน และสุดทายคือการสอนของครู ซึ่งเปนขั้นที่สําคัญของ

กระบวนการเรียนการสอน เพราะครูเปนผูใชหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรจะบรรลุถึงจุดมุงหมายที่

ตองการหรือไม ยอมขึ้นอยูกับการสอนของครูเปนสําคัญ

การประเมินผลหลักสูตร เปนความตองการที่จะทราบวาการนําหลักสูตรไปใชไดเกิดผล

ตามความมุงหมายที่ตองการหรือไม

งานบริหารหลักสูตรไววาเปนการบริหารและดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อใหเปนไป

ตามเปาหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร ผูบริหารจะเปนแกนนําโดยมีผูชวยตางๆ หัวหนาหมวดวิชา 
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ครูวิชาการโรงเรียน ครูผูสอนและหนวยงานอื่นๆ ที่เสริมการบริหารหลักสูตร เชน กรรมการบริหาร

โรงเรียน กรรมการบริหารวิชาการ เปนตน มีกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้ (ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ, 2539) 

1. การศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตรตางๆ  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจะตองวิเคราะหหลักสูตรวา

จุดมุงหมายเปนอยางไร ในการนําหลักสูตรไปใชนั้น ทางสถานศึกษามีการวางแผนอยางไร ทั้งใน

ดานตัวครู วัสดุ อาคารสถานที่  ตลอดจนขอมูลตางๆ เพื่อใหการใชหลักสูตรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังที่

อุทัย บุญประเสริฐ (2540) ไดกลาววา การจัดทําแผน เปนการคิด และกําหนดเคาโครง

หรือกําหนดกรอบในการทํางาน เพื่อใหบรรลุผลลัพธหรือผลที่ตองการ ซึ่งไดกําหนดไวกอนอยาง

ชัดเจนแลว กระบวนการจัดทําแผนเพื่อใหไดเคาโครงการทํางานที่นําไปสูผลตามที่กําหนดไวนั้น 

จะตองมีการตัดสินใจวาจะใหทําอะไร ใหใครทํา ทําเมื่อใด และทําอยางไร และอาจมีรายละเอียด

อื่นๆ ที่เกี่ยวของไดอีกตามความเหมาะสมแลวสรางกลไกผูกตอกันอยางเปนระบบมีขั้นตอน

ตอเนื่องในการปฏิบัติโดยทั่วๆ ไป ดังน้ี

1.1กกการศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน เพื่อกําหนดปญหาและความตองการใน

การพัฒนา

1.2กกการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการทํางานที่ถูกตอง

1.3กกการกําหนดแผน แผนงานและโครงการ

1.4กกการจัดทํารายละเอียดของแผน แผนงาน โครงการ (กําหนดกิจกรรม ลําดับ

ขั้นตอนและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ)

1.5กกการกําหนดดานงบประมาณคาใชจาย

1.6กกกําหนดดานการติดตาม การควบคุม กํากับการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ

1.7กกการกําหนดดานการประเมินผล

สวนเอกสารประกอบหลักสูตร เปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะตองจัดเตรียมไว เพราะชวยใหครูเห็น

แนวทางชัดเจนยิ่งขึ้นวาจะทําการสอนแบบใด จะเลือกจัดประสบการณอยางไรใหกับเด็กเพื่อทําให

เด็กอยากเรียนและทําใหการเรียนนาสนใจ จะเห็นไดวา การศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรตางๆ นั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรศึกษาใหกระจาง 

เพื่อจะไดใหคําแนะนําแกครูผูสอนและวางแผนในการเตรียมการและดําเนินการใชหลักสูตร 

ตลอดจนเตรียมเอกสารประกอบหลักสูตรตางๆ ใหเพียงพอตอความตองการของบุคลากร สวน

ครูผูสอนก็ควรศึกษาใหกระจางและประชุมวิเคราะหหลักสูตรเพื่อพิจารณาหาจุดประสงคของ

หลักสูตรและเนื้อหาในแตละวิชา ตลอดจนพิจารณาวางแผนการใชแผนการสอนใหเหมาะสม 
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เพราะแผนจะเปนตัวกําหนดทิศทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใชหลักสูตรใหเปนไปอยางมี

ระเบียบและขั้นตอนที่ชัดเจนจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. การเตรียมบุคลากรในโรงเรียน เปนงานสําคัญมากตอการนําหลักสูตรไปใช กอน

การนําหลักสูตรไปใชควรจะมีการใหความรูหรือชี้แจงใหผูที่จะใชหลักสูตรมีความเขาใจถึง

จุดมุงหมาย หลักการ โครงการ แนวการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดการ

ประเมินผล ซึ่งการเตรียมบุคลากรสามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน ประชุม ชี้แจง อบรม สัมมนา 

เผยแพรเอกสาร และสื่อมวลชนชนิดตางๆ (สงัด อุทรานันท, 2532) 

ดังนั้นในการจัดเตรียมบุคลากรจะตองมีการสํารวจคุณสมบัติของบุคลากรและประชุม

ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร และกระบวนการเรียนการ

สอน อาจใชวิธีการเขารับการประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือศึกษาดวยตนเอง ซึ่งตองคํานึงถึง

วิธีการเตรียมการที่เหมาะสม และความตองการของบุคลากรดวย

3. การจัดครูเขาสอน (รายละเอียดปรากฏในการจัดการเรียนการสอน)

4. การจัดตารางสอน (รายละเอียดปรากฏในการจัดการเรียนการสอน)

5. การจัดแผนการเรียน (รายละเอียดปรากฏในการจัดการเรียนการสอน)

6. การจัดบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (รายละเอียดปรากฏใน

การจัดการเรียนการสอน)

7. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ แกผูใชหลักสูตร เชน การจัดอาคาร

สถานที่ ผูบริหารสถานศึกษาและครูควรจะตองรวมกันจัดปรับปรุงอาคารสถานที่ใหสนองและ

สอดคลองกับการใชหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดสัมผัสกับสถานที่คลายคลึงกับการใชชีวิต

จริงโดยจัดสถานที่ที่อํานวยความสะดวกตอการคนควา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ไดแก หองสมุด หองสอบวิชาเฉพาะ โรงฝกงาน หองปฏิบัติการทางภาษา ตลอดจนหองเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2534) การจัดอาคารสถานที่สําหรับการใช

หลักสูตรไดยึดเปาหมายและหลักการของหลักสูตร ตลอดจนจุดเนนตางๆ ดังนี้ 

7.1 การสอนตามแนวทางของหลักสูตร คือการใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติตามรูปแบบ

การปฏิบัติในชีวิตจริง คือ มีการสังคมระหวางผูเรียนกับบุคคลภายนอกสถานศึกษา การฝกใชครู 

ผูเรียน บุคคลอื่นๆ มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน เปนการฝกอยูรวมกันของมนุษยในสังคมในอนาคต 

ดังนั้นการดําเนินชีวิตในสถานศึกษาจะตองเหมือนที่บาน และสังคมในชุมชนนั้นๆ คือ ผูบริหารทํา

หนาที่คลายบิดามารดา ครูอาจารยในสถานศึกษาเหมือนพี่นอง ผูเรียนเหมือนลูกลูก ที่จะตอง
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ชวยเหลือกันตลอดเวลา มีบรรยากาศลักษณะประชาธิปไตยและเปนกันเอง ซึ่งจะชวยจูงใจเด็กให

อยากมาสถานศึกษา

7.2 สภาพแวดลอมที่สําคัญที่จะเปนตัวแบบใหผูเรียน ผูบริหารจะตองควบคุมการ

ปฏิบัติตนเองและของครูใหเปนแบบอยางที่ดีตอนักเรียน

7.3 การจัดบรรยากาศใหผูเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน

7.4 จัดหองสมุด มุมหนังสือ หรือแหลงวิชาท่ีจะใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง

7.5 มีบริเวณสําหรับผูเรียนไดฝกกิจกรรมในกลุมประสบการณตางๆ

7.6 จัดสถานศึกษาสําหรับผูเรียนไดฝกฝนการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ

7.7 สถานศึกษาตองจัดบริการทางดานสุขภิบาลสําหรับครู และผูเรียนใหเพียงพอ

กับกิจกรรมหลักสูตร

7.8 สถานศึกษาตองจัดอาคารสถานที่และบริเวณทั่วไปใหสะอาดเรียบรอย

7.9 จัดปายนิเทศสําหรับสถานศึกษา หองสมุดใหอยูในสภาพปจจุบันและใช

ประโยชนไดอยางดี

งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนตองชี้แจงให

ครูเขาใจเกี่ยวกับหลักการ จุดมุงหมายและโครงสรางของหลักสูตร ใหครูมีสวนรวมในการศึกษา

รายละเอียดของแผนการสอนและคูมือครูวางแผนรวมกับครูในการนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียน 

กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร จัดใหมีการ

ประเมินผล การใชหลักสูตรและการนําผลการประเมินไปใชวางแผนบริหารหลักสูตร พัฒนาครูให

เกิดความรู ความเขาใจและสามารถนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ จัดการประชุมสัมมนา

เรื่องการใชหลักสูตรใหกับครูอยางสมํ่าเสมอ สนับสนุนใหครูพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ

ตองการของทองถิ่น (สายัณห ผานอย, 2539) 

หลักสูตร คือ เอกสารที่บรรจุแผนงาน หรือโครงการและเนื้อหากิจกรรมตางๆ ที่จัดใหแก

ผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งในดานความรู ทัศนคติและพฤติกรรมตางๆ อันพึงปรารถนาของสังคม

นั้นๆ อันจะทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยที่แผนงานหรือ

โครงการนั้นๆ จะตองมีองคประกอบที่สมบูรณ คือจุดมุงหมายที่ชัดเจน มีการกําหนดเนื้อหาสาระ 

ประสบการณที่มีคุณคาตอผูเรียน มีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบระเบียบมีการนําแผนงาน

และโครงการนั้นไปปฏิบัติในสถาบันการศึกษา จนทําใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จน

สามารถวัดผลประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนได (อมรา เล็กเริงสินธุ, 2540) 
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วิรัตน บัวขาว (2541) กลาววา “หลักสูตร คือ ประสบการณทั้งมวลที่สถานศึกษาไดจัดให

ผูเรียนไดเรียนทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนไปสูจุดหมายที่วางไว”

สถานศึกษาเปนแหลงของการแสวงหาความรู สถานศึกษาจึงตองมีหลักสูตรของตน คือ 

หลักสูตรสถานศึกษาประกอบดวยการเรียนรูทั้งมวล และประสบการณอื่นๆ ที่สถานศึกษาแตละ

แหงวางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยจะตองจัดทําสาระการเรียนรูทั้งรายวิชาที่เปนพื้นฐานและ

รายวิชาที่ตองการเรียนเพิ่มเติมเปนรายปหรือรายภาค จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียนและ

กําหนดคุณลักษณะอันพึงประโยชนจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนสวนประกอบที่

สําคัญของการจัดหลักสูตรสถานศึกษาฉะนั้นผูบริหารโรงเรียน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรเปนอยางดีในฐานะที่ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่บริหารดานหลักสูตร 

สวนครูผูสอนมีหนาที่นําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ ผูบริหารจึงตองสามารถใหคําแนะนําชวยเหลือครู

และสงเสริมใหหลักสูตรบรรลุตามจุดมุงหมายอีกดวย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544)

รุจิร ภูสาระ (2545) ภาระหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนในการนําหลักสูตรไปใช ดังตอไปนี้ 

1. การบริหารจัดการหองสมุด ใหเปนแหลงศึกษาคนควาที่สําคัญในโรงเรียนโดยจัดหา

เอกสารอางอิง การใชวิธีการสืบคนที่ทันสมัย สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการอาน เพื่อสรางให

นักเรียนมีนิสัยรักการอาน รูจักการคนควาหาความรูดวยตนเอง

2. การจัดหาแหลงเรียนรูอื่นๆ ภายนอกสถานศึกษา เชน จัดสื่อธรรมชาติแทนการใชสื่อ

อุปกรณราคาแพง รวมทั้งจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น โดยจัดเปนทําเนียบเพื่อชวยใหครูไดมีโอกาสใช

บุคลากรเหลานี้เสริมสรางความรูในสภาพจริงของทองถิ่น

3. การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนใหสวยงาม

สะอาดนาอยู ปลอดภัย และปราศจากอบายมุข

4. การจัดใหมีการประชุมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผูปกครองเปนประจําเพื่อ

รับฟงความคิดเห็น ผลการใชหลักสูตร คือ พฤติกรรมและการปฏิบัติของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป

จากการใชหลักสูตร

5. การจัดใหมีอาคารสถานที่ หองเรียนเฉพาะเทาที่จะมีโอกาสจัดได เพื่อสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ

6. การจัดทําและจัดหาสื่อ/อุปกรณการเรียนการสอนใหเหมาะสมตามที่หลักสูตรกําหนด

7. การจัดสรรงบประมาณ โดยคํานึงถึงการใชหลักสูตรเปนสิ่งสําคัญ

8. การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนตั้งแตครู นักเรียน เจาหนาที่ นักการ

ภารโรง
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การบริหารหลักสูตร ไดแก การดําเนินงานดังนี้ 

กมล ภูประเสริฐ (2545) “การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางระดับประเทศ ที่กําหนด

เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนรูโดยจัดเปนกลุมๆ ไว เชน กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน”

การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางนี้มีประโยชนตอโรงเรียน คือชวยใหบุคลากรในโรงเรียน

ไดศึกษาหลักสูตรแกนกลางโดยละเอียด เพื่อการจัดทํามาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนณุ

รายปรายภาค จะชวยใหเกิดแนวคิดวาโรงเรียนจะมีแนวในการจัดทํามาตรฐานการเรียนรูและสาระ

การเรียนรูที่เหมาะสมกับชุมชนและทองถิ่นสวนใดบาง

1. การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและสารการเรียนรู ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม 

ทรัพยากร สภาพการดํารงชีวิตและปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับชุมชนและทองถิ่นโดยตรง แต

เนื่องจากมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางจะเขียนไวครอบคลุมคอนขางมาก ถาโรงเรียน

เห็นวามาตรฐานการเรียนรูมีอยูแลวอาจจะกําหนดเฉพาะสาระการเรียนรูเฉพาะทองถิ่นที่จําแนก

ตามชวงชั้น

2. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนการนําผลงานในขอ 1 และขอ 2 มาจัดทําเปน

หลักสูตรสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู  และสาระการเรียนรู เปนรายป 

กําหนดเวลาเรียนใหเหมาะสม สําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 สวนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 จะตองกําหนดมาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนรูเปนรายภาค และ

กําหนดหนวยกิตที่เหมาะสม

การจัดทําหนวยการเรียนรู โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 3 

ตองนําเอกสารการเรียนรูตามขอ 3 ที่เกี่ยวเนื่องกันมาบูรณาการเปนหนวยการเรียนรูยอยๆ เพื่อ

สะดวกแกการจัดการเรียนการสอนที่สัมพันธกัน แตละหนวยการเรียนรูจะประกอบดวยมาตรฐาน

การเรียนรู สาระการเรียนรูและเวลาเรียน ซึ่งเมื่อรวมทุกหนวยเขาดวยกันจะสมบูรณตามหลักสูตรที่

กําหนดไวเปนรายภาคหรือรายป แตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ตองทําเปนรายวิชา 

นอกจากนั้นยังตองดําเนินงานอื่นๆ ตามที่กําหนดดวย

กรมวิชาการ (2534) ลักษณะหองเรียนที่คาดหวังจะเอื้อตอหลักสูตรนั้น ตองคํานึงถึงใน

เรื่องตอไปนี้ 

1. การจัดบรรยากาศในหองเรียนใหเอื้อตอหลักสูตร

หองเรียนเปนสถานที่ที่ผูเรียนใชเรียนรูสิ่งตางๆ ทั้งวิชาความรู การฝกความคิด การปฏิบัติ

และการคบคาสมาคมกับบุคคลอื่น เปนสถานที่สําหรับผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมสวนตัว กิจกรรมที่
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ผูเรียนสนใจหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน และใชเปนการพักผอนยามวาง สภาพแวดลอมใน

หองเรียนจึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่มีผลตอการเรียนการสอนของครู สภาพแวดลอมที่

เอื้ออํานวยจะชวยใหการเรียนรูของผูเรียนมีผลดี ดังนั้นจึงควรคํานึงถึงในดานการใหความรักและ

ความอบอุนแกผูเรียน รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียนมีความเปนตัวของตัวเอง

2. การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน

การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนที่จะเกิดประโยชนตอการเรียนรู จะตองยึดหลักการจัด

ที่เปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอตามความจําเปนของการเรียนรู ไมใชจัดไวอยางไรก็คงสภาพนั้นตลอดไป 

การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนในลักษณะเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งเรา เพื่อกระตุนให

เกิดการเรียนรูในสิ่งใหมๆ เชน การจัดและตกแตงหองเรียน การจัดที่นั่ง วัสดุอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชตางๆ การจัดมุมเสริมความรูและอื่นๆ

สรุปไดวาลักษณะการจัดหองเรียนมีสวนอยางมากในการสรางบรรยายกาศทางการ

เรียนรู โดยจะตองมีลักษณะที่สามารถสรางความสัมพันธในหมูนักเรียนและครูผูสอน เปนการ

กระตุน

8. การนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร จะตองมีการวางแผนไวให

ชัดเจนวาจะทําการประเมินสวนใดของหลักสูตร ถาการวางแผนเกี่ยวกับการประเมินไมชัดเจน เมื่อ

มีความตองการที่จะทําการประเมินในหัวขอนั้นหรือสวนนั้น บางครั้งอาจจะกระทําไมไดเพราะการ

เก็บขอมูลบางอยางขึ้นอยูกับเงื่อนไขระยะเวลา และกิจกรรมที่ทําตามลําดับขั้นตอนและตอเนื่อง 

ดังนั้นการวางแผนเพื่อประเมินหลักสูตรจะตองชัดเจนและจะใชวิธีการประเมินอยางไร จึงจะไดผล

เปนภาพรวมที่สามารถนํามาอธิบายไดวา สิ่งใดเปนบรรยากาศหรือสภาวะแวดลอมที่เอื้ออํานวย

หรือไมเอื้ออํานวยเทาที่ดําเนินการใชหลักสูตรไปแลว บรรลุถึงสิ่งที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด 

สามารถตอบสนองความมุงหมายหลักที่กําหนดไวหรือไม (สุนีย ภูพันธ, 2546)

9. การประสัมพันธหลักสูตร การใชหลักสูตรใหมจะประสบความสําเร็จมากนอย

เพียงใด ขึ้นอยูกับการประชาสัมพันธหลักสูตรสวนหนึ่งดวย การเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร การยอมรับ

หลักสูตรใหมนั้นจะตองทําการประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของทราบเปนระยะ สื่อที่ใชในการแนะนํา

หลักสูตรมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับกลุมเปาหมายของการใชหลักสูตร เชน วิทยุ  โทรทัศน 

หนังสือพิมพ เอกสารแผนพิมพ สิ่งเหลานี้สามารถใชกับบุคลที่เกี่ยวของกับหลักสูตรโดยทั่วไป สวน

คณะครูนั้นควรจะไดมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและผูปกครองควรจะไดมีการประชุมชี้แจง เปน

ตน (วิชัย วงษใหญ, 2525)
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กระทรวงศึกษาธิการ (2546) แนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา มีดังนี้ 

1. การศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สาระ

แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการของ

สังคม ชุมชน และทองถิ่น

2. การวิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกําหนด

วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้ง 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. การจัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ ที่กําหนดใหมีในสถานศึกษาที่

สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยพยายามบูรณาการเนื้อหา

สาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม

4. การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการใช หลักสูตรให

เหมาะสม

5. การนิเทศการใชหลักสูตร

6. การติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร

7. การปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม

ถาวร ศรีเกตุ (2551) กลาววา “หลักสูตรสถานศึกษาเปนหัวใจสําคัญสําหรับการจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพ ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตองใช

ความรวมมือรวมใจขอบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝายทั้งผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชนตลอดจนตัวผูเรียน”

จากที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวาการบริหารหลักสูตรเปนการบริหารงานเพื่อให

เกิดการใชหลักสูตร ซึ่งไดแก การศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสาร

ประกอบหลักสูตรตางๆ การเตรียมบุคลากรในโรงเรียน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ แกผูใช

หลักสูตร ดานการจัดอาคารสถานที่ การนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร รวมทั้งการ

ประชาสัมพันธหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอน
เอกชัย กี่สุขพันธ (2525) กลาววา “การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดดําเนินงาน

เพื่อใหเกิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษา ไดแก การจัดตารางสอนของ

โรงเรียน การจัดครูผูสอนประจําวิชา ตลอดจนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนตางๆ ดวย”

การจัดการเรียนการสอนเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมาย

ของหลักสูตร ซึ่งลักษณะงานการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้
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การจัดครูเขาสอน
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544) การจัดครูเขาสอนมีความสําคัญในการนําหลักสูตรไปใช

มาก เพราะการจัดการเรียนการสอนจะบังเกิดผลดีตอเมื่อครูผูสอนมีความรู ความสามารถเหมาะ

กับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับ ที่ไดกลาวถึงความหมาะสมในการจัดครูเขาสอน ควร

ดําเนินการ ดังน้ี

1.กกการสํารวจความพรอมของบุคลากรดานครูอาจารย กอนเปดหลักสูตรใหมหรือเปด

การสอบเพิ่ม

2.กกสํารวจภาระงานของครูอาจารย

3.กกสํารวจคุณสมบัติของครูอาจารย เชน วุฒิ ประสบการณ ความชํานาญในการสอน

ของแตละวิชา

4.กกจัดตามความพรอมของครูผูสอน เชน ความถนัดและความตองการในการสอน ไดแก

4.1กกจัดตามวุฒิการศึกษา

4.2กกจัดตามความสนใจและความถนัดจัดตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ

5.กกการแกไขปญหาการขาดครูอาจารย

5.1กกใหครูอาจารยไดไปฝกอบรมในบางรายวิชาท่ีขาดแคลนครูอาจารยที่จะสอน

5.2กกจัดบุคลากรฝายอื่นใหชวยสอน เชน บุคลากรฝายสนับสนุนการสอน

5.3กกจัดรวมกลุมนักเรียนนักศึกษา

5.4กกจัดหาวิทยากรภายนอกมาชวยสอน

6.กกจัดครูอาจารยเขาสอนแทน เมื่อครูอาจารยไมมาสอน

สิ่งที่โรงเรียนควรคํานึงถึงในการจัดครูเขาสอนอีกประการหนึ่ง ไดแก ภาระงานในหนาที่

ของครูผูสอน ทั้งนี้เพราะโดยทั่วไปโรงเรียนจะมอบหมายงานอื่นใหครูผูสอนรับผิดชอบ เชน งาน

ธุรการ งานเฉพาะกิจอื่นๆ ตามที่ผูบริหารจะมอบหมาย ดังนั้นผูบริหารจึงจําเปนตองพิจารณา

จัดแบงงานใหมีความสมดุลกัน โดยมีขอพิจารณาดังนี้

1.กกเวลาที่ครูตองเสียไปในการเตรียมการสอน โดยเฉพาะถาเปนงานสอนในวิชาใหมที่

ยังไมเคยสอนมากอน

2.กกลักษณะของวิชาที่สอน หมายถึง วิชาที่เปนทฤษฎีแบบเปนภาคปฏิบัติ การใชเวลา

ในการตรวจงาน ตรวจแบบรางหรือโครงงาน

3.กกลักษณะของนักเรียนที่เรียน หากเปนผูเรียนที่ออน มีพื้นฐานการเรียนแตกตางกันก็

ตองใชเวลาเพิ่มหรือสอนซอมเสริม
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4.กกงานกิจกรรมอื่นพิเศษนอกเหนือจากการสอน เชน การจัดนิทรรศการ การจัดทํา

โครงการอื่นๆ เปนตน

5.กกความชํานาญ และประสบการณการสอนของครูอาจารยที่มีความรู  และมี

ประสบการณการสอนมากจะเตรียมการสอนนอยและมีความมั่นใจในการสอน

สามารถกลาวไดวา การจัดครูเขาสอนเปนงานที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของการจัดงาน

วิชาการ ซึ่งจะตองมีหลักในการจัดใหเกิดความเหมาะสมโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถและ

ประสบการณของผูสอนเพื่อใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

การจัดตารางสอน 
ตารางสอน คือ ตารางกําหนดวัน เวลา สถานที่ วิชา และกลุมเรียน ที่จะทําการเรียนการ

สอน การจัดตารางสอนเปนการกําหนดวิชาและเวลาที่เรียน โดยละเอียดประจําวันตลอดสัปดาห 

เพื่อใหนักเรียนไดเรียนวิชาตางๆ ครบตรงหลักสูตรนั้น ผูจัดจะตองเปนผูที่เขาใจจุดมุงหมายของ

หลักสูตรดีพอควร ครบตรงหลักสูตรนั้น ผูจัดจะตองเปนผูที่เขาใจจุดมุงหมายของหลักสูตรดี

พอสมควร จะตองรูเนื้อหาวิชา อีกทั้งจะตองมีความรูเกี่ยวกับวัย และพัฒนาการของเด็กในแตละ

ระดับชั้นเปนอยางดี เพื่อจะไดจัดเนื้อหาวิชาและคาบเวลาไดอยางถูกตองเหมาะสม 

กิติมา ปรีดีดิลก (2532) ไดเสนอหลักในการจัดตารางสอนไว ดังนี้

1.กกจะตองบรรจุวิชาเรียน และเวลาเรียนไดครบตามหลักสูตรที่กําหนดไว

2.กกกําหนดวิชาเรียนโดยแบงเปนจํานวนคาบของแตละวิชา และแตละวัน

3.กกกําหนดวิชาที่เรียนลงในแตละคาบวิชา โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละวิชา 

เชน คณิตศาสตรควรอยูตอนเชา หรือคาบแรกของตอนเชา หรือตอนบาย วิชาการงานควรอยูคาบ

สุดทายของตอนเชาหรือตอนบาย

4.กกวิชาที่ใชความคิดมากไมควรอยูซอนกับหลายคาบวิชาในวันเดียวกัน

5.กกวิชาที่มีการปฏิบัติมากๆ ควรจัดเปน 2 คาบตอกัน เชน วิชาวิทยาศาสตร

6.กกควรจัดจํานวนคาบ หรือเวลาเรียนตอนเชาใหมากกวาตอนบาย เพราะตอนบายอาจ

มีอากาศรอนหรือเครงเครียดในตอนเชามามากแลว

7.กกควรจัดวางวิชาในแตละคาบแตละวัน สัมพันธกับเวลาของผูสอนดวย

8.กกควรเฉลี่ยปริมาณชั่วโมงขอผูสอนใหทัดเทียมกัน

จึงกลาวไดวา ในการจัดทําตารางสอนที่ดีนั้น ควรตองคํานึงถึงการเรียนรูวิชาตางๆ ในการ

ใชเวลาเทาๆ กัน ระดับความยากงายของการเรียนรูที่แตกตางกัน นอกจากนี้ชวงการเรียนรูจะตอง

เปนไปเพื่อสงเสริมพัฒนาการของผูเรียนควรเหมาะสมกับวัย และความสามารถของผูเรียนรวมถึง

อัตราเวลาเรียนในแตละภาคเรียน ตลอดจนชั่วโมงสอนของครูในแตละวันไมควรจะมากเกินไป หรือ
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สอนติดกันหลายคาบ เพราะครูอาจารยมีภาระงานอื่นๆ นอกจากการสอน ซึ่งจะสงผลใหการเรียน

การสอนไมมีประสิทธิภาพดีเทาที่ควร

การจัดทําแผนการสอน
ในการดําเนินงานใดๆ ก็ตาม ถาตองการใหงานนั้นๆ บรรลุถึงเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ ผูดําเนินการจะตองมีการคิดวางแผนวาจะทํากิจกรรมอะไรกอนหลัง เพื่อจะไดปฏิบัติ

ไดถูกตองตรงตามเปาหมาย ยิ่งถามีการเขียนแผนที่วางไวเปนลายลักษณอักษรก็จะเปนประโยชน

และเปนแนวทางในการปฏิบัติและประเมินแผนหรือกิจกรรมไดดียิ่งขึ้น การนําหลักสูตรไปสู

แผนการสอนก็เชนเดียวกัน หากมีการวางแผนการสอนลวงหนาอยางดี ก็จะชวยใหครูสอนดีขึ้นและ

มีความมั่นใจในการสอนมากขึ้น เพราะการวางแผนเตรียมการลวงหนาจะชวยใหครูมีเวลาและ

โอกาสคิดถึงจุดประสงคของบทเรียน เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อตางๆ ที่จะชวย

ใหผูเรียนเขาใจเร็วขึ้น มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนไดตรงกับจุดประสงค รวมทั้งยัง

ชวยใหการสอนของครูมีความสัมพันธตอเนื่องกันเพราะครูสามารถทราบจากแผนการสอนวา

ผูเรียนไดเรียนอะไรไปแลวบาง จะสอนอะไรตอไป รวมทั้งปรับปรุงขอบกพรองตางๆ ในการสอนครั้ง

ตอไป (ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ, 2539) 

เอกสารที่ไดจากการวางแผนการสอน ไดแก แผนการสอนระยะยาวหรือกําหนดการสอน

และแผนการสอน โดยการทําแผนการสอนระยะยาวหรือกําหนดการสอนเปนการวางแผนการสอน

ตลอดปการศึกษา โดยนําหลักสูตรวิชาใดวิชาหนึ่งมาแบงเนื้อหาเปนหัวขอหลักและหัวขอยอยๆ ให

เหมาะสมและสัมพันธกับเวลาและจุดประสงคของรายวิชานั้นๆ อยางหยาบๆ เพื่อมองเห็นความ

ตอเนื่องของสิ่งที่จะสอนตลอดภาคเรียนหรือตลอดปการศึกษา

สวนการทําแผนการสอน เปนการวางแผนเตรียมการสอนระยะสั้นที่มีความละเอียดออนซึ่ง

ทําใหครูผูสอน หรือผูนิเทศมองเห็นขั้นตอนหรือกิจกรรมในการสอนนั้นๆ ไดอยางชัดเจน ดังที่ (บํารุง 

กลัดเจริญ และ ฉวีวรรณ กิจนาวงศ, 2527) ไดใหหลักในการจัดทําแผนการสอนไว ดังนี้

การจัดทําแผนการสอนที่ดีจะตองอาศัยขอมูลตางๆ เชน การวิเคราะหเนื้อหา ความคิด

รวบยอด จุดประสงค กิจกรรมการเรียน สื่อการสอนและการประเมินผล ดังนั้นครูจึงควรหาความรู

เกี่ยวกับขอมูลนั้นๆ เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนการสอนที่ดีและในการทําแผนการสอนที่ดี

ควรปฏิบัติ ดังนี้

1.กกศึกษาหลักสูตร โดยเริ่มจากหลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางของหลักสูตรและ

รายละเอียดของหลักสูตรในกลุมวิชา หรือกลุมประสบการณตางๆ
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2.กกศึกษาเอกสารหลักสูตรอื่นๆ เชน แผนการสอน คูมือครู หนังสือเรียน แบบฝกหัด 

ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ที่สวนกลางและสวนทองถิ่นเตรียมไวให เอกสารตางๆ เหลานี้ 

ไดเตรียมไวเปนรายชั้นเรียน จึงมีรายละเอียดสมบูรณกวาตัวหลักสูตร

3.กกศึกษาวิธีการวัดและประเมินผลการเรียน ตลอดจนแบบฟอรมตางๆ ตามหลักสูตร 

จะตองเขาใจแนวคิด เหตุผลและหลักการของการวัดผล

จึงอาจสรุปไดวา การจัดทําแผนการสอนเปนการที่ครูผูสอนวางแผนลวงหนาที่จะจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร โดยคํานึงถึงจุดประสงค เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน การ

วัดและการประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะสอนใหแกนักเรียน

ในวิชาหนึ่งๆ ซึ่งจะเขียนเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการเพิ่มความมั่นใจในการสอนและยังทําให

การสอนของครูมีความตอเนื่องกัน เอกสารที่ไดจากการวางแผนการสอน ไดแก แผนการสอนระยะ

ยาว หรือการกําหนดการสอนและแผนการสอน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอนถือวาเปนหัวใจสําคัญของการนําหลักสูตรไปใช เพื่อใหผูเรียน

ไดบรรลุผลตามที่หลักสูตรกําหนด และไดสรุปลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีไว

ดังนี้ (สุมน อมรวิวัฒน, 2526)

1.กกควรเปนไปเพื่อพัฒนาความเจริญทุกดานใหแกนักเรียน

2.กกควรเราใหผูเรียนไดแสดงออกและมีสวนรวมในการเรียน

3.กกควรใหโอกาสและเห็นความสําคัญของนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน

4.กกควรฝกวิธีการแสวงหาความรูและวิธีการแกปญหาดวยตนเองใหแกนักเรียน

5.กกควรมีบรรยากาศที่รื่นรมย สนุกสนานเปนกันเอง

การสอนซอมเสริม
การสอนซอมเสริม คือ การสอนพิเศษ นอกเหนือจากการสอนตามแผนการสอนปกติ เพื่อ

แกไขขอบกพรองที่พบในตัวนักเรียน การสอนซอมเสริมเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยใหนักเรียนที่เรียนชา

สามารถเรียนทันเพื่อน ชวยเหลือใหนักเรียนที่เรียนไมเขาใจมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น ชวยใหนักเรียน

ที่เรียนแลวไมสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมายไดสัมฤทธิ์ผล ชวยใหนักเรียนที่เรียนดี เรียนเกง มีความ

เฉลียวฉลาดอยูแลวไดมีโอกาสเสริมความรูใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น (กิติมา ปรีดีดิลก, 2532) ซึ่ง(ปรียาพร 

วงศอนุตรโรจน, 2546) ไดกลาวถึงลักษณะของการสอนซอมเสริมเปน 4 ลักษณะ

1.กกสอนซอมเสริมกอนการเรียนการสอน เปนการสอนปรับพื้นฐานความรูของนักเรียน

กอนจะเขาสูหลักสูตร มักจะนํามาใชเมื่อไดรับนักเรียนใหมจากสถานศึกษาที่แตกตางกัน ทําใหพื้น
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ฐานความรูเดิมแตกตางกันไป จึงจําเปนตองสอนซอมเสริม มักจะเปนการเรียนในหมวดวิชาบังคับที่

ตองเรียน

2.กกสอนซอมเสริมขณะที่ทําการสอน เปนการพบขอบกพรองของนักเรียนที่ไมเขาใจ

บทเรียนบางตอน จึงทําการสอนซอมเสริมเพื่อจะไดติดตามการเรียนตอไปไดทันและเขาใจ

เนื้อหาวิชาที่สอน

3.กกสอนซอมเสริมรายวิชาเพื่อสอบแกตัว เมื่อมีการวัดผลในวิชาแลวปรากฎวาไมผาน

เกณฑที่กําหนด มีจุดประสงคบางจุดประสงคที่ไมผาน จึงจําเปนตองสอนซอมเสริมเพื่อจะไดสอบ

แกตัวใหม

4.กกสอนซอมเสริมสําหรับนักเรียนที่ฉลาดหรือเรียนเร็ว นักเรียนบางคนมีสติปญญาสูง 

ควรสอนซอมเสริมเพื่อจะไดไมเกิดความเบื่อหนายในการเรียน

สําหรับการดําเนินการสอนซอมเสริมนั้น ลือชา สรอยพาน (2526) ไดเสนอแนะไวดังนี้

4.1กกการสอนแบบตัวตอตัว

4.2กกการสอนแบบเปนกลุม

4.3กกใหนักเรียนสอนกันเอง

4.4กกการใชแบบเรียนสําเร็จรูป

4.5กกการใหงานเพิ่ม หรือใหทําแบบฝกหัดแบบเรียนดวยตนเอง

การสอนซอมเสริมนั้นมีความสําคัญในการที่จะชวยเหลือใหแกผูเรียนออนสามารถเรียน

ไดทันเพื่อนในกลุม ดังนั้นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น ผูบริหารควรให

ความสําคัญในการจัดสอนซอมเสริม ใหขวัญและกําลังใจแกผูสอนเพื่อใหเกิดความรวมมือในทุก

ฝายของโรงเรียน จึงจะทําใหการสอนซอมเสริมบรรลุตามจุดประสงคมากขึ้น

ดังนั้นจึง พอจะสรุปไดวา การสอนซอมเสริมเปนวิธีหนึ่งที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน และสงเสริมใหนักเรียนไดใชสติปญญา และความสามารถของตนไดอยางเหมาะสม ซึ่ง

ครูจะตองใหความเอาใจใสและติดตามผลการเรียนของนักเรียนอยางใกลชิดเปนรายบุคคล ทั้งนี้

ผูบริหารควรใหความสําคัญในการจัดสอนซอมเสริม ใหขวัญและกําลังใจแกผูสอน เพื่อใหเกิดความ

รวมมือในทุกฝายของโรงเรียนจึงจะทําใหการสอนซอมเสริมบรรลุตามจุดประสงคมากขึ้น

การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล เปนองคประกอบสําคัญที่ชวยใหการเรียนรูของนักเรียนเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ และเปนกระบวนการที่ตรวจสอบวานักเรียนไดถึงจุดหมายปลายทางตามที่

หลักสูตรตองการหรือไมเพียงใด ซึ่งผลจากการวัดและประเมินผลจะเปนขอมูลที่จะชวยใหครูผูสอน

ไดนําไปพิจารณาหาวิธีการแกไขขอบกพรองและจุดออนในดานตางๆ ดังนั้นผูบริหารโรงเรียน
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จะตองมีความรูความเขาใจในหลักการวัดและประเมินผล รวมทั้งความสําคัญในเรื่องนี้อยางจริงจัง 

(อําภา บุญชวย, 2537) 

เจียมจิตร มะลิรส (2547) ใหความหมายของการวัดผลและประเมินผลวา “การวัดผลเปน

การเก็บรวบรวมขอมูลนําไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ยึดถืออยูและแสดงออกมาเปนตัวเลข สวน

การประเมินผลนั้นเปนการตัดสินคุณคาโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการวัดผล”

การวัด (Measurement) เปนกระบวนการที่กําหนดตัวเลขใหกับวัตถุสิ่งของหรือบุคคล

ตามความมุงหมาย และเปรียบเทียบลักษณะความแตกตางที่ปรากฎอยูในสิ่งที่วัดนั้น เชน การวัด

ความสามารถทางดานสมองตางๆ การวัดคุณสมบัติทางกายภาพ เชน น้ําหนัก ขนาดวัตถุ ผลที่ได

จากการวัดเปนจํานวนตัวเลข สวนการประเมินผล (Evaluation) เปนการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับ

คุณภาพ คุณคาความจริง และการกระทําโดยอาศัยขอมูลหรือรายละเอียดจากการสังเกต การ

ตรวจผลงาน การสัมภาษณ หรือการทดสอบ ประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจ เปนการชี้ขาด

หรือสรุปผลการเปรียบเทียบของการวัดกับเกณฑที่กําหนดไว (รุงชัชดาพร เวหะชาติ, 2550) 

จะเห็นไดวาการวัดและการประเมินมีความสัมพันธกันเปนลําดับ คือวัดเพื่อใหทราบ

ขอมูลตามวัตถุประสงคและประเมินผลเพื่อประเมินคุณคาของตัวเลขที่ไดจากการวัดโดยใชเกณฑ

มาตรฐานในการเปรียบเทียบ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น

แนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา มีดังนี้ (รุงชัชดาพร 

เวหะชาติ, 2550) 

1.กกกําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา

2.กกสงเสริมใหครูจัดทําแผนวัดผล และประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลองกัย

มาตรญานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรม

การเรียนรู

3.กกสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการ

ประเมินตามสภาพจริงและกระบวนการ การปฏิบัติและผลงาน

4.กกจัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษา

อื่นๆ สถานประกอบการ ฯลฯ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

5.กกพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน

สําหรับระยะเวลาในการวัดผลและประเมินผลการเรียน กรมวิชาการ ไดกําหนดแนวทางที่

จะใชวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยกําหนดไวดังนี้ คือ 
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การประเมินผลกอนการเรียน (Pre-Assessment)
การประเมินผลกอนเรียน เปนหนาที่ของครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรู

ที่ตองประเมินผลกอนเรียน เพื่อหาสารสนเทศของผูเรียนในเบื้องตน สําหรับนําไปจัดกระบวนการ

เรียนรูใหสอดคลองกับพื้นฐานของผูเรียนตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ แตจะไมนําผลการประเมินนี้ไปใชในการพิจารณาตัดสินผลการเรียนการประเมินผลกอน

เรียนประกอบดวยการประเมิน ดังตอไปนี้

1.กกการประเมินความพรอมและพื้นฐานของผูเรียน เปนการตรวจสอบความรู ทักษะ 

และความพรอมตางๆ ของผูเรียนที่เปนพื้นฐานของเรื่องใหมๆ ที่ผูเรียนตองเรียนโดยใชวิธีการที่

เหมาะสม เพื่อจะไดทราบวาผูเรียนมีความพรอมและพื้นฐานที่จะเรียนทุกคนหรือไม แลวนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุง ซอมเสริม หรือตระเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมและพื้นฐานพอเพียงทุกคน ซึ่ง

จะชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนไดเปนอยางดี การประเมินพื้นฐานและความพรอม

ของผูเรียนกอนเรียน จึงมีความสําคัญและจําเปนที่ผูสอนทุกคนจะตองดําเนินการ เพื่อเตรียม

ผูเรียนใหมีความพรอมในการเรียนทุกครั้งจะทําใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และสามารถคาดหวังความสําเร็จไดอยางแนนอน

การประเมินความพรอมและพื้นฐานของผูเรียนกอนเรียนมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.1กกวิเคราะหความรูและทักษะที่เปนพื้นฐานของเรื่องที่จะตองเรียน

1.2กกเลือกวิธีการและจัดทําเครื่องมือสําหรับประเมินความรู และทักษะพื้นฐาน

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.3กกดําเนินการประเมินความรูและทักษะพื้นฐานของผูเรียน

1.4กกนําผลการประเมินไปดําเนินการปรับปรุงผูเรียนใหมีความรูและทักษะพื้นฐาน

อยางพอเพียงกอนดําเนินการสอน

1.5กกจัดการเรียนการสอนใจเรื่องที่จัดเตรียมไว

2.กกการประเมินความรอบรูในเรื่องที่จะเรียนกอนการเรียน เปนการประเมินผูเรียนใน

เรื่องที่จะทําการสอนเพื่อตรวจสอบวาผูเรียนมีความรูและทักษะในเรื่องที่จะเรียนนั้นมากนอย

เพียงไร เพื่อนําไปเปนขอมูลเบื้องตนของผูเรียนแตละคนวาเริ่มตนเรียนเรื่องนั้นๆโดยมีความรูเดิม

อยูเทาไรจะไดนําไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนภายหลังการเขารวมกิจกรรมการเรียนตามแผนการ

เรียนรูแลว วาเกิดพัฒนาการหรือเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้นหรือไม เพียงไร ซึ่งจะทําใหทราบถึงศักยภาพ

ในการเรียนรูของผูเรียน และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรามการเรียน ซึ่งจะใชเปนประโยชนใน

การสนองตอบการเรียนรูของผูเรียนแตละคนแตละกลุมตอไป แตประโยชนที่เกิดขึ้นในเบื้องตนของ

การประเมินผลกอนเรียนก็คือ ผูสอนสามารถนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลในการจัดเตรียม
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วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนหสอดคลองกับความรูเดิมของผูเรียนวาจะตองจัดอยางเขมขนหรือมาก

นอยเพียงไร จึงจะทําใหแผนการเรียนรูมีประสิทธิภาพสามารถทําใหรูเรียนเกิดการเรียนรูและ

พัฒนาการตางๆ ตามผลการเรียนที่คาดหวังดวยกันทุกคนได ในขณะที่ไมทําใหผูเรียนมีพื้นความรู

กอนเรียนมีขั้นตอนการปฏิบัติเหมือนกับการประเมินความพรอมตางกันเฉพาะความรู ทักษะที่จะ

ประเมินเทานั้น

การประเมินระหวางเรียน (On Going Assessment)
การประเมินระหวางเรียนเปนการประเมินเพื่อมุงตรวจสอบพัฒนาการของผูเรียนวาบรรลุ

ตามผลการเรียนรูผูคาดหวังในการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ครูไดวางแผนไวหรือไม ทั้งนี้

สารสนเทศที่ไดจากการประเมินไปสูการปรับปรุงแกไข ขอบกพรองของผูเรียน และสงเสริมผูเรียนที่

มีความรู ความสามารถใหเกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ

การประเมินผลระหวางเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

1กกวางแผนการเรียนรูและการประเมินผลระหวางเรียน ผูสอนจัดทําแผนการเรียนรูและ

แนวทางการประเมินผลใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งในแผนการเรียนรูควรระบุภาระ

งานที่จะทําใหผูเรียนบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง

2.กกเลือกวิธีการประเมินที่สอดคลองกับภาระงานหรือกิจกรรมหลักที่กําหนดใหผูเรียน

ปฏิบัติ ทั้งนี้วิธีการประเมินที่เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการประเมินระหวางเรียน ไดแก การประเมิน

จากสิ่งที่ผูเรียนไดแสดงใหเห็นวามีความรู ทักษะและความสามารถ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคอันเปนผลจากการเรียนรู ตามที่ผูสอนไดจัดกระบวนการเรียนรูใหวิธีการประเมินที่ผูสอน

สามารถเลือกใชในการประเมินระหวางเรียนมีดังนี้

2.1กกการประเมินดวยการสื่อสารสวนบุคคล ไดแก

2.1.1กกการถามตอบระหวางทํากิจกรรมการเรียน

2.1.2กกการสนทนาพบปะพูดคุยกับผูเรียน

2.1.3กกการสนทนาพบปะพูดคุยกับผูเกี่ยวของกับผูเรียน

2.1.4กกการสอบปากเปลาเพื่อประเมินความรูความเขาใจ และทัศนคติ

2.1.5กกการอานบันทึกเหตุการณตางๆ ของผูเรียน

2.1.6กกการตรวจแบบฝกหัดและการบานพรอมใหขอมูลยอนกลับ

2.2กกการประเมินจากการปฏิบัติ (Performance Assessment) เปนวิธีการประเมินที่

ผูสอนมอบหมายงานหรือกิจกรรมใหผูเรียนปฏิบัติเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศวาผูเรียนเกิดการเรียนรู

มากนอยเพียงใด โดยการประเมินการปฏิบัติผูสอนตองเตรียมการในสิ่งสําคัญ 2 ประการ คือ

2.2.1กกภาระงานหรือกิจกรรมที่จะใหผูเรียนปฏิบัติ (tasks)
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2.2.2กกเกณฑการใหคะแนน (Rubrics)

วิธีการประเมินการปฏิบัติจะเปนไปตามลักษณะงาน ดังน้ี

-กกภาระงานหรือกิจกรรมที่ผู สอนกําหนดใหผู เ รียนทํา เปน

รายบุคคล/ กลุม จะประเมินวิธีการทํางานตามขั้นตอนและผลงานของผูเรียน

-กกภาระงานหรือกิจกรรมที่ผูเรียนปฏิบัติเปนปกติในชีวิตประจําวัน 

จะประเมินดวยวิธีการสังเกตจดบันทึกเหตุการณเกี่ยวกับผูเรียน

-กกการสาธิต ไดแก การใหผูเรียนแสดงหรือปฏิบัติกิจกรรมตามที่

กําหนด เชน การใชเครื่องมือปฏิบัติงานการทํากายบริหาร การเลนดนตรี จะประเมินวิธีการและ

ขั้นตอนในการสาธิตของผูเรียนดวยวิธีการสังเกต

-กกการทําโครงงาน การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน กําหนดใหผูสอนตองมอบหมายใหผูเรียนไดปฏิบัติโครงงานอยางนอย 1 โครงงาน ในทุก

ชวงชั้น ดังนั้น ผูสอนจึงตองกําหนดภาระงานในลักษณะของโครงงานใหผูเรียนปฏิบัติในรูปแบบใด 

รูปแบบหนึ่งใน 4 รูปแบบตอไปนี้ 1)โครงงานสํารวจ 2)โครงงานสิ่งประดิษฐ 3)โครงงานแกปญหา

หรือการทดลองศึกษาคนควา 4)โครงงานอาชีพ (กรมวิชาการ, 2545)

วิธีการประเมินผลโครงงาน ควรประเมิน 3 ระยะคือ 

1.กกระยะกอนทําโครงงาน โดยประเมินความพรอมการเตรียมการสอนและความเปนไป

ไดในการปฏิบัติงาน

2.กกระยะทําโครงงาน โดยประเมินการปฏิบัติจริงตามแผนวิธีการและขั้นตอนกําหนดไว 

และการปรับปรุงงานระหวางปฏิบัติ

3.กกระยะสิ้นสุดการทําโครงงาน โดยประเมินผลงานและวิธีการนําเสนอผลการดําเนิน

โครงงาน 

การกําหนดใหผูเรียนทําโครงงาน สามารถทําได 3 แบบ คือ

1.กกโครงงานรายบุคคล เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกปฏิบัติงานตามความสามารถ 

ความถนัด และความสนใจ

2.กกโครงงานกลุม เปนการทําโครงงานขนาดใหญและซับซอน ตองใหผู เรียนที่มี

ความสามารถตางกัน หลายดานชวยกันทํา การประเมินโครงงานควรเนนการประเมินกระบวนการ

กลุม

3.กกโครงงานผสมระหวางรายบุคคลกับกลุม เปนโครงงานที่ผูเรียนทํารวมกันแตเมื่อเสร็จ

งานแลว ใหแตละคนรายงานผลดวยตนเอง โดยไมตองไดรับการชวยเหลือจากสมาชิกในกลุม ใน
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การประเมินการปฏิบัติงานดังกลาวมาขางตน ผูสอนจําเปนตองสรางเครื่องมือเพื่อใชประกอบการ

ประเมินการปฏิบัติ เชน แบบวัดภาคปฏิบัติ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบตรวจสอบรายการ และ

เกณฑการใหคะแนน (Rubrics) 

2.3กกกําหนดสัดสวนการประเมินระหวางเรียนกับการประเมินผลปลายภาคเรียน

หรือปลายป

การประเมินระหวางเรียนมีวัตถุประสงคสําคัญ เพื่อมุงนําสารสนเทศมาพัฒนา

ผูเรียนและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูของผูสอน การประเมินระหวางเรียนที่ดําเนินการ

อยางถูกตอง เขมงวด และจริงจัง จะใหผลการประเมินที่สะทอตนภาพความสําเร็จ และศักยภาพ

ของผูเรียนไดถูกตอง สมบูรณ และนาเชื่อถือ ดังนั้น ควรใหน้ําหนักความสําคัญของการประเมิน

ระหวางเรียนในสัดสวนที่มากกวาการประเมินตอนปลายภาคเรียนหรือปลายป ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง

ธรรมชาติของรายวิชาและผลการเรียนรูที่พึงประสงคเปนสําคัญแตอยางไรก็ตามในการประเมินเพื่อ

ตัดสินผลการเรียนรายวิชาปลายภาคเรียนหรือปลายป ตองนําผลการประเมินระหวางเรียนไปใชใน

การตัดสินผลการเรียนดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามสัดสวนและแนวดําเนินการในระเบียบที่สถานศึกษา

ผูกําหนด

2.4กกจัดทําเอกสารบันทึกขอมูลสารสนเทศของผูเรียน ผูสอนตองจัดทําเอกสาร

บันทึกขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผลระหวางเรียนอยางเปนระบบชัดเจน เพื่อใชเปน

แหลงขอมูลในการปรับปรุง แกไข สงเสริมผูเรียน ใชเปนหลักฐานสําหรับการสื่อสารกับผูเกี่ยวของ

และใชเปนหลักฐานสํารวจตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูสอน ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความโปรงใส

และความยุติธรรมในการประเมินทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบที่สถานศึกษากําหนด ขอมูลหลักฐาน

การประเมินระหวางเรียนที่พึงแสดง ไดแก 

2.4.1กกวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล

2.4.2กกขอมูลเกี่ยวกับความสามารถของผูเรียนตามวิธีการที่ประเมิน เชน 

บันทึกการสังเกตพฤติกรรมบันทึกคะแนนผลจากการประเมินชิ้นงาน บันทึกคะแนนการประเมิน

โครงงาน บันทึกเกี่ยวกับการประเมินแฟมสะสมงาน เปนตน

การประเมินสภาพจริง ( Authentic Assessment ) เปนการประเมินจากการปฏิบัติงาน

หรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติ จะเปนงานหรือ

สถานการณที่เปนจริงหรือใกลเคียงกับชีวิตจริง (Real life) จึงเปนงานที่มีสถานการณซับซอน 

(Complexity) และเปนองครวม (Holistic)มากกวางานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไปวิธีการ

ประเมินสภาพจริงไมมีความแตกตาง จากการประเมินจากการปฏิบัติ Performance Assessment 
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เพียงแตอาจมีความยุงยากในการประเมินมากกวา เนื่องจากเปนสถานการณจริง หรือตองจัด

สถานการณใหใกลจริง แตจะเกิดประโยชนกับผูเรียนมาก เพราะจะทําใหทราบความสามารถที่

แทจริงของผูเรียน วามีจุดเดนและขอบกพรองในเรื่องใด อันจะนําไปสูการแกไขที่ตรงประเด็นที่สุด

การประเมินดวยแฟมสะสมงาน ( Portfolio Assessment ) เปนวิธีการประเมินที่ชวย

สงเสริมใหการประเมินตามสภาพจริง มีความสมบูรณสะทอนศักยภาพที่แทจริงของผูเรียนมากขึ้น 

โดยการใหผูเรียนไดเก็บรวบรวม (Collect) ผลงานจากการปฏิบัติจริง ทั้งในชั้นเรียนหรือในชีวิตจริง

ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร เ รี ย น รู ต า มส า ระ ก า ร เ รี ย น รู ต า ง ๆ  ม า จั ด แ ส ด ง อ ย า ง เ ป น ร ะ บ บ 

(Organized) โดยมีจุดประสงคเพื่อสะทอนใหเห็น (Reflect) ความพยายาม เจตคติ แรงจูงใจ 

พัฒนาการ และความสัมฤทธิ์ผล (Achievement) ของการเรียนรูของผูเรียน การวางแผน

ดําเนินการประเมินดวยแฟมผลงานที่สมบูรณ จะชวยผูสอนใหสามารถประเมินจากแฟมสะสมงาน

แทนการประเมินจากการปฏิบัติจริงได

การประเมินดวยแฟมสะสมงานมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้

1. กําหนดโครงสรางของแฟมสะสมงานจากวัตถุประสงคของแฟมสะสมงานวา

ตองการสะทอนสิ่งใดเกี่ยวกับความสามารถและพัฒนาการของผูเรียน ทั้งนี้อาจพิจารณาจากผล

การเรียนรูที่คาดหวังตามสาระ การเรียนรูที่สะทอนไดจากการใหผูเรียนจัดทําแฟมสะสมงาน

2. กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมผลงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของแฟมสะสมงาน 

เพื่อใหผูเรียนไดทําแฟมสะสมงาน

3. กําหนดใหวิธีการประเมินงานเพื่อพัฒนาชิ้นงาน ซึ่งสงผลถึงการพัฒนาผูเรียนใหมี

ความสามารถสูงสุด ทั้งนี้ ครูอาจจัดทําเกณฑการใหคะแนน ( Rubrics )สําหรับใหผูเรียนนําไปใช

เปนขอชี้นําในการพัฒนางาน

4. สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาผลงาน โดยการมีสวนรวมในการประเมิน

จากทุกฝาย แลวนําขอมูลที่สอดคลองกันไปเปนสารสนเทศหลักในการใหขอมูลยอนกลับ 

(Feedback) สําหรับใหผูเรียนใชในการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

5. จัดใหมีการนําเสนอผลงานที่ไดสะสมไว โดยใชวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งผูสอนและผูเรียน

ควรวางแผนรวมกันในการคัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด ทั้งนี้ การนําเสนอชิ้นงานแตละชิ้นควรมีหลักฐาน

การพัฒนางานและการประเมินผลงานดวยตนเอง เกณฑการประเมินผลงานประกอบไวดวยในการใช

วิธีการประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน ผูสอนควรคํานึงดวยวาแฟมสะสมงานมีหลายประเภท การ

เลือกใชแฟมสะสมงานประเภทใด ควรคํานึงถึงรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาแฟมสะสมงานให

เหมาะสม เพื่อใหแฟมสะสมงานชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียนดวย
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การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน (Summative Assessment)
การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนเปนการประเมินเพื่อมุงตรวจสอบความสําเร็จของผูเรียน 

เมื่อผานการเรียนรูในชวงเวลาหนึ่ง หรือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาปลายป/ปลายภาค ประกอบดวย

1.กกการประเมินหลังเรียน เปนการประเมินผูเรียนในเรื่องที่ไดเรียนจบแลว เพื่อตรวจสอบ

วาผูเรียนเกิดการเรียนรูตามผลการเรียนที่คาดหวังหรือไม เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับผลการประเมิน

กอนเรียนแลวผูเรียนเกิดพัฒนาการขึ้นมากนอยเพียงไร ทําใหสามารถประเมินไดวาผู เรียนมี

ศักยภาพในการเรียนรูเพียงไรและกิจกรรมการเรียนที่จัดขึ้นมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเรียน

เพียงไร ขอมูลจากการประเมินภายหลังการเรียน สามารถนําไปใชประโยชนไดมากมาย ไดแก

1.1กกปรับปรุงแกไขซอมเสริมผู เรียนใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือ

จุดประสงคของการเรียน

1.2กกปรับปรุงแกไขวิธีเรียนของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.3กกปรับปรุงแกไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน 

การประเมินหลังเรียนนี้ ถาจะใหสอดคลองกับการประเมินกอนเรียน เพื่อการ

เปรียบเทียบพัฒนาการของผูเรียนสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน ควรใชวิธีการและเครื่องมือประเมิน

ชุดเดียวกัน หรือคูขนานกัน

2.กกการประเมินผลการเรียนปลายป/ปลายภาค เปนการประเมินผลเพื่อตรวจสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในการเรียนรายวิชาตางๆ ตามผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป และรายภาค 

การประเมินผลนี้ นอกจากจะมีจุดประสงคเพื่อการสรุปตัดสินความสําเร็จของผูเรียนในการเรียน

สาระการเรียนรูรายป/รายภาคเปนสําคัญแลว ยังใชเปนขอมูลสําหรับปรับปรุงแกไข ซอมเสริม

ผูเรียนที่ไมผานการประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา ใหเกิดพัฒนาการและมีผลการ

เรียนตามผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางครบถวนสมบูรณ

การสอนและการประเมินผลจําเปนตองมีลักษณะที่สอคลองกัน แตในการจัดการศึกษาที่

ผานมามีเหตุการณทําใหดูเหมือนกับการประเมินผลเปนคนละสวนแยกจากกัน การประเมินผล

นาจะเปนกระบวนการที่ชวยใหครูไดขอมูลที่จะนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน แตกลับกลายเปนเครื่องมือตัดสินความ

โง ฉลาด สรางความกดดันเปนทุกขใหกับผูเรียน ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการเรียนรูที่ถูก

ตัดสินในครั้งสุดทายของกระบวนการเรียนการสอน โดยไมใหความสําคัญกับผลงานความสําเร็จ

หรือพัฒนาการที่มีขึ้นในระหวางกระบวนการเรียนรู และนอกเหนือจากนั้น กระบวนการที่ใชวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูในบางครั้งไมไดสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูที่ตองการวัดจริง เพราะครู

มักเคยชินกับการใชเครื่องมือเพียงอยางเดียว คือแบบทดสอบ ซึ่งมีขอจํากัดในการวัดและ
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ประเมินผลการเรียนรูทางดานเจตพิสัยและทักษะพิสัย ดังนั้นเมื่อมีการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ ก็จําเปนที่จะตองปฏิรูปกระบวนการวัดและประเมินผลใหมใหสอดคลองกัน ซึ่งผูรูในวง

การศึกษาไดยอมรับกันวา แนวคิดในการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่เหมาะสมคือ การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามสภาพจริง ซึ่งการประเมินผูเรียนตามสภาพจริงมีลักษณะที่

สําคัญ ดังนี้ 

1.กกเนนการประเมินที่ดําเนินไปพรอมๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งสามารถ

ทําไดตลอดเวลา ทุกสถานการณ

2.กกเนนการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนจริงๆ

3.กกเนนการพัฒนาจุดเดนของนักเรียน

4.กกใชขอมูลที่หลากหลายดวยเครื่องมือที่หลากหลาย และสอดคลองกับวิธีการประเมิน

ตลอดจนอุปสงคในการประเมิน

5.กกเนนคุณภาพผลงานของผูเรียนที่เกิดจากการบูรณาการความรู ความสามารถ

หลายๆ ดาน

6.กกประเมินดานความคิด เนนความคิดเชิงวิเคราะห

7.กกเนนใหผู เรียนประเมินตนเองและการมีสวนรวมในการประเมินของผู เรียน                 

(รุงชัชดาพร เวหะชาติ, 2550)

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เปนการประเมินการแสดงออกของผูเรียนรอบดาน

ตลอดเวลา ใชขอมูลและวิธีการที่หลากหลายดวยเครื่องมือ ดังนี้

1.กกศึกษาวัตถุประสงคของการประเมิน เปนการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนรอบดาน 

ดังนั้นจึงใหวิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจผลงาน 

การทดสอบ บันทึกจากผูที่เกี่ยวของ การรายงานตนของผูเรียน แฟมสะสมงาน เปนตน

2.กกกําหนดเครื่องมือในการประเมิน เมื่อกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินใหเปน

การประเมินพัฒนาการของผู เรียนรอบดานตามสภาพจริงแลว การกําหนดเครื่องมือจึงเปน

เครื่องมือที่หลากหลาย เปนตนวา

2.1กกการบันทึกขอมูลจากการศึกษาผลงาน โครงการ หนังสือที่ผูเรียนผลิต แบบ

บันทึกตางๆ ไดแก แบบบันทึกความรูสึก บันทึกความคิด บันทึกของผูที่เกี่ยวของ (นักเรียน เพื่อน 

ครู ผูปกครอง) หลักฐานรองรอยหรือผลงานจากการรวมกิจกรรม

2.2กกแบบสังเกต เปนการสัมภาษณความรูสึก ความคิดเห็น ทั้งตัวผูเรียนและ

ผูเกี่ยวของ
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2.3กกแฟมสะสมงาน เปนสื่อที่รวบรวมผลงานหรือตัวอยางหรือหลักฐานที่แสดงถึง

ผลสัมฤทธิ์ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของบุคคลหรือประเด็นสําคัญที่ตองเก็บ

อยางเปนระบบ

2.4กกแบบทดสอบ เปนเครื่องมือวัดความรู ความเขาใจที่ยังคงมีความสําคัญตอการ

ประเมิน สําหรับผูประเมินประกอบดวยผูเรียนประเมินตนเอง ครู เพื่อน ผูปกครองและผูเกี่ยวของ

กับนักเรียน

สามารถสรุปไดวา การวัดและการประเมินผลเปนสิ่งจําเปนมากในการจัดการเรียนการสอน 

เพราะจะไดทราบความกาวหนาในดานการเรียนของนักเรียน และการสอนของครู ผูบริหารจึงมีหนาที่

ควบคุมดูแลใหครู ไดมีการวัดผลและการประเมินผลของนักเรียนใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนดไว 

อักท้ังสมควรไดพัฒนาครูในดานความรูและเทคนิคใหมๆ ในการวัดผลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาไมจํากัดอยู

เพียงเฉพาะหนังสือเรียนเทานั้น ผูเรียนและผูสอนสามารถเรียนรูไดจากสื่อทุกประเภท ทั้งนี้สื่อที่จะ

นํามาใชจัดการเรียนรูควรมีความสอดคลองกับวิธีการเรียนรูธรรมชาติของสาระการเรียนรูและ

ศักยภาพของผูเรียน

เอกชัย กี่สุขพันธ (2525)  กลาววา

…การบริหารสื่อสารการศึกษา หมายถึง การดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ

ตางๆ ที่จะมีสวนชวยพัฒนาการเรียนของนักเรียนหรือการสอนของครูใหดีขึ้น ซึ่ง

สื่อการศึกษาในที่นี้หมายถึง สื่อที่เปนสิ่งพิมพ ไดแก วาสาร เอกสารตางๆ ที่จัดพิมพขึ้น

เพื่อเปนสวนชวยใหเกิดการเรียนการสอนและสื่อที่ไมเปนสิ่งพิมพ ไดแก วัสดุ อุปกรณโสต

ทัศนศึกษา เครื่องมือตางๆ เชน เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายภาพยนต เปนตน 

ความหมายของสื่อการสอน
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526) ใหความหมายสื่อการเรียนการสอนวาหมายถึง “สิ่งที่ชวยใน

การเรียนรู ซึ่งครูและนักเรียนเปนผูใช เพื่อชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544) ประเภทของสื่อการเรียนการสอน ดังนี้ 

1.กกโสตทัศนวัสดุ ไดแก ภาพเขียน ภาพถาย วัสดุลายเสน เชา การตูนลายเสน แผนภูมิ 

วัสดุมีทรง เชน หุนจําลอง ของจริง สิ่งพิมพตางๆ
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2.กกเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ ไดแก เครื่องเสียง เชน เครื่องบันทึกเสียง เครื่องฉาย เชน 

เครื่องฉายสไลด

3. กิจกรรมโสตทัศนูปกรณ ไดแก การศึกษานอกสถานที่ การจัดนิทรรศการ การจัด

สถานการณจําลอง

การจัดหาสื่อการเรียนการสอน
วนิดา จึงประสิทธิ์ (2533) การจัดหาสื่อการเรียนการสอนมี 4 วิธี ดังนี้ 

1. การผลิตสื่อการสอนขึ้นมาใชเอง เพื่อเปนการประหยัดเพราะสามารถใชวัสดุทองถิ่น 

วัสดุเหลือใช วัสดุราคาถูก มาผลิตเปนสื่อการสอนได ทั้งยังสามารถผลิตไดตรงตามความตองการ

ของผูใชไดมากที่สุด และสื่อการสอนบางชนิดไมมีขายตามทองตลาด

2. การจัดซื้อ เปนวิธีการจัดหาที่สะดวก เมื่อพิจารณาแลววาสื่อการสอนนั้น ถาทําขึ้น

เองจะแพงกวา ใชเวลานานมาก ตองใชวัสดุพิเศษหรือวิธีการผลิตเกินความสามารถในการผลิตเอง

ได ในการจัดซื้อตองพิจารณาลําดับความสําคัญ และความตองการของผูใช ตองมีการประเมินคา

สื่อการสอนที่จะซื้อ ซึ่งอาจเปนในรูปคณะกรรมการประเมินสื่อการสอน

3. การขอยืม เปนวิธีการจัดหาสื่อการสอนเพื่อการใชชั่วคราว มักใชในกรณีที่สื่อการ

สอนนั้นมีการผลิตที่ซับซอน ตองการเครื่องมือและผูมีความรูในการผลิตราคาแพงหรือบางครั้งไมมี

จําหนาย ศูนยบริการสื่อการเรียนการสอนควรมีบัญชีรายชื่อแหลงที่จะใหบริการขอยืมสื่อ และควร

มีบัญชีรายชื่อสื่อการสอนที่ใหบริการทั้งหมดในแตละแหงดวย

4. การขอบริจาค เปนวิธีหนึ่งในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน แตเปนวิธีที่ไมควร

คาดหวังวาจะไดสื่อตามที่การ เนื่องจากแหลงบริจาคสื่อมีนอยและไมตรงความตองการของผูใชไม

มีคุณภาพ ไมมีคุณสมบัติทางเทคนิคที่ดี สื่อราคาแพงมักไมไดรับการบริจาค วิธีการนี้จึงควรเปน

วิธีการสุดทายที่คํานึงถึงในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน

การเตรียมสื่อการเรียนการสอน
อําภา บุญชวย (2532) การเตรียมสื่อการเรียนการสอนจะชวยใหเกิดความพรอมความ

สะดวกและความสําเร็จในการสอน ในการเตรียมสื่อการเรียนการสอนนั้นมีหลัก 3 ประการที่ควรคํานึง 

1. การเตรียมตัวครู การเตรียมสื่อการเรียนการสอน ครูควรศึกษาลวงหนาวาบทเรียนมี

เนื้อหาอะไรในแตละเรื่อง จะตองใชอะไรเปนสื่อการเรียนการสอน สื่อที่มีอยูตรงกับเนื้อหากิจกรรมที่

จะสอนหรือไมถาไมตรงจะจัดหามาดวยวิธีใดและอยางไร ในกรณีนี้ถาหากจะตองจัดหาหรือจัดทํา

การเลือกใชวัสดุอุปกรณ วิธีการผลิตเพื่อเปนสื่อการเรียนการสอนควรคํานึงถึงความประหยัดและ

ความสะดวกในการจัดทําเปนประการสําคัญ
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2. การเตรียมนักเรียน ครูจะตองศึกษาประสบการณของนักเรียนเพราะสื่อบางชิ้น

นักเรียนอาจเคยเห็นแลว ทําใหไมตื่นตาตื่นใจเมื่อครูนํามาสอนอีกประการหนึ่งครูควรใหนักเรียนได

มีสวนรวมใชสื่อดวย

3. การเตรียมสื่อใหพรอมกอนนําไปใชกอนการใชสื่อการเรียนการสอนครูจะตองเตรียม

ตัวโดยการศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน เตรียมผูเรียนและเตรียมสื่อใหพรอมถาเปนสื่อที่ตองผลิตขึ้น

เองก็ตองจัดหาวัสดุทีเหมาะสม ไมแพงเกินไป หาไดไมยาก สะดวกในการจัดทําใชแลวคุมคากับ

เวลาที่เสียไป สําหรับสื่อที่มีอยูแลวอาจนํามาทดลองใชในกรณีที่ยังไมเคยใชมากอนเพื่อใหเกิด

ความพรอมเมื่อนําไปใชจริง สื่อที่มีอยูแลวบางอยางอาจชํารุดผูสอนอาจจะตองปรับปรุงแกไขใหอยู

ในสภาพดีพรอมที่จะใช นอกจากนั้นถามีกิจกรรมที่ตองใชสื่อหลายอยางจะตองจัดลําดับการใชสื่อ

ใหเหมาะสม

การเลือกใชสื่อการเรียนการสอน
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544) กลาวถึง การเลือกใชสื่อในการเรียนการสอนวาสื่อการ

เรียนการสอนมีมากมายหลายประการ เปนหนาที่ของครูอาจารย ที่จะตองเลือกใหเหมาะสมโดย

คํานึงถึง

1. ลักษณะวิชาที่สอนเปนวิชาทฤษฎีหรือปฏิบัติการ ใชสื่อชนิดใดจึงจะทําใหนักเรียน 

นักศึกษามีความเขาใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น

2. คุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษา ไดแก การเลือกใหเหมาะสมกับอายุระดับ

สติปญญา ระดับชั้นเรียน จํานวนนักเรียน เวลาที่เรียน ลักษณะของหองเรียน

3. การใชสื่อการสอนในหองเรียนที่มีนักเรียน นักศึกษามีบทบาทในการเรียนการสอน มี

กิจกรรมการเรียนรูและสามารถรับประสบการณใหมๆ ดวยตนเอง ซึ่งครูอาจารยจะจัดในลักษณะ

สื่อประสม

การบริการงานสื่อการเรียนการสอน
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544) ไดเสนอแนวทางการบริหารงานสื่อการสอนใหไดผลิต

ผลิต ควรพิจารณา ดังนี้

1. ควรมีการติดตั้งศูนยบริการสื่อ เพื่อสะดวกในการจัดการและการใช

2. แบงสื่อออกเปนประเภทๆ และรายวิชา เพื่อสะดวกแกการใช

3. จัดหาสื่อที่ทันสมัย และปรับปรุงสิ่งที่มีอยูแลวใหใชการไดดี

4. สํารวจ วิเคราะหความตองการใชสื่อการสอนของรายวิชาตางๆ

5. ฝกอบรมครูใหมีความรู ทักษะในการใชและการบํารุงรักษา

6. กระตุนใหครู และนักเรียนสนใจในการใชสื่อเพื่อการเรียนการสอน
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7. ควรมีบุคคลที่ทําหนาที่รับผิดชอบในการจัดหา และใหบริการใหประสิทธิภาพ

8. จัดอบรมใหครูสามารถจัดทําสื่อขึ้นใชเอง

9. บํารุงรักษาสื่อการสอน

จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา สื่อการเรียนการสอนนับวามีบทบาทสําคัญตอการจัดการ

เรียนการสอน เปนสิ่งที่ผูสอนใชเพื่อชวยใหผูเรียน ไดเขาใจในสิ่งที่เรียนไดงายขึ้น ซึ่งในการเลือกใช

สื่อจะตองเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา สภาพความตองการและความสนใจของผูเรียนผูบริหารควรมี

การสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรผูสอนมีการผลิตและใชสื่อที่มีความทันสมัยแปลกประหยัด ไม

เปนอันตราย และใชสื่อใหเกิดประสิทธิภาพและมีประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนอยางแทจริง

การนิเทศการสอน
นิพนธ ไทยพานิช (2535) “การนิเทศการสอน หมายถึง กระบวนการและความคิดรวบ

ยอด (Concept) เพื่อที่จะปรับปรุงการสอนครู เพื่อผลประโยชนของนักเรียนในอันที่จะเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรูใหสูงขึ้น”

จุดมุงหมายของการนิเทศการสอน
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548) ความมุงหมายของการนิเทศการสอนไววาเปนการมุง

ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งมีดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

1.1 การนิเทศการสอนใหขอมูลแกครูผูสอนในดานการสอนเพื่อครูจะไดใชเปน

แนวทางในการปรับปรุงการสอนของตน

1.2 การนิเทศการสอนชวยใหครูไดพัฒนาความรูความสามารถในดานการเรียนการสอน

1.3 การนิเทศการสอนชวยสงเสริม และพัฒนาวิชาชีพการสอนของครู

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน

2.1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อคุณภาพของนักเรียน

2.2 เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการในโรงเรียน

3. เพื่อสรางขวัญกําลังใจแกบุคคลที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน

4. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลที่เกี่ยวของในการทํางานรวมกัน

หลักการนิเทศการสอน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2539)หลักการนิเทศการสอนที่จะ

นําไปสูความสําเร็จ ดังนี้ 

1. การนิเทศการสอนจะตองดําเนินการเปนอยางระบบ และตอเนื่องตามขั้นตอน

กระบวนการนิเทศ
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2. บุคลากรที่เปนหลักสําคัญในการดําเนินการพัฒนาระบบนิเทศ คือ ผูบริหารโรงเรียน 

และตองดําเนินการโดยเปดโอกาสใหคณะครูมีสวนรวมในการดําเนินการ

3. การนิเทศการสอนจะตองสอดคลองกับความตองการ และความจําเปนในการ

พัฒนาครูของโรงเรียนและสอดคลองกับระดับพัฒนาการของครู

4. เปาหมายสําคัญของการนิเทศ คือ การสงเสริม สนับสนุน หรือใหความชวยเหลือครู

ในโรงเรียน ใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจหลัก คือ การสอน หรือการเสริมสราง

พัฒนาการของนักเรียนทุกดานใหเต็มตามวัยและเต็มศักยภาพ โดยมีหลักสูตรเปนกรอบกํากับใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการสรางครูมืออาชีพ

จากหลักการนิเทศจะเปนแนวปฏิบัติที่ผูนิเทศตองนําไปปฏิบัติขณะทําการนิเทศ การ

นิเทศการสอนจะบรรลุผลตามความมุงหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ผูดําเนินงานจะตองยึด

หลักการในการทํางาน เพื่อใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร

กระบวนการนิเทศการสอน
ขั้นตอนทีก่1กการประชุมปรึกษาหารือระหวางครูผูสอนกับผูนิเทศกอนการสังเกตการณ

สอน (Pre observation Conference) ซึ่งมีขั้นตอนยอย 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ผูนิเทศปรึกษาหารือกับครูผูสอนเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจ ในการจัดการเรียนการ

สอนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได

2. ขั้นตอนของการตกลงกันในเรื่องพฤติกรรมที่จะสังเกตในหองเรียน รวมกันกําหนด

เกณฑมาตรฐานหรือเกณฑพื้นฐาน

3. ขั้นตอนของการเลือกเคร่ืองมือและการสรางเครื่องมือในการสังเกตการณสอน

ขั้นตอนที่ก2กการสังเกตการณสอนในชั้นเรียน (Observation) ผูนิเทศจะทําการสังเกต

เฉพาะพฤติกรรมทีไดทําการตกลงกันไว โดยอาศัยเครื่องมือและเกณฑที่ไดกําหนดไว

ขั้นตอนที่ก3กขั้นวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตและระบุจุดที่ตองแกไข ปรับปรุงหรือ

คงไว (Analysis) โดยแบงเปนขั้นตอนยอย 2 ขั้นตอน คือ

1. การวิเคราะหผลจากการสังเกตการณสอน โดยผูนิเทศรวบรวมเรียบเรียงขอมูลที่ได

จากการสังเกตอยางชัดเจน เขาใจงาย พรอมที่จะนําเสนอใหครูผูสอนรับทราบ และแปลผลของ

ขอมูลจากการสังเกตโดยไมใสความคิดเห็นสวนตัว

2. การรวมพิจารณาพฤติกรรมที่จะคงไวหรือเปลี่ยนแปลง จากการวิเคราะหผลการ

สังเกต เพื่อเปนการรวมกันวางแผนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนปญหา
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ขั้นตอนทีก่4กขั้นการประชุมปรึกษาหารือหลังการสังเกตการณสอน (Post observation 

Conference) เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการนิเทศการสอนกอนที่จะมีการดําเนินการ

กระบวนการซ้ํา ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนยอย 2 ขั้นตอน คือ

1. การใหขอมูลยอนกลับแกครูผูสอนเกี่ยวกับผลการสังเกตการณสอน ในขั้นตอนนี้ผู

นิเทศจะทบทวนขอตกลงตางๆ ที่เกี่ยวขอกับประเด็นปญหาในการสอนของนครู และวิธีการที่ไดมา

ของขอมูล เพื่อเปนการสงเสริมใหครูไดทําการพิจารณาวิเคราะหขอมูลนั้นดวยตนเอง

2. เปนขั้นตอนที่พิจาณาวิธีการแกปญหาของครูโดยผูนิเทศเปนผูชวย โดยรวมกัน

พิจารณาถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม พฤติกรรมที่ไมถูกตอง วิธีการตางๆ การดําเนินการตาม

กระบวนการนิเทศ (วัชรา เลาเรียนด,ี 2540) 

กิจกรรมการนิเทศการสอน
กอบแกว ภุมเรศ (2543) การดําเนินการนิเทศการสอนให บรรลุจุดมุงหมายนั้นจะตองนํา

กิจกรรมการนิเทศการสอนไปเปนเครื่องมือสําคัญ ในการวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษากิจกรรมการนิเทศการ

สอนตามขอบเขตที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1. การประชุม หมายถึง การนัดหมายบุคลากรในโรงเรียน หรือบุคลากรที่เกี่ยวของใน

โรงเรียนมารวมประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจง สังเกต หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน

รวมกัน เพื่อเตรียมการดานตางๆ และปรับความคิดเห็นของบุคลากรใหไดขอสรุปในการปฏิบัติงาน

เปนแนวทางเดียวกัน

2. การสังเกตการสอนในชั้นเรียน หมายถึง การจัดใหบุคลากรหนึ่งหรือคณะบุคคลที่มี

ความรูความเขาใจในเรื่องการเรียนการสอน มาสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในขณะทําการ

สอนแลวใหขอมูลยอนกลับแกครู เพื่อใหไดพัฒนาการเรียนการสอน

3. การสาธิตการสอน หมายถึง การแสดงวิธีการสอนเปนตัวอยางใหดู ผูสาธิตอาจจะ

เปนครูในโรงเรียนหรือผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะสาธิตการสอน

4. การเยี่ยมชั้นเรียน เปนกิจกรรมที่ครูคนหนึ่งไปเยี่ยมชั้นเรียนครูอีกคนหนึ่งการเยี่ยม

ชั้นเรียนสามารถทําไดทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เปนการพาครูไปเยี่ยมเยียนและสังเกตการ

สอนซึ่งครูจะไดเห็นวิธีการสอน และอุปกรณการสอน สังเกตการณใชเครื่องมือ ไดเห็นครูที่สอนดีๆ 

และประสบความสําเร็จ

5. การศึกษาดูงาน หมายถึง กิจกรรมการนิเทศซึ่งผูบริหารโรงเรียน หรือผูนิเทศภายใน

โรงเรียน ดําเนินการพาบุคลากรในโรงเรียนไปศึกษาสภาพความเปนจริงของสิ่งที่ตองการศึกษา

นอกโรงเรียน เพื่อใหบุคลากรมีประสบการณตรง
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6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การรวมกลุมครูในโรงเรียน เพื่ออบรมเรื่องใด

เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะแลวยึดปฏิบัติ และนําความรูไปใชเปนการอบรมที่เนนความรูความเขาใจดาน

ฝกปฏิบัติ แลวเนนการนําไปใชจริง เชน การอบรมการทําสื่อการสอน การอบรมการเขียนแผนการ

สอนรวมกันเปนตน

7. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียนและ

ครูในการแกไขปรับปรุงการเรียนการสอน หรือปญหาตางๆ ในหองเรียน โดยวิธีการศึกษาคนควา

อยางเปนระบบ ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศ
การนิเทศการสอนเปนกระบวนการในการทํางานรวมกันระหวางบุคลากรในโรงเรียนเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนใหไดดียิ่งขึ้น บุคลากรดังกลาวสามารถแบงเปน 3 กลุม

1. ผูบริหาร/ผูนิเทศ หมายถึง บุคลากรภายในโรงเรียน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ผูชวย

ผูบริหาร ครู หัวหนาสายชั้น ครูหัวหนากลุมประสบการณ ครูวิชาการโรงเรียน ตลอดจนครูผูสอนที่มี

ความรูความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ ที่ทางโรงเรียนไดมอบหมายใหทํา

หนาที่ชวยเหลือครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้น

2. ผูรับการนิเทศ หมายถึง ครูภายในโรงเรียนที่ไดรับประโยชนจากการนิเทศทั้งทางตรง

และทางออม ซึ่งจะทําใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้น และ

มีขวัญกําลังใจในกาสรปฏิบัติงาน

3. ผูสนับสนุนการนิเทศ หมายถึง ผูที่จะชวยใหการดําเนินงานการนิเทศบรรลุเปาหมาย

ที่ทางโรงเรียนวางไว ไดแก ผูบริหารโรงเรียนซึ่งมีหนาที่สนับสนุนการนิเทศโดยตรงและอาจรวมถึง

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาซึ่งมาจากภายนอก

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2539) ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของ

ผูใหการนิเทศ ผูรับการนิเทศ และผูสนับสนุนการนิเทศ ดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงบทบาทหนาที่ของผูใหการนิเทศ ผูรับการนิเทศ และผูสนับสนุนการนิเทศ

ผูบริหาร/ผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ ผูใหการสนับสุนน

1. สงเสริมใหครูมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการนิเทศการสอนและ

หลักสูตร

2. รวมประชุมวางแผนกับคณะครูใน

โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอน

3. สนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุ 

อุปกรณ ตลอดจนขวัญและ

กําลังใจ

4. เผยแพรความรูทางวิชาการและ

เทคโนโลยีการศึกษาใหครู

5. กระตุนใหครูเกิดความตื่นตัวอยู

เสมอในดานวิชาการ

6. ติดตามประเมินผล

7. ใชเทคนิคการบริหารมาชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการนิเทศการสอน

1. ยอมรับบทบาทของผูนิเทศ

โดยรับฟงความคิดเห็น

ขอเสนอแนะและใหความ

เชื่อถือ

2. รวมปรึกษากับผูนิเทศใน

การวิเคราะหปญหาและ

การกําหนดแนวปฏิบัติใน

การแกปญหา

3. ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่

ไดรับมอบหมายดวยความ

จริงใจ

4. ใหความรวมมือเปนอยางดี

ในการปฏิบัติงาน

5. เมื่อพบปญหาควรรวม

ปรึกษากับคณะครูหรือผู

นิเทศเพื่อหาทางแกไข

1. รวมกันวางแผนในการแกไข

ปญหา และพัฒนาการเรียนการ

สอน

2. เปนวิทยากรหรือแสวงหาแหลง

ความรูให

3. นิเทศการปฏิบัติงานโดยมีสวน

รวมในการทํางาน ใหคําปรึกษา 

ชวยแกไขจุดบกพรองและชี้แนะให

ผูรับการนิเทศพัฒนาตนเอง

4. สรางขวัญและกําลังใจ เพื่อเปน

การกระตุนและสนับสนุนใหผูรับ

การนิเทศพัฒนาตนเองดวยความ

มั่นใจ

5. ประเมินผลการนิเทศการสอนเพื่อ

ปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง และ

พัฒนาการนิเทศ

ประโยชนของการนิเทศการสอน
1. การนิเทศชวยใหครูมีความรูมีความเชื่อมั่นในตนเอง ถาครูมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง

ตางๆ ในหองเรียน ครูก็จะเปนบุคคลทําหนาที่ไดสมบูรณและมีความเขมแข็งในการปฏิบัติงานทุกดาน

2. การนิเทศสนับสนุนใหครูสามารถประเมินผลการทํางานไดดวยตนเอง ครูสามารถ

มองเห็นดวยตนเองวาตนเองน้ันประสบผลสําเร็จในการสอนไดมากนอยเพียงใด
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3. การนิเทศชวยใหครูไดแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ครูผูสอนแตละคน

สามารถสังเกตการทํางานหรือการสอนของครูคนอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการสอนของตน มีการ

แลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณการสอนและวิธีการสอนใหมๆ รวมทั้งเรียนรูวิธีการชวยเหลือในการ

สนับสนุนแกครุคนอื่นๆดวย

4. การนิเทศชวยกระตุนใหมีการวางแผน จัดทําจัดมุงหมาย และแนวปฏิบัติไปพรอมๆ กัน

5. การนิเทศจะเปนกระบวนการที่ทาทายความสามารถของครูใหมีความคิดเชิง

นามธรรมสูงขึ้นในขณะปฏิบัติงาน ครูผูสอนจะไดรับขอมูลยอนกลับ ขอมูลเหลานี้จะสะทอนใหเห็น

ขอดีและขอเสียของการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวคิดหลายทางที่จะใชเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุปไดวา การนิเทศการสอน เปนงานที่ชวยพัฒนาครูอาจารยในดานวิชาการ ดานการ

เรียนการสอน เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนา

คุณภาพของนักเรียน สรางขวัญและกําลังใจแกครู และสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลที่

เกี่ยวของในการทํางานรวมกัน รวมทั้งยังเปนการสรางความรวมมือและแกไขปรับปรุงพัฒนาการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิผลกับผูเรียน

ความหมายและแนวคิดการจัดการศึกษานานาชาติ
นักวิชาการทางการศึกษาไดใหความหมายของคําวา การศึกษานานาชาติ (International 

Education) ไวดังนี้

Rosengren and Wiley (1983) กลาววา “การศึกษานานาชาติคือ รูปแบบซึ่งรวม

เปาหมาย กลยุทธทางดานการศึกษาอันหลากหลายเขาไวดวยกันในระดับตางๆ ของระบบ

การศึกษา อาทิเชน ระดับโรงเรียน ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย” 

The Encyclopedia Americana International Edition (1988) ไดกลาวเนนวา

…การศึกษานานาชาติหมายถึง ความสัมพันธทางดานวัฒนธรรมและการศึกษาหลายๆ 

ดานระหวางประเทศตางๆ ในโลก ซึ่งในอดีตคํานี้หมายถึง โครงการศึกษาที่เปนทางการ 

(Formal Education Programs) โดยเฉพาะเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ครูระหวาง

ประเทศตางๆ ตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 ความหมายของคํานี้ไดขยายกวางขึ้นจนรวมถึง

การใหความชวยเหลือแกโรงเรียนและหองสมุดของประเทศที่กําลังพัฒนาและรวมถึง
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โครงการของรัฐบาลและเอกชนในการสงเสริมการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและ

นักวิชาการทั่วโลก โดยการศึกษานานาชาตินั้นจะเนนในดานความพยายามที่จะสงเสริม

ความเขาใจระหวางชาติตางๆ 

Sullivan, Allen and Kremmer (2538) ซึ่งเปนผูบริหารโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

ยังไดใหความหมายของการศีกษานานาชาติในดานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยกลาว

วา “การจัดประสบการณที่หลากหลายใหกับบุคลากรตางสัญชาติ การจัดใหมีครูหลายสัญชาติ มี

การจัดหลักสูตรและวิชาพิเศษหลากหลายวิชาใหนักเรียนไดเลือกเรียน บนพื้นฐานของหลักสูตร

ระบบนานาชาติ และที่สําคัญคือตองมีการจัดหลักสูตร International Baccalaureate ใหเด็กเรียน

ดวย”

โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
โรงเรียนนานาชาติไดเริ่มจัดตั้งในประเทศไทยเมื่อประมาณ 50 กวาปที่ผานมา โดยยุค

แรกเปนลักษณะของโรงเรียนจีนที่เปดสอนภาษาและโรงเรียนมิชชันนารีซึ่งสอนนักเรียนที่เปนบุตร

หลานของชาวตางชาติที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย ซึ่งในชวงระยะแรกมีการกอตั้งเพียงไมกี่แหง 

เนื่องมาจากในการขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนจะตองไดรับการพิจารณาโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี โรงเรียนนานาชาติในชวงแรก ไดแก โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ (International 

School Bangkok) ไดรับอนุญาตจัดตั้งอยางเปนทางการเมื่อ พ.ศ. 2500 แตดําเนินการสอนและ

กอตั้งมากอนไดรับอนุญาตตั้งแต พ.ศ. 2497 โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติใชหลักสูตรของ

อเมริกัน โดยมีสมาคมการศึกษาเพื่อเด็กนานาชาติ หรือ International School Association (ISA) 

เปนเจาของ ทําการสอนระดับประถมถึงระดับมัธยมปลาย มีผูจัดการและครูใหญเปนคนไทย เนอง

จากตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ. 2497 กําหนดใหเจาของ ครูใหญ และผูจัดการตองมี

สัญชาติไทยโดยกําเนิด (ซอนกลิ่น พลอยมี , 2539)

ตอจากนั้น เนื่องจากประเทศไทยมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจอยางกวางขวาง มีการลงทุน

จากตางประเทศจํานวนมาก ทําใหชาวตางประเทศหลั่งไหลเขามาอาศัยอยูในประเทศไทยเปนการ

ชั่วคราวเพิ่มมากขึ้น คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นเห็นความจําเปนที่จะใหเปดโรงเรียนนานาชาติขั้นอีก 

ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ เนื่องจากขณะนั้นมีโรงเรียนนานาชาติเพียงโรงเรียนเดียว ไม

สามารถรับนักเรียนเพิ่มเติมได จึงไดจัดตั้งโรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษาขึ้นในป พ.ศ. 2506 หลังจาก

นั้น ในป พ.ศ. 2507 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหกรมวิเทศสหการรับเปนเจาของโรงเรียนบางกอก

พัฒนา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนใหกับบุตรหลานชาวตางประเทศที่เปนผูเชี่ยวชาญประจํากรม

ตางๆ ของหนวยราชการไทยในขณะนั้น ทําใหเกิดการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติเปนกรณีพิเศษตาม
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มติคณะรัฐมนตรี จํานวน 3 โรง ตอมาสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุนไดเสนอขอรัฐบาลไทยในป พ.ศ. 

2517 ใหมีการจัดตั้งโรงเรียนสําหรับสอนบุตรหลานชาวญี่ปุนที่อาศัยอยูในประเทศไทยเปนการ

เฉพาะ จากเดิมที่เคยตั้งอยูภายในบริเวณสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุนประจําประเทศไทย และ

คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหมีการจัดตั้งไดเปนกรณีพิเศษ คือ โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน ใหรับเฉพาะ

นักเรียนสัญชาติญี่ปุนเทานั้น หลังจากนั้นเปนเวลาประมาณ 10 ป คณะรัฐมนตรีเห็นวาในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหมมีชาวตางประเทศทํางานอยูตามโครงการตางๆ จํานวนมาก มีความจําเปนที่

จะตองจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานของชาวตางประเทศเหลานั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติในป พ.ศ. 

2526 อนุญาตใหมีการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติเชียงใหมที่จังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้นอีก 1 โรง โดยให

กระทรวงการตางประเทศเปนผูรับใบอนุญาต ทําใหโรงเรียนนานาชาติทั้งสิ้น 5 โรง (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน , 2540)

ในสวนที่เกี่ยวกับบทบาทของโรงเรียนนานาชาติในสังคมไทย จะเห็นวาปจจุบันเปนยุคที่

โรงเรียนนานาชาติเริ่มมีความสําคัญและจําเปนตอสังคมไทยมากขึ้น นับตั้งแตที่คณะรัฐมนตรีไดมี

มติใหสามารถขยายการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยไดเมื่อป พ.ศ. 2534 และอนุญาต

ใหเด็กไทยสามารถเขาเรียนในโรงเรียนนานาชาติไดทุกระดับชั้น เพื่อเปนการสนองความตองการ

ของผูปกครองคนไทยที่มีความประสงคจะใหบุตรหลานไดเขาเรียนในโรงเรียนที่มีระบบการศึกษา

แบบของตางประเทศ ดวยผูปกครองเหลานี้ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของแนวโนมในเรื่องคุณภาพ

ของบุคลากรในการประกอบอาชีพในอนาคต (สุขวิช รังสิตพล, 2538)

ขอมูลโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน 
โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุนเปนโรงเรียนเอกชน ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 

ภายใตการควบคุมของ สํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และ

ไดรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน
โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน หรือ โรงเรียนญี่ปุนเปนโรงเรียนที่เปดสอนหลักสูตรการศึกษา

ภาคบังคับของรัฐบาลญี่ปุนซึ่งขอจัดตั้งในตางประเทศตามกฏหมายรัฐธรรมนูญของญี่ปุนที่

ตองการใหการศึกษาภาคบังคับแกเยาวชนญี่ปุนไมวาจะอยูในประเทศหรือนอกประเทศ โรงเรียน

ประเภทเดียวกันกับโรงเรียนแหงนี้รัฐบาลญี่ปุนไดจัดตั้งขึ้นทั้งหมดโดยประมาณ 95 แหงทั่วโลก 

เพื่อใหบริการการศึกษาแกเยาวชนญี่ปุนที่ตองติดตามบิดามารดาเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ใน

ประเทศนั้นๆ และโรงเรียนที่จัดตั้งเปนแหงแรกในตางประเทศ คือ โรงเรียนญี่ปุนประจํากรุงเทพฯ ซึ่ง
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มีประวัติยาวนานตั้งแตครั้งกอนสงครามโลกครั้งที่สอง คือ จัดตั้งในป ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) และ

ตองปดไประหวางสงคราม

หลังสงครามโลกสิ้นสุดจึงไดจัดตั้งขึ้นอีกครั้งเมื่อ 22 มกราคม 1956 (2499) โดยขออนุมัติ

จากกระทรวงการตางประเทศไทย เปดเปนชั้นเรียนภาษาญี่ปุนชั้นเล็กๆขึ้นภายในบริเวณสถาน

เอกอัครราชทูตญี่ปุน มีจํานวนนักเรียน 28 คน ตั้งแตระดับประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 1 

จํานวนนักเรียนไดเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับและไดขยายชั้นเรียนตามจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

จนกระทั่งถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนไดยายตามสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนไปทุกครั้งที่มีการ

โยกยายสถานที่  จนกระทั่งป  1970 (2513) จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเปน 570 คน สถาน

เอกอัครราชทูตญี่ปุนจึงไดขอรองมายังสมาคมไทย-ญี่ปุน เมื่อเดือนมกราคม 1972 (2515) ขอให

ชวยรับเปนเจาของและดําเนินการยื่นคํารองขอจัดตั้งโรงเรียนญี่ปุนกรุงเทพฯใหถูกตองทางสมาคม

ไทย-ญี่ปุนโดยพระยามไหสวรรคนายกสมาคมไดใหความกรุณารับเปนผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง

โรงเรียน และเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนสมาคมไทย -ญี่ปุน เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 1974 (2517) 

สมาคมไทย-ญี่ปุน จึงมีฐานะเปนเจาของและผูรับใบอนุญาตและมีนายกสมาคมเปนผูลงนามแทน

ผูรับใบอนุญาต โดยไดรับการจัดตั้งใหเปนโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มาตรา 20 (1) เฉพาะกาล 

ภายใตพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฏร มาตรา 20 (1) เฉพาะกาล รับเฉพาะนักเรียนสัญชาติญี่ปุน

ที่ติดตามบิดารมารดาซึ่งเดินทางเขามาปฏิบัติหนาที่และพํานักชั่วคราวในพระราชอาณาจักรไทย 

และเปดสอนตามระบบการศึกษาภาคบังคับญี่ปุน และเปลี่ยนแปลงเปนมาตรา 15 (2) ตาม

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน เมื่อป 1982 (2525) โรงเรียนจึงอยูในสังกัดสํานักบริหารงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน นับแตเมื่อเริ่มเปดโรงเรียนในสถานทูตในป พ.ศ. 2499 (1956) 

จนถึงป พ.ศ. 2552 (2009) เปนระยะเวลา 53 ป 

นางสาวโกสุม เวศเกษม ไดรับตําแหนงใหเปนผูจัดการและครูใหญคนแรกของโรงเรียน 

โรงเรียนดําเนินกิจการโดยคณะกรรมการบริหารจํานวน 8 คน และที่ปรึกษาอีกจํานวน 18 คน อัน

ประกอบดวยผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน หอการคาญี่ปุน สมาคมญี่ปุน สมาคมไทย-

ญี่ปุน ผูแทนจากกระทรวงศึกษาธิการไทย ผูแทนจากสมาคมผูปกครองและครู ผูทรงคุณวุฒิ ผูรับ

ใบอนุญาตเปนผูแตงตั้ง ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร นับจากเริ่มเปด

โรงเรียนในสถานทูตญี่ปุนจนถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 53 ป นับจากการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาเอกชนจนถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 35 ป
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การศึกษาของญี่ปุน 
รัฐธรรมนูญแหงประเทศญี่ปุน และกฎหมายมูลฐานของการศึกษาของชาติ ป 1949 

ยังคงเปนรากฐานสําคัญของการศึกษาญี่ปุนในปจจุบัน หนวยกลางที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา

คือ กระทรวงศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม 

ในระดับทองถิ่นมีสภาการศึกษาจังหวัดและสภาการศึกษาเทศบาล สภาการศึกษาจังหวัด

ซึ่งมี 47 จังหวัด มีสมาชิก 5 คน ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยผูวาราชการจังหวัดดวยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสภาจังหวัด โดยสมาชิกเหลานี้จะอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป สวนสมาชิกสภา

การศึกษาเทศบาล ซึ่งมีมากกวา 3,000 แหง มีจํานวน 3-5 คน ไดรับการแตงตั้งโดยนายกเทศมนตรี

ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเทศบาล มีวาระในตําแหนงคราวละ 4 ป เชนกัน

ปจจุบัน ญี่ปุนจัดการศึกษาดวยระบบสายเดียวคือ เด็กในภาคบังคับทุกคนเรียนหลักสูตร

เดียวกันหมดและทั้งระบบการศึกษาไมมีการแบงแยกเด็กดวยเกณฑตางๆ

ระบบการศึกษาของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน
การศึกษาญี่ปุนยังคงใชระบบ 6 – 3 – 3 – 4 คือการศึกษาภาคบังคับ 9 ป คือ

ระดับประถมศึกษา 6 ป และมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป ทั้งนี้การศึกษาภาคบังคับเปนการใหเปลา

ทั้งหมด (อายุ 6 – 15 ป) รัฐบาลสวนกลางและสวนทองถิ่นจะใหเงินชวยเหลือพิเศษ เปนคาใชจาย

ตางๆ ใหแกเด็กที่มาจากครอบครัวยากจนสําหรับในระดับมัธยมปลายหลักสูตร 3 ป สวนใหญเปน

โรงเรียนสามัญและโรงเรียนในญี่ปุนจะจัดการศึกษาแบบสหศึกษา

ระบบการศึกษาของญี่ปุนเนนประสิทธิภาพและความเจริญของสวนรวมมากกวาสวน

บุคคล สังคมสําคัญกวาปจเจกบุคคล นักเรียนถูกสอนใหไมรังเกียจการทํางานเพราะงานคือ

เกียรติยศ โรงเรียนถูกกําหนดใหทําหนาที่เปนแหลงฝกฝนอบรมใหคนรุนใหมไดเรียนรูระเบียบสังคม

พรอมกันนั้นก็ชวย กรอง คนใหกับสังคมดวย

1. การศึกษาระดับกอนประถมหรือระดับอนุบาล

การศึกษาระดับนี้ไมใชการศึกษาภาคบังคับ มีจุดมุงหมายเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจและ

รางกายใหแกเด็กเล็ก โดยการจัดสภาพแวดลอมใหกระตุนการศึกษา อายุของเด็กที่เขาเรียนระดับนี้

เริ่มตั้งแต 3 ป ขึ้นไป 

การศึกษาระดับกอนประถมนี้  อยูภายใตการดูแลของหนวยงานการศึกษาทั้งใน

ระดับชาติและระดับทองถิ่น กระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนดมาตรฐานดานอุปกรณ และเครื่อง

อํานวยความสะดวกทั้งวิธีการสอน
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สําหรับรูปแบบการศึกษาในระดับนี้ นอกจากจะมีโรงเรียนอนุบาลแลวยังมีศูนยเลี้ยงเด็ก

กลางวันซึ่งจัดขึ้นภายใตกฎหมายสวัสดิการเด็ก ศูนยเหลานี้รับเลี้ยงเด็กเล็กตั้งแตแรกเกิดจนถึง 5 

ป ในกรณีที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ

2. การศึกษาระดับประถมศึกษา

การศึกษาสําหรับเด็กที่มีอายุ 6 – 12 ป เพื่อการศึกษาชั้นแรกเปนเวลา 6 ป การศึกษาที่

จัดใหเปนการศึกษาที่จัดใหเปนการศึกษาทั่วไป ซึ่งมุงเพื่อการพัฒนาสติปญญาและรางกาย 

กระทรวงศึกษาญี่ปุนเปนผูกําหนดมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรและตําราเรียน 

อยางไรก็ตามโรงเรียนแตละแหงสามารถจัดหลักสูตรของตนเอง โดยสอดคลองกับแนว

วิชาการและประกาศที่เกี่ยวของของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสามารถประยุกตใหเขากับ

สภาพแวดลอมที่เปนจริงและทองถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยูตลอดจนระดับความสามารถ ความถนัดและ

อนาคตของเด็กนักเรียนในโรงเรียนของตน

3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน

นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษา ระดับประถมศึกษาตองเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนตน

อีก 3 ป การศึกษาในระดับนี้มุงใหการศึกษาทั่วไปแกเด็กที่มีอายุ 13 – 15 ป ตามระดับพัฒนาการ

ทางสติปญญาและรางกาย ทั้งนี้จะจัดตามพื้นฐานการศึกษาที่เด็กไดรับในระดับประถมศึกษา

คําขวัญของโรงเรียน
เปดใจใหกวาง ราเริง เขมแข็ง สนิทสนม คําขวัญประจําโรงเรียนเริ่มใชเมื่อ 1 กันยายน 

2505 มุงหวังที่จะสอนใหเติบโตขึ้น ดวยความแจมใส ราเริง มีน้ําใจ ทําอะไรดวยความซื่อสัตยสุจริต

ทุกสถานะการณ เปนผูที่เขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ เปนที่รักใครของทุกคนในโลกมีความเปน

สากลสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไดกับทุกคน

จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา
จุดมุงหมาย บริหารงานใหบรรรลุวัตถุประสงคอยางเปดเผยใหทั้งนักเรียนและผูปกครอง

พอใจและกําหนดจุดมุงหมายการเรียนรูใหผูเรียนไดรับประโยชนดังนี้

1. มาโรงเรียนดวยความรูสึกปลอดภัย  ผูปกครองพอใจที่จะใหลูกเขาโรงเรียนที่มี 

ประสิทธิภาพและความเปนสากล

2. ประสงคใหนักเรียน

2.1 คิดเปนและใหความสําคัญกับผูอื่น

2.2 กลาคิด กลาทําโดยตนเอง

2.3 มีสุขภาพจิตดีและรางกายที่แข็งแรง

2.4 มีความเปนสากล
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หลักการบริหารโรงเรียน
การบริหารภายในโรงเรียนใชงบประมาณจากคาเลาเรียนและเงินอุดหนุนบางสวนจาก

รัฐบาลญี่ปุน คาใชจายและเงินเดือนของขาราชการครูที่สงมาจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุน โดย

มาประจําสถานทูตและสถานทูตสงมาชวยสอนนั้นรัฐบาลญี่ปุนเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด

จัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุนและใหเหมาะสม

กับสภาพทองถิ่น จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรไวดังนี้

1. เปนการศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งและเพิ่มพูนทักษะทุกดาน

2. เปนการศึกษาที่เขาใจกฏระเบียบของสังคมและความเปนสากล เนนการสงเสริม

และพัฒนาทั้งครูและนักเรียนโดยการมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนไทยทุกระดับชั้น

3. เปนการศึกษาที่ผูเรียนสามารถพัฒนาและเรียนรูไดดวยตนเอง ใหการบริการแนะ

แนวศึกษาตอทั้งขณะยังศึกษาอยูและหลังจากจบการศึกษาแลว

4. เปนการศึกษาที่ผูเรียนรูคุณคาของชีวิตและรูจักรักษาชีวิตตนเอง

การจัดการศึกษา
โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน  ใชหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการซึ่งโรงเรียนนํามาปรับเปลี่ยน

เพื่อใหเขากับทองถิ่นที่อยู  โดยยึดหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุนเปนแกน ใชระบบ

การศึกษาตามญี่ปุน 6 -3 -3-4 สําหรับการศึกษาภาคบังคับนั้นกําหนด 9 ป  โดยแบงเปน

ประถมศึกษา 6 ป และมัธยมศึกษา 3 ป โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุนเปนโรงเรียนที่เปดสอนเพื่อให

การศึกษาแกเยาวชนญี่ปุนที่ติดตามบิดามารดาซึ่งเดินทางเขามาปฏิบัติหนาที่ในพระราชอาณาจักร

ไทย โดยใหการศึกษาเชนเดียวกับการศึกษาภาคบังคับในประเทศญี่ปุนทุกประการซึ่งนอกจาก  จะ

มุงเนนใหนักเรียนมีความรูตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแลวยังเนนและใหความ 

สําคัญยิ่งในดานจริยศึกษาและพลานามัยพรอมทั้งเจริญรุดหนาในดานเศรษฐกิจสังคมและ

วัฒนธรรมทั่วโลกดวย และเนื่องจากโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุนเปนโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ไทย จึงไดตระหนักและใชโอกาสอันดีนี้สงเสริมความเขาใจและใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับคนไทย

และประเทศไทยแกนักเรียนญี่ปุน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดปรับตนเองใหไดเขาใจถึงความเปน 

สากลไดอยางแทจริง และเพิ่มพูนประสบการณของแตละคน จึงไดเพิ่มหรือปรับบางวิชาให

เหมาะสมกับสภาพแวดลอม เชนเพิ่มวิชาภาษาไทยเปนวิชาบังคับตั้งแต ป. 1 – ม. 3 สัปดาหละ 1 

คาบ และเพิ่มวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ สัปดาหละ 2 คาบ ตั้งแตชั้น ป.3 เปนตนไป และจัดใหมี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางดานกีฬาและวัฒนธรรมกับโรงเรียนไทยทุกระดับชั้น 

มีการจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนและครูมีความรูความเขาใจในประเทศไทย 

วัฒนธรรมไทย ในดานการพัฒนาการสอนของครูจัดใหมีการสอนเพื่อคนควาวิจัยสําหรับครูใหม
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และครูที่มากประสบการณเพื่อแบงปนความรูและประสบการณเพื่อใหครูใหมไดนําไปปรับปรุงการ

สอน โดยผูประสงคจะจัดสอนเพื่อทําการวิจัยจะตองยื่นความประสงคตั้งแตตนปการศึกษาทุกป 

รวมทั้งไดเชิญวิทยากรจากทองถิ่นมาสอน เชน การทําเครื่องปนดินเผา เซรามิคและเบญจรงค ยอม

ผาฝาย โดยใหนักเรียนไดลงมือทําเอง สําหรับครูจะใชโอกาสตอนปดภาคเรียน เพื่อเขารับการอบรม

ตางๆ โดยเชิญวิทยากรจากวิทยาลัยในวังมาสอนการทําอาหารและขนม แกะสลักผัก พับ

ผาเช็ดหนา รวมทั้งการทัศนศึกษาของครู ซึ่งจะไปเยี่ยมชมโรงเรียนไทยและขอเขาสอนดวยในวิชา 

พละ ดนตรี และศิลปะตางๆ ในทองถิ่นที่ไปทัศนศึกษาทั้งภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต  สําหรับ

ในกรุงเทพฯ ไปเขาสอนวัฒนธรรมญี่ปุน เชน การจัดดอกไม การเขียนพูกัน การทําอาหาร การชงชา 

ใหแกนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาเปนประจําทุกป

การแบงระดับชั้นเรียนเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของญี่ปุน โรงเรียนกําหนด

ระดับชั้นดังนี้

ชวงที่ 1 : ประถมศึกษาปที่ 1-2

ชวงที่ 2 : ประถมศึกษาปที่ 3-4

ชวงที่ 3 : ประถมศึกษาปที่ 5-6

ชวงที่ 4 : มัธยมศึกษาปที่ 1-3

การกําหนดตารางเรียน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน แบงเปน 

3 ภาคเรียน ประกอบดวย ภาคเรียนที่ 1 ชวงเดือนเมษายน – สิงหาคม ภาคเรียนที่ 2 ชวงเดือน

กันยายน ถึง ธันวาคม และภาคเรียนที่ 3 ชวงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม โดยกําหนดเวลาเรียน 

ตั้งแตวันจันทร ถึงวันเสาร เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.

จุดมุงหมายแตละระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 

1.กกเขากับทุกคนไดดี

2.กกเรียนดวยความสนุกสนาน

3.กกมีสุขภาพที่แข็งแรงและจิตใจที่ดีงาม

4.กกมีความสนใจที่จะเรียนรูเกี่ยวกับประเทศไทย

ประถมศึกษาปที่ 2
1.กกเขากับทุกคนไดดี

2.กกสนใจที่จะเรียนรูไดดวยตนเอง

3.กกพยายามจนสําเร็จ

4.กกมีความสนใจที่จะเรียนภาษาไทยและเรียนรูเกี่ยวกับประเทศไทย
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ประถมศึกษาปที่ 3
1.กกใหคนพบจุดดีของตนเองและเพื่อน ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนได

2.กกดํารงชีวิตอยางมีความสุขและมีสุขภาพดี

3.กกตั้งเปาหมายและพยายามใหบรรลุเปาหมายโดยตนเอง

4.กกมีความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมไทยและญี่ปุนอยางตอเนื่อง

ประถมศึกษาปที่ 4 

1. ใหรูจักเปรียบเทียบความคิดของตนเองกับความคิดของเพื่อนยอมรับในจุดที่

เหมือนกันและจุดที่แตกตางกัน เคารพในความคิดของผูอื่น

2.กกตั้งเปาหมายไมกลัวแมจะไมบรรลุผลหรือผิดพลาด ยังคงตั้งใจที่จะแกไขและ

พยายามจนบรรลุผล

3.กกตั้งเปาหมายและพยายามจนบรรลุผล ที่จะทําตนใหมีสุขภาพแข็งแรงและมีจิตใจที่

งดงาม

4.กกใหความสนใจและใหความสําคัญในความแตกตางทางวัฒนธรรม

ประถมศึกษาปที่ 5 

1.กกรูจักคิดวาตนเองตองทําอะไรบาง เขาใจความรูสึก, ใหความสําคัญและพรอมที่จะ

ชวยเหลือผูอื่น

2.กกตั้งเปาหมายในการเรียนดวยตนเองและทําใหบรรลุเปาหมาย

3.กกใหมีใจที่จะลองทําสิ่งที่แปลกและใหม ไมผิดหวังเมื่อผิดพลาด รูจักพยายามแกไข

และทําใหบรรลุผลสําเร็จ

4.กกเขาใจถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถทํากิจกรรมรวมกับนักเรียนไทยและ

เรียนรูจากการทํากิจกรรมนั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 

1.กกเรียนรูความดีของตนเองและผูอื่น ชวยเหลือและเคารพในความคิดของผูอื่น

2.กกตั้งเปาหมายในการเรียนและทําใหบรรลุผล

3.กกมีความฝนและพยายามใหเปนไปตามความฝน

4.กกมีความภาคภูมิใจในความเปนคนญี่ปุนพรอมทั้งเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมไทย

มัธยมศึกษาปที่ 1
1.กกทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นดวยความเขาใจความรูสึกของผูอื่น

2.กกทําตามเปาหมายที่ตนวางไวจนบรรลุ

3.กกมีความอดทนและพยายามจนประสบผลสําเร็จ
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4.กกใชชีวิตในประเทศไทยอยางมีความรูและไดประโยชน

มัธยมศึกษาปที่ 2  

1.กกใหความเคารพและความสําคัญตอผูอื่นตามบุคลิกภาพของผูนั้น

2.กกเปดใจใหกวางและกลาแสดงออกจนบรรลุเปาหมาย

3.กกตั้งเปาหมายตามสภาพรางกายและจิตใจของตนเอง และพยายามจนถึงที่สุด

4.กกเขาใจประเทศของตนเองและประเทศไทย และใหความเคารพทั้งสองประเทศ

มัธยมศึกษาปที่ 3
1.กกใหความสําคัญตอตนเองและผูอื่น

2.กกตั้งเปาหมายใหชัดเจนและพยายามจนบรรลุผล

3.กกทํากิจกรรมดวยรางกายที่แข็งแรงและจิตใจอันดีงาม

4.กกมีความสํานึกในความเปนสากลและพยายามเขาสูความเปนสากล

สื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุนไดรับสื่อการเรียนการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุน

โดยตรงและสั่งซื้อเอง โดยพิจารณาจากสิ่งที่สามารถหาไดภายในประเทศกอน หากไมมีสื่อและ

อุปกรณที่ตองการจึงสั่งซื้อจากญี่ปุน โดยมีการแจกหนังสือเรียนใหกับนักเรียนโดยไมเสียคาใชจาย 

แตในสวนหนังสืออานนอกเวลาใหนักเรียนรับผิดชอบคาใชจาย

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุนไดจัดการทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนจากทักษะปฏิบัติและ

พฤติกรรมทางการเรียนการทํากิจกรรมรวมรวม 

การประเมินการเรียนในระดับประถมศึกษา จัดเปน 3 ระดับ

การประเมินการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  จัดเปน 5 ระดับ

หลักเกณฑการจบหลักสูตรการศึกษา
การศึกษาภาคบังคับ 9 ป แบงเปนประถม 6 ป มัธยม 3 ป จบชั้นประถม 6 และมัธยม 3 

จะมีการแจกประกาศนียบัตร เรียนครบ 9 ปจะถือวาจบการศึกษาภาคบังคับแสดง ดังตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงการจัดหลักสูตรระดับประถมศึกษา และมาตรฐานชั่วโมงเรียนตอปของ
     โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน

วิชา/กิจกรรม ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6
ภาษาญี่ปุน 272 280 235 235 180 175

สังคมศึกษา - - 70 85 90 100

คณิตศาสตร 114 155 150 150 150 150

วิทยาศาสตร - - 70 90 95 95

สรางเสริมประสบการณชีวิต 102 105 - - - -

ดนตรี 68 70 60 60 50 50

วาดเขียน ศิลปะ 68 70 60 60 50 50

การเรือน การฝมือ - - - - 60 55

พลศึกษา 90 90 90 90 90 90

จริยศึกษา 34 35 35 35 35 35

กิจกรรมพิเศษ 34 35 35 35 35 35

ความเขาใจในสากล - - 35 35 40 40

สนทนาภาษาอังกฤษ - - 70 70 70 70

ภาษาไทย 35 35 35 35 35 35

ภาษาญี่ปุน เพิ่มเติม 34 35 35 35 35 -

รวม 851 910 980 1,015 1,015 980
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ตาราง 3 แสดงการจัดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมาตรฐานช่ัวโมงเรียนตอป

วิชา/กิจกรรม ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6
ภาษาญี่ปุน 272 280 235 235 180 175

สังคมศึกษา - - 70 85 90 100

คณิตศาสตร 114 155 150 150 150 150

วิทยาศาสตร - - 70 90 95 95

สรางเสริมประสบการณชีวิต 102 105 - - - -

ดนตรี 68 70 60 60 50 50

วาดเขียน, ศิลปะ 68 70 60 60 50 50

การเรือน, การฝมือ - - - - 60 55

พลศึกษา 90 90 90 90 90 90

จริยศึกษา 34 35 35 35 35 35

กิจกรรมพิเศษ 34 35 35 35 35 35

ความเขาใจในสากล - - 35 35 40 40

สนทนาภาษาอังกฤษ - - 70 70 70 70

ภาษาไทย 35 35 35 35 35 35

ภาษาญี่ปุน เพิ่มเติม 34 35 35 35 35 -

รวม 851 910 980 1,015 1,015 980
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ตาราง 4 แสดงกิจกรรมและตารางเวลาเรียนของโรงเรียน

กิจกรรม เวลา
เขาหองเรียนอานหนังสือ 08.00 น. – 08.15 น.

เช็คสุขภาพและสงการบาน 08.15 น. – 08.20 น.

ชั่วโมงที่ 1 08.25 น. - 09.10 น.

ชั่วโมงที่ 2 09.20 น. - 1.05 น.

พัก 20 นาที 01.05 น. - 10.25 น.

  ชั่วโมงที่ 3 10.30 น. - 11.15 น.

  ชั่วโมงที่ 4 11.25 น. - 12.10 น.

ทานอาหารกลางวัน 12.10 น. - 12.30 น.

พักกลางวัน 12.30 น. - 12.50 น.

ทําความสะอาด 12.50 น. - 13.10 น.

ชั่วโมงที่ 5 13.15 น. - 14.00 น.

ชั่วโมงที่ 6 14.10 น. - 14.55 น.

นัดหมายกอนกลับบาน 15.05 น. - 15.20 น.

รถโรงเรียนออก 15.45 น.

อาคารและสถานที่
พื้นที่ของโรงเรียนจํานวน 18 ไร (28,800 ตารางเมตร) 

พื้นที่ของสนามกีฬา 9,970  ตารางเมตร

อาคารเรียน ประกอบดวย อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 3 อาคาร, 7 ชั้น 1 อาคารและ 

อาคารจอดรถ 3 ชั้น 1 อาคาร สระวายน้ํา 50 เมตร 1 สระ หองประกอบการเรียนและหองเรียน

พิเศษอื่นๆ เชนหองดนตรี, หองศิลปะ, หองหัตถศึกษา, หองฉายภาพยนต, หองกระจายเสียง, หอง

แนะแนว, หองวิทยาศาสตร, หองการเรือน, หองการฝมือ, หองสมุด, หองพยาบาล, หอง

คอมพิวเตอร ทั้งแผนกประถมและมัธยม หองจัดกิจกรรมเล็ก, หองประชุม

หองเรียนและหองประกอบการเรียน รวมทั้งหมด 113 หองเรียน ประกอบดวย

1. ประถม 58 หองเรียน

2. มัธยม 17 หองเรียน
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3. นักเรียนบกพรอง  1 หองเรียน

4. หองประกอบการเรียนอื่นๆ 42 หองเรียน

5. หองสมุด 1 หอง 

6. หองคอมพิวเตอร 4 หอง

7. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 3 หอง

8. หองสื่อ-อุปกรณ 10 หอง

9. หองดนตรี 3 หอง

10. หองศิลปะ 3 หอง

11. หองการเรือน การครัว 2 หอง

12. หองพักครู 3 หอง

13. หองเอนกประสงค 2 หอง

14. หองแบบญี่ปุน 1 หอง

15. หองหัตถกรรม 2 หอง

16. หองพยาบาล 1 หอง

17. หองแนะแนว 2 หอง

18. หองกิจกรรมทางวิทยุและโทรทัศน 2 หอง

19. หองสนทนาภาษาอังกฤษ 3 หอง

ขอมูลบุคลากรและผูเรียน 
ผูบริหารของโรงเรียน จําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ

1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ไดแก ผูที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษา จํานวน 26 ทาน (แสดงดังตาราง 5 และ 6)

2. ผูบริหาร ไดแก บุคลากรของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน กรุงเทพมหานครและ

ศรีราชา ที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ครูใหญ รองครูใหญฝายประถม รองครูใหญฝายมัธยม ฝาย

อํานวยการ หัวหนาครู หัวหนาครูฝายประถม1 หัวหนาครูฝายประถม2 หัวหนาฝายมัธยม หัวหนา

ฝายวิจัย หัวหนาฝายปกครอง และหัวหนาฝายแนะแนว (แสดงดังตาราง 5 และ 6)

บุคลากรทางการศึกษา ไดแก ครูผูสอนชาวไทย และครูตางชาติ โดยแยกออกเปน

ขาราชการครูที่รัฐบาลญี่ปุนสงมาปฏิบัติหนาที่ประจําที่สถานทูตและสถานทูตสงมาชวยสอน ครูที่ 

โรงเรียนวาจางเองโดยผานองคกรสงเสริมการศึกษานอกประเทศญี่ปุนและครูชาวตางชาติอื่น 

แสดงจํานวนครูผูสอนของโรงเรียนสมาคมไทย- ญี่ปุน กรุงเทพมหานครและศรีราชา ดังตาราง 5 

และ 6 ตามลําดับ
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ตาราง 5 แสดงจํานวนครูผูสอนของโรงเรียนสมาคมไทย- ญี่ปุน 

ตําแหนงของครูผูสอน

ครูประจําชั้น ครูพิเศษระดับชั้น

กรุงเทพ ศรีราชา กรุงเทพ ศรีราชา

รวม ผูบริหาร

ป.1 12 1 6 2 21

ป.2 11 1 5 1 18

ป.3 10 1 7 2 20

ป.4 9 1 4 1 15

ป.5 8 1 9 2 20

ป.6 8 1 5 1 15

ม.1 9 1 6 2 18

ม.2 8 1 4 1 14

ม.3 8 1 8 2 19

รวม 83 9 54 14 160

1. คณะกรรมการบริหาร

2. ผูอํานวยการ 

3. ครูใหญ 

4. รองครูใหญฝายประถม

5. รองครูใหญฝายมัธยม 

6. ฝายอํานวยการ

7. หัวหนาครู

8. หัวหนาครูฝายประถม 1

9. หัวหนาครูฝายประถม 2

10. หัวหนาฝายมัธยม 

11. หัวหนาฝายวิจัย 

12. หัวหนาฝายปกครอง 

13. หัวหนาฝายแนะแนว

หมายเหตุ: ครูพิเศษ ไดแก ครูดนตรี ครูภาษาอังกฤษ ครู ศิลปศึกษา ครูคหกรรม ครูคณิตศาสตร 

ครูภาษาไทย ครูวายน้ํา ครูบรรณารักษ ครูพยาบาล และครูสําหรับนักเรียนพิเศษ
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ตาราง 6 แสดงขอมูลผูเรียนของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน ปการศึกษา 2553 

จํานวนนักเรียน (คน)
ชั้นเรียน

กรุงเทพ ศรีราชา
รวมจํานวนนักเรียน 

(คน)

ประถมศึกษาปที่ 1 396 24 420

ประถมศึกษาปที่ 2 339 23 362

ประถมศึกษาปที่ 3 345 27 372

ประถมศึกษาปที่ 4 319 18 337

ประถมศึกษาปที่ 5 291 15 306

ประถมศึกษาปที่ 6 250 11 261

มัธยมศึกษาปที่ 1 194 8 202

มัธยมศึกษาปที่ 2 179 8 187

มัธยมศึกษาปที่ 3 157 3 160

นักเรียนบกพรอง 8 - 8

รวม 2,478 137 2,615

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยภายในประเทศ
พงศพันธ พันธุสวัสดิ์ (2546) ไดศึกษาการพัฒนาบุคลากรตามการรับรูของครูผูสอน

โรงเรียนเอกชนที่สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนโรงเรียนเอกชนที่

สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครรับรูวาการพัฒนาบุคลากรใชวิธีการตางๆ หลายวิธี วิธีที่ใชมากคือ

การศึกษาตอ วิธีที่ใชรองลงมาคือการสัมมนา การฝกอบรม การปฐมนิเทศ การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ การศึกษา ดูงาน การสอนงาน การสงเสริมและพัฒนาการทําผลงานทางวิชาการ และ

การเผยแพรขาวสารทางวิชาการ ตามลําดับ ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ขาดงบประมาณในการ

ปฐมนิเทศ การฝกอบรม การจัดหาขาวสารทางวิชากร บุคลากรไมมีทุนทรัพยในการศึกษาตอ ขาด

บุคลากรที่มีความรูความเขาใจในกระบวนการสัมมนา บุคลากรที่มีความรูและทักษะในการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานตองเสียคาใชจายมาก งบประมาณไมเพียงพอ ผูสอนงานมี

เวลาไมเพียงพอ เกณฑการประเมินในการสงเสริมและพัฒนาการทําผลงานทางวิชาการคอนขางสูง 

ทําใหครูไมอยากทํา

บุญมี ธิอุต (2532) ไดศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา ปญหาที่ชัดเจน
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คือ ผูบริหารโรงเรียนขาดการติดตามผลการใชหลักสูตรเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข โรงเรียนขาดวัสดุ

อุปกรณที่สนับสนุนการจัดทําสื่อการเรียนการสอน ขาดการมีสวนรวมจากผูปกครองในการ

สนับสนุน การจัดซื้อแบบเรียนและอุปกรณการเรียนของนักเรียน ครูไมสนใจในการผลิตสื่อ ครูไม

จัดทําแผนการสอนและขาดการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนขาดการแนะนํา

ความรู เจาหนาที่หองสมุดไมไดจําทําแผนในการดําเนินกิจกรรม เนื่องจากขาดทักษะในการจัดการ

ที่ดีโรงเรียนไมมีงบประมาณในการพาคณะครูเพื่อไปศึกษาดูงานตามความตองการในการพัฒนา

ได โรงเรียนขาดอุปกรณที่ชวยสอนดานเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อชวยเสริมในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน

สิริ นะมหุต (2538) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการตามลักษณะงานทั้ง 9 งาน

เปนปญหาระดับปานกลาง งานที่ครูอาจารยใหความสนใจมากไดแก การจัดทําหองเรียนและหอง

ประกอบสื่อ เชน หองสมุด หองวิทยาศาสตร สวนปญหาที่พบคือ การนิเทศงานวิชาการจัดทําไดไม

ตอเนื่องและสาเหตุเกิดจากครูขาดความรูดานการนิเทศ รวมถึงดานการวางแผนการจัดกิจกรรม

อัมพร ฟุงเฟอง (2540) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

เชียงราย ผลการศึกษาพบวา ในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ไดมีการกําหนดเปาหมายและมี

การวางแผนไวอยางชัดเจน มีความพรอมในเรื่องของหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช มีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร มีความพรอมสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่อง

ของวัสดุการเรียนการสอนตลอดถึงการสงเสริมการนําไปใช มีหองสมุดเปนสัดสวนและไดรับการ

สนับสนุนการจัดทําหนังสืออยางเพียงพอ มีกิจกรรมการนิเทศเพื่อชวยปรับปรุงการเรียนการสอน

ของครู รวมท้ังมีการวัดผลประเมินผลสอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหาของหลักสูตร

สมฤทธิ์ ศักดิ์เรือง (2540) ก็ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการ ตามเกณฑมาตรฐานใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา มี

การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับนักเรียนและทองถิ่นโดย ศึกษาปญหา 

และความตองการของนักเรียนและทองถิ่น จัดทําแผนการสอนดําเนินการสอนและประเมินผลการ

เรียนรูในการพัฒนาวิชาการดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดสอดคลองกับหลักสูตร ไดมี

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวากลุมประสบการณที่เปนปญหาที่สุด คือกลุมทักษะ ซึ่ง

ไดแก วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร มีการจัดกิจกรรมใหครูไดพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ใหครูจัดทําแผนการสอนพรอมทั้งไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนา เพื่อ

เปรียบเทียบการประเมินผลการเรียนเมื่อสิ้นปการศึกษา และจากผลการศึกษาการบริหารงาน
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วิชาการดานการจัดแหลงเรียนรูและสงเสริมสนับสนุนอื่นๆ ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนมีการสํารวจแหลงเรียนรูที่มีอยูทั้งในและนอกโรงเรียน ทั้งบุคคลและสถานที่จัดทําทะเบียน 

แหลงความรู รวมทั้งไดสํารวจสื่อการเรียนการสอน พบวาไมเพียงพอกับความตองการ สวนดาน

การบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการศึกษาอยางเปนระบบนั้น พบวาการดําเนินการนิเทศยังไม

เปนระบบขาดการติดตามและประเมินผล

กนิษฐา โชติปทมนนท (2542) ไดทําการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเสนา

รักษ กรมแพทยทหารบก ผลการวิจัยพบวา 1)การบริหารงานวิชาการในภาพรวมโรงเรียนไมมี

นโยบายหรือลักษณะเฉพาะในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมีการวางแผนวิชาการและอาจารย

มีสวนรวมในการวางแผนโดยการรวมประชุมระดมสมอง การประเมินผลความสําเร็จในการ

บริหารงานวิชาการใชการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และสอบถามความ

คิดเห็นจากอาจารยผูสอน โรงเรียนไมมีการกําหนดนโยบายดานคุณภาพ พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไมมีผลกระทบตอโรงเรียน โรงเรียนมีความพรอมมากที่จะ

ดําเนินการใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาฯ 2) จุดมุงหมายทางการศึกษาของโรงเรียน 

คือ เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถใหกับพลเหลาทหารแพทย และเพื่อผลิตนักเรียนนายสิบเหลา

ทหารแพทย 3)การบริหารงานดานหลักสูตร โรงเรียนมีการกําหนดนโยบายดานหลักสูตรตาม

นโยบายของกรมยุทธศึกษาทหารบกโดยมีความสอดคลองกับวิชาชีพ หลักสูตรที่โรงเรียนใชเปน

หลักสูตรที่สรางขึ้นเองโดยไดรับอนุมัติจากกรมยุทธศึกษาทหารบก การประเมินหลักสูตรใชการ

สอบถามจากผูที่จบการศึกษา และสอบถามจากผูบังคับบัญชาของผูที่จบการศึกษา 4)การจัดการ

เรียนการสอนโรงเรียนจัดแผนการเรียนตามโครงสรางของหลักสูตร จัดตารางสอนตามความ

เหมาะสมของเนื้อหาวิชาที่สอน จัดครูเขาสอนตามความถนัด แบงกลุมนักเรียนแบบคละ จัดหา

แบบเรียนโดยจัดทําแบบเรียนขึ้นเองและจัดหาโดยงบประมาณของทางราชการ และติดตาม

ประเมินผลการจัดการเรียนการอสนโดยใหนักเรียนประเมินอาจารย 5)การบริหารสื่อการเรียนการ

สอน การจัดหาสื่อการเรียนการสอนไดรับการสนับสนุนจากหนวยราชการอื่นจัดหาโดยใชเงิน

งบประมาณใหอาจารยแตละคนผลิตขึ้นเองและไดรับการสนับสนุนจากศิษยเกา การประเมินการใช

สื่อการเรียนการสอนใหนักเรียนประเมินการใชสื่อและอาจารยเปนผูประเมินแหลงความรูของ

โรงเรียนจากสถิติผูมาใชแหลงความรู 6) การนิเทศการสอนใชวิธีการประชุมกอนเปดหลักสูตรแตละ

หลักสูตร ใหคําปรึกษาหารือแกอาจารยและจัดอาจารยที่ประสบการณสาธิตการสอน การ

ประเมินผลการนิเทศการสอนใชการสังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารยและพฤติกรรมของ

นักเรียน 7)การบริหารงานการวัดและประเมินผล การดําเนินงานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล มี
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การกําหนดเกณฑการประเมิน กําหนดวิธีการประเมิน จัดทําสถิติเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียน

และกําหนดใหมีการรายงานผลเปนระยะ โรงเรียนไมมีการประเมินการดําเนินการดานการวัดและ

ประเมินผล

ในสวนของปญหาการบริหารงานวิชาการ พบวาปญหาในภาพรวม คือขาดแคลน

งบประมาณ ปญหาดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก อาจารยมีความความเขาใจและทักษะใน

การสอนไมเพียงพอ ปญหาการบริหารสื่อการเรียนการสอน ไดแก สื่อการเรียนการสอนสวนใหญไม

ทันสมัยและขาดประสิทธิภาพ ขาดงบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ปญหาการนิเทศ

การสอนคือไมมีรูปแบบการนิเทศที่ชัดเจน และไมมีการนิเทศภายในโรงเรียน ปญหาการบริหารงาน

การวัดและประเมินผล ไดแก ไมมีการวิเคราะหขอสอบ แลเครื่องมือในการวัดประเมินไมมี

มาตรฐาน

อภิวันท นาเลาห (2545) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพปญหาและความตองการในการ

บริหารงานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ของโรงเรียนประถมศึกษา

สํานักงานการประถมศึกษาขอนแกน พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษาไดปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน และดานการ

พัฒนาบุคลากร มีปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานการจัดการเรียน

การสอน การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลาง

และขนาดเล็ก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในดานพัฒนาหลักสูตร ดานการพัฒนา

บุคลากร ดานการวิจัยในชั้นเรียน และดานการประกันคุณภาพการศึกษา สวนปญหาและความ

ตองการในการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ งบประมาณฝาย

วิชาการไมเหมาะสม เห็นวามีปญหาอยูในระดับมาก การดําเนินงานทางดานวิชาการขาดการนํา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช นักเรียนไมมีโอกาสเลือกกลุมเรียนตามความตองการ ความถนัด

และความสนใจ การจัดการสอนแทนดําเนินการไมสม่ําเสมอ การจัดการเรียนการสอนไมเนน

นักเรียนเปนสําคัญ

แสงเดือน มาลีรักษ (2547) ไดศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 1 ผลการศึกษาพบวา 1) สภาพการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ยกเวนดาน

งานประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน งานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช และงาน

หองสมุดมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 2) ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน

ระดับประถมศึกษา มีปญหาการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ยกเวนงานดานวัดผลประเมินผล งาน
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ประชุมอบรมทางวิชาการและงานการเรียนการสอนมีปญหาอยูในระดับนอย 3) ความตองการในการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับ ประถมศึกษา ผูบริหารและครูผูสอนมีความตองการใน

การบริหารงานวิชาการมากเปนอันดับแรกคือ การรวมกันวางแผนการใชหลักสูตรตลอดจนจัดทํา

เอกสารหลักสูตรใหแกครูอยางเพียงพอและ มีความตองการในการบริหารงานวิชาการเปนลําดับ

สุดทาย คือ การจัดหองสมุดใหเอื้ออํานวยตอการศึกษาคนควาและบริการ

เพ็ญไพลิน เพียรเสมอ (2548) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ผล

การศึกษาพบวา 1) สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

ชวงชั้นที่ 1-2 ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานการวางแผนเกี่ยวกับงาน

วิชาการ อยูในระดับมากกวาทุกดาน รองลงมาคือ การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

และงานดานการจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 2) ปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

เอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่  1 -2 ภาพรวมมีสภาพปญหาอยูในระดับนอย 

โดยเฉพาะดานการจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน อยูในระดับปญหานอยกวาทุกดาน 

รองลงมา ดานการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการและการจัดการบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ถาวร ศรีเกตุ (2551) ไดศึกษา การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน

เอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ใน 4 งาน 

คือ งานบริหารหลักสูตร งานการสอนและการจัดการเรียนการสอน งานนิเทศการสอน และงานวัด

และประเมินผลการเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

ตามความคิดเห็นของครูผูสอน พบวา 2.1) การบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามความคิดเห็น

ของครูผูสอน จําแนกตาม ระดับชวงชั้นและกลุมสาระการเรียนรู โดยภาพรวมและรายดาน ไม

แตกตางกัน 2.2) การบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอน จําแนกตาม

ประสบการณในการสอน โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา ดานงานบริหารหลักสูตร งานการสอนและการจัดการเรียนการสอนและ

การวัดและประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนงานนิเทศการสอนไม

แตกตางกัน

อรดี ติระตระกูลเสรี (2552) ไดศึกษา สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการ



66

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 

ผลการศึกษา พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ยกเวน

ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว 

หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา และดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู มีสภาพการบริหาร

อยูในระดับปานกลางทั้ง 3 ดาน  สวนปญหาการบริหารงานวิชาการในภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับนอย ยกเวน ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และดานการวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีปญหาอยูในระดับปานกลางทั้ง 2 ดาน สําหรับผลการเปรียบเทียบ

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดปทุมธานี จําแนกตาม

ขนาดโรงเรียน เปนโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ พบวา สภาพ

และปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนปญหาการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

งานวิจัยตางประเทศ
Jacqueline Ancess Linda Darling Hammond (1994) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 

ทําการศึกษาเรื่อง Authentic Teaching, Learning and Assessment rith New English 

Learners at International High School ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนจากตางชาติ ที่เขามาศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่

นครนิวยอรคเปนระยะเวลา 4 ป  และเปนเด็กกลุมที่มีผลคะแนนสอบในวิชาทักษะการใช

ภาษาอังกฤษอยูที่ระดับต่ําหวาเปอรเซนไทลที่ 20 ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่เกี่ยวของกับงาน

วิชาการของโรงเรียนมีความรวมมือและประสานงานการทํางานกันอยางดีเยี่ยม ครูผูสอนมีความรู 

ทักษะ และประสบการณในการสอนเปนอยางดี และโรงเรียนมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของครูที่มีประสิทธิภาพและการประเมินผลก็กระทําอยางจริงจัง จึงสงผลใหการเรียนภาษาอังกฤษ

ของเด็กที่เคยมีประวัติการเรียนที่ออนมากเหลานี้พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ในดานการ

เรียนการสอนครูจะตองใชเทคนิคการใชบริบทของคําตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่หลากหลายและ

กวางขวาง ทําใหนักเรียนมีความเขาใจในบทเรียนดียิ่งขึ้น และประเด็นหรือเหตุผลประการสําคัญที่

ทําใหโรงเรียนแระสบผลสําเร็จในดานการจัดการเรียนการสอนเปนอยางดี คือการที่ครูทุกคนไดมี

สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรียน

Sam J. Liberto (1993) การศึกษาวิจัยเรื่อง International School Services: An 

Analysis of Educational Programs, Priorities, Policies and Strategies, 1955-1992 โดย

ศึกษาวิเคราะหบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานใหบริการทางการศึกษาของ
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โรงเรียนนานาชาติ (International School Services, ISS) ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

นานาชาติในตางประเทศ นับตั้งแตที่มีการจัดตั้งหนวยงานใหบริการทางการศึกษาแหงนี้ขึ้นในป 

ค.ศ. 1955 ซึ่งปจจุบันหนวยงานนี้ไดเติบโตกลายเปนองคกรเอกชนที่มีขนาดใหญที่สุดองคกรหนึ่ง 

มีหนาที่รับผิดชอบในการใหบริการดานตางๆ แกโรงเรียนนานาชาติที่อยูในประเทศตางๆ ทั่วโลก 

โดยประสานผานองคการดังกลาวใหทําหนาที่จัดหาครูและผูบริหารระดับสูงของโรงเรียน และจัดหา

สื่อการเรียนและวัสดุอุปกรณการสอนเพื่อสงไปยังโรงเรียนนานาชาติที่อยูตามประเทศตางๆ ทั่วโลก 

การวิจัยมีวัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อศึกษาการวางแผนและรูปแบบของการดําเนินงาน ลําดับ

ความสําคัญ นโยบาย ตลอดจนกลยุทธในการดําเนินงานของหนวยงนใหบริการทางการศึกษาของ

โรงเรียนนานาชาติ โดยเปนการศึกษาเฉพาะกรณีของประเทศอินโดนีเซีย และฮอนดูรัส ผลการวิจัย

พบวาองคการหรือหนวยงานแหงนี้ไมคอยไดปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของ

การศึกษานานาชาติ องคการดังกลาวมักจะประสบปญหาในเรื่องการใหลําดับความสําคัญของงาน 

การวิจัยไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวโนมของการดําเนินงานของหนวยงานใหบริการทางการ

ศึกษาของโรงเรียนนานาชาติในเรื่องการใหบริการทางดานเทคโนโลยีสมัยใหมแกโรงเรียน การ

จัดทําหลักสูตรนานาชาติ และการจัดบริการที่มีความจําเปนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน

นานาชาติ 

Terry David Ochs (1990) มหาวิทยาลัยเวาทแธทตัน ประเทศสหราชอาณาจักร ได

ศึกษางานวิจัยเรื่อง Explicit and Implicit Culture in the International School วัตถุประสงคของ

การศึกษาในเรื่องการขามของวัฒนธรรมนี้ก็เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยหรือ

องคประกอบที่มีความสลับซับซอนในวัฒนธรรมของนักเรียนจากตางชาติ ผลการวิจัยพบวา การ

สรางหลักสูตรการศึกษานานาชาตินี้มีพัฒนาการมาจากแนวคิดในเรื่องความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมของผูเรียนเปนพื้นฐานประการสําคัญ หลักสูตรนานาชาติเปนหลักสูตรที่จะตอบสนอง

ความตองการใหแกนักเรียนและครูจากชาติตางๆ ที่ไมไดอาศัยอยูในประเทศบานเกิดของตน โดยที่

หลักสูตรจะใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการเรียนการสอน ดังนั้นโรงเรียนนานาชาติจึงควรมี

อิสระในการสรางหลักสูตรการเรียนใหมของตนไดอยางเต็มที่ โดยที่หลักสูตรดังกลาวจะไดรับการ

ออกแบบเปนการเฉพาะเพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอมของแตละ

ประเทศที่โรงเรียนตั้งอยู โรงเรียนไมจําเปนตองยึดถือหรือใชรูปแบบหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรของ

ชาติอยางเครงครัด ในกรณีที่ตองดําเนินการสอนอยูในตางประเทศ
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บทที่  2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาค้นคว้าเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-

ญี่ปุ่น ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จำแนกได้ 5 ส่วน ดังนี้

1.กกการบริหารงานวิชาการ

2.กกขอบข่ายงานวิชาการ

3.กกความหมายและแนวคิดการจัดการศึกษานานาชาติ

4.กกข้อมูลโรงเรียนสมาคมไทย – ญี่ปุ่น

5.กกงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


6.
บทสรุป

การบริหารงานวิชาการ

ความหมายและความสําคัญ

การบริหารงานวิชาการเป็นสิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องรับผิดชอบ และเป็นผู้นําทางวิชาการโดยทํางานร่วมกับครู ให้คําแนะนํา และประสานงานให้ครูทุกคนทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกระจายอำนาจและมอบหมายความรับผิดชอบให้ครูทุกคนเพื่อให้ทํางานด้วยความเต็มใจและตระหนักถึงหน้าที่สำคัญของครูเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนเต็มความสามารถ ผู้บริหารต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมทุกอย่างภายในโรงเรียนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิชาการ และทักษะในการประกอบอาชีพของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูง บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่งเสริมงานวิชาการในโรงเรียนก็คือ ครู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารโรงเรียนนั่นเอง ดังนั้นจึงมีผู้ให้ความหมายและความสำคัญของการบริหารงานวิชาการไว้หลายท่าน ดังนี้

การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการวางแผนด้านต่างๆ โดยการหาวิธีการบริหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารสถาบันอุดมศึกษา การบริหารงานวิชาการจะสามารถนิยามว่าเป็นกระบวนการได้ เช่น มองในด้านกระบวนการดําเนินงานแล้ว หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่กระบวนการกำหนดนโยบาย การวางแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินการสอน เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา (Lee and Vanhorn,1983)

กิติมา ปรีดีดิลก (2532) กล่าวว่า

…งานวิชาการเป็นสิ่งสําคัญ โรงเรียนจะดีหรือเลวขึ้นอยู่กับการบริหารงานวิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และมีคุณสมบัติเฉพาะลักษณะของงานวิชาการจึงเป็นเรื่องที่ครอบคลุม กว้างขวางมาก การที่จะทําให้จุดมุ่งหมายดังกล่าวประสบผลสําเร็จได้ไม่ใช่เรื่องง่ายความสลับซับซ้อน และความละเอียดประณีตในเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารน่าจะได้วางแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อความพัฒนาของสถานศึกษาหรือโรงเรียนนั่นเอง 

สมศักดิ์ คงเที่ยง (2540) ”การบริหารงานวิชาการ หมายถึง งานทุกประเภทที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนของครูและนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบต่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ มีหน้าที่ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาพร้อมทั้งเป็นผู้ประสานงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือครูทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ” 

อุทัย บุญประเสริฐ (2540) ได้กล่าวว่า “การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของโรงเรียน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา จะปรากฎเด่นชัดเมื่อการบริหารงานวิชาการประสบผลสำเร็จ”


สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541) ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการว่า การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจของการบริหารงานโรงเรียนที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ส่วนงานอื่น ๆ มีความสำคัญในลักษณะเป็นงานสนับสนุนให้งานวิชาการดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาสำหรับผู้มีบทบาท หน้าที่ ในการบริหารได้สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรทุกฉบับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถศึกษาหรือตรวจสอบได้จาก 

1.กกโรงเรียนมีขอบข่ายการบริหารงานวิชาการชัดเจน

2.กกผู้บริหารโรงเรียนเกิดแนวคิดในการพัฒนางาน

3.กกผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูตระหนักและร่วมมือพัฒนางานวิชาการโรงเรียน อย่างจริงจัง

4.กกผู้บริหารโรงเรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการ จะสอดคล้องไปตามจุดหมายของหลักสูตร และนโยบายของหน่วยงาน เช่น นโยบายประกันโอกาสทางการศึกษา ประกันคุณภาพทางการศึกษา และประกันประสิทธิภาพการศึกษา เป็นต้น กิจกรรมปฏิบัตินอกจากจะส่งผลต่อนักเรียนโดยตรงแล้ว จะต้องส่งผลต่อส่วนรวมในระดับชาติด้วย อย่างไรก็ตาม ในการบริหารงานวิชาการต้องยึดเป้าหมายของแผนพัฒนาการแห่งชาติระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นหลักเสมอ

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543)

…การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับ การปรับปรุง การพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการเนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา และเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น 

จันทรานี สงวนนาม (2545) กล่าวว่า “การปฏิบัติงานวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ”

นิยดา กรโกวิท (2551) กล่าวว่า “ การปฏิบัติงานวิชาการมีความสำคัญที่สุดของโรงเรียน เป็นตัวกำหนดชี้วัด คุณภาพมาตรฐานของผู้เรียนและโรงเรียน เป็นหัวใจหลักของการบริหาร เพื่อสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศ ฉะนั้นผู้บริหารจึงต้องให้ความสำคัญมากกว่าการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ”

สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดำเนินงานทุกอย่างในโรงเรียนที่ส่งผลต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับผู้บริหารเพราะถือว่าเป็นงานหลักในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษาเป็นการวางพื้นฐานในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่งสถานศึกษาใดที่มีการบริหารงานวิชาการที่ดี มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้สถานศึกษานั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

หลักการบริหารงานวิชาการ

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543) ได้สรุปกระบวนการบริหารงานวิชาการว่าควรมี 3 ขั้นตอนคือ

1.กกขั้นวางแผนก่อนดําเนินงาน ผู้บริหารจะต้องกําหนดนโยบายและวางแผนในด้านวิชาการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การจัดสภาพงานวิชาการและวิธีทํางาน การจัดครูเข้าสอน จัดทําโครงการสอน จัดตารางสอน จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานการลงทะเบียนเรียน การปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและขั้นตอนที่วางไว้โดยครูมีส่วนร่วมในการวางแผนด้วย

2.กกขั้นดําเนินงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารต้องจัดและดําเนินงานรวมทั้งควบคุมดูแล การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ได้แก่

2.1กกงานการสอนตามหลักสูตร โดยการดูแลให้การเรียนการสอนโครงการสอนในแต่ละวิชาเป็นการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติการสอน

2.2กกงานเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้านวิชาการ เช่น การจัดโครงการสอน ซ่อมเสริมมีการจัดชุมนุมต่าง ๆ การจัดแนะแนวการศึกษาและการให้คําปรึกษาแก้ไขปัญหา จัดให้มีห้องสมุดเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการบริการ ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้มีการให้การบริการเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือครูในด้านการสอนและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีการจัดเอกสารการสอน คู่มือครูรวมทั้งการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆ เช่น อาคารสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น

3.กกขั้นส่งเสริม ควบคุม ติดตามผลงานวิชาการ เพื่อให้ได้มาตรฐานของงานวิชาการ ผู้บริหารควรส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ปรับปรุงพัฒนา และประเมินงานด้านวิชาการดังนี้

3.1กกสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน ทางวิชาการ กําหนดจุดมุ่งหมายนโยบายที่เหมาะสมกับสถานศึกษา จัดหน่วยงานให้สามารถดําเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถทางวิชาการ จัดสรรเวลาและสถานที่ ให้แก่กิจกรรมการเรียนการสอน จัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ สถานที่ติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อทราบความต้องการของชุมชน และจัดวางเป้าหมายได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วย

3.2กกส่งเสริมงานวิชาการและจัดบรรยากาศทางวิชาการ ผู้บริหารควรสนับสนุนที่จะให้การปฏิบัติงานด้านวิชาการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กิจกรรมที่ควรจัดเพื่อสนองและเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ได้แก่

3.2.1กกจัดตั้งคณะทํางานทางวิชาการ

3.2.2กกส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม ชมรม หรือสมาคมทางวิชาการ เพื่อปรึกษาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

3.2.3 
ส่งเสริมให้มีการจัดทํ าวารสารเผยแพร่หรือมีการประชุมสัมนาค้นคว้าวิจัยอยู่เสมอ

3.2.4กกส่งเสริมให้ครูมีวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยให้โอกาสศึกษาต่อหรือเข้ารับการอบรมเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

3.2.5กกการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ควรจัดให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของสถานศึกษา แบ่งผู้เรียนตามความสามารถ ความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือแบบคละ การจัดครูเข้าสอนต้องคํานึงถึงความถนัด วุฒิรวมทั้งวิธีการที่จะส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการเช่นจัดครูที่ปรึกษา จัดครูประจำชั้น ครูสอนเป็นทีม

สรุปโดยรวมแล้ว การบริหารงานวิชาการมีหลักการดังนี้

1.กกหลักแห่งประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การได้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยไม่เพิ่มการลงทุน นั่นคือนักเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาตามกำหนดของหลักสูตรโดยไม่ออกกลางคัน เรียนเกินเวลา หรือช้ากว่ากำหนด

2.กกหลักแห่งประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตได้ตามจุดหมายที่วางไว้ นั่นคือ นักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความรู้ ความสามารถ ทักษะคุณภาพและ การจัดการได้

ขอบข่ายงานวิชาการ

ความสำเร็จของการบริหารสถานศึกษาอยู่ที่การบริหารงานวิชาการ ซึ่งงานวิชาการเป็นงานที่มีขอบข่ายกว้างขวาง โดยการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาต้องมีขอบข่ายการบริหารงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หน่วยงานทางการศึกษา และนักวิชาการกล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวิชาการไว้ดังนี้

เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2525) งานบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.กกหลักสูตร

2.กกการจัดการเรียนการสอน

3.กกการบริหารงานบุคคลทางวิชาการ

4.กกการนิเทศการศึกษา

5.กกการบริหารสื่อการศึกษา

6.กกกิจกรรมอื่นๆ ที่เสริมการเรียนการสอน

ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการดังนี้ (สมศักดิ์ คงเที่ยง, 2540) 

1.
การเรียนการสอน

2.
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนการสอน

3.
การส่งเสริมลักษณะที่ดีของผู้เรียน

4.
การนิเทศการศึกษาและตรวจเยี่ยม

5.
การสนับสนุนงานวิชาการ

อุทัย บุญประเสริฐ (2540) งานวิชาการของโรงเรียน เป็นงานที่มีขอบข่ายครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ คือ 

1.
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน

2.
การสอนและการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักและจุดหมายของหลักสูตร กับเรื่องการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน


3.
กิจกรรมนักเรียนและการบริหารกิจกรรมนักเรียน ให้ตอบสนองและเสริมสร้างหลักสูตรให้เป็นที่สมบูรณ์ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตร


4.
สื่อการเรียนการสอนและกิจการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยตรง เพื่อเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรกับเรื่องห้องสมุดและเสริมความทันสมัยทางวิชาการแก่ครูโดยตรง


5.
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ตามจุดหมายของหลักสูตรกับการประเมินมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน


6.
การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพสำหรับบุคลากรครูและบุคลากรทางวิชาการของโรงเรียน

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) ขอบเขตของงานวิชาการ ประกอบด้วยงานต่อไปนี้ 

1. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ

1.1 แผนปฏิบัติงานวิชาการ

1.2 โครงการสอน

1.3 บันทึกการสอน

2. การจัดดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน

2.1 การจัดตารางสอน

2.2 การจัดชั้นเรียน

2.3 การจัดครูเข้าสอน

2.4 การจัดแบบเรียน

2.5 การปรับปรุงการเรียนการสอน

2.6 การฝึกงาน

3. การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน

3.1 การจัดสื่อการเรียนการสอน

3.2 การจัดห้องสมุด

3.3 การนิเทศการสอน

4. การวัดและประเมินผล

สมคิด บางโม (2544) ขอบข่ายงานด้านวิชาการดังนี้ เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า งานวิชาการเป็นงานที่มีขอบข่ายกว้างขวางมากยิ่งกว่างานอื่นๆ ในโรงเรียน การบริหารงานทุกอย่างในโรงเรียนก็เพื่อสนองความสำเร็จทางวิชาการเป็นสำคัญ ขอบข่ายของงานวิชาการควรจะต้องดำเนินเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1.
การจัดโปรแกรมการเรียน

2.
การจัดชั้นเรียน

3.
การจัดหาเอกสารหลักสูตร

4.
การจัดตารางสอน

5.
การจัดครูเข้าสอน

6.
การจัดหาสื่อการสอน

7.
การจัดห้องวิชาการหรือห้องพิเศษต่างๆ ทางวิชาการ

8.
การเลือกแบบเรียน

9.
การวัดผลและประเมินผลการเรียน

10.
การนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน

11.
การวางแผนปรับปรุงงานวิชาการ

กมล ภู่ประเสริฐ (2545) ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการไว้ดังนี้ 

1. การบริหารหลักสูตร

2. การบริหารการเรียนการสอน

3. การบริหารการประเมินผลการเรียน

4. การบริหารนิเทศภายในสถานศึกษา

5. การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ

6. การบริหารการวิจัยและพัฒนา

7. การบริหารโครงการทางวิชาการอื่นๆ

8. การบริหารข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ

9. การบริหารการประเมินผลทางวิชาการของสถานศึกษา

นิยดา กรโกวิท (2551) “แบ่งขอบข่ายงานวิชาการในโรงเรียนเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่คาดหวังไว้ ของหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยงานหลายๆ ด้าน อย่างน้อยที่สุดต้องประกอบด้วยงาน 8 ด้าน คือ หลักสูตรและการใช้หลักสูตร แผนจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน ห้องสมุด นิเทศการสอนงานวิจัยในชั้นเรียน การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา”

จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีความเห็นสอดคล้องคล้ายคลึงกัน จะมีส่วนแตกต่างกันนั้นเฉพาะในรายละเอียดเท่านั้น ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ยึดขอบข่ายงานวิชาการตามแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำหนดขอบข่ายครอบคลุมงานวิชาการ 12 งาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้แก่

1.
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2.
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

3.
การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน

4.
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

6.
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

7.
การนิเทศการศึกษา

8.
การแนะแนวการศึกษา

9.
การพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา

10.
การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน

11.
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

12.
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ แก่ บุคคล ครอบครัว หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 33)

จากขอบข่ายการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดของนักการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้สังเคราะห์ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการที่นำมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นใน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. การบริหารหลักสูตร

2. การจัดการเรียนการสอน

3. การวัดและประเมินผล

4. สื่อการเรียนการสอน

5. การนิเทศการสอน

โดยสามารถอธิบายได้ ดังนี้

การบริหารหลักสูตร

Hilda Taba (1962) หลักสูตรมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ  โดยหลักสูตรประกอบด้วย 

1. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เฉพาะวิชา ความมุ่งหมายของหลักสูตร คือ ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ เพื่อให้รู้ว่าต้องการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนทัศนคติ ค่านิยมต่างๆ เป็นอย่างไร จึงจะสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ความมุ่งหมายของหลักสูตรนี้มีหลายระดับด้วยกัน เช่น ความมุ่งหมายระดับหลักสูตร ความมุ่งหมายของวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะวิชา เป็นต้น

2. เนื้อหาวิชา เมื่อกำหนดความมุ่งหมายของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเป็นการกำหนดเนื้อหาวิชาต่างๆ ที่จะบรรจุลงในหลักสูตรแต่ละระดับชั้นของการศึกษา ซึ่งเนื้อหาวิชาไม่ได้หมายถึงความรู้อย่างเดียว แต่รวมถึงประสบการณ์การเรียนต่างๆ ที่จะจัดให้แก่นักเรียนด้วย

3. กระบวนการเรียนการสอน เป็นการนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วย การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน เช่น การจัดทำแผนการสอน คู่มือครู แบบเรียน หนังสืออ่านประกอบ เป็นต้น การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะเอื้อต่อการเรียนการสอน เช่น การจัดตารางสอน การจัดห้องสมุด การจัดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการสอน คู่มือครู แบบเรียน หนังสืออ่านประกอบ เป็นต้น และสุดท้ายคือการสอนของครู ซึ่งเป็นขั้นที่สำคัญของกระบวนการเรียนการสอน เพราะครูเป็นผู้ใช้หลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรจะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับการสอนของครูเป็นสำคัญ

การประเมินผลหลักสูตร เป็นความต้องการที่จะทราบว่าการนำหลักสูตรไปใช้ได้เกิดผลตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือไม่


งานบริหารหลักสูตรไว้ว่าเป็นการบริหารและดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ผู้บริหารจะเป็นแกนนำโดยมีผู้ช่วยต่างๆ หัวหน้าหมวดวิชา ครูวิชาการโรงเรียน ครูผู้สอนและหน่วยงานอื่นๆ ที่เสริมการบริหารหลักสูตร เช่น กรรมการบริหารโรงเรียน กรรมการบริหารวิชาการ เป็นต้น มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ (ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, 2539) 

1. การศึกษาวิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรต่างๆ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจะต้องวิเคราะห์หลักสูตรว่าจุดมุ่งหมายเป็นอย่างไร ในการนำหลักสูตรไปใช้นั้น ทางสถานศึกษามีการวางแผนอย่างไร ทั้งในด้านตัวครู วัสดุ อาคารสถานที่ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ 


อุทัย บุญประเสริฐ (2540) ได้กล่าวว่า การจัดทำแผน เป็นการคิด และกำหนดเค้าโครงหรือกำหนดกรอบในการทำงาน เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์หรือผลที่ต้องการ ซึ่งได้กำหนดไว้ก่อนอย่างชัดเจนแล้ว กระบวนการจัดทำแผนเพื่อให้ได้เค้าโครงการทำงานที่นำไปสู่ผลตามที่กำหนดไว้นั้น จะต้องมีการตัดสินใจว่าจะให้ทำอะไร ให้ใครทำ ทำเมื่อใด และทำอย่างไร และอาจมีรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีกตามความเหมาะสมแล้วสร้างกลไกผูกต่อกันอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนต่อเนื่องในการปฏิบัติโดยทั่วๆ ไป ดังนี้

1.1 กกการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน เพื่อกำหนดปัญหาและความต้องการในการพัฒนา

1.2 กกการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการทำงานที่ถูกต้อง

1.3 กกการกำหนดแผน แผนงานและโครงการ

1.4 กกการจัดทำรายละเอียดของแผน แผนงาน โครงการ (กำหนดกิจกรรม ลำดับขั้นตอนและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

1.5 กกการกำหนดด้านงบประมาณค่าใช้จ่าย

1.6 กกกำหนดด้านการติดตาม การควบคุม กำกับการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ

1.7 กกการกำหนดด้านการประเมินผล


ส่วนเอกสารประกอบหลักสูตร เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องจัดเตรียมไว้ เพราะช่วยให้ครูเห็นแนวทางชัดเจนยิ่งขึ้นว่าจะทำการสอนแบบใด จะเลือกจัดประสบการณ์อย่างไรให้กับเด็กเพื่อทำให้เด็กอยากเรียนและทำให้การเรียนน่าสนใจ จะเห็นได้ว่า การศึกษาวิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรต่างๆ นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษาให้กระจ่าง เพื่อจะได้ให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอนและวางแผนในการเตรียมการและดำเนินการใช้หลักสูตร ตลอดจนเตรียมเอกสารประกอบหลักสูตรต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร ส่วนครูผู้สอนก็ควรศึกษาให้กระจ่างและประชุมวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อพิจารณาหาจุดประสงค์ของหลักสูตรและเนื้อหาในแต่ละวิชา ตลอดจนพิจารณาวางแผนการใช้แผนการสอนให้เหมาะสม เพราะแผนจะเป็นตัวกำหนดทิศทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใช้หลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและขั้นตอนที่ชัดเจนจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. การเตรียมบุคลากรในโรงเรียน เป็นงานสำคัญมากต่อการนำหลักสูตรไปใช้ ก่อนการนำหลักสูตรไปใช้ควรจะมีการให้ความรู้หรือชี้แจงให้ผู้ที่จะใช้หลักสูตรมีความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย หลักการ โครงการ แนวการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดการประเมินผล ซึ่งการเตรียมบุคลากรสามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น ประชุม ชี้แจง อบรม สัมมนา เผยแพร่เอกสาร และสื่อมวลชนชนิดต่างๆ (สงัด อุทรานันท์, 2532) 

ดังนั้นในการจัดเตรียมบุคลากรจะต้องมีการสำรวจคุณสมบัติของบุคลากรและประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน อาจใช้วิธีการเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งต้องคำนึงถึงวิธีการเตรียมการที่เหมาะสม และความต้องการของบุคลากรด้วย

3. การจัดครูเข้าสอน (รายละเอียดปรากฏในการจัดการเรียนการสอน)

4. การจัดตารางสอน (รายละเอียดปรากฏในการจัดการเรียนการสอน)

5. การจัดแผนการเรียน (รายละเอียดปรากฏในการจัดการเรียนการสอน)

6. การจัดบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (รายละเอียดปรากฏในการจัดการเรียนการสอน)

7. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ใช้หลักสูตร เช่น การจัดอาคารสถานที่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรจะต้องร่วมกันจัดปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สนองและสอดคล้องกับการใช้หลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้สัมผัสกับสถานที่คล้ายคลึงกับการใช้ชีวิตจริงโดยจัดสถานที่ที่อำนวยความสะดวกต่อการค้นคว้า และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องสอบวิชาเฉพาะ โรงฝึกงาน ห้องปฏิบัติการทางภาษา ตลอดจนห้องเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2534) การจัดอาคารสถานที่สำหรับการใช้หลักสูตรได้ยึดเป้าหมายและหลักการของหลักสูตร ตลอดจนจุดเน้นต่างๆ ดังนี้ 

7.1 การสอนตามแนวทางของหลักสูตร คือการให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตามรูปแบบการปฏิบัติในชีวิตจริง คือ มีการสังคมระหว่างผู้เรียนกับบุคคลภายนอกสถานศึกษา การฝึกใช้ครู ผู้เรียน บุคคลอื่นๆ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นการฝึกอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคมในอนาคต ดังนั้นการดำเนินชีวิตในสถานศึกษาจะต้องเหมือนที่บ้าน และสังคมในชุมชนนั้นๆ คือ ผู้บริหารทำหน้าที่คล้ายบิดามารดา ครูอาจารย์ในสถานศึกษาเหมือนพี่น้อง ผู้เรียนเหมือนลูกลูก ที่จะต้องช่วยเหลือกันตลอดเวลา มีบรรยากาศลักษณะประชาธิปไตยและเป็นกันเอง ซึ่งจะช่วยจูงใจเด็กให้อยากมาสถานศึกษา

7.2 สภาพแวดล้อมที่สำคัญที่จะเป็นตัวแบบให้ผู้เรียน ผู้บริหารจะต้องควบคุมการปฏิบัติตนเองและของครูให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน

7.3 การจัดบรรยากาศให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

7.4 จัดห้องสมุด มุมหนังสือ หรือแหล่งวิชาที่จะให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

7.5 มีบริเวณสำหรับผู้เรียนได้ฝึกกิจกรรมในกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ

7.6 จัดสถานศึกษาสำหรับผู้เรียนได้ฝึกฝนการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

7.7 สถานศึกษาต้องจัดบริการทางด้านสุขภิบาลสำหรับครู และผู้เรียนให้เพียงพอกับกิจกรรมหลักสูตร

7.8 สถานศึกษาต้องจัดอาคารสถานที่และบริเวณทั่วไปให้สะอาดเรียบร้อย

7.9 จัดป้ายนิเทศสำหรับสถานศึกษา ห้องสมุดให้อยู่ในสภาพปัจจุบันและใช้ประโยชน์ได้อย่างดี

งานด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนต้องชี้แจงให้ครูเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ จุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลักสูตร ให้ครูมีส่วนร่วมในการศึกษารายละเอียดของแผนการสอนและคู่มือครูวางแผนร่วมกับครูในการนำหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร จัดให้มีการประเมินผล การใช้หลักสูตรและการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนบริหารหลักสูตร พัฒนาครูให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการประชุมสัมมนาเรื่องการใช้หลักสูตรให้กับครูอย่างสมํ่าเสมอ สนับสนุนให้ครูพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น (สายัณห์ ผาน้อย, 2539) 

หลักสูตร คือ เอกสารที่บรรจุแผนงาน หรือโครงการและเนื้อหากิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้แก่ผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมต่างๆ อันพึงปรารถนาของสังคมนั้นๆ อันจะทำให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยที่แผนงานหรือโครงการนั้นๆ จะต้องมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ คือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีการกำหนดเนื้อหาสาระ ประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อผู้เรียน มีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบระเบียบมีการนำแผนงานและโครงการนั้นไปปฏิบัติในสถาบันการศึกษา จนทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จนสามารถวัดผลประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนได้ (อมรา เล็กเริงสินธุ์, 2540) 

วิรัตน์ บัวขาว (2541) กล่าวว่า “หลักสูตร คือ ประสบการณ์ทั้งมวลที่สถานศึกษาได้จัดให้ผู้เรียนได้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่จุดหมายที่วางไว้”

สถานศึกษาเป็นแหล่งของการแสวงหาความรู้ สถานศึกษาจึงต้องมีหลักสูตรของตน คือ หลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วยการเรียนรู้ทั้งมวล และประสบการณ์อื่นๆ ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยจะต้องจัดทำสาระการเรียนรู้ทั้งรายวิชาที่เป็นพื้นฐานและรายวิชาที่ต้องการเรียนเพิ่มเติมเป็นรายปีหรือรายภาค จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกภาคเรียนและกำหนดคุณลักษณะอันพึงประโยชน์จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการจัดหลักสูตรสถานศึกษาฉะนั้นผู้บริหารโรงเรียน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรเป็นอย่างดีในฐานะที่ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่บริหารด้านหลักสูตร ส่วนครูผู้สอนมีหน้าที่นำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารจึงต้องสามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือครูและส่งเสริมให้หลักสูตรบรรลุตามจุดมุ่งหมายอีกด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544)

รุจิร์ ภู่สาระ (2545) ภาระหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนในการนำหลักสูตรไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

1.
การบริหารจัดการห้องสมุด ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่สำคัญในโรงเรียนโดยจัดหาเอกสารอ้างอิง การใช้วิธีการสืบค้นที่ทันสมัย ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการอ่าน เพื่อสร้างให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

2.
การจัดหาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ภายนอกสถานศึกษา เช่น จัดสื่อธรรมชาติแทนการใช้สื่ออุปกรณ์ราคาแพง รวมทั้งจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดเป็นทำเนียบเพื่อช่วยให้ครูได้มีโอกาสใช้บุคลากรเหล่านี้เสริมสร้างความรู้ในสภาพจริงของท้องถิ่น

3.
การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้สวยงามสะอาดน่าอยู่ ปลอดภัย และปราศจากอบายมุข

4.
การจัดให้มีการประชุมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองเป็นประจำเพื่อรับฟังความคิดเห็น ผลการใช้หลักสูตร คือ พฤติกรรมและการปฏิบัติของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปจากการใช้หลักสูตร

5.
การจัดให้มีอาคารสถานที่ ห้องเรียนเฉพาะเท่าที่จะมีโอกาสจัดได้ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

6.
การจัดทำและจัดหาสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนให้เหมาะสมตามที่หลักสูตรกำหนด

7.
การจัดสรรงบประมาณ โดยคำนึงถึงการใช้หลักสูตรเป็นสิ่งสำคัญ

8.
การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ นักการ
ภารโรง

การบริหารหลักสูตร ได้แก่ การดำเนินงานดังนี้ 

กมล ภู่ประเสริฐ (2545) “การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางระดับประเทศ ที่กำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้โดยจัดเป็นกลุ่มๆ ไว้ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น”

การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางนี้มีประโยชน์ต่อโรงเรียน คือช่วยให้บุคลากรในโรงเรียนได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางโดยละเอียด เพื่อการจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนณุ้รายปีรายภาค จะช่วยให้เกิดแนวคิดว่าโรงเรียนจะมีแนวในการจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับชุมชนและท้องถิ่นส่วนใดบ้าง

1. การกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และสารการเรียนรู้ ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ทรัพยากร สภาพการดำรงชีวิตและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและท้องถิ่นโดยตรง แต่เนื่องจากมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางจะเขียนไว้ครอบคลุมค่อนข้างมาก ถ้าโรงเรียนเห็นว่ามาตรฐานการเรียนรู้มีอยู่แล้วอาจจะกำหนดเฉพาะสาระการเรียนรู้เฉพาะท้องถิ่นที่จำแนกตามช่วงชั้น

2. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการนำผลงานในข้อ 1 และข้อ 2 มาจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้เป็นรายปี กำหนดเวลาเรียนให้เหมาะสม สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จะต้องกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้เป็นรายภาค และกำหนดหน่วยกิตที่เหมาะสม

การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องนำเอกสารการเรียนรู้ตามข้อ 3 ที่เกี่ยวเนื่องกันมาบูรณาการเป็นหน่วยการเรียนรู้ย่อยๆ เพื่อสะดวกแก่การจัดการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กัน แต่ละหน่วยการเรียนรู้จะประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ซึ่งเมื่อรวมทุกหน่วยเข้าด้วยกันจะสมบูรณ์ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้เป็นรายภาคหรือรายปี แต่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ต้องทำเป็นรายวิชา นอกจากนั้นยังต้องดำเนินงานอื่นๆ ตามที่กำหนดด้วย

กรมวิชาการ (2534) ลักษณะห้องเรียนที่คาดหวังจะเอื้อต่อหลักสูตรนั้น ต้องคำนึงถึงในเรื่องต่อไปนี้ 

1. การจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อหลักสูตร

ห้องเรียนเป็นสถานที่ที่ผู้เรียนใช้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ทั้งวิชาความรู้ การฝึกความคิด การปฏิบัติและการคบค้าสมาคมกับบุคคลอื่น เป็นสถานที่สำหรับผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมส่วนตัว กิจกรรมที่ผู้เรียนสนใจหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน และใช้เป็นการพักผ่อนยามว่าง สภาพแวดล้อมในห้องเรียนจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการเรียนการสอนของครู สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยจะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีผลดี ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงในด้านการให้ความรักและความอบอุ่นแก่ผู้เรียน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นตัวของตัวเอง

2. การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน

การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่จะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ จะต้องยึดหลักการจัดที่เปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอตามความจำเป็นของการเรียนรู้ ไม่ใช่จัดไว้อย่างไรก็คงสภาพนั้นตลอดไป การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนในลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งเร้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ เช่น การจัดและตกแต่งห้องเรียน การจัดที่นั่ง วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ การจัดมุมเสริมความรู้และอื่นๆ

สรุปได้ว่าลักษณะการจัดห้องเรียนมีส่วนอย่างมากในการสร้างบรรยายกาศทางการเรียนรู้ โดยจะต้องมีลักษณะที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ในหมู่นักเรียนและครูผู้สอน เป็นการกระตุ้น

8. การนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร จะต้องมีการวางแผนไว้ให้ชัดเจนว่าจะทำการประเมินส่วนใดของหลักสูตร ถ้าการวางแผนเกี่ยวกับการประเมินไม่ชัดเจน เมื่อมีความต้องการที่จะทำการประเมินในหัวข้อนั้นหรือส่วนนั้น บางครั้งอาจจะกระทำไม่ได้เพราะการเก็บข้อมูลบางอย่างขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระยะเวลา และกิจกรรมที่ทำตามลำดับขั้นตอนและต่อเนื่อง ดังนั้นการวางแผนเพื่อประเมินหลักสูตรจะต้องชัดเจนและจะใช้วิธีการประเมินอย่างไร จึงจะได้ผลเป็นภาพรวมที่สามารถนำมาอธิบายได้ว่า สิ่งใดเป็นบรรยากาศหรือสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยหรือไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ดำเนินการใช้หลักสูตรไปแล้ว บรรลุถึงสิ่งที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด สามารถตอบสนองความมุ่งหมายหลักที่กำหนดไว้หรือไม่ (สุนีย์ ภู่พันธ์, 2546)

9. การประสัมพันธ์หลักสูตร การใช้หลักสูตรใหม่จะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรส่วนหนึ่งด้วย การเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การยอมรับหลักสูตรใหม่นั้นจะต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ สื่อที่ใช้ในการแนะนำหลักสูตรมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของการใช้หลักสูตร เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เอกสารแผ่นพิมพ์ สิ่งเหล่านี้สามารถใช้กับบุคลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรโดยทั่วไป ส่วนคณะครูนั้นควรจะได้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและผู้ปกครองควรจะได้มีการประชุมชี้แจง เป็นต้น (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2525)

กระทรวงศึกษาธิการ (2546) แนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา มีดังนี้ 

1.
การศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

2.
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.
การจัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม

4.
การนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการใช้ หลักสูตรให้เหมาะสม

5.
การนิเทศการใช้หลักสูตร

6.
การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร

7.
การปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม

ถาวร ศรีเกตุ (2551) กล่าวว่า “หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจขอบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชนตลอดจนตัวผู้เรียน”

จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการบริหารหลักสูตรเป็นการบริหารงานเพื่อให้เกิดการใช้หลักสูตร ซึ่งได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรต่างๆ การเตรียมบุคลากรในโรงเรียน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ใช้หลักสูตร ด้านการจัดอาคารสถานที่ การนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร รวมทั้งการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

การจัดการเรียนการสอน


เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2525) กล่าวว่า “การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดดำเนินงานเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษา ได้แก่ การจัดตารางสอนของโรงเรียน การจัดครูผู้สอนประจำวิชา ตลอดจนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่างๆ ด้วย”


การจัดการเรียนการสอนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งลักษณะงานการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้

การจัดครูเข้าสอน

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) การจัดครูเข้าสอนมีความสำคัญในการนำหลักสูตรไปใช้มาก เพราะการจัดการเรียนการสอนจะบังเกิดผลดีต่อเมื่อครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถเหมาะกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับ ที่ได้กล่าวถึงความหมาะสมในการจัดครูเข้าสอน ควรดำเนินการ ดังนี้

1.กกการสำรวจความพร้อมของบุคลากรด้านครูอาจารย์ ก่อนเปิดหลักสูตรใหม่หรือเปิดการสอบเพิ่ม

2.กกสำรวจภาระงานของครูอาจารย์

3.กกสำรวจคุณสมบัติของครูอาจารย์ เช่น วุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในการสอนของแต่ละวิชา

4.กกจัดตามความพร้อมของครูผู้สอน เช่น ความถนัดและความต้องการในการสอน ได้แก่


4.1กกจัดตามวุฒิการศึกษา


4.2กกจัดตามความสนใจและความถนัดจัดตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

5.กกการแก้ไขปัญหาการขาดครูอาจารย์


5.1กกให้ครูอาจารย์ได้ไปฝึกอบรมในบางรายวิชาที่ขาดแคลนครูอาจารย์ที่จะสอน


5.2กกจัดบุคลากรฝ่ายอื่นให้ช่วยสอน เช่น บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอน


5.3กกจัดรวมกลุ่มนักเรียนนักศึกษา


5.4กกจัดหาวิทยากรภายนอกมาช่วยสอน

6.กกจัดครูอาจารย์เข้าสอนแทน เมื่อครูอาจารย์ไม่มาสอน


สิ่งที่โรงเรียนควรคำนึงถึงในการจัดครูเข้าสอนอีกประการหนึ่ง ได้แก่ ภาระงานในหน้าที่ของครูผู้สอน ทั้งนี้เพราะโดยทั่วไปโรงเรียนจะมอบหมายงานอื่นให้ครูผู้สอนรับผิดชอบ เช่น งานธุรการ งานเฉพาะกิจอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารจะมอบหมาย ดังนั้นผู้บริหารจึงจำเป็นต้องพิจารณาจัดแบ่งงานให้มีความสมดุลกัน โดยมีข้อพิจารณาดังนี้

1.กกเวลาที่ครูต้องเสียไปในการเตรียมการสอน โดยเฉพาะถ้าเป็นงานสอนในวิชาใหม่ที่ยังไม่เคยสอนมาก่อน

2.กกลักษณะของวิชาที่สอน หมายถึง วิชาที่เป็นทฤษฎีแบบเป็นภาคปฏิบัติ การใช้เวลาในการตรวจงาน ตรวจแบบร่างหรือโครงงาน

3.กกลักษณะของนักเรียนที่เรียน หากเป็นผู้เรียนที่อ่อน มีพื้นฐานการเรียนแตกต่างกันก็ต้องใช้เวลาเพิ่มหรือสอนซ่อมเสริม

4.กกงานกิจกรรมอื่นพิเศษนอกเหนือจากการสอน เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดทำโครงการอื่นๆ เป็นต้น

5.กกความชำนาญ และประสบการณ์การสอนของครูอาจารย์ที่มีความรู้ และมีประสบการณ์การสอนมากจะเตรียมการสอนน้อยและมีความมั่นใจในการสอน

สามารถกล่าวได้ว่า การจัดครูเข้าสอนเป็นงานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการจัดงานวิชาการ ซึ่งจะต้องมีหลักในการจัดให้เกิดความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอนเพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

การจัดตารางสอน 

ตารางสอน คือ ตารางกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิชา และกลุ่มเรียน ที่จะทำการเรียนการสอน การจัดตารางสอนเป็นการกำหนดวิชาและเวลาที่เรียน โดยละเอียดประจำวันตลอดสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชาต่างๆ ครบตรงหลักสูตรนั้น ผู้จัดจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจจุดมุ่งหมายของหลักสูตรดีพอควร ครบตรงหลักสูตรนั้น ผู้จัดจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจจุดมุ่งหมายของหลักสูตรดีพอสมควร จะต้องรู้เนื้อหาวิชา อีกทั้งจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัย และพัฒนาการของเด็กในแต่ละระดับชั้นเป็นอย่างดี เพื่อจะได้จัดเนื้อหาวิชาและคาบเวลาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

กิติมา ปรีดีดิลก (2532) ได้เสนอหลักในการจัดตารางสอนไว้ ดังนี้

1.กกจะต้องบรรจุวิชาเรียน และเวลาเรียนได้ครบตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

2.กกกำหนดวิชาเรียนโดยแบ่งเป็นจำนวนคาบของแต่ละวิชา และแต่ละวัน

3.กกกำหนดวิชาที่เรียนลงในแต่ละคาบวิชา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละวิชา เช่น คณิตศาสตร์ควรอยู่ตอนเช้า หรือคาบแรกของตอนเช้า หรือตอนบ่าย วิชาการงานควรอยู่คาบสุดท้ายของตอนเช้าหรือตอนบ่าย

4.กกวิชาที่ใช้ความคิดมากไม่ควรอยู่ซ้อนกับหลายคาบวิชาในวันเดียวกัน

5.กกวิชาที่มีการปฏิบัติมากๆ ควรจัดเป็น 2 คาบต่อกัน เช่น วิชาวิทยาศาสตร์

6.กกควรจัดจำนวนคาบ หรือเวลาเรียนตอนเช้าให้มากกว่าตอนบ่าย เพราะตอนบ่ายอาจมีอากาศร้อนหรือเคร่งเครียดในตอนเช้ามามากแล้ว

7.กกควรจัดวางวิชาในแต่ละคาบแต่ละวัน สัมพันธ์กับเวลาของผู้สอนด้วย

8.กกควรเฉลี่ยปริมาณชั่วโมงขอผู้สอนให้ทัดเทียมกัน

จึงกล่าวได้ว่า ในการจัดทำตารางสอนที่ดีนั้น ควรต้องคำนึงถึงการเรียนรู้วิชาต่างๆ ในการใช้เวลาเท่าๆ กัน ระดับความยากง่ายของการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ช่วงการเรียนรู้จะต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนควรเหมาะสมกับวัย และความสามารถของผู้เรียนรวมถึงอัตราเวลาเรียนในแต่ละภาคเรียน ตลอดจนชั่วโมงสอนของครูในแต่ละวันไม่ควรจะมากเกินไป หรือสอนติดกันหลายคาบ เพราะครูอาจารย์มีภาระงานอื่นๆ นอกจากการสอน ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร

การจัดทำแผนการสอน

ในการดำเนินงานใดๆ ก็ตาม ถ้าต้องการให้งานนั้นๆ บรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ดำเนินการจะต้องมีการคิดวางแผนว่าจะทำกิจกรรมอะไรก่อนหลัง เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตรงตามเป้าหมาย ยิ่งถ้ามีการเขียนแผนที่วางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการปฏิบัติและประเมินแผนหรือกิจกรรมได้ดียิ่งขึ้น การนำหลักสูตรไปสู่แผนการสอนก็เช่นเดียวกัน หากมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าอย่างดี ก็จะช่วยให้ครูสอนดีขึ้นและมีความมั่นใจในการสอนมากขึ้น เพราะการวางแผนเตรียมการล่วงหน้าจะช่วยให้ครูมีเวลาและโอกาสคิดถึงจุดประสงค์ของบทเรียน เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเร็วขึ้น มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตรงกับจุดประสงค์ รวมทั้งยังช่วยให้การสอนของครูมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเพราะครูสามารถทราบจากแผนการสอนว่าผู้เรียนได้เรียนอะไรไปแล้วบ้าง จะสอนอะไรต่อไป รวมทั้งปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ในการสอนครั้งต่อไป (ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, 2539) 

เอกสารที่ได้จากการวางแผนการสอน ได้แก่ แผนการสอนระยะยาวหรือกำหนดการสอนและแผนการสอน โดยการทำแผนการสอนระยะยาวหรือกำหนดการสอนเป็นการวางแผนการสอนตลอดปีการศึกษา โดยนำหลักสูตรวิชาใดวิชาหนึ่งมาแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยๆ ให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับเวลาและจุดประสงค์ของรายวิชานั้นๆ อย่างหยาบๆ เพื่อมองเห็นความต่อเนื่องของสิ่งที่จะสอนตลอดภาคเรียนหรือตลอดปีการศึกษา


ส่วนการทำแผนการสอน เป็นการวางแผนเตรียมการสอนระยะสั้นที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งทำให้ครูผู้สอน หรือผู้นิเทศมองเห็นขั้นตอนหรือกิจกรรมในการสอนนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน ดังที่ (บำรุง กลัดเจริญ และ ฉวีวรรณ กิจนาวงศ์, 2527) ได้ให้หลักในการจัดทำแผนการสอนไว้ ดังนี้

การจัดทำแผนการสอนที่ดีจะต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ เช่น การวิเคราะห์เนื้อหา ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียน สื่อการสอนและการประเมินผล ดังนั้นครูจึงควรหาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการสอนที่ดีและในการทำแผนการสอนที่ดีควรปฏิบัติ ดังนี้

1.กกศึกษาหลักสูตร โดยเริ่มจากหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างของหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรในกลุ่มวิชา หรือกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ

2.กกศึกษาเอกสารหลักสูตรอื่นๆ เช่น แผนการสอน คู่มือครู หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ที่ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเตรียมไว้ให้ เอกสารต่างๆ เหล่านี้ ได้เตรียมไว้เป็นรายชั้นเรียน จึงมีรายละเอียดสมบูรณ์กว่าตัวหลักสูตร

3.กกศึกษาวิธีการวัดและประเมินผลการเรียน ตลอดจนแบบฟอร์มต่างๆ ตามหลักสูตร จะต้องเข้าใจแนวคิด เหตุผลและหลักการของการวัดผล

จึงอาจสรุปได้ว่า การจัดทำแผนการสอนเป็นการที่ครูผู้สอนวางแผนล่วงหน้าที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร โดยคำนึงถึงจุดประสงค์ เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะสอนให้แก่นักเรียนในวิชาหนึ่งๆ ซึ่งจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการสอนและยังทำให้การสอนของครูมีความต่อเนื่องกัน เอกสารที่ได้จากการวางแผนการสอน ได้แก่ แผนการสอนระยะยาว หรือการกำหนดการสอนและแผนการสอน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการนำหลักสูตรไปใช้ เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุผลตามที่หลักสูตรกำหนด และได้สรุปลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีไว้ดังนี้ (สุมน อมรวิวัฒน์, 2526)

1.กกควรเป็นไปเพื่อพัฒนาความเจริญทุกด้านให้แก่นักเรียน

2.กกควรเร้าให้ผู้เรียนได้แสดงออกและมีส่วนร่วมในการเรียน

3.กกควรให้โอกาสและเห็นความสำคัญของนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน

4.กกควรฝึกวิธีการแสวงหาความรู้และวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองให้แก่นักเรียน

5.กกควรมีบรรยากาศที่รื่นรมย์ สนุกสนานเป็นกันเอง

การสอนซ่อมเสริม

การสอนซ่อมเสริม คือ การสอนพิเศษ นอกเหนือจากการสอนตามแผนการสอนปกติ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในตัวนักเรียน การสอนซ่อมเสริมเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนที่เรียนช้าสามารถเรียนทันเพื่อน ช่วยเหลือให้นักเรียนที่เรียนไม่เข้าใจมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ช่วยให้นักเรียนที่เรียนแล้วไม่สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายได้สัมฤทธิ์ผล ช่วยให้นักเรียนที่เรียนดี เรียนเก่ง มีความเฉลียวฉลาดอยู่แล้วได้มีโอกาสเสริมความรู้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น (กิติมา ปรีดีดิลก, 2532) ซึ่ง(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2546) ได้กล่าวถึงลักษณะของการสอนซ่อมเสริมเป็น 4 ลักษณะ

1.กกสอนซ่อมเสริมก่อนการเรียนการสอน เป็นการสอนปรับพื้นฐานความรู้ของนักเรียนก่อนจะเข้าสู่หลักสูตร มักจะนำมาใช้เมื่อได้รับนักเรียนใหม่จากสถานศึกษาที่แตกต่างกัน ทำให้พื้นฐานความรู้เดิมแตกต่างกันไป จึงจำเป็นต้องสอนซ่อมเสริม มักจะเป็นการเรียนในหมวดวิชาบังคับที่ต้องเรียน

2.กกสอนซ่อมเสริมขณะที่ทำการสอน เป็นการพบข้อบกพร่องของนักเรียนที่ไม่เข้าใจบทเรียนบางตอน จึงทำการสอนซ่อมเสริมเพื่อจะได้ติดตามการเรียนต่อไปได้ทันและเข้าใจเนื้อหาวิชาที่สอน

3.กกสอนซ่อมเสริมรายวิชาเพื่อสอบแก้ตัว เมื่อมีการวัดผลในวิชาแล้วปรากฎว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด มีจุดประสงค์บางจุดประสงค์ที่ไม่ผ่าน จึงจำเป็นต้องสอนซ่อมเสริมเพื่อจะได้สอบแก้ตัวใหม่

4.กกสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ฉลาดหรือเรียนเร็ว นักเรียนบางคนมีสติปัญญาสูง ควรสอนซ่อมเสริมเพื่อจะได้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน

สำหรับการดำเนินการสอนซ่อมเสริมนั้น ลือชา สร้อยพาน (2526) ได้เสนอแนะไว้ดังนี้


4.1กกการสอนแบบตัวต่อตัว


4.2กกการสอนแบบเป็นกลุ่ม


4.3กกให้นักเรียนสอนกันเอง


4.4กกการใช้แบบเรียนสำเร็จรูป


4.5กกการให้งานเพิ่ม หรือให้ทำแบบฝึกหัดแบบเรียนด้วยตนเอง

การสอนซ่อมเสริมนั้นมีความสำคัญในการที่จะช่วยเหลือให้แก่ผู้เรียนอ่อนสามารถเรียนได้ทันเพื่อนในกลุ่ม ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการจัดสอนซ่อมเสริม ให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้สอนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในทุกฝ่ายของโรงเรียน จึงจะทำให้การสอนซ่อมเสริมบรรลุตามจุดประสงค์มากขึ้น

ดังนั้นจึง พอจะสรุปได้ว่า การสอนซ่อมเสริมเป็นวิธีหนึ่งที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สติปัญญา และความสามารถของตนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งครูจะต้องให้ความเอาใจใส่และติดตามผลการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการจัดสอนซ่อมเสริม ให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้สอน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในทุกฝ่ายของโรงเรียนจึงจะทำให้การสอนซ่อมเสริมบรรลุตามจุดประสงค์มากขึ้น

การวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผล เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบว่านักเรียนได้ถึงจุดหมายปลายทางตามที่หลักสูตรต้องการหรือไม่เพียงใด ซึ่งผลจากการวัดและประเมินผลจะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้นำไปพิจารณาหาวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องและจุดอ่อนในด้านต่างๆ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการวัดและประเมินผล รวมทั้งความสำคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง (อำภา บุญช่วย, 2537) 

เจียมจิตร มะลิรส (2547) ให้ความหมายของการวัดผลและประเมินผลว่า “การวัดผลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ยึดถืออยู่และแสดงออกมาเป็นตัวเลข ส่วนการประเมินผลนั้นเป็นการตัดสินคุณค่าโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการวัดผล”

การวัด (Measurement) เป็นกระบวนการที่กำหนดตัวเลขให้กับวัตถุสิ่งของหรือบุคคลตามความมุ่งหมาย และเปรียบเทียบลักษณะความแตกต่างที่ปรากฎอยู่ในสิ่งที่วัดนั้น เช่น การวัดความสามารถทางด้านสมองต่างๆ การวัดคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น น้ำหนัก ขนาดวัตถุ ผลที่ได้จากการวัดเป็นจำนวนตัวเลข ส่วนการประเมินผล (Evaluation) เป็นการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพ คุณค่าความจริง และการกระทำโดยอาศัยข้อมูลหรือรายละเอียดจากการสังเกต การตรวจผลงาน การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบ ประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจ เป็นการชี้ขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบของการวัดกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2550) 

จะเห็นได้ว่าการวัดและการประเมินมีความสัมพันธ์กันเป็นลำดับ คือวัดเพื่อให้ทราบข้อมูลตามวัตถุประสงค์และประเมินผลเพื่อประเมินคุณค่าของตัวเลขที่ได้จากการวัดโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

แนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา มีดังนี้ (รุ่งชัชดาพร 
เวหะชาติ, 2550) 

1.กกกำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา

2.กกส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกัยมาตรญานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3.กกส่งเสริมให้ครูดำเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงและกระบวนการ การปฏิบัติและผลงาน

4.กกจัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่นๆ สถานประกอบการ ฯลฯ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

5.กกพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน

สำหรับระยะเวลาในการวัดผลและประเมินผลการเรียน กรมวิชาการ ได้กำหนดแนวทางที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยกำหนดไว้ดังนี้ คือ 

การประเมินผลก่อนการเรียน (Pre-Assessment)

การประเมินผลก่อนเรียน เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องประเมินผลก่อนเรียน เพื่อหาสารสนเทศของผู้เรียนในเบื้องต้น สำหรับนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพื้นฐานของผู้เรียนตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่จะไม่นำผลการประเมินนี้ไปใช้ในการพิจารณาตัดสินผลการเรียนการประเมินผลก่อนเรียนประกอบด้วยการประเมิน ดังต่อไปนี้

1.กกการประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียน เป็นการตรวจสอบความรู้ ทักษะ และความพร้อมต่างๆ ของผู้เรียนที่เป็นพื้นฐานของเรื่องใหม่ๆ ที่ผู้เรียนต้องเรียนโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีความพร้อมและพื้นฐานที่จะเรียนทุกคนหรือไม่ แล้วนำผลการประเมินมาปรับปรุง ซ่อมเสริม หรือตระเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมและพื้นฐานพอเพียงทุกคน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดี การประเมินพื้นฐานและความพร้อมของผู้เรียนก่อนเรียน จึงมีความสำคัญและจำเป็นที่ผู้สอนทุกคนจะต้องดำเนินการ เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนทุกครั้งจะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคาดหวังความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียนก่อนเรียนมีแนวปฏิบัติ ดังนี้


1.1กกวิเคราะห์ความรู้และทักษะที่เป็นพื้นฐานของเรื่องที่จะต้องเรียน


1.2กกเลือกวิธีการและจัดทำเครื่องมือสำหรับประเมินความรู้ และทักษะพื้นฐานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


1.3กกดำเนินการประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานของผู้เรียน


1.4กกนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุงผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างพอเพียงก่อนดำเนินการสอน


1.5กกจัดการเรียนการสอนใจเรื่องที่จัดเตรียมไว้

2.กกการประเมินความรอบรู้ในเรื่องที่จะเรียนก่อนการเรียน เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องที่จะทำการสอนเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะในเรื่องที่จะเรียนนั้นมากน้อยเพียงไร เพื่อนำไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้เรียนแต่ละคนว่าเริ่มต้นเรียนเรื่องนั้นๆโดยมีความรู้เดิมอยู่เท่าไรจะได้นำไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนตามแผนการเรียนรู้แล้ว ว่าเกิดพัฒนาการหรือเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่ เพียงไร ซึ่งจะทำให้ทราบถึงศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรามการเรียน ซึ่งจะใช้เป็นประโยชน์ในการสนองตอบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มต่อไป แต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นของการประเมินผลก่อนเรียนก็คือ ผู้สอนสามารถนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเตรียมวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนห้สอดคล้องกับความรู้เดิมของผู้เรียนว่าจะต้องจัดอย่างเข้มข้นหรือมากน้อยเพียงไร จึงจะทำให้แผนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสามารถทำให้รู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการต่างๆ ตามผลการเรียนที่คาดหวังด้วยกันทุกคนได้ ในขณะที่ไม่ทำให้ผู้เรียนมีพื้นความรู้ก่อนเรียนมีขั้นตอนการปฏิบัติเหมือนกับการประเมินความพร้อมต่างกันเฉพาะความรู้ ทักษะที่จะประเมินเท่านั้น

การประเมินระหว่างเรียน (On Going Assessment)

การประเมินระหว่างเรียนเป็นการประเมินเพื่อมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุตามผลการเรียนรู้ผู้คาดหวังในการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูได้วางแผนไว้หรือไม่ ทั้งนี้สารสนเทศที่ได้จากการประเมินไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของผู้เรียน และส่งเสริมผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถให้เกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ

การประเมินผลระหว่างเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

1กกวางแผนการเรียนรู้และการประเมินผลระหว่างเรียน ผู้สอนจัดทำแผนการเรียนรู้และแนวทางการประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งในแผนการเรียนรู้ควรระบุภาระงานที่จะทำให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

2.กกเลือกวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับภาระงานหรือกิจกรรมหลักที่กำหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ ทั้งนี้วิธีการประเมินที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการประเมินระหว่างเรียน ได้แก่ การประเมินจากสิ่งที่ผู้เรียนได้แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ ทักษะและความสามารถ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันเป็นผลจากการเรียนรู้ ตามที่ผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้วิธีการประเมินที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ในการประเมินระหว่างเรียนมีดังนี้


2.1กกการประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล ได้แก่



2.1.1กกการถามตอบระหว่างทำกิจกรรมการเรียน



2.1.2กกการสนทนาพบปะพูดคุยกับผู้เรียน



2.1.3กกการสนทนาพบปะพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องกับผู้เรียน



2.1.4กกการสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติ



2.1.5กกการอ่านบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ของผู้เรียน



2.1.6กกการตรวจแบบฝึกหัดและการบ้านพร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ


2.2กกการประเมินจากการปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นวิธีการประเมินที่ผู้สอนมอบหมายงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด โดยการประเมินการปฏิบัติผู้สอนต้องเตรียมการในสิ่งสำคัญ 2 ประการ คือ



2.2.1กกภาระงานหรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ (tasks)



2.2.2กกเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)




วิธีการประเมินการปฏิบัติจะเป็นไปตามลักษณะงาน ดังนี้



-กกภาระงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอนกำหนดให้ผู้เรียนทำเป็นรายบุคคล/ กลุ่ม จะประเมินวิธีการทำงานตามขั้นตอนและผลงานของผู้เรียน



-กกภาระงานหรือกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจำวัน จะประเมินด้วยวิธีการสังเกตจดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เรียน



-กกการสาธิต ได้แก่ การให้ผู้เรียนแสดงหรือปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนด เช่น การใช้เครื่องมือปฏิบัติงานการทำกายบริหาร การเล่นดนตรี จะประเมินวิธีการและขั้นตอนในการสาธิตของผู้เรียนด้วยวิธีการสังเกต



-กกการทำโครงงาน การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ผู้สอนต้องมอบหมายให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติโครงงานอย่างน้อย 1 โครงงาน ในทุกช่วงชั้น ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องกำหนดภาระงานในลักษณะของโครงงานให้ผู้เรียนปฏิบัติในรูปแบบใด รูปแบบหนึ่งใน 4 รูปแบบต่อไปนี้ 1)โครงงานสำรวจ 2)โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 3)โครงงานแก้ปัญหาหรือการทดลองศึกษาค้นคว้า 4)โครงงานอาชีพ (กรมวิชาการ, 2545)


วิธีการประเมินผลโครงงาน ควรประเมิน 3 ระยะคือ 


1.กกระยะก่อนทำโครงงาน โดยประเมินความพร้อมการเตรียมการสอนและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน


2.กกระยะทำโครงงาน โดยประเมินการปฏิบัติจริงตามแผนวิธีการและขั้นตอนกำหนดไว้ และการปรับปรุงงานระหว่างปฏิบัติ


3.กกระยะสิ้นสุดการทำโครงงาน โดยประเมินผลงานและวิธีการนำเสนอผลการดำเนินโครงงาน 


การกำหนดให้ผู้เรียนทำโครงงาน สามารถทำได้ 3 แบบ คือ


1.กกโครงงานรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกปฏิบัติงานตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ


2.กกโครงงานกลุ่ม เป็นการทำโครงงานขนาดใหญ่และซับซ้อน ต้องให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน หลายด้านช่วยกันทำ การประเมินโครงงานควรเน้นการประเมินกระบวนการกลุ่ม


3.กกโครงงานผสมระหว่างรายบุคคลกับกลุ่ม เป็นโครงงานที่ผู้เรียนทำร่วมกันแต่เมื่อเสร็จงานแล้ว ให้แต่ละคนรายงานผลด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่ม ในการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวมาข้างต้น ผู้สอนจำเป็นต้องสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ประกอบการประเมินการปฏิบัติ เช่น แบบวัดภาคปฏิบัติ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบตรวจสอบรายการ และเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) 

2.3กกกำหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนกับการประเมินผลปลายภาคเรียนหรือปลายปี

การประเมินระหว่างเรียนมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อมุ่งนำสารสนเทศมาพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน การประเมินระหว่างเรียนที่ดำเนินการอย่างถูกต้อง เข้มงวด และจริงจัง จะให้ผลการประเมินที่สะท้อตนภาพความสำเร็จ และศักยภาพของผู้เรียนได้ถูกต้อง สมบูรณ์ และน่าเชื่อถือ ดังนั้น ควรให้น้ำหนักความสำคัญของการประเมินระหว่างเรียนในสัดส่วนที่มากกว่าการประเมินตอนปลายภาคเรียนหรือปลายปี ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงธรรมชาติของรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์เป็นสำคัญแต่อย่างไรก็ตามในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรายวิชาปลายภาคเรียนหรือปลายปี ต้องนำผลการประเมินระหว่างเรียนไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนและแนวดำเนินการในระเบียบที่สถานศึกษาผู้กำหนด

2.4กกจัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ผู้สอนต้องจัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผลระหว่างเรียนอย่างเป็นระบบชัดเจน เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมผู้เรียน ใช้เป็นหลักฐานสำหรับการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องและใช้เป็นหลักฐานสำรวจตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความยุติธรรมในการประเมินทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนด ข้อมูลหลักฐานการประเมินระหว่างเรียนที่พึงแสดง ได้แก่ 


2.4.1กกวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล


2.4.2กกข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียนตามวิธีการที่ประเมิน เช่น บันทึกการสังเกตพฤติกรรมบันทึกคะแนนผลจากการประเมินชิ้นงาน บันทึกคะแนนการประเมินโครงงาน บันทึกเกี่ยวกับการประเมินแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น

การประเมินสภาพจริง ( Authentic Assessment ) เป็นการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ จะเป็นงานหรือสถานการณ์ที่เป็นจริงหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง (Real life) จึงเป็นงานที่มีสถานการณ์ซับซ้อน (Complexity) และเป็นองค์รวม (Holistic)มากกว่างานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไปวิธีการประเมินสภาพจริงไม่มีความแตกต่าง จากการประเมินจากการปฏิบัติ Performance Assessment เพียงแต่อาจมีความยุ่งยากในการประเมินมากกว่า เนื่องจากเป็นสถานการณ์จริง หรือต้องจัดสถานการณ์ให้ใกล้จริง แต่จะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมาก เพราะจะทำให้ทราบความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ว่ามีจุดเด่นและข้อบกพร่องในเรื่องใด อันจะนำไปสู่การแก้ไขที่ตรงประเด็นที่สุด

การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน ( Portfolio Assessment ) เป็นวิธีการประเมินที่ช่วยส่งเสริมให้การประเมินตามสภาพจริง มีความสมบูรณ์สะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียนมากขึ้น โดยการให้ผู้เรียนได้เก็บรวบรวม (Collect) ผลงานจากการปฏิบัติจริง ทั้งในชั้นเรียนหรือในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาจัดแสดงอย่างเป็นระบบ 
(Organized) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็น (Reflect) ความพยายาม เจตคติ แรงจูงใจ พัฒนาการ และความสัมฤทธิ์ผล (Achievement) ของการเรียนรู้ของผู้เรียน การวางแผนดำเนินการประเมินด้วยแฟ้มผลงานที่สมบูรณ์ จะช่วยผู้สอนให้สามารถประเมินจากแฟ้มสะสมงานแทนการประเมินจากการปฏิบัติจริงได้

การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงานมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. กำหนดโครงสร้างของแฟ้มสะสมงานจากวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงานว่าต้องการสะท้อนสิ่งใดเกี่ยวกับความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียน ทั้งนี้อาจพิจารณาจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามสาระ การเรียนรู้ที่สะท้อนได้จากการให้ผู้เรียนจัดทำแฟ้มสะสมงาน

2. กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมผลงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำแฟ้มสะสมงาน

3. กำหนดให้วิธีการประเมินงานเพื่อพัฒนาชิ้นงาน ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถสูงสุด ทั้งนี้ ครูอาจจัดทำเกณฑ์การให้คะแนน ( Rubrics )สำหรับให้ผู้เรียนนำไปใช้เป็นข้อชี้นำในการพัฒนางาน

4. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาผลงาน โดยการมีส่วนร่วมในการประเมินจากทุกฝ่าย แล้วนำข้อมูลที่สอดคล้องกันไปเป็นสารสนเทศหลักในการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) สำหรับให้ผู้เรียนใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

5. จัดให้มีการนำเสนอผลงานที่ได้สะสมไว้ โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนควรวางแผนร่วมกันในการคัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด ทั้งนี้ การนำเสนอชิ้นงานแต่ละชิ้นควรมีหลักฐานการพัฒนางานและการประเมินผลงานด้วยตนเอง เกณฑ์การประเมินผลงานประกอบไว้ด้วยในการใช้วิธีการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน ผู้สอนควรคำนึงด้วยว่าแฟ้มสะสมงานมีหลายประเภท การเลือกใช้แฟ้มสะสมงานประเภทใด ควรคำนึงถึงรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมงานให้เหมาะสม เพื่อให้แฟ้มสะสมงานช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนด้วย

การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน (Summative Assessment) 

การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนเป็นการประเมินเพื่อมุ่งตรวจสอบความสำเร็จของผู้เรียน เมื่อผ่านการเรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่ง หรือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาปลายปี/ปลายภาค ประกอบด้วย

1.กกการประเมินหลังเรียน เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องที่ได้เรียนจบแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียนที่คาดหวังหรือไม่ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนเรียนแล้วผู้เรียนเกิดพัฒนาการขึ้นมากน้อยเพียงไร ทำให้สามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพียงไรและกิจกรรมการเรียนที่จัดขึ้นมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนเพียงไร ข้อมูลจากการประเมินภายหลังการเรียน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย ได้แก่


1.1กกปรับปรุงแก้ไขซ่อมเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือจุดประสงค์ของการเรียน


1.2กกปรับปรุงแก้ไขวิธีเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


1.3กกปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน 


การประเมินหลังเรียนนี้ ถ้าจะให้สอดคล้องกับการประเมินก่อนเรียน เพื่อการเปรียบเทียบพัฒนาการของผู้เรียนสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน ควรใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินชุดเดียวกัน หรือคู่ขนานกัน

2.กกการประเมินผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค เป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี และรายภาค การประเมินผลนี้ นอกจากจะมีจุดประสงค์เพื่อการสรุปตัดสินความสำเร็จของผู้เรียนในการเรียนสาระการเรียนรู้รายปี/รายภาคเป็นสำคัญแล้ว ยังใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแก้ไข ซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ให้เกิดพัฒนาการและมีผลการเรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

การสอนและการประเมินผลจำเป็นต้องมีลักษณะที่สอคล้องกัน แต่ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมามีเหตุการณ์ทำให้ดูเหมือนกับการประเมินผลเป็นคนละส่วนแยกจากกัน การประเมินผลน่าจะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครูได้ข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน แต่กลับกลายเป็นเครื่องมือตัดสินความโง่ ฉลาด สร้างความกดดันเป็นทุกข์ให้กับผู้เรียน ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการเรียนรู้ที่ถูกตัดสินในครั้งสุดท้ายของกระบวนการเรียนการสอน โดยไม่ให้ความสำคัญกับผลงานความสำเร็จหรือพัฒนาการที่มีขึ้นในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ และนอกเหนือจากนั้น กระบวนการที่ใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ในบางครั้งไม่ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการวัดจริง เพราะครูมักเคยชินกับการใช้เครื่องมือเพียงอย่างเดียว คือแบบทดสอบ ซึ่งมีข้อจำกัดในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย ดังนั้นเมื่อมีการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก็จำเป็นที่จะต้องปฏิรูปกระบวนการวัดและประเมินผลใหม่ให้สอดคล้องกัน ซึ่งผู้รู้ในวงการศึกษาได้ยอมรับกันว่า แนวคิดในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมคือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง ซึ่งการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ 

1.กกเน้นการประเมินที่ดำเนินไปพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งสามารถทำได้ตลอดเวลา ทุกสถานการณ์

2.กกเน้นการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนจริงๆ

3.กกเน้นการพัฒนาจุดเด่นของนักเรียน

4.กกใช้ข้อมูลที่หลากหลายด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และสอดคล้องกับวิธีการประเมินตลอดจนอุปสงค์ในการประเมิน

5.กกเน้นคุณภาพผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ ความสามารถหลายๆ ด้าน

6.กกประเมินด้านความคิด เน้นความคิดเชิงวิเคราะห์

7.กกเน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเองและการมีส่วนร่วมในการประเมินของผู้เรียน                 (รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2550)

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินการแสดงออกของผู้เรียนรอบด้านตลอดเวลา ใช้ข้อมูลและวิธีการที่หลากหลายด้วยเครื่องมือ ดังนี้

1.กกศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ดังนั้นจึงให้วิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การทดสอบ บันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง การรายงานตนของผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น

2.กกกำหนดเครื่องมือในการประเมิน เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินให้เป็นการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนรอบด้านตามสภาพจริงแล้ว การกำหนดเครื่องมือจึงเป็นเครื่องมือที่หลากหลาย เป็นต้นว่า


2.1กกการบันทึกข้อมูลจากการศึกษาผลงาน โครงการ หนังสือที่ผู้เรียนผลิต แบบบันทึกต่างๆ ได้แก่ แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้ที่เกี่ยวข้อง (นักเรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง) หลักฐานร้องรอยหรือผลงานจากการร่วมกิจกรรม


2.2กกแบบสังเกต เป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึก ความคิดเห็น ทั้งตัวผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง

2.3กกแฟ้มสะสมงาน เป็นสื่อที่รวบรวมผลงานหรือตัวอย่างหรือหลักฐานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของบุคคลหรือประเด็นสำคัญที่ต้องเก็บอย่างเป็นระบบ

2.4กกแบบทดสอบ เป็นเครื่องมือวัดความรู้ ความเข้าใจที่ยังคงมีความสำคัญต่อการประเมิน สำหรับผู้ประเมินประกอบด้วยผู้เรียนประเมินตนเอง ครู เพื่อน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับนักเรียน

สามารถสรุปได้ว่า การวัดและการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นมากในการจัดการเรียนการสอน เพราะจะได้ทราบความก้าวหน้าในด้านการเรียนของนักเรียน และการสอนของครู ผู้บริหารจึงมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้ครู ได้มีการวัดผลและการประเมินผลของนักเรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ อักทั้งสมควรได้พัฒนาครูในด้านความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ในการวัดผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาไม่จำกัดอยู่เพียงเฉพาะหนังสือเรียนเท่านั้น ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเรียนรู้ได้จากสื่อทุกประเภท ทั้งนี้สื่อที่จะนำมาใช้จัดการเรียนรู้ควรมีความสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียน

เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2525)  กล่าวว่า

…การบริหารสื่อสารการศึกษา หมายถึง การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาการเรียนของนักเรียนหรือการสอนของครูให้ดีขึ้น ซึ่งสื่อการศึกษาในที่นี้หมายถึง สื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์ ได้แก่ วาสาร เอกสารต่างๆ ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นส่วนช่วยให้เกิดการเรียนการสอนและสื่อที่ไม่เป็นสิ่งพิมพ์ ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพยนต์ เป็นต้น 

ความหมายของสื่อการสอน

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526) ให้ความหมายสื่อการเรียนการสอนว่าหมายถึง “สิ่งที่ช่วยในการเรียนรู้ ซึ่งครูและนักเรียนเป็นผู้ใช้ เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) ประเภทของสื่อการเรียนการสอน ดังนี้ 

1.กกโสตทัศนวัสดุ ได้แก่ ภาพเขียน ภาพถ่าย วัสดุลายเส้น เช้า การ์ตูนลายเส้น แผนภูมิ วัสดุมีทรง เช่น หุ่นจำลอง ของจริง สิ่งพิมพ์ต่างๆ

2.กกเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ เครื่องเสียง เช่น เครื่องบันทึกเสียง เครื่องฉาย เช่น เครื่องฉายสไลด์

3.
กิจกรรมโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ การศึกษานอกสถานที่ การจัดนิทรรศการ การจัดสถานการณ์จำลอง

การจัดหาสื่อการเรียนการสอน

วนิดา จึงประสิทธิ์ (2533) การจัดหาสื่อการเรียนการสอนมี 4 วิธี ดังนี้ 

1.
การผลิตสื่อการสอนขึ้นมาใช้เอง เพื่อเป็นการประหยัดเพราะสามารถใช้วัสดุท้องถิ่น วัสดุเหลือใช้ วัสดุราคาถูก มาผลิตเป็นสื่อการสอนได้ ทั้งยังสามารถผลิตได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้มากที่สุด และสื่อการสอนบางชนิดไม่มีขายตามท้องตลาด

2.
การจัดซื้อ เป็นวิธีการจัดหาที่สะดวก เมื่อพิจารณาแล้วว่าสื่อการสอนนั้น ถ้าทำขึ้นเองจะแพงกว่า ใช้เวลานานมาก ต้องใช้วัสดุพิเศษหรือวิธีการผลิตเกินความสามารถในการผลิตเองได้ ในการจัดซื้อต้องพิจารณาลำดับความสำคัญ และความต้องการของผู้ใช้ ต้องมีการประเมินค่าสื่อการสอนที่จะซื้อ ซึ่งอาจเป็นในรูปคณะกรรมการประเมินสื่อการสอน

3.
การขอยืม เป็นวิธีการจัดหาสื่อการสอนเพื่อการใช้ชั่วคราว มักใช้ในกรณีที่สื่อการสอนนั้นมีการผลิตที่ซับซ้อน ต้องการเครื่องมือและผู้มีความรู้ในการผลิตราคาแพงหรือบางครั้งไม่มีจำหน่าย ศูนย์บริการสื่อการเรียนการสอนควรมีบัญชีรายชื่อแหล่งที่จะให้บริการขอยืมสื่อ และควรมีบัญชีรายชื่อสื่อการสอนที่ให้บริการทั้งหมดในแต่ละแห่งด้วย

4.
การขอบริจาค เป็นวิธีหนึ่งในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน แต่เป็นวิธีที่ไม่ควรคาดหวังว่าจะได้สื่อตามที่การ เนื่องจากแหล่งบริจาคสื่อมีน้อยและไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้ไม่มีคุณภาพ ไม่มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่ดี สื่อราคาแพงมักไม่ได้รับการบริจาค วิธีการนี้จึงควรเป็นวิธีการสุดท้ายที่คำนึงถึงในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน

การเตรียมสื่อการเรียนการสอน

อำภา บุญช่วย (2532) การเตรียมสื่อการเรียนการสอนจะช่วยให้เกิดความพร้อมความสะดวกและความสำเร็จในการสอน ในการเตรียมสื่อการเรียนการสอนนั้นมีหลัก 3 ประการที่ควรคำนึง 

1.
การเตรียมตัวครู การเตรียมสื่อการเรียนการสอน ครูควรศึกษาล่วงหน้าว่าบทเรียนมีเนื้อหาอะไรในแต่ละเรื่อง จะต้องใช้อะไรเป็นสื่อการเรียนการสอน สื่อที่มีอยู่ตรงกับเนื้อหากิจกรรมที่จะสอนหรือไม่ถ้าไม่ตรงจะจัดหามาด้วยวิธีใดและอย่างไร ในกรณีนี้ถ้าหากจะต้องจัดหาหรือจัดทำการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ วิธีการผลิตเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนควรคำนึงถึงความประหยัดและความสะดวกในการจัดทำเป็นประการสำคัญ

2.
การเตรียมนักเรียน ครูจะต้องศึกษาประสบการณ์ของนักเรียนเพราะสื่อบางชิ้นนักเรียนอาจเคยเห็นแล้ว ทำให้ไม่ตื่นตาตื่นใจเมื่อครูนำมาสอนอีกประการหนึ่งครูควรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใช้สื่อด้วย

3.
การเตรียมสื่อให้พร้อมก่อนนำไปใช้ก่อนการใช้สื่อการเรียนการสอนครูจะต้องเตรียมตัวโดยการศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน เตรียมผู้เรียนและเตรียมสื่อให้พร้อมถ้าเป็นสื่อที่ต้องผลิตขึ้นเองก็ต้องจัดหาวัสดุทีเหมาะสม ไม่แพงเกินไป หาได้ไม่ยาก สะดวกในการจัดทำใช้แล้วคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป สำหรับสื่อที่มีอยู่แล้วอาจนำมาทดลองใช้ในกรณีที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนเพื่อให้เกิดความพร้อมเมื่อนำไปใช้จริง สื่อที่มีอยู่แล้วบางอย่างอาจชำรุดผู้สอนอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีพร้อมที่จะใช้ นอกจากนั้นถ้ามีกิจกรรมที่ต้องใช้สื่อหลายอย่างจะต้องจัดลำดับการใช้สื่อให้เหมาะสม

การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) กล่าวถึง การเลือกใช้สื่อในการเรียนการสอนว่าสื่อการเรียนการสอนมีมากมายหลายประการ เป็นหน้าที่ของครูอาจารย์ ที่จะต้องเลือกให้เหมาะสมโดยคำนึงถึง

1.
ลักษณะวิชาที่สอนเป็นวิชาทฤษฎีหรือปฏิบัติการ ใช้สื่อชนิดใดจึงจะทำให้นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น

2.
คุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ การเลือกให้เหมาะสมกับอายุระดับสติปัญญา ระดับชั้นเรียน จำนวนนักเรียน เวลาที่เรียน ลักษณะของห้องเรียน

3.
การใช้สื่อการสอนในห้องเรียนที่มีนักเรียน นักศึกษามีบทบาทในการเรียนการสอน มีกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถรับประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งครูอาจารย์จะจัดในลักษณะสื่อประสม

การบริการงานสื่อการเรียนการสอน

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) ได้เสนอแนวทางการบริหารงานสื่อการสอนให้ได้ผลิตผลิต ควรพิจารณา ดังนี้

1.
ควรมีการติดตั้งศูนย์บริการสื่อ เพื่อสะดวกในการจัดการและการใช้

2.
แบ่งสื่อออกเป็นประเภทๆ และรายวิชา เพื่อสะดวกแก่การใช้

3.
จัดหาสื่อที่ทันสมัย และปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ใช้การได้ดี

4.
สำรวจ วิเคราะห์ความต้องการใช้สื่อการสอนของรายวิชาต่างๆ

5.
ฝึกอบรมครูให้มีความรู้ ทักษะในการใช้และการบำรุงรักษา

6.
กระตุ้นให้ครู และนักเรียนสนใจในการใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอน

7.
ควรมีบุคคลที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา และให้บริการให้ประสิทธิภาพ

8.
จัดอบรมให้ครูสามารถจัดทำสื่อขึ้นใช้เอง

9.
บำรุงรักษาสื่อการสอน

จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอนนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นสิ่งที่ผู้สอนใช้เพื่อช่วยให้ผู้เรียน ได้เข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ง่ายขึ้น ซึ่งในการเลือกใช้สื่อจะต้องเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา สภาพความต้องการและความสนใจของผู้เรียนผู้บริหารควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรผู้สอนมีการผลิตและใช้สื่อที่มีความทันสมัยแปลกประหยัด ไม่เป็นอันตราย และใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริง

การนิเทศการสอน

นิพนธ์ ไทยพานิช (2535) “การนิเทศการสอน หมายถึง กระบวนการและความคิดรวบยอด (Concept) เพื่อที่จะปรับปรุงการสอนครู เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนในอันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้ให้สูงขึ้น”

จุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548) ความมุ่งหมายของการนิเทศการสอนไว้ว่าเป็นการมุ่งปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งมีดังนี้ 

1.
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

1.1 การนิเทศการสอนให้ข้อมูลแก่ครูผู้สอนในด้านการสอนเพื่อครูจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนของตน

1.2 การนิเทศการสอนช่วยให้ครูได้พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการเรียนการสอน

1.3 การนิเทศการสอนช่วยส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพการสอนของครู

2.
เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน

2.1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อคุณภาพของนักเรียน

2.2 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการในโรงเรียน

3.
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน

4.
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกัน

หลักการนิเทศการสอน

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2539)หลักการนิเทศการสอนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนี้ 

1.
การนิเทศการสอนจะต้องดำเนินการเป็นอย่างระบบ และต่อเนื่องตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศ

2.
บุคลากรที่เป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนาระบบนิเทศ คือ ผู้บริหารโรงเรียน และต้องดำเนินการโดยเปิดโอกาสให้คณะครูมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

3.
การนิเทศการสอนจะต้องสอดคล้องกับความต้องการ และความจำเป็นในการพัฒนาครูของโรงเรียนและสอดคล้องกับระดับพัฒนาการของครู

4.
เป้าหมายสำคัญของการนิเทศ คือ การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียน ให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจหลัก คือ การสอน หรือการเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านให้เต็มตามวัยและเต็มศักยภาพ โดยมีหลักสูตรเป็นกรอบกำกับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการสร้างครูมืออาชีพ

จากหลักการนิเทศจะเป็นแนวปฏิบัติที่ผู้นิเทศต้องนำไปปฏิบัติขณะทำการนิเทศ การนิเทศการสอนจะบรรลุผลตามความมุ่งหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ดำเนินงานจะต้องยึดหลักการในการทำงาน เพื่อให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร

กระบวนการนิเทศการสอน

ขั้นตอนที่ก1กการประชุมปรึกษาหารือระหว่างครูผู้สอนกับผู้นิเทศก่อนการสังเกตการณ์สอน (Pre observation Conference) ซึ่งมีขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.
ผู้นิเทศปรึกษาหารือกับครูผู้สอนเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจ ในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้

2.
ขั้นตอนของการตกลงกันในเรื่องพฤติกรรมที่จะสังเกตในห้องเรียน ร่วมกันกำหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์พื้นฐาน

3.
ขั้นตอนของการเลือกเครื่องมือและการสร้างเครื่องมือในการสังเกตการณ์สอน


ขั้นตอนที่ก2กการสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน (Observation) ผู้นิเทศจะทำการสังเกตเฉพาะพฤติกรรมทีได้ทำการตกลงกันไว้ โดยอาศัยเครื่องมือและเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้


ขั้นตอนที่ก3กขั้นวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตและระบุจุดที่ต้องแก้ไข ปรับปรุงหรือคงไว้ (Analysis) โดยแบ่งเป็นขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน คือ

1.
การวิเคราะห์ผลจากการสังเกตการณ์สอน โดยผู้นิเทศรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมที่จะนำเสนอให้ครูผู้สอนรับทราบ และแปลผลของข้อมูลจากการสังเกตโดยไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัว

2.
การร่วมพิจารณาพฤติกรรมที่จะคงไว้หรือเปลี่ยนแปลง จากการวิเคราะห์ผลการสังเกต เพื่อเป็นการร่วมกันวางแผนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา


ขั้นตอนที่ก4กขั้นการประชุมปรึกษาหารือหลังการสังเกตการณ์สอน (Post observation Conference) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการนิเทศการสอนก่อนที่จะมีการดำเนินการกระบวนการซ้ำ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน คือ

1.
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับผลการสังเกตการณ์สอน ในขั้นตอนนี้ผู้นิเทศจะทบทวนข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับประเด็นปัญหาในการสอนของนครู และวิธีการที่ได้มาของข้อมูล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูได้ทำการพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลนั้นด้วยตนเอง

2.
เป็นขั้นตอนที่พิจาณาวิธีการแก้ปัญหาของครูโดยผู้นิเทศเป็นผู้ช่วย โดยร่วมกันพิจารณาถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง วิธีการต่างๆ การดำเนินการตามกระบวนการนิเทศ (วัชรา เล่าเรียนดี, 2540) 

กิจกรรมการนิเทศการสอน

กอบแก้ว ภุมเรศ (2543) การดำเนินการนิเทศการสอนให้ บรรลุจุดมุ่งหมายนั้นจะต้องนำกิจกรรมการนิเทศการสอนไปเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษากิจกรรมการนิเทศการสอนตามขอบเขตที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.
การประชุม หมายถึง การนัดหมายบุคลากรในโรงเรียน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนมาร่วมประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจง สังเกต หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเตรียมการด้านต่างๆ และปรับความคิดเห็นของบุคลากรให้ได้ข้อสรุปในการปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน

2.
การสังเกตการสอนในชั้นเรียน หมายถึง การจัดให้บุคลากรหนึ่งหรือคณะบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอน มาสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในขณะทำการสอนแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู เพื่อให้ได้พัฒนาการเรียนการสอน

3.
การสาธิตการสอน หมายถึง การแสดงวิธีการสอนเป็นตัวอย่างให้ดู ผู้สาธิตอาจจะเป็นครูในโรงเรียนหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะสาธิตการสอน

4.
การเยี่ยมชั้นเรียน เป็นกิจกรรมที่ครูคนหนึ่งไปเยี่ยมชั้นเรียนครูอีกคนหนึ่งการเยี่ยมชั้นเรียนสามารถทำได้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เป็นการพาครูไปเยี่ยมเยียนและสังเกตการสอนซึ่งครูจะได้เห็นวิธีการสอน และอุปกรณ์การสอน สังเกตการณ์ใช้เครื่องมือ ได้เห็นครูที่สอนดีๆ และประสบความสำเร็จ

5.
การศึกษาดูงาน หมายถึง กิจกรรมการนิเทศซึ่งผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้นิเทศภายในโรงเรียน ดำเนินการพาบุคลากรในโรงเรียนไปศึกษาสภาพความเป็นจริงของสิ่งที่ต้องการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรมีประสบการณ์ตรง

6.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การรวมกลุ่มครูในโรงเรียน เพื่ออบรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะแล้วยึดปฏิบัติ และนำความรู้ไปใช้เป็นการอบรมที่เน้นความรู้ความเข้าใจด้านฝึกปฏิบัติ แล้วเน้นการนำไปใช้จริง เช่น การอบรมการทำสื่อการสอน การอบรมการเขียนแผนการสอนร่วมกันเป็นต้น

7.
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและครูในการแก้ไขปรับปรุงการเรียนการสอน หรือปัญหาต่างๆ ในห้องเรียน โดยวิธีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ

การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการในการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ดียิ่งขึ้น บุคลากรดังกล่าวสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

1.
ผู้บริหาร/ผู้นิเทศ หมายถึง บุคลากรภายในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหาร ครู หัวหน้าสายชั้น ครูหัวหน้ากลุ่มประสบการณ์ ครูวิชาการโรงเรียน ตลอดจนครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

2.
ผู้รับการนิเทศ หมายถึง ครูภายในโรงเรียนที่ได้รับประโยชน์จากการนิเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะทำให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น และมีขวัญกำลังใจในกาสรปฏิบัติงาน

3.
ผู้สนับสนุนการนิเทศ หมายถึง ผู้ที่จะช่วยให้การดำเนินงานการนิเทศบรรลุเป้าหมายที่ทางโรงเรียนวางไว้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการนิเทศโดยตรงและอาจรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาซึ่งมาจากภายนอก

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2539) ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ให้การนิเทศ ผู้รับการนิเทศ และผู้สนับสนุนการนิเทศ ดังตาราง 1

ตาราง
1
แสดงบทบาทหน้าที่ของผู้ให้การนิเทศ ผู้รับการนิเทศ และผู้สนับสนุนการนิเทศ

		ผู้บริหาร/ผู้นิเทศ

		ผู้รับการนิเทศ

		ผู้ให้การสนับสุนน



		1. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการสอนและหลักสูตร

2. ร่วมประชุมวางแผนกับคณะครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

3. สนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนขวัญและกำลังใจ

4. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษาให้ครู

5. กระตุ้นให้ครูเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอในด้านวิชาการ

6. ติดตามประเมินผล

7. ใช้เทคนิคการบริหารมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศการสอน

		1. ยอมรับบทบาทของผู้นิเทศโดยรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและให้ความเชื่อถือ

2. ร่วมปรึกษากับผู้นิเทศในการวิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหา

3. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความจริงใจ

4. ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติงาน

5. เมื่อพบปัญหาควรร่วมปรึกษากับคณะครูหรือผู้นิเทศเพื่อหาทางแก้ไข

		1. ร่วมกันวางแผนในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอน

2. เป็นวิทยากรหรือแสวงหาแหล่งความรู้ให้

3. นิเทศการปฏิบัติงานโดยมีส่วนร่วมในการทำงาน ให้คำปรึกษา ช่วยแก้ไขจุดบกพร่องและชี้แนะให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเอง

4. สร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองด้วยความมั่นใจ

5. ประเมินผลการนิเทศการสอนเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง และพัฒนาการนิเทศ





ประโยชน์ของการนิเทศการสอน

1. การนิเทศช่วยให้ครูมีความรู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง ถ้าครูมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ในห้องเรียน ครูก็จะเป็นบุคคลทำหน้าที่ได้สมบูรณ์และมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานทุกด้าน

2. การนิเทศสนับสนุนให้ครูสามารถประเมินผลการทำงานได้ด้วยตนเอง ครูสามารถมองเห็นด้วยตนเองว่าตนเองนั้นประสบผลสำเร็จในการสอนได้มากน้อยเพียงใด

3. การนิเทศช่วยให้ครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ครูผู้สอนแต่ละคนสามารถสังเกตการทำงานหรือการสอนของครูคนอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการสอนของตน มีการแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์การสอนและวิธีการสอนใหม่ๆ รวมทั้งเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือในการสนับสนุนแก่ครุคนอื่นๆด้วย

4. การนิเทศช่วยกระตุ้นให้มีการวางแผน จัดทำจัดมุ่งหมาย และแนวปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน

5. การนิเทศจะเป็นกระบวนการที่ท้าทายความสามารถของครูให้มีความคิดเชิงนามธรรมสูงขึ้นในขณะปฏิบัติงาน ครูผู้สอนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับ ข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นข้อดีและข้อเสียของการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวคิดหลายทางที่จะใช้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุปได้ว่า การนิเทศการสอน เป็นงานที่ช่วยพัฒนาครูอาจารย์ในด้านวิชาการ ด้านการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนาคุณภาพของนักเรียน สร้างขวัญและกำลังใจแก่ครู และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือและแก้ไขปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผลกับผู้เรียน

ความหมายและแนวคิดการจัดการศึกษานานาชาติ

นักวิชาการทางการศึกษาได้ให้ความหมายของคำว่า การศึกษานานาชาติ (International Education) ไว้ดังนี้

Rosengren and Wiley (1983) กล่าวว่า “การศึกษานานาชาติคือ รูปแบบซึ่งรวมเป้าหมาย กลยุทธ์ทางด้านการศึกษาอันหลากหลายเข้าไว้ด้วยกันในระดับต่างๆ ของระบบการศึกษา อาทิเช่น ระดับโรงเรียน ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย” 

The Encyclopedia Americana International Edition (1988) ได้กล่าวเน้นว่า

…การศึกษานานาชาติหมายถึง ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษาหลายๆ ด้านระหว่างประเทศต่างๆ ในโลก ซึ่งในอดีตคำนี้หมายถึง โครงการศึกษาที่เป็นทางการ (Formal Education Programs) โดยเฉพาะเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ครูระหว่างประเทศต่างๆ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ความหมายของคำนี้ได้ขยายกว้างขึ้นจนรวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนและห้องสมุดของประเทศที่กำลังพัฒนาและรวมถึง

โครงการของรัฐบาลและเอกชนในการส่งเสริมการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและนักวิชาการทั่วโลก โดยการศึกษานานาชาตินั้นจะเน้นในด้านความพยายามที่จะส่งเสริมความเข้าใจระหว่างชาติต่างๆ 

Sullivan, Allen and Kremmer (2538) ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยยังได้ให้ความหมายของการศีกษานานาชาติในด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยกล่าวว่า “การจัดประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับบุคลากรต่างสัญชาติ การจัดให้มีครูหลายสัญชาติ มีการจัดหลักสูตรและวิชาพิเศษหลากหลายวิชาให้นักเรียนได้เลือกเรียน บนพื้นฐานของหลักสูตรระบบนานาชาติ และที่สำคัญคือต้องมีการจัดหลักสูตร International Baccalaureate ให้เด็กเรียนด้วย”


โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

โรงเรียนนานาชาติได้เริ่มจัดตั้งในประเทศไทยเมื่อประมาณ 50 กว่าปีที่ผ่านมา โดยยุคแรกเป็นลักษณะของโรงเรียนจีนที่เปิดสอนภาษาและโรงเรียนมิชชันนารีซึ่งสอนนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย ซึ่งในช่วงระยะแรกมีการก่อตั้งเพียงไม่กี่แห่ง เนื่องมาจากในการขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนจะต้องได้รับการพิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โรงเรียนนานาชาติในช่วงแรก ได้แก่ โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ (International School Bangkok) ได้รับอนุญาตจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2500 แต่ดำเนินการสอนและก่อตั้งมาก่อนได้รับอนุญาตตั้งแต่ พ.ศ. 2497 โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติใช้หลักสูตรของอเมริกัน โดยมีสมาคมการศึกษาเพื่อเด็กนานาชาติ หรือ International School Association (ISA) เป็นเจ้าของ ทำการสอนระดับประถมถึงระดับมัธยมปลาย มีผู้จัดการและครูใหญ่เป็นคนไทย เน่องจากตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2497 กำหนดให้เจ้าของ ครูใหญ่ และผู้จัดการต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (ซ่อนกลิ่น พลอยมี , 2539)

ต่อจากนั้น เนื่องจากประเทศไทยมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง มีการลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมาก ทำให้ชาวต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพิ่มมากขึ้น คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นเห็นความจำเป็นที่จะให้เปิดโรงเรียนนานาชาติขั้นอีก ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ เนื่องจากขณะนั้นมีโรงเรียนนานาชาติเพียงโรงเรียนเดียว ไม่สามารถรับนักเรียนเพิ่มเติมได้ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาขึ้นในปี พ.ศ. 2506 หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2507 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กรมวิเทศสหการรับเป็นเจ้าของโรงเรียนบางกอกพัฒนา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนให้กับบุตรหลานชาวต่างประเทศที่เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำกรมต่างๆ ของหน่วยราชการไทยในขณะนั้น ทำให้เกิดการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 โรง ต่อมาสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นได้เสนอขอรัฐบาลไทยในปี พ.ศ. 2517 ให้มีการจัดตั้งโรงเรียนสำหรับสอนบุตรหลานชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการเฉพาะ จากเดิมที่เคยตั้งอยู่ภายในบริเวณสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งได้เป็นกรณีพิเศษ คือ โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ให้รับเฉพาะนักเรียนสัญชาติญี่ปุ่นเท่านั้น หลังจากนั้นเป็นเวลาประมาณ 10 ปี คณะรัฐมนตรีเห็นว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีชาวต่างประเทศทำงานอยู่ตามโครงการต่างๆ จำนวนมาก มีความจำเป็นที่จะต้องจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของชาวต่างประเทศเหล่านั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติในปี พ.ศ. 2526 อนุญาตให้มีการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 โรง โดยให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รับใบอนุญาต ทำให้โรงเรียนนานาชาติทั้งสิ้น 5 โรง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน , 2540)

ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทของโรงเรียนนานาชาติในสังคมไทย จะเห็นว่าปัจจุบันเป็นยุคที่โรงเรียนนานาชาติเริ่มมีความสำคัญและจำเป็นต่อสังคมไทยมากขึ้น นับตั้งแต่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สามารถขยายการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยได้เมื่อปี พ.ศ. 2534 และอนุญาตให้เด็กไทยสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติได้ทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการสนองความต้องการของผู้ปกครองคนไทยที่มีความประสงค์จะให้บุตรหลานได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีระบบการศึกษาแบบของต่างประเทศ ด้วยผู้ปกครองเหล่านี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวโน้มในเรื่องคุณภาพของบุคลากรในการประกอบอาชีพในอนาคต (สุขวิช รังสิตพล, 2538)

ข้อมูลโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น 

โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นเป็นโรงเรียนเอกชน ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ภายใต้การควบคุมของ สำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น

โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น หรือ โรงเรียนญี่ปุ่นเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งขอจัดตั้งในต่างประเทศตามกฏหมายรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นที่ต้องการให้การศึกษาภาคบังคับแก่เยาวชนญี่ปุ่นไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศ โรงเรียนประเภทเดียวกันกับโรงเรียนแห่งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดตั้งขึ้นทั้งหมดโดยประมาณ 95 แห่งทั่วโลก เพื่อให้บริการการศึกษาแก่เยาวชนญี่ปุ่นที่ต้องติดตามบิดามารดาเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศนั้นๆ และโรงเรียนที่จัดตั้งเป็นแห่งแรกในต่างประเทศ คือ โรงเรียนญี่ปุ่นประจำกรุงเทพฯ ซึ่งมีประวัติยาวนานตั้งแต่ครั้งก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง คือ จัดตั้งในปี ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) และต้องปิดไประหว่างสงคราม

หลังสงครามโลกสิ้นสุดจึงได้จัดตั้งขึ้นอีกครั้งเมื่อ 22 มกราคม 1956 (2499) โดยขออนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศไทย เปิดเป็นชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นเล็กๆขึ้นภายในบริเวณสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น มีจำนวนนักเรียน 28 คน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับและได้ขยายชั้นเรียนตามจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนได้ย้ายตามสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นไปทุกครั้งที่มีการโยกย้ายสถานที่ จนกระทั่งปี 1970 (2513) จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 570 คน สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจึงได้ขอร้องมายังสมาคมไทย-ญี่ปุ่น เมื่อเดือนมกราคม 1972 (2515) ขอให้ช่วยรับเป็นเจ้าของและดำเนินการยื่นคำร้องขอจัดตั้งโรงเรียนญี่ปุ่นกรุงเทพฯให้ถูกต้องทางสมาคมไทย-ญี่ปุ่นโดยพระยามไหสวรรค์นายกสมาคมได้ให้ความกรุณารับเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 1974 (2517) สมาคมไทย-ญี่ปุ่น จึงมีฐานะเป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาตและมีนายกสมาคมเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โดยได้รับการจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มาตรา 20 (1) เฉพาะกาล ภายใต้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฏร์ มาตรา 20 (1) เฉพาะกาล รับเฉพาะนักเรียนสัญชาติญี่ปุ่นที่ติดตามบิดารมารดาซึ่งเดินทางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่และพำนักชั่วคราวในพระราชอาณาจักรไทย และเปิดสอนตามระบบการศึกษาภาคบังคับญี่ปุ่น และเปลี่ยนแปลงเป็นมาตรา 15 (2) ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน เมื่อปี 1982 (2525) โรงเรียนจึงอยู่ในสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน นับแต่เมื่อเริ่มเปิดโรงเรียนในสถานทูตในปี พ.ศ. 2499 (1956) จนถึงปี พ.ศ. 2552 (2009) เป็นระยะเวลา 53 ปี 

นางสาวโกสุม เวศเกษม ได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้จัดการและครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน โรงเรียนดำเนินกิจการโดยคณะกรรมการบริหารจำนวน 8 คน และที่ปรึกษาอีกจำนวน 18 คน อันประกอบด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หอการค้าญี่ปุ่น สมาคมญี่ปุ่น สมาคมไทย-ญี่ปุ่น ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการไทย ผู้แทนจากสมาคมผู้ปกครองและครู ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้แต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร นับจากเริ่มเปิดโรงเรียนในสถานทูตญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 53 ปี นับจากการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชนจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 35 ปี

การศึกษาของญี่ปุ่น 

รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น และกฎหมายมูลฐานของการศึกษาของชาติ ปี 1949 ยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาญี่ปุ่นในปัจจุบัน หน่วยกลางที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาคือ กระทรวงศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 

ในระดับท้องถิ่นมีสภาการศึกษาจังหวัดและสภาการศึกษาเทศบาล สภาการศึกษาจังหวัดซึ่งมี 47 จังหวัด มีสมาชิก 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาจังหวัด โดยสมาชิกเหล่านี้จะอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ส่วนสมาชิกสภาการศึกษาเทศบาล ซึ่งมีมากกว่า 3,000 แห่ง มีจำนวน 3-5 คน ได้รับการแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรีด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเทศบาล มีวาระในตำแหน่งคราวละ 4 ปี เช่นกัน

ปัจจุบัน ญี่ปุ่นจัดการศึกษาด้วยระบบสายเดียวคือ เด็กในภาคบังคับทุกคนเรียนหลักสูตรเดียวกันหมดและทั้งระบบการศึกษาไม่มีการแบ่งแยกเด็กด้วยเกณฑ์ต่างๆ

ระบบการศึกษาของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น

การศึกษาญี่ปุ่นยังคงใช้ระบบ 6 – 3 – 3 – 4 คือการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี คือระดับประถมศึกษา 6 ปี และมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ทั้งนี้การศึกษาภาคบังคับเป็นการให้เปล่าทั้งหมด (อายุ 6 – 15 ปี) รัฐบาลส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นจะให้เงินช่วยเหลือพิเศษ เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่เด็กที่มาจากครอบครัวยากจนสำหรับในระดับมัธยมปลายหลักสูตร 3 ปี ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนสามัญและโรงเรียนในญี่ปุ่นจะจัดการศึกษาแบบสหศึกษา

ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นเน้นประสิทธิภาพและความเจริญของส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล สังคมสำคัญกว่าปัจเจกบุคคล นักเรียนถูกสอนให้ไม่รังเกียจการทำงานเพราะงานคือเกียรติยศ โรงเรียนถูกกำหนดให้ทำหน้าที่เป็นแหล่งฝึกฝนอบรมให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ระเบียบสังคมพร้อมกันนั้นก็ช่วย กรอง คนให้กับสังคมด้วย

1. การศึกษาระดับก่อนประถมหรือระดับอนุบาล

การศึกษาระดับนี้ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจและร่างกายให้แก่เด็กเล็ก โดยการจัดสภาพแวดล้อมให้กระตุ้นการศึกษา อายุของเด็กที่เข้าเรียนระดับนี้เริ่มตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป 

การศึกษาระดับก่อนประถมนี้ อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานการศึกษาทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนดมาตรฐานด้านอุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งวิธีการสอน

สำหรับรูปแบบการศึกษาในระดับนี้ นอกจากจะมีโรงเรียนอนุบาลแล้วยังมีศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวันซึ่งจัดขึ้นภายใต้กฎหมายสวัสดิการเด็ก ศูนย์เหล่านี้รับเลี้ยงเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี ในกรณีที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

2. การศึกษาระดับประถมศึกษา

การศึกษาสำหรับเด็กที่มีอายุ 6 – 12 ปี เพื่อการศึกษาชั้นแรกเป็นเวลา 6 ปี การศึกษาที่จัดให้เป็นการศึกษาที่จัดให้เป็นการศึกษาทั่วไป ซึ่งมุ่งเพื่อการพัฒนาสติปัญญาและร่างกาย กระทรวงศึกษาญี่ปุ่นเป็นผู้กำหนดมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรและตำราเรียน 

อย่างไรก็ตามโรงเรียนแต่ละแห่งสามารถจัดหลักสูตรของตนเอง โดยสอดคล้องกับแนววิชาการและประกาศที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสามารถประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงและท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่ตลอดจนระดับความสามารถ ความถนัดและอนาคตของเด็กนักเรียนในโรงเรียนของตน

3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษา ระดับประถมศึกษาต้องเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอีก 3 ปี การศึกษาในระดับนี้มุ่งให้การศึกษาทั่วไปแก่เด็กที่มีอายุ 13 – 15 ปี ตามระดับพัฒนาการทางสติปัญญาและร่างกาย ทั้งนี้จะจัดตามพื้นฐานการศึกษาที่เด็กได้รับในระดับประถมศึกษา

คำขวัญของโรงเรียน

เปิดใจให้กว้าง ร่าเริง เข้มแข็ง สนิทสนม คำขวัญประจำโรงเรียนเริ่มใช้เมื่อ 1 กันยายน 2505 มุ่งหวังที่จะสอนให้เติบโตขึ้น ด้วยความแจ่มใส ร่าเริง มีน้ำใจ ทำอะไรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุกสถานะการณ์ เป็นผู้ที่เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นที่รักใคร่ของทุกคนในโลกมีความเป็นสากลสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้กับทุกคน

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา

จุดมุ่งหมาย บริหารงานให้บรรรลุวัตถุประสงค์อย่างเปิดเผยให้ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองพอใจและกำหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ดังนี้

1.
มาโรงเรียนด้วยความรู้สึกปลอดภัย  ผู้ปกครองพอใจที่จะให้ลูกเข้าโรงเรียนที่มี ประสิทธิภาพและความเป็นสากล

2.
ประสงค์ให้นักเรียน

2.1
คิดเป็นและให้ความสำคัญกับผู้อื่น

2.2
กล้าคิด กล้าทำโดยตนเอง

2.3
มีสุขภาพจิตดีและร่างกายที่แข็งแรง

2.4
มีความเป็นสากล

หลักการบริหารโรงเรียน

การบริหารภายในโรงเรียนใช้งบประมาณจากค่าเล่าเรียนและเงินอุดหนุนบางส่วนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายและเงินเดือนของข้าราชการครูที่ส่งมาจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น โดยมาประจำสถานทูตและสถานทูตส่งมาช่วยสอนนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุ่นและให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น จึงกำหนดหลักการของหลักสูตรไว้ดังนี้

1.
เป็นการศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและเพิ่มพูนทักษะทุกด้าน

2.
เป็นการศึกษาที่เข้าใจกฏระเบียบของสังคมและความเป็นสากล เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทั้งครูและนักเรียนโดยการมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนไทยทุกระดับชั้น

3.
เป็นการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ให้การบริการแนะแนวศึกษาต่อทั้งขณะยังศึกษาอยู่และหลังจากจบการศึกษาแล้ว

4.
เป็นการศึกษาที่ผู้เรียนรู้คุณค่าของชีวิตและรู้จักรักษาชีวิตตนเอง

การจัดการศึกษา

โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น  ใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการซึ่งโรงเรียนนำมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับท้องถิ่นที่อยู่ โดยยึดหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุ่นเป็นแกน ใช้ระบบการศึกษาตามญี่ปุ่น 6-3-3-4 สำหรับการศึกษาภาคบังคับนั้นกำหนด 9 ปี โดยแบ่งเป็นประถมศึกษา 6 ปี และมัธยมศึกษา 3 ปี โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนเพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนญี่ปุ่นที่ติดตามบิดามารดาซึ่งเดินทางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพระราชอาณาจักรไทย โดยให้การศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษาภาคบังคับในประเทศญี่ปุ่นทุกประการซึ่งนอกจาก  จะมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแล้วยังเน้นและให้ความ สำคัญยิ่งในด้านจริยศึกษาและพลานามัยพร้อมทั้งเจริญรุดหน้าในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทั่วโลกด้วย และเนื่องจากโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย จึงได้ตระหนักและใช้โอกาสอันดีนี้ส่งเสริมความเข้าใจและให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนไทยและประเทศไทยแก่นักเรียนญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปรับตนเองให้ได้เข้าใจถึงความเป็น สากลได้อย่างแท้จริง และเพิ่มพูนประสบการณ์ของแต่ละคน จึงได้เพิ่มหรือปรับบางวิชาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เช่นเพิ่มวิชาภาษาไทยเป็นวิชาบังคับตั้งแต่ ป. 1 – ม. 3 สัปดาห์ละ 1 คาบ และเพิ่มวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละ 2 คาบ ตั้งแต่ชั้น ป.3 เป็นต้นไป และจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านกีฬาและวัฒนธรรมกับโรงเรียนไทยทุกระดับชั้น 

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนและครูมีความรู้ความเข้าใจในประเทศไทย วัฒนธรรมไทย ในด้านการพัฒนาการสอนของครูจัดให้มีการสอนเพื่อค้นคว้าวิจัยสำหรับครูใหม่และครูที่มากประสบการณ์เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ครูใหม่ได้นำไปปรับปรุงการสอน โดยผู้ประสงค์จะจัดสอนเพื่อทำการวิจัยจะต้องยื่นความประสงค์ตั้งแต่ต้นปีการศึกษาทุกปี รวมทั้งได้เชิญวิทยากรจากท้องถิ่นมาสอน เช่น การทำเครื่องปั้นดินเผา เซรามิคและเบญจรงค์ ย้อมผ้าฝ้าย โดยให้นักเรียนได้ลงมือทำเอง สำหรับครูจะใช้โอกาสตอนปิดภาคเรียน เพื่อเข้ารับการอบรมต่างๆ โดยเชิญวิทยากรจากวิทยาลัยในวังมาสอนการทำอาหารและขนม แกะสลักผัก พับผ้าเช็ดหน้า รวมทั้งการทัศนศึกษาของครู ซึ่งจะไปเยี่ยมชมโรงเรียนไทยและขอเข้าสอนด้วยในวิชา พละ ดนตรี และศิลปะต่างๆ ในท้องถิ่นที่ไปทัศนศึกษาทั้งภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้  สำหรับในกรุงเทพฯ ไปเข้าสอนวัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่น การจัดดอกไม้ การเขียนพู่กัน การทำอาหาร การชงชา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนจิตรลดาเป็นประจำทุกปี

การแบ่งระดับชั้นเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของญี่ปุ่น โรงเรียนกำหนดระดับชั้นดังนี้


ช่วงที่ 1 
:
ประถมศึกษาปีที่ 1-2


ช่วงที่ 2 
:
ประถมศึกษาปีที่ 3-4


ช่วงที่ 3 
:
ประถมศึกษาปีที่ 5-6


ช่วงที่ 4 
:
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

การกำหนดตารางเรียน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น แบ่งเป็น 3 ภาคเรียน ประกอบด้วย ภาคเรียนที่ 1 ช่วงเดือนเมษายน – สิงหาคม ภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือนกันยายน ถึง ธันวาคม และภาคเรียนที่ 3 ช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม โดยกำหนดเวลาเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.

จุดมุ่งหมายแต่ละระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 


1.กกเข้ากับทุกคนได้ดี

2.กกเรียนด้วยความสนุกสนาน

3.กกมีสุขภาพที่แข็งแรงและจิตใจที่ดีงาม

4.กกมีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย

ประถมศึกษาปีที่ 2


1.กกเข้ากับทุกคนได้ดี

2.กกสนใจที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

3.กกพยายามจนสำเร็จ

4.กกมีความสนใจที่จะเรียนภาษาไทยและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย

ประถมศึกษาปีที่ 3


1.กกให้ค้นพบจุดดีของตนเองและเพื่อน ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้

2.กกดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดี

3.กกตั้งเป้าหมายและพยายามให้บรรลุเป้าหมายโดยตนเอง

4.กกมีความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง

ประถมศึกษาปีที่ 4 


1.
ให้รู้จักเปรียบเทียบความคิดของตนเองกับความคิดของเพื่อนยอมรับในจุดที่เหมือนกันและจุดที่แตกต่างกัน เคารพในความคิดของผู้อื่น

2.กกตั้งเป้าหมายไม่กลัวแม้จะไม่บรรลุผลหรือผิดพลาด ยังคงตั้งใจที่จะแก้ไขและพยายามจนบรรลุผล

3.กกตั้งเป้าหมายและพยายามจนบรรลุผล ที่จะทำตนให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีจิตใจที่งดงาม

4.กกให้ความสนใจและให้ความสำคัญในความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ประถมศึกษาปีที่ 5 

1.กกรู้จักคิดว่าตนเองต้องทำอะไรบ้าง เข้าใจความรู้สึก, ให้ความสำคัญและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น

2.กกตั้งเป้าหมายในการเรียนด้วยตนเองและทำให้บรรลุเป้าหมาย

3.กกให้มีใจที่จะลองทำสิ่งที่แปลกและใหม่ ไม่ผิดหวังเมื่อผิดพลาด รู้จักพยายามแก้ไขและทำให้บรรลุผลสำเร็จ

4.กกเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนไทยและเรียนรู้จากการทำกิจกรรมนั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 

1.กกเรียนรู้ความดีของตนเองและผู้อื่น ช่วยเหลือและเคารพในความคิดของผู้อื่น

2.กกตั้งเป้าหมายในการเรียนและทำให้บรรลุผล

3.กกมีความฝันและพยายามให้เป็นไปตามความฝัน

4.กกมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนญี่ปุ่นพร้อมทั้งเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 1


1.กกทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นด้วยความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น

2.กกทำตามเป้าหมายที่ตนวางไว้จนบรรลุ

3.กกมีความอดทนและพยายามจนประสบผลสำเร็จ

4.กกใช้ชีวิตในประเทศไทยอย่างมีความรู้และได้ประโยชน์

มัธยมศึกษาปีที่ 2  

1.กกให้ความเคารพและความสำคัญต่อผู้อื่นตามบุคลิกภาพของผู้นั้น

2.กกเปิดใจให้กว้างและกล้าแสดงออกจนบรรลุเป้าหมาย

3.กกตั้งเป้าหมายตามสภาพร่างกายและจิตใจของตนเอง และพยายามจนถึงที่สุด

4.กกเข้าใจประเทศของตนเองและประเทศไทย และให้ความเคารพทั้งสองประเทศ

มัธยมศึกษาปีที่ 3


1.กกให้ความสำคัญต่อตนเองและผู้อื่น

2.กกตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและพยายามจนบรรลุผล

3.กกทำกิจกรรมด้วยร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจอันดีงาม

4.กกมีความสำนึกในความเป็นสากลและพยายามเข้าสู่ความเป็นสากล

สื่อการเรียนการสอน

โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นได้รับสื่อการเรียนการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นโดยตรงและสั่งซื้อเอง โดยพิจารณาจากสิ่งที่สามารถหาได้ภายในประเทศก่อน หากไม่มีสื่อและอุปกรณ์ที่ต้องการจึงสั่งซื้อจากญี่ปุ่น โดยมีการแจกหนังสือเรียนให้กับนักเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ในส่วนหนังสืออ่านนอกเวลาให้นักเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นได้จัดการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากทักษะปฏิบัติและพฤติกรรมทางการเรียนการทำกิจกรรมร่วมรวม 

การประเมินการเรียนในระดับประถมศึกษา จัดเป็น 3 ระดับ

การประเมินการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  จัดเป็น 5 ระดับ

หลักเกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษา

การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แบ่งเป็นประถม 6 ปี มัธยม 3 ปี จบชั้นประถม 6 และมัธยม 3 จะมีการแจกประกาศนียบัตร เรียนครบ 9 ปีจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับแสดง ดังตาราง 2

ตาราง
2 
แสดงการจัดหลักสูตรระดับประถมศึกษา และมาตรฐานชั่วโมงเรียนต่อปีของ

     

โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น

		วิชา/กิจกรรม

		ปีที่ 1

		ปีที่ 2

		ปีที่ 3

		ปีที่ 4

		ปีที่ 5

		ปีที่ 6



		ภาษาญี่ปุ่น

		272

		280

		235

		235

		180

		175



		สังคมศึกษา

		-

		-

		70

		85

		90

		100



		คณิตศาสตร์

		114

		155

		150

		150

		150

		150



		วิทยาศาสตร์

		-

		-

		70

		90

		95

		95



		สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

		102

		105

		-

		-

		-

		-



		ดนตรี

		68

		70

		60

		60

		50

		50



		วาดเขียน ศิลปะ

		68

		70

		60

		60

		50

		50



		การเรือน การฝีมือ

		-

		-

		-

		-

		60

		55



		พลศึกษา

		90

		90

		90

		90

		90

		90



		จริยศึกษา

		34

		35

		35

		35

		35

		35



		กิจกรรมพิเศษ

		34

		35

		35

		35

		35

		35



		ความเข้าใจในสากล

		-

		-

		35

		35

		40

		40



		สนทนาภาษาอังกฤษ

		-

		-

		70

		70

		70

		70



		ภาษาไทย

		35

		35

		35

		35

		35

		35



		ภาษาญี่ปุ่น เพิ่มเติม

		34

		35

		35

		35

		35

		-



		รวม

		851

		910

		980

		1,015

		1,015

		980





ตาราง
3
แสดงการจัดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมาตรฐานชั่วโมงเรียนต่อปี

		วิชา/กิจกรรม

		ปีที่ 1

		ปีที่ 2

		ปีที่ 3

		ปีที่ 4

		ปีที่ 5

		ปีที่ 6



		ภาษาญี่ปุ่น

		272

		280

		235

		235

		180

		175



		สังคมศึกษา

		-

		-

		70

		85

		90

		100



		คณิตศาสตร์

		114

		155

		150

		150

		150

		150



		วิทยาศาสตร์

		-

		-

		70

		90

		95

		95



		สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

		102

		105

		-

		-

		-

		-



		ดนตรี

		68

		70

		60

		60

		50

		50



		วาดเขียน, ศิลปะ

		68

		70

		60

		60

		50

		50



		การเรือน, การฝีมือ

		-

		-

		-

		-

		60

		55



		พลศึกษา

		90

		90

		90

		90

		90

		90



		จริยศึกษา

		34

		35

		35

		35

		35

		35



		กิจกรรมพิเศษ

		34

		35

		35

		35

		35

		35



		ความเข้าใจในสากล

		-

		-

		35

		35

		40

		40



		สนทนาภาษาอังกฤษ

		-

		-

		70

		70

		70

		70



		ภาษาไทย

		35

		35

		35

		35

		35

		35



		ภาษาญี่ปุ่น เพิ่มเติม

		34

		35

		35

		35

		35

		-



		รวม

		851

		910

		980

		1,015

		1,015

		980





ตาราง
4
แสดงกิจกรรมและตารางเวลาเรียนของโรงเรียน

		กิจกรรม

		เวลา



		เข้าห้องเรียนอ่านหนังสือ

		08.00 น. – 08.15 น.



		เช็คสุขภาพและส่งการบ้าน

		08.15 น. – 08.20 น.



		ชั่วโมงที่ 1

		08.25 น. - 09.10 น.



		ชั่วโมงที่ 2

		09.20 น. - 1.05 น.



		พัก 20 นาที

		01.05 น. - 10.25 น.



		  ชั่วโมงที่ 3

		10.30 น. - 11.15 น.



		  ชั่วโมงที่ 4

		11.25 น. - 12.10 น.



		ทานอาหารกลางวัน

		12.10 น. - 12.30 น.



		พักกลางวัน

		12.30 น. - 12.50 น.



		ทำความสะอาด

		12.50 น. - 13.10 น.



		ชั่วโมงที่ 5

		13.15 น. - 14.00 น.



		ชั่วโมงที่ 6

		14.10 น. - 14.55 น.



		นัดหมายก่อนกลับบ้าน

		15.05 น. - 15.20 น.



		รถโรงเรียนออก

		15.45 น.





อาคารและสถานที่

พื้นที่ของโรงเรียนจำนวน 18 ไร่ (28,800 ตารางเมตร) 

พื้นที่ของสนามกีฬา 9,970  ตารางเมตร

อาคารเรียน ประกอบด้วย อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 3 อาคาร, 7 ชั้น 1 อาคารและ อาคารจอดรถ 3 ชั้น 1 อาคาร สระว่ายน้ำ 50 เมตร 1 สระ ห้องประกอบการเรียนและห้องเรียนพิเศษอื่นๆ เช่นห้องดนตรี, ห้องศิลปะ, ห้องหัตถศึกษา, ห้องฉายภาพยนต์, ห้องกระจายเสียง, ห้องแนะแนว, ห้องวิทยาศาสตร์, ห้องการเรือน, ห้องการฝีมือ, ห้องสมุด, ห้องพยาบาล, ห้องคอมพิวเตอร์ ทั้งแผนกประถมและมัธยม ห้องจัดกิจกรรมเล็ก, ห้องประชุม

ห้องเรียนและห้องประกอบการเรียน รวมทั้งหมด 113 ห้องเรียน ประกอบด้วย

1. ประถม
58 
ห้องเรียน

2. มัธยม
17 
ห้องเรียน

3. นักเรียนบกพร่อง
 1 
ห้องเรียน

4. ห้องประกอบการเรียนอื่นๆ 
42 
ห้องเรียน

5. ห้องสมุด 
1 
ห้อง 

6. ห้องคอมพิวเตอร์ 
4 
ห้อง

7. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
3 
ห้อง

8. ห้องสื่อ-อุปกรณ์
10 
ห้อง

9. ห้องดนตรี
3 
ห้อง

10. ห้องศิลปะ
3 
ห้อง

11. ห้องการเรือน การครัว
2 
ห้อง

12. ห้องพักครู
3 
ห้อง

13. ห้องเอนกประสงค์
2 
ห้อง

14. ห้องแบบญี่ปุ่น
1 
ห้อง

15. ห้องหัตถกรรม
2 
ห้อง

16. ห้องพยาบาล
1 
ห้อง

17. ห้องแนะแนว
2 
ห้อง

18. ห้องกิจกรรมทางวิทยุและโทรทัศน์
2
ห้อง

19. ห้องสนทนาภาษาอังกฤษ
3 
ห้อง

ข้อมูลบุคลากรและผู้เรียน 

ผู้บริหารของโรงเรียน จำแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ 


1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้แก่ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษา จำนวน 26 ท่าน (แสดงดังตาราง 5 และ 6)

2. ผู้บริหาร ได้แก่ บุคลากรของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานครและ
ศรีราชา ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ครูใหญ่ รองครูใหญ่ฝ่ายประถม รองครูใหญ่ฝ่ายมัธยม ฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าครู หัวหน้าครูฝ่ายประถม1 หัวหน้าครูฝ่ายประถม2 หัวหน้าฝ่ายมัธยม หัวหน้าฝ่ายวิจัย หัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้าฝ่ายแนะแนว (แสดงดังตาราง 5 และ 6)

บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ครูผู้สอนชาวไทย และครูต่างชาติ โดยแยกออกเป็นข้าราชการครูที่รัฐบาลญี่ปุ่นส่งมาปฏิบัติหน้าที่ประจำที่สถานทูตและสถานทูตส่งมาช่วยสอน ครูที่ โรงเรียนว่าจ้างเองโดยผ่านองค์กรส่งเสริมการศึกษานอกประเทศญี่ปุ่นและครูชาวต่างชาติอื่น แสดงจำนวนครูผู้สอนของโรงเรียนสมาคมไทย- ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานครและศรีราชา ดังตาราง 5 และ 6 ตามลำดับ

ตาราง
5
แสดงจำนวนครูผู้สอนของโรงเรียนสมาคมไทย- ญี่ปุ่น 

		ระดับชั้น

		ตำแหน่งของครูผู้สอน

		รวม

		ผู้บริหาร



		

		ครูประจำชั้น

		ครูพิเศษ

		

		



		

		กรุงเทพ

		ศรีราชา

		กรุงเทพ

		ศรีราชา

		

		



		 ป.1

		12

		1

		6

		2

		21

		1. คณะกรรมการบริหาร

2. ผู้อำนวยการ 

3. ครูใหญ่ 

4. รองครูใหญ่ฝ่ายประถม

5. รองครูใหญ่ฝ่ายมัธยม 

6. ฝ่ายอำนวยการ 


7. หัวหน้าครู 


8. หัวหน้าครูฝ่ายประถม 1

9.  หัวหน้าครูฝ่ายประถม 2

10. หัวหน้าฝ่ายมัธยม 

11. หัวหน้าฝ่ายวิจัย 

12. หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

13. หัวหน้าฝ่ายแนะแนว 



		ป.2

		11

		1

		5

		1

		18

		



		ป.3

		10

		1

		7

		2

		20

		



		ป.4

		9

		1

		4

		1

		15

		



		ป.5

		8

		1

		9

		2

		20

		



		ป.6

		8

		1

		5

		1

		15

		



		ม.1

		9

		1

		6

		2

		18

		



		ม.2

		8

		1

		4

		1

		14

		



		ม.3

		8

		1

		8

		2

		19

		



		รวม

		83

		9

		54

		14

		160

		





หมายเหตุ: ครูพิเศษ ได้แก่ ครูดนตรี ครูภาษาอังกฤษ ครู ศิลปศึกษา ครูคหกรรม ครูคณิตศาสตร์ 
ครูภาษาไทย ครูว่ายน้ำ ครูบรรณารักษ์ ครูพยาบาล และครูสำหรับนักเรียนพิเศษ

ตาราง
6
แสดงข้อมูลผู้เรียนของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2553 

		ชั้นเรียน

		จำนวนนักเรียน (คน)

		รวมจำนวนนักเรียน (คน)



		

		กรุงเทพ

		ศรีราชา

		



		ประถมศึกษาปีที่ 1

		396

		24

		420



		ประถมศึกษาปีที่ 2

		339

		23

		362



		ประถมศึกษาปีที่ 3

		345

		27

		372



		ประถมศึกษาปีที่ 4

		319

		18

		337



		ประถมศึกษาปีที่ 5

		291

		15

		306



		ประถมศึกษาปีที่ 6

		250

		11

		261



		มัธยมศึกษาปีที่ 1

		194

		8

		202



		มัธยมศึกษาปีที่ 2

		179

		8

		187



		มัธยมศึกษาปีที่ 3

		157

		3

		160



		นักเรียนบกพร่อง

		8

		-

		8



		รวม

		2,478

		137

		2,615





งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยภายในประเทศ

พงศ์พันธ์ พันธุ์สวัสดิ์ (2546) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรตามการรับรู้ของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนที่สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนที่สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครรับรู้ว่าการพัฒนาบุคลากรใช้วิธีการต่างๆ หลายวิธี วิธีที่ใช้มากคือการศึกษาต่อ วิธีที่ใช้รองลงมาคือการสัมมนา การฝึกอบรม การปฐมนิเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษา ดูงาน การสอนงาน การส่งเสริมและพัฒนาการทำผลงานทางวิชาการ และการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการ ตามลำดับ ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ขาดงบประมาณในการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การจัดหาข่าวสารทางวิชากร บุคลากรไม่มีทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสัมมนา บุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก งบประมาณไม่เพียงพอ ผู้สอนงานมีเวลาไม่เพียงพอ เกณฑ์การประเมินในการส่งเสริมและพัฒนาการทำผลงานทางวิชาการค่อนข้างสูง ทำให้ครูไม่อยากทำ

บุญมี ธิอุต (2532) ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที่ชัดเจนคือ ผู้บริหารโรงเรียนขาดการติดตามผลการใช้หลักสูตรเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข โรงเรียนขาดวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองในการสนับสนุน การจัดซื้อแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน ครูไม่สนใจในการผลิตสื่อ ครูไม่จัดทำแผนการสอนและขาดการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนขาดการแนะนำความรู้ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดไม่ได้จำทำแผนในการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากขาดทักษะในการจัดการที่ดีโรงเรียนไม่มีงบประมาณในการพาคณะครูเพื่อไปศึกษาดูงานตามความต้องการในการพัฒนาได้ โรงเรียนขาดอุปกรณ์ที่ช่วยสอนด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยเสริมในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน

สิริ นะมหุต (2538) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานวิชาการตามลักษณะงานทั้ง 9 งานเป็นปัญหาระดับปานกลาง งานที่ครูอาจารย์ให้ความสนใจมากได้แก่ การจัดทำห้องเรียนและห้องประกอบสื่อ เช่น ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ส่วนปัญหาที่พบคือ การนิเทศงานวิชาการจัดทำได้ไม่ต่อเนื่องและสาเหตุเกิดจากครูขาดความรู้ด้านการนิเทศ รวมถึงด้านการวางแผนการจัดกิจกรรม

อัมพร ฟุ้งเฟื่อง (2540) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ได้มีการกำหนดเป้าหมายและมีการวางแผนไว้อย่างชัดเจน มีความพร้อมในเรื่องของหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร มีความพร้อมสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของวัสดุการเรียนการสอนตลอดถึงการส่งเสริมการนำไปใช้ มีห้องสมุดเป็นสัดส่วนและได้รับการสนับสนุนการจัดทำหนังสืออย่างเพียงพอ มีกิจกรรมการนิเทศเพื่อช่วยปรับปรุงการเรียนการสอนของครู รวมทั้งมีการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาของหลักสูตร

สมฤทธิ์ ศักดิ์เรือง (2540) ก็ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า มีการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนักเรียนและท้องถิ่นโดย ศึกษาปัญหา และความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่น จัดทำแผนการสอนดำเนินการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ในการพัฒนาวิชาการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับหลักสูตร ได้มีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่ากลุ่มประสบการณ์ที่เป็นปัญหาที่สุด คือกลุ่มทักษะ ซึ่งได้แก่ วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมให้ครูได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ครูจัดทำแผนการสอนพร้อมทั้งได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนา เพื่อเปรียบเทียบการประเมินผลการเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา และจากผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการด้านการจัดแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนอื่นๆ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ทั้งในและนอกโรงเรียน ทั้งบุคคลและสถานที่จัดทำทะเบียน แหล่งความรู้ รวมทั้งได้สำรวจสื่อการเรียนการสอน พบว่าไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่วนด้านการบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศการศึกษาอย่างเป็นระบบนั้น พบว่าการดำเนินการนิเทศยังไม่เป็นระบบขาดการติดตามและประเมินผล

กนิษฐา โชติปัทมนนท์ (2542) ได้ทำการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ผลการวิจัยพบว่า 1)การบริหารงานวิชาการในภาพรวมโรงเรียนไม่มีนโยบายหรือลักษณะเฉพาะในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมีการวางแผนวิชาการและอาจารย์มีส่วนร่วมในการวางแผนโดยการร่วมประชุมระดมสมอง การประเมินผลความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการใช้การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และสอบถามความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน โรงเรียนไม่มีการกำหนดนโยบายด้านคุณภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไม่มีผลกระทบต่อโรงเรียน โรงเรียนมีความพร้อมมากที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาฯ 2) จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของโรงเรียน คือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้กับพลเหล่าทหารแพทย์ และเพื่อผลิตนักเรียนนายสิบเหล่าทหารแพทย์ 3)การบริหารงานด้านหลักสูตร โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายด้านหลักสูตรตามนโยบายของกรมยุทธศึกษาทหารบกโดยมีความสอดคล้องกับวิชาชีพ หลักสูตรที่โรงเรียนใช้เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเองโดยได้รับอนุมัติจากกรมยุทธศึกษาทหารบก การประเมินหลักสูตรใช้การสอบถามจากผู้ที่จบการศึกษา และสอบถามจากผู้บังคับบัญชาของผู้ที่จบการศึกษา 4)การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนจัดแผนการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร จัดตารางสอนตามความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาที่สอน จัดครูเข้าสอนตามความถนัด แบ่งกลุ่มนักเรียนแบบคละ จัดหาแบบเรียนโดยจัดทำแบบเรียนขึ้นเองและจัดหาโดยงบประมาณของทางราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการอสนโดยให้นักเรียนประเมินอาจารย์ 5)การบริหารสื่อการเรียนการสอน การจัดหาสื่อการเรียนการสอนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการอื่นจัดหาโดยใช้เงินงบประมาณให้อาจารย์แต่ละคนผลิตขึ้นเองและได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า การประเมินการใช้สื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนประเมินการใช้สื่อและอาจารย์เป็นผู้ประเมินแหล่งความรู้ของโรงเรียนจากสถิติผู้มาใช้แหล่งความรู้ 6) การนิเทศการสอนใช้วิธีการประชุมก่อนเปิดหลักสูตรแต่ละหลักสูตร ให้คำปรึกษาหารือแก่อาจารย์และจัดอาจารย์ที่ประสบการณ์สาธิตการสอน การประเมินผลการนิเทศการสอนใช้การสังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารย์และพฤติกรรมของนักเรียน 7)การบริหารงานการวัดและประเมินผล การดำเนินงานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล มีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน กำหนดวิธีการประเมิน จัดทำสถิติเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนและกำหนดให้มีการรายงานผลเป็นระยะ โรงเรียนไม่มีการประเมินการดำเนินการด้านการวัดและประเมินผล

ในส่วนของปัญหาการบริหารงานวิชาการ พบว่าปัญหาในภาพรวม คือขาดแคลนงบประมาณ ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ อาจารย์มีความความเข้าใจและทักษะในการสอนไม่เพียงพอ ปัญหาการบริหารสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ สื่อการเรียนการสอนส่วนใหญ่ไม่ทันสมัยและขาดประสิทธิภาพ ขาดงบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ปัญหาการนิเทศการสอนคือไม่มีรูปแบบการนิเทศที่ชัดเจน และไม่มีการนิเทศภายในโรงเรียน ปัญหาการบริหารงานการวัดและประเมินผล ได้แก่ ไม่มีการวิเคราะห์ข้อสอบ แลเครื่องมือในการวัดประเมินไม่มีมาตรฐาน

อภิวันท์ นาเลาห์ (2545) ได้ทำการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารงานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของโรงเรียนประถมศึกษาสำนักงานการประถมศึกษาขอนแก่น พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาได้ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการพัฒนาบุคลากร มีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในด้านพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัยในชั้นเรียน และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนปัญหาและความต้องการในการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ งบประมาณฝ่ายวิชาการไม่เหมาะสม เห็นว่ามีปัญหาอยู่ในระดับมาก การดำเนินงานทางด้านวิชาการขาดการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ นักเรียนไม่มีโอกาสเลือกกลุ่มเรียนตามความต้องการ ความถนัดและความสนใจ การจัดการสอนแทนดำเนินการไม่สม่ำเสมอ การจัดการเรียนการสอนไม่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

แสงเดือน มาลีรักษ์ (2547) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านงานประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน งานหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ และงานห้องสมุดมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา มีปัญหาการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นงานด้านวัดผลประเมินผล งานประชุมอบรมทางวิชาการและงานการเรียนการสอนมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 3) ความต้องการในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับ ประถมศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความต้องการในการบริหารงานวิชาการมากเป็นอันดับแรกคือ การร่วมกันวางแผนการใช้หลักสูตรตลอดจนจัดทำเอกสารหลักสูตรให้แก่ครูอย่างเพียงพอและ มีความต้องการในการบริหารงานวิชาการเป็นลำดับสุดท้าย คือ การจัดห้องสมุดให้เอื้ออำนวยต่อการศึกษาค้นคว้าและบริการ

เพ็ญไพลิน เพียรเสมอ (2548) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ อยู่ในระดับมากกว่าทุกด้าน รองลงมาคือ การจัดดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน และงานด้านการจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 2) ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 ภาพรวมมีสภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะด้านการจัดดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน อยู่ในระดับปัญหาน้อยกว่าทุกด้าน รองลงมา ด้านการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการและการจัดการบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ถาวร ศรีเกตุ (2551) ได้ศึกษา การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ใน 4 งาน คือ งานบริหารหลักสูตร งานการสอนและการจัดการเรียนการสอน งานนิเทศการสอน และงานวัดและประเมินผลการเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า 2.1) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จำแนกตาม ระดับช่วงชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 2.2) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการสอน โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านงานบริหารหลักสูตร งานการสอนและการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนงานนิเทศการสอนไม่แตกต่างกัน

อรดี ติระตระกูลเสรี (2552) ได้ศึกษา สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามขนาดของโรงเรียน 
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