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บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
  ในการดําเนินการศึกษาการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
ฉะเชิงเทราครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีตางๆ จากเอกสาร  ตํารา  งานวิจัย 
ที่เกี่ยวของ  เพื่อนําเสนอในหัวขอดังนี้ คือ 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัคุณภาพการศึกษา 
2.2 แนวคดิเกีย่วกบัมาตรฐานการศึกษา 
2.3 แนวทางการประกันคณุภาพ และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2.4 การดําเนนิงานการพัฒนาคณุภาพ ภายในของสถานศึกษา 
2.5 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา 
 
2.1.1  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ 

ในการศึกษาเรื่องของ คุณภาพ  (Quality)  ไดมีผูใหความหมายเอาไว  หลายทาน 
ดังนี้ 

วิทยากร  เชียงกูล  (2537,  หนา 7 – 13)  กลาววา  คุณภาพ  หมายถึง  วิธีการวัด 
หรืออธิบายวา  สินคาชนิดหนึ่งชนิดใด  ทําหนาที่ไดดีหรือเลวเพียงใด 

วรภัทร  ภูเจริญ  (2544,  หนา 11 – 12)  ไดกลาวถึงคุณภาพวาเปนความพอใจของ
ลูกคาหรือตรงตามความตองการของลูกคา  ไมวาจะเปนความตองการจริงๆ  (Need)  หรือความหวัง 
(Expectation)  ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

วีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน (2539,  หนา 14)  ใหความหมายคุณภาพของสินคา 
(Product Quality)  หมายถึง ความสอดคลองกับขอกําหนด (Conformance to Requirement)   
ความเหมาะสมตอการใชสอย  (Fitness for Use)  ระดับของคุณประโยชนแหงคุณสมบัติของสินคา  
ที่เอื้ออํานวยตอผูใชสอยและตอบสนองตอความตองการที่ตั้งใจหรือคาดหวังกอนใชสอยสินคาหรือ
ผลิตภัณฑนั้นๆ  สวนคุณภาพของบริการ  (Service Quality)  คือ ความสอดคลองกับความตองการ
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ของลูกคา, ระดับความสามารถของบริการในการบําบัดความตองการของลูกคาและระดับ 
ความพึงพอใจของลูกคาหลังจากไดรับบริการ 

สมใจ  ลักษณะ  (2547,  หนา 274)  กลาววา  คุณภาพ  คือ  ลักษณะหรือสภาพ 
ที่แสดงถึงความดีงาม  ความเหมาะสม  ความนาพึงพอใจและความถูกตองทั้งปวงและคุณภาพ 
ภายในองคกรอาจครอบคลุมถึงคุณภาพของผลผลิต  คุณภาพของกระบวนการ และคุณภาพของ
ปจจัย 

สมศักดิ์  สินธุระเวชญ (2542,  หนา 158)  ใหความหมายของ คุณภาพวาหมายถึง 
การทําให ลูกคาพึงพอใจดวยการทําใหความตองการและความคาดหวังของลูกคาได รับ 
การตอบสนอง 

เยาวภา  สถาปตานนท  (2546, หนา 10)  สรุปความหมายของคุณภาพวา  คุณภาพ  
คือ  ความสมบูรณแบบของคุณลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ  บริการ  กิจกรรม และกระบวนการ
จัดการตางๆ ที่ตรงตามมาตรฐาน  บรรลุความตองการ  ทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 

Ishikawa (1985, หนา 45, 92)  กลาวถึงคุณภาพไว  2 ลักษณะ คือ ในความหมาย 
ที่แคบ หมายถึง  คุณภาพของสินคา  ในความหมายที่กวาง หมายถึง คุณภาพของการทํางาน  
คุณภาพของการบริการ  คุณภาพของสารสนเทศ  คุณภาพของกระบวนการ  คุณภาพของแผนก  
คุณภาพของบุคคล  คุณภาพของระบบ จะเห็นวาเมื่อเอยถึงคุณภาพโดยทั่วไปจะหมายถึงคุณภาพ
ของผลผลิตหรือของสินคานั่นเอง และนอกจากนี้ ถาจะพิจารณาถึงคุณภาพในวงกวาง  คุณภาพ 
จะรวมถึงคุณภาพของกระบวนการหรือขั้นตอนตางๆ ในการปฏิบัติงานขององคการ อันเปน
กระบวนการเปลี่ยนวัตถุดิบใหกลายเปนผลผลิตสุดทายที่มีคุณลักษณะตามที่มุงหวัง  ซ่ึงก็คือ 
คุณภาพของทั้งระบบขององคการนั่นเอง   

สรุปความหมายของคุณภาพ ไดวา  “คุณภาพ” หมายถึง  คุณลักษณะที่มุงหวัง 
โดยรวมของสินคา หรือบริการ ที่เกิดจากกระบวนการขั้นตอนตางๆ ขององคการ สงผลใหเกิด 
ความพึงพอใจตอผูรับบริการ 

2.1.2  แนวคดิเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา 
สําหรับคุณภาพการศึกษา เฉลิมชัย  หาญกลา  (2543, หนา 4)  ไดใหความหมายวา 

คุณภาพ  หมายถึง  คุณลักษณะของการจัดการศึกษา  ที่ เปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตร  
ที่กอใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ วามีความสอดคลองกับ 
ที่ไดกําหนดไวเปนอยางดี  ทั้งนี้ตองกอใหเกิดความพึงพอใจแกผูรับบริการ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา  หมายถึง กระบวนการหรือกลไกใดๆ  ที่จะรักษาไวซ่ึงคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน



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

 9

และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง นับวาเปนระบบที่สรางความมั่นใจตอสังคม  ผูปกครอง ลูกคา  
วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

สวนการดําเนินการเกี่ยวกับระบบคุณภาพของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
กรมวิชาการ ,  สํานักทดสอบทางการศึกษา  (2545,  หนา  14)  ได เสนอว า  ระบบคุณภาพ 
ของสถานศึกษาไดจากการวิเคราะหระบบงานทั้งหมดของสถานศึกษา  ทั้งนี้โดยยึดกิจกรรม 
ที่ดําเนินการกับผูเรียนเปนสําคัญ  สถานศึกษามีหนาที่หลัก คือ จัดการศึกษาใหแกผูเรียน ฉะนั้น 
กิจกรรมใดๆ ที่มิไดดําเนินการโดยมีผูเรียนเปนแกนหลัก  ถือเปนภาระหนาที่สนับสนุน  เพื่อให 
กิจกรรมหลักมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ระบบคุณภาพของสถานศึกษาจึงตองครอบคลุมตั้งแตการรับ 
ผูเรียนจนกระทั่งผูเรียนสําเร็จการศึกษาออกไป  ตลอดจนกิจกรรมที่มีบริการใหแกผูเรียนอีก 
ภายหลังที่ออกจากสถานศึกษาไปแลว  โดยแนวคิดการจัดการคุณภาพทั้งระบบ  เนนความพึงพอใจ
ของลูกคา  การปองกันมากกวาการแกไข และคุณภาพมิใชส่ิงที่จะเกิดขึ้นไดจากการทํางานไปวันๆ  
คุณภาพตองไดรับการจัดการใหเกิดขึ้นในทุกขั้นตอน  นับตั้งแต การวิเคราะหความตองการ   
การออกแบบ  การจัดหาทรัพยากร  การวางแผน  การดําเนินงาน  การตรวจสอบการดําเนินงาน   
การปรับปรุงแกไข  การอนุมัติการเรียน และการจบหลักสูตร  การรายงานผล  นอกจากนี้ไดเสนอ 
วงจรกิจกรรมสําคัญของการจัดการคุณภาพทั้งระบบของสถานศึกษา  ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
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ภาพ 2  วงจรการจัดการคุณภาพทั้งระบบของสถานศึกษา 
(ที่มา : กรมวิชาการ, สํานักทดสอบทางการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 14)   

 
กลาวไดวา คุณภาพของสถานศึกษา หมายถึง  คุณภาพของการดําเนินงานตาม 

กระบวนการ  หรือขั้นตอนการดํา เนินงานตางๆ  ของสถานศึกษา  อันเปนกระบวนการ 
ในการเปลี่ยนวัตถุดิบ ไดแก  ตัวนักเรียน ใหเปนผลผลิตที่มีคุณลักษณะตามที่มุงหวัง เปนไป 
ตามมาตรฐานของหลักสูตร  กอใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  และความพึงพอใจ 
แกผูรับบริการ  นอกจากนี้คุณภาพของสถานศึกษาจะตองมีขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุม 
ตั้งแตการรับผูเรียน  จนกระทั่งผูเรียนสําเร็จการศึกษาออกไป รวมทั้งการใหบริการภายหลัง 
จากที่ผูเรียนออกจากสถานศึกษาไปแลว  โดยเนนความพึงพอใจของลูกคา  และใชหลักการปองกัน
มากกวาการแกไข   ซ่ึงสถานศึกษาตองดําเนินการจัดการคุณภาพใหเกิดขึ้นในทุกขั้นตอน 
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ของการดําเนินงาน  โดยใชกิจกรรม  การฝกอบรม   การควบคุมคุณภาพ  การปฏิบัติการแกไข 
ขอบกพรอง และการตรวจติดตาม ทําเปนวงจรตอเนื่องไปตลอดในทุกๆ กิจกรรม 
 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา 
 
2.2.1  แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา 

กองวิชาการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, กระทรวง 
ศึกษาธิการ (2537, หนา 8 – 9)  กลาวถึง  เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาที่จัดทําขึ้นนี้   
มีองคประกอบสําคัญ  2 องคประกอบ คือ 

1)  มาตรฐาน  คือ  สภาพที่พึงประสงคซ่ึงระบุถึงสภาพของโรงเรียนหรือวิธีการ
ดําเนินงานของโรงเรียน และคุณภาพของสภาพหรือการดําเนินงานนั้น 

2)  ตัวบงชี้  คือ  รายละเอียดของมาตรฐานแตละมาตรฐาน  ซ่ึงระบุแนวทาง 
การพัฒนาโรงเรียนเพื่อใหบรรลุตามมาตรฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, สํานักทดสอบทางการศึกษา (2540, หนา 1 – 2)  
ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวบงชี้การศึกษาขั้นพื้นฐานดานผลผลิต  ปจจัย และ 
กระบวนการ  โดยใหความหมายของมาตรฐานการศึกษา ไวดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษา หมายถึง  ขอกําหนดทางการศึกษาที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงคของสิ่งนั้น  แบงเปน  3 ดาน คือ 

1)  มาตรฐานการศึกษา  ดานผลผลิต หมายถึง คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้น 
ในตัวผูเรียนตามจุดหมายของหลักสูตร 

2)  มาตรฐานการศึกษา ดานปจจัย  หมายถึง  คน อุปกรณ งบประมาณ สถานที่ 
เทคโนโลยีที่จําเปนตองมี ตองใช เพื่อนําไปสูผลผลิตที่มีคุณภาพ 

3)  มาตรฐานการศึกษา ดานกระบวนการ  หมายถึง ระบบ  วิธีการ  เทคโนโลยี 
เชิงระบบที่มีประสิทธิภาพ 
   ดังแสดงองคประกอบคุณภาพมาตรฐานไวดังนี ้
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ภาพ 3  องคประกอบคุณภาพมาตรฐาน 
(ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ,  สํานักทดสอบทางการศึกษา,  2540,  หนา 2) 

 
นาตยา  ปลันธนานนท (2545,  หนา 1 – 2)  กลาววา  คําวา “มาตรฐาน”  ในบริบท

ของมาตรฐานการศึกษา (Standard-Base Education)  มีความหมายหลายอยาง โดยทั่วไปมาตรฐาน 
ในทางวิชาการ (Academic Standard)  เปนส่ิงที่อธิบายวา อะไรที่ผูเรียนทุกคนควรรู และสามารถ 
ทําไดเมื่อถึงชวงเวลาที่กําหนดไว  และคําที่แตกตางกันอยูในการใชคําวา มาตรฐาน และมี 
ความหมายเกี่ยวของใกลชิดกันมาก คือ  ในบริบทของคําวา “มาตรฐานสาระความรู”  (Content 
Standard  หรือ Curriculum Standard)  และ  “มาตรฐานความสามารถ”  (Performance Standard)  
มาตรฐานสาระความรู  มีความหมายถึงส่ิงที่ควรสอนผูเรียน อะไรที่ผูเรียนควรรูและควรทําได 
(What to know and be able to do)  เปนมาตรฐานนําไปสูการพัฒนาหลักสูตร  การวัดและ 
ประเมินผลผูเรียน  สวนมาตรฐานความสามารถ เปนตัวบงชี้วา ผูเรียนมีความสามารถในการทํางาน
ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานสาระความรูนั้นไดดีเพียงไร  มาตรฐานความสามารถจึงขึ้นอยูกับมาตรฐาน
สาระความรูดวย  

ครู 
ผูบริหาร 
บุคลากร 

หลักสูตร  เอกสาร 
หลักสูตรสื่อการเรียนการสอน 

สถานที่  ขอมูล 

บริหาร 
 
 
 
 

เรียน - สอน 

    ปจจัย    ผลผลิต 
ความคาดหวัง 
ของหลักสูตร 

ผูปกครอง 
ชุมชน / ภาครัฐ / 

เอกชน 

ระเบียบ 
คําสั่ง 

แนวปฏิบัติ 

กระบวนการ 
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มาตรฐานการศึกษา เปนการกําหนด ตัวบงชี้ หรือ คุณสมบัติที่พึงประสงคของ 
การจัดการศึกษา แบงออกไดเปน  3 ดาน คือ  

1)  มาตรฐานการศึกษา  ดานผลผลิตหรือดานผู เ รียน  หมายถึง คุณลักษณะ 
ที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  เนนพัฒนาการดานรางกาย  จิตใจ 
สติปญญา และสังคม  เพื่อใหเปนคนดี มีความสามารถตามศักยภาพ และมีความสุข  

2)  มาตรฐานการศึกษา ดานกระบวนการ หมายถึง ระบบ วิธีการ  เทคโนโลยี 
เชิงระบบที่มีประสิทธิภาพ  เนนดานกระบวนการบริหารจัดการ และกระบวนการจัดการเรียน 
การสอน 

3)  มาตรฐานการศึกษา ดานปจจัย หมายถึง  คุณลักษณะหรือความพรอมของคน  
อุปกรณ  งบประมาณ  สถานที่  เทคโนโลยีที่จําเปนตองมี เพื่อนําไปสูผลผลิตที่มีคุณภาพ 

สําหรับมาตรฐานการศึกษา ที่ใชประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรกภายในวันที่ 20 
สิงหาคม พ.ศ. 2548  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544 ก, หนา 5 – 6)  โดย 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  3  ดาน  จํานวน  14  มาตรฐาน  
ไดแก 

ดานผูเรียน  ประกอบดวย 
มาตรฐานที่  1  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
มาตรฐานที่  4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห   

มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน 
มาตรฐานที่  5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่  6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู 

และพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง 
มาตรฐานที่  9  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
มาตรฐานที่  10  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
มาตรฐานที่  12  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 
ดานผูบริหาร  ประกอบดวย 
มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการจัดองคกร / โครงสรางการบริหารงานอยางเปน

ระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 
มาตรฐานที่  14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน 

ในการพัฒนาการศึกษา 
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มาตรฐานที่  18  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน  โดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรฐานที่  20  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน  มีส่ือ 

การเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 
ดานผูสอน  ประกอบดวย 
มาตรฐานที่ 22  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มาตรฐานที่  24  ครูมีวุฒิ / ความรู  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครู

เพียงพอ 
กลาวโดยสรุป  มาตรฐานการศึกษา  คือ  สภาพที่พึงประสงคซ่ึงระบุถึงสภาพ 

ของโรงเรียน หรือวิธีการดําเนินงานของโรงเรียน และคุณภาพของสภาพหรือการดําเนินงานนั้น  
หรือหมายถึง ขอกําหนดทางการศึกษาที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของสิ่งนั้น  แบงเปน  
3 ดาน คือ 

1)  มาตรฐานการศึกษาดานผลผลิต  หมายถึง  คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้น 
ในตัวผูเรียนตามจุดหมายของหลักสูตร 

2)  มาตรฐานการศึกษาดานปจจัย  หมายถึง  คน อุปกรณ งบประมาณ  สถานที่ 
เทคโนโลยี ที่จําเปนตองมี ตองใช  เพื่อนําไปสูผลผลิตที่มีคุณภาพ 

3)  มาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการ  หมายถึง ระบบ  วิธีการ  เทคโนโลยี 
เชิงระบบที่มีประสิทธิภาพ 

2.2.2  ประโยชนของการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
การกําหนดมาตรฐานการศึกษา นับวามีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง กอใหเกิด

ประโยชนได ดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ,  สํานักทดสอบทางการศึกษา,  2540,  
หนา 1 – 2) 

1)  ทําใหสถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนวา ในการที่จะทําใหผูเรียน 
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  กระบวนการบริหาร  กระบวนการเรียนการสอน  จะตองจัดการ
อยางไร  โรงเรียนจะตองมีการควบคุมคุณภาพอยางไร  การทํางานใหเปนมาตรฐาน จะตอง 
ดําเนินการอยางไร 

2)  ทําใหกรมเจาสังกัดมีแนวทางในการจัดปจจัยความพรอมดานตางๆ ให 
สถานศึกษาพึงมีพึงไดตามมาตรฐานที่กําหนด 
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3)  เปนการกําหนดความสําเร็จขั้นต่ําที่ควรจะทําได 
4)  เปนการปองกันการเลื่อนไหลกลับไปยังมาตรฐานเกาที่ต่ํากวา 
5)  ทําใหสะดวก  ในการที่จะกํากับ ตรวจสอบ และประเมิน 
สรุปไดวาประโยชนของการกําหนดมาตรฐานการศึกษาทําให ทุกฝายที่เกี่ยวของ

เห็นไดชัดเจนวา  จุดหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนอยางไร  สามารถติดตามตรวจสอบวา
ผลที่เกิดขึ้น สําเร็จตามที่คาดหวังหรือไม และสามารถคาดการณถึงความสําเร็จในอนาคตได 

 

2.3  แนวทางการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
2.3.1  ความหมายและแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

1)  ความหมายของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มีผูใหความหมาย และเสนอแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

เอาไวดังนี้ 
สํานักการศึกษา (2543, หนา 10)  ใหความหมายวา  การประกันคุณภาพภายใน   

หมายถึง  การประเมินตนเอง และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของ 
โรงเรียนจากภายใน  โดยบุคลากรของโรงเรียน สํานักงานเขต/กลุมสํานักงานเขต และกรุงเทพ- 
มหานคร 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2543, หนา 9)  ให 
ความหมายวาการประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง  การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโรงเรียน  โดยบุคลากรของสถานศึกษา   
หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่ดูแลสถานศึกษานั้น 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545, หนา 9)  ใหคําอธิบายวา       
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนกระบวนการที่บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษารวมกัน 
วางแผน   กําหนดเปาหมาย และวิธีการลงมือทําตามแผนในทุกขั้นตอนมีการบันทึกขอมูล 
เพื่อรวมกันตรวจสอบผลงาน หาจุดเดน จุดที่ตองปรับปรุงแลวรวมกันปรับปรุงแผนงานนั้นๆ    
โดยมุงหวังใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เนนคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)  
(ม.ป.ป., หนา 7)  ใหความหมายวา  การประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง  กระบวนการบริหาร 
ที่สถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  ทั้งการวางแผน  กําหนดเปาหมาย และวิธีการ  ลงมือทํา
ตามแผน ประเมินผลและปรับปรุงแกไขเพื่อพัฒนาคุณภาพ และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
เปนประจําทุกป 
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กลาวโดยสรุปวา  การประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง  กระบวนการบริหาร 
ที่สถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  ทั้งการวางแผน  กําหนดเปาหมาย และวิธีการ  โดยมี 
การประเมินตนเอง การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจากภายใน  
ที่สถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  เพื่อใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
ที่กําหนด 

2)  แนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
สําหรับแนวทางในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไดมีผูเสนอแนะ

เอาไวหลายทานดังนี้ 
เฉลิมชัย  หาญกลา (2543, หนา 6 – 7)  กลาววา  วิธีการที่ใชในการประกัน 

คุณภาพการศึกษาที่ปฏิบัติกันมาแลวอยางเปนผล ไดแก การรับรองวิทยฐานะ (Accreditation)   
การใชระบบตัวบงชี้ ผลการปฏิบัติงาน (Performance Indicator System)  การจัดอันดับ (Ranking)  
การบริหารแบบมุงคุณภาพทั้งองคกร (TQM)  ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000  การควบคุม 
คุณภาพ (Quality Control)  การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing)  การประเมินคุณภาพ 
(Quality Assessment)  การเปรียบเทียบกับองคกรคูแขง (Benchmarking)    

เก็จกนก  เอื้อวงศ (2543, หนา 19)  กลาวถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
มีอยูดวยกัน 3 ระบบหลัก คือ ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000  ระบบ TQM  และระบบที่ใช
ดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จ (KPI)  และหากพิจารณาถึงระบบยอยๆ  ภายในก็จะพบวาสวนใหญประกอบดวย 
3 ระบบยอย  คือ  ระบบการควบคุมคุณภาพ  ระบบการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ  และระบบการ
ประเมินคุณภาพ  ทั้ง  3  ระบบยอยนี้  โรงเรียนตองดําเนินการภายในโรงเรียน โดยอาจกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินงาน  ดังนี้ 

(1)  การศึกษาเตรียมการ 
(2)  การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
(3)  การนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช 
(4)  การตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา 
(5)  การพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน 
(6)  การเตรียมการรับการประเมินจากภายนอกสถานศึกษา 
ทั้งนี้   การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  เปน

กระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน  โดยบุคลากรของโรงเรียนหรือผูเกี่ยวของ 
ตลอดจนหนวยงานตนสังกัด เปนการดําเนินงานเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศเพื่อมาปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
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กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  (2545 ก,  หนา 24 – 25)  ไดกําหนดขั้นตอน
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว ดังนี้ 
 (1)  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ      
  (2)  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
  (3)  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  (4)  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  (5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
  (6)  การประเมินคุณภาพการศึกษา 
  (7)  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
  (8)  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

กรมสามัญศึกษา (ม.ป.ป., หนา 11)  ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาไว  ดังนี้ 
 (1)  การศึกษาและการเตรียมการ 
  (2)  การวางแผนประกันคุณภาพการศึกษา 
  (3)  การนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช 
  (4)  การตรวจสอบ และการทบทวนคุณภาพการศึกษา 
  (5)  การพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  (6)  การเตรียมรับการประเมินจากองคกรภายนอก 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543, หนา 12)  ไดกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว  ดังนี้ 
 (1)  การจัดทําธรรมนูญโรงเรียน / แผนพัฒนาการศึกษา  
 (2)  การจัดทําแผนปฏิบตัิการ 
 (3)  การนําแผนไปใช 
 (4)  การประเมินตนเอง 
 (5)  การสรุปผลการดําเนินการ 
 (6)  การรายงานชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545, หนา 13) ไดกําหนดขั้นตอน
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว  3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 (1)  ขั้นเตรียมการ 
 ก.  เตรียมความพรอมของบุคลากร 
 ข.  แตงตั้งกรรมการที่รับผิดชอบ 
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  (2)  ขั้นดําเนินงาน 
  ก.  วางแผนปฏิบัติงาน (Plan) 
  ข.  ดําเนินการตามแผน (Do) 
  ค.  ตรวจสอบการประเมินผล (Check) 
  ง.  การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Action) 
  (3)  ขั้นการรายงาน  
 จัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําป 

กลาวโดยสรุป  ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
คือลําดับของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เร่ิมตั้งแตการเตรียมความพรอม
ของบุคลากร  การแตงตั้งกรรมการ  การวางแผน  การดําเนินการตามแผน   การตรวจสอบ 
ประเมินผล  การนําผลมาปรับปรุงงาน และการจัดทํารายงานประเมินตนเอง / รายงานประจําป 

2.3.2  ความหมาย และแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
1)  ความหมายของการประเมินคุณภาพภายใน 

ในเรื่องการประเมินคุณภาพภายใน มีผูใหความหมายไวดังนี้  สมคิด  พรมจุย  
และ สุพักตร  พิบูลย  (2544, หนา 12)  ใหความหมายของการประเมินผลภายในวา  การประเมินผล
ภายใน (Internal Evaluation)  หมายถึง  การบวนการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบ 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหนวยงานที่กระทําโดยบุคคลในหนวยงานหรือผูเกี่ยวของ 
อยางตอเนื่อง  เพื่อใหไดขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนด  ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินงานและควรทําเปนกิจกรรมหนึ่งในขัน้ตอน
และการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง   

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  (2541, หนา 223)  ใหความหมายของการประเมินตนเอง
ไววา  “การประเมินตนเองเปนกระบวนการใชปญญาพิจารณาใครครวญ  ตรวจหาเหตุผล และ 
ตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํา  เพื่อคิดคนวิธีการปรับปรุงแกไขและชื่นชมกับผลงานเพื่อเปน 
พลังใจสรางสรรคงานตอไป” 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544 ข, หนา 7)  ใหความหมาย
ของการประเมินผลภายในวา  การประเมินผลภายใน  คือ  กระบวนการประเมินผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานที่กระทําโดยบุคลากรในหนวยงานหรือผูเกี่ยวของอยางตอเนื่อง  เพื่อใหไดขอมูลที่
ชวยในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด  ถือเปนกระบวนการ
ตรวจสอบการทํางานของตนเอง  (Self  Evaluation)  และควรทําเปนกิจกรรมหนึ่งในขั้นตอน
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง   
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544 ข, หนา 25 – 158) ได
ออกแบบระบบการประเมินผลภายในสถานศึกษา ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ  ดังนี้ 

(1)  การเตรียมความพรอมดานบุคลากร  ดานบุคคล และทรัพยากรอื่นๆ   
รวมทั้งตั้งคณะทํางานการประเมินผลภายในสถานศึกษา และกําหนดบทบาทหนาที่ที่ตอง 
รับผิดชอบ 

(2)  การศึกษาสภาพและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
(3)  การทําความเขาใจกับบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับสภาพและผล 

การดําเนินงานของสถานศึกษา 
(4)  กําหนดวัตถุประสงคของการประเมินมาตรฐานและตัวบงชี้ที่ใชในการ

ประเมิน 
(5)  การกําหนดกรอบการประเมิน 
(6)  การกําหนดเกณฑการประเมิน 
(7)  การกําหนดวิธีการที่ใชในการประเมิน 
(8)  การวิเคราะหขอมูล 
(9)  การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของสถานศึกษา 
(10)  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
(11)  การทํารายงานผลการประเมินตนเอง 
(12)  การใชประโยชนจากการประเมินตนเอง 
นอกจากนี้ สมคิด  พรมจุย และ สุพักตร  พิบูลย  (2544, หนา 23 – 24)  ยังได

เสนอขั้นตอนการประเมินผลภายในออกเปน  3 ขั้นตอนใหญๆ คือ 
(1)  ขั้นวางแผน / เตรียมการประเมิน : ใหตอบคําถามและเตรียมการในแตละ

ประเด็นตอไปนี้ 
ก.  ใครคือผูประเมิน : บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเปนผูประเมินประกอบดวย 

ผูบริหาร  บุคลากรในสถานศึกษา  ทั้งครู  อาจารย  และเจาหนาที่  นักเรียน  ชุมชน  และผูปกครอง  
และกําหนดบทบาหนาที่ของแตละคน 

ข.  ทําไมจึงตองประเมิน : สรางความเขาใจ และสรางความตระหนักใน
ความจําเปนและความสําคัญของการประเมิน 

ค.  ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ผานมาเปนอยางไร : ทบทวนสภาพ
และผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

ง.  ประเมินอะไร : กําหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ 
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จ.  ประเมินเพื่ออะไร : กําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน 
ฉ.  จะประเมินอยางไร : ออกแบบการประเมิน 

ก)  กําหนดจุดประสงคของการประเมิน 
ข)  กําหนดมาตรฐานการศึกษา / ตัวบงชี้ 
ค)  กําหนดแหลงขอมูล / ผูใหขอมูล 
ง)  กําหนดเครื่องมือที่ใชในการประเมิน 
จ)  การเก็บรวบรวมขอมูล 
ฉ)  การวิเคราะหขอมูล 
ช)  กําหนดเกณฑในการประเมิน 

(2)  ดําเนินการตามแผน : ดําเนินการประเมินโดยการปฏิบัติในลักษณะ 
ตอไปนี ้

ก.  พัฒนาเครือ่งมือที่ใชในการประเมิน 
ข.  เก็บรวบรวมขอมูล 
ค.  กระตุนกาํกับการประเมนิผลภายในใหเปนไปตามแผนที่วางไว 
ง.  วิเคราะหจดุแข็งและจุดออนของสถานศึกษา 
จ.  รายงานผลการประเมินโดยสรุปจุดแข็งและจุดออนของสถานศึกษา

และเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ 
(3)  วางแผนและพัฒนาตอเนื่อง : ดําเนินการพัฒนาตอเนื่องในลักษณะตอไปนี้ 

ก.  วางแผนการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานของสถานศึกษาในสวนที่
เปนจุดออนอาจทําเปนโครงการหรือแผน  สวนจุดแข็งก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ 

ข.  ดําเนินการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ค.  ตรวจสอบผลการดําเนินงานหรือประเมินผลภายในอีก กรองวาเปนไป
ตามเปาหมายที่ตองการใหบรรลุผลหรือไม  ซ่ึงเปนการยอนกลับไปทาํงานตามขั้นตอนที่ 4 – 13 
จากนั้นจึงดําเนินการประกันคุณภาพจากภายนอก เพื่อรับรองมาตรฐาน  

สรุปไดวา การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  หมายถึง กระบวนการ
ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ที่กระทําโดยบุคลากรในหนวยงานหรือผูเกี่ยวของ 
อยางตอเนื่อง  โดยการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหนวยงาน โดยกระทํา 
อยางตอเนื่อง เพื่อใหไดขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 
ตามที่กําหนด และพรอมที่จะไดรับการตรวจสอบหรือประเมินจากภายนอก 
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2.4  การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 2.4.1  แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  วิโรจน  ศรีโภคา และคนอื่นๆ  (2544,  หนา 11 – 12)  ไดเสนอแนวทางในการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  ของโรงเรียน 
วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎรศึกษาลัย)  เสนอวา หนาที่ของคณะผูรับผิดชอบ  
ตองกําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาคุณภาพตามสาระสําคัญของมาตรฐานในความรับผิดชอบ 
ทั้ง  14 มาตรฐาน รวมทั้ง กําหนดแผนดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ 
เปนขั้นตอนเรียงลําดับ  นับแตเริ่มตนจนถึงขั้นสุดทายของกระบวนการทํางาน  และ พิจารณา 
ตัวบงชี้ของมาตรฐานในแตละตัวบงชี้นั้น  จะตองทํากิจกรรมอะไรบาง  และกิจกรรมนั้นจะตอง
สรางเครื่องมือ  เพื่อวัดผลสําเร็จของงานไดอยางไร  รวมทั้งไดเสนอแผนการดําเนินการพัฒนา 
คุณภาพดังนี้ 
 

 
1. แตงตั้งกรรมการรับผิดชอบตามมาตรฐาน 

2. ศึกษามาตรฐาน  คุณภาพและเอกสารคณุภาพทีเ่กีย่วของ 

3. กําหนดกรอบความคิดในการพัฒนาคุณภาพภายในตามตัวบงชี ้

4. กําหนดกิจกรรมที่ตองจัดทําตามขอระบุในแตละตัวบงชี้ 

5. สรางเครื่องมือวัดและประเมินผล 

6. ปฏิบัติงานตามกิจกรรมทีก่ําหนด 

7. ประเมินผลการดําเนนิงานตามกิจกรรม 

8. สรุปและรายงานผลตอผูอํานวยการโรงเรียน 
 

ภาพ 4  แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ 
(ที่มา : วิโรจน  ศรีโภคา,  2544, หนา 12) 
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  สรุปการจัดทําแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพภายใน  ประกอบดวยการแตงตั้ง 
ผูรับผิดชอบเพื่อกําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาคุณภาพตามสาระสําคัญของมาตรฐานจัดทํา 
แผนการดําเนินงานเปนลําดับขั้นตอน  ตั้งแตศึกษามาตรฐานและตัวบงชี้  กําหนดกิจกรรมปฏิบัติ  
สรางเครื่องมือวัดผลสําเร็จของงานประเมิน  สรุป และรายงาน 
 2.4.2  กิจกรรม / โครงการ การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพภายใน 

การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการดําเนินงานมากขึ้น 
จําเปนที่สถานศึกษาตองทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของมาตรฐานและตัวบงชี้ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ซ่ึงไดมีการปรับปรุงตัวบงชี้ใหมใหเปน
รูปธรรมมากขึ้น มี 14 มาตรฐาน 75 ตัวบงชี้  แยกเปนมาตรฐานดานผูเรียน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบงชี้  
มาตรฐานดานผูบริหาร  5  มาตรฐาน  22  ตัวบงชี้  และมาตรฐานดานผูสอน  2  มาตรฐาน  18  ตัวบงชี้ 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547)  ดังมีรายละเอียดจําแนก 
รายมาตรฐาน ดังนี้ 

1)  มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 
ที่พึงประสงค  ประกอบดวยตัวบงชี้  ดังนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 1  ผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ    
ตัวบงชี้ท่ี 2  ผูเรียนมีความประหยัด   
ตัวบงชี้ท่ี 3  ผูเรียนมีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผและเสียสละเพื่อสวนรวม   
ตัวบงชี้ท่ี 4  ผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต   
จากการวิเคราะหเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐานนี้   
สถานศึกษาควรจัดใหมีกิจกรรม / โครงการ ดังตอไปนี้  ใหผูเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ ไดแก 
กิจกรรมที่ทําใหผูเรียนไดปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา  ไดทํางานที่ครูมอบหมาย  ไดปฏิบัติ
ตนใหเปนคนที่สุภาพเรียบรอย  มีสัมมาคารวะและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร  ใหผูเรียน 
มีความประหยัด  ไดแก ใหผูเรียนใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียน และอุปกรณการเรียน 
อยางประหยัดและรูคุณคา  ผูเรียนตองรูจักออมทรัพยหรือฝากเงิน  ใหผูเรียนมีความเมตตากรุณา  
เอื้อเฟอเผ่ือแผ และเสียงสละเพื่อสวนรวม  ไดแก มีกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดรวมบริจาคทรัพย 
เพื่อสวนรวมและเพื่อผูอ่ืน  ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม  การพัฒนาสถานศึกษาและทองถ่ินและ
การอนุรักษส่ิงแวดลอม  อีกทั้งผูเรียนสามารถปฏิบัติตนใหเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน 
และสังคม และใหผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต  ไดแก การดําเนินการใหผูเรียนปฏิบัติตามระเบียบ
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การสอบ และไมลอกการบาน  อีกทั้งทรัพยสินของผูเรียนไมสูญหายเนื่องจากการลักขโมย และ 
ผูเรียนตองปฏิบัติตนใหเปนคนที่ตรงตอเวลา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา, 2547, หนา 19 – 20) 

2)  มาตรฐานดานผูเรียน  มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรคและมีวิสัยทัศน  ประกอบดวยตัวบงชี้ดังนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 1  ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหจากความหมายของการคิดวิเคราะห 
มีผูใหความหมายไวดังนี้ 

ลักขณา  สริวัฒน (2549, หนา 69)  ไดสรุปความหมายของการคิดวิเคราะห 
(Analytical Thinking) วาหมายถึง  ความสามารถในการแยกแยะสวนยอยๆ ของเหตุการณเร่ืองราว
หรือเนื้อเร่ืองตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือความประสงคส่ิงใด และสวนยอยๆ  
ที่สําคัญนั้นแตละเหตุการณเกี่ยวพันกันอยางไรบาง และเกี่ยวพันโดยอาศัยหลักการใด เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนและความเขาใจจนสามารถนําไปสูการตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสม 

ปานรวี  ยงยุทธวิชัย และ ถวัลย  มาศจรัส  (2548, หนา 84 – 85)  กลาวถึงความหมาย
และทักษะยอยของการคิดวิเคราะหวา  

(1)  การรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรือเรียบเรียงใหงายแกการทํา 
ความเขาใจ 

(2)  การกําหนดมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะหโดย 
ก.  อาศัยความรูเดิมหรือประสบการณเดิม และ/หรือ 
ข.  อาศัยการคนพบลักษณะ หรือคุณสมบัติรวมของกลุมขอมูลบางกลุม 

(3)  การกําหนดหมวดหมูในมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะห 
(4)  แจกแจงขอมูลที่มีอยูลงในแตหมวดหมูโดยคํานึงถึงความเปนตัวอยาง  

เหตุการณ การเปนสมาชิก หรือความสัมพันธเกี่ยวของโดยตรง 
(5)  การนําขอมูลที่แจกแจงเสร็จแลวในแตละหมวดหมูมาจัดลําดับ เรียงลําดับ 

หรือจัดระบบใหงายแกการทําความเขาใจ 
(6)  การเปรียบเทียบขอมูลระหวางแตละหมวดหมู ในแงของความมาก-นอย 

ความสอดคลอง  ความขัดแยง  ผลทางบวก – ผลทางลบ  ความเปนเหตุเปนผล ลําดับความตอเนื่อง 
สรุปไดวา  ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห  หมายถึง  ผูเรียนมีความสามารถ 

ในการแยกแยะขอมูล เรื่องราว หรือแจกแจงขอมูลที่มีอยูออกเปนหมวดหมู  นํามาเปรียบเทียบ 
เรียงลําดับใหงายตอการทําความเขาใจ  เพื่อนําไปสูการตัดสินใจ อยางเหมาะสม 
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ตัวบงชี้ท่ี  2  ผูเรียนมีทักษะการคิดสังเคราะห  ในเรื่องของการคิดสังเคราะห   
มีผูใหความหมาย และที่เสนอแนวคิดที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันไว ดังนี้   

ลักขณา  สริวัฒน  (2549, หนา 81) ใหความหมายของการคิดเชิงสังเคราะห 
(Synthesis Type Thinking) วา หมายถึง  ความสามารถในการดึงองคประกอบตางๆ มาผสมผสาน
เขาดวยกัน  เพื่อใหไดส่ิงใหมตามวัตถุประสงคที่ตองการ 

ปานรวี  ยงยุทธวิชัย และ ถวัลย  มาศจรัส (2548, หนา 85) ใหความหมาย 
ของทักษะการคิดที่ซับซอนเกี่ยวกับ การผสมผสานขอมูล (Integrating)  ไวดังนี้ 

(1)  การกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวาตองการผสมผสานระหวางอะไรบาง 
(2)  การพิจารณาทบทวนขอมูลทั้งหมดที่ไดมาใหมและ/หรือขอมูลที่เปน 

ความรูเดิมที่เกี่ยวของวามีอะไรบาง 
(3)  การทบทวนและเลือกขอมูลที่มีความสัมพันธเกี่ยวของโดยตรงกับ 

วัตถุประสงคที่กําหนดไว 
(4)  การสรางชุดขอมูลหรือความรูขึ้นมาใหมจากการใชขอมูล ทั้งความรูเดิม

และความรูใหม หรือขอมูลจากความรูเดิมหลายๆ เร่ืองเขาดวยกัน 
ในสวนของการสรางองคความรูใหม (Constructing) หมายถึง 
(1)  การนําขอมูลทั้งหมดมาจัดระเบียบเพื่อใหงายแกความเขาใจ 
(2)  การวิเคราะหขอมูลที่จัดระบบแลว 
(3)  การคนพบความสัมพันธใหม หรือแบบแผนความสัมพันธใหมในขอมูล 

ที่วิเคราะห 
(4)  การสรางโครงสรางความรูจากแบบแผนความสัมพันธที่คนพบ 
(5)  การกําหนดความคิดรวบยอดของโครงสรางความรูที่สรางใหม 
จากความหมายที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวา ผูเรียนมีทักษะการคิดสังเคราะห  

หมายถึง  การที่ผูเรียน  สามารถสรางองคความรูใหม โดยการตั้งจุดประสงคไวตั้งแตแรกวาจะ 
ผสมผสานอะไรเขาดวยกัน แลวนําขอมูลที่มีอยูทั้งที่เปนขอมูลที่เปนความรูเดิมและขอมูลใหม  
หรือจากความรูเดิมหลายเรื่อง มาสรางเปนชุดขอมูลหรือความรูขึ้นมาใหม 

ตัวบงชี้ ท่ี 3  ผู เรียนมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  และคิดไตรตรอง   
จากการศึกษาเรื่องการคิดอยางมีวิจารณญาณ  (Critical Thinking)  มีผูใหความหมายไวดังนี้ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2539, หนา 765) ใหความหมาย
ของคําวา  วิจารณญาณ วาเปนคํานาม หมายถึง ปญญาที่สามารถรูหรือใหเหตุผลที่ถูกตอง 
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วนิดา  ขาวมงคล และเอก  แสงศรี  (2546, หนา 6 – 7)   กลาววา  ความคิด
วิเคราะหวิจารณ   เปนความสามารถที่จะวิเคราะห  แยกแยะขอมูล ขาวสาร  ปญหา  เหตุการณ และ
สถานการณตางๆ  ที่ เกิดขึ้นกับตนเอง และสภาพแวดลอมที่ เกี่ยวของกับมนุษย  ธรรมชาติ  
เทคโนโลยี  เปนตน 

กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, สํานักทดสอบทางการศึกษา (2539, หนา 57)   
ไดใหขอเสนอแนะในการคิดอยางมีวิจารณญาณวา 

(1)  รูจักแยกแยะความแตกตางระหวางขอเท็จจริงกับความคิดเห็น 
(2)  รูจักพิจารณาประเด็น 
(3)  รูจักพิจารณาขออางหรือขอโตแยงที่คลุมเครือ วกวน 
(4)  รูจักพิจารณาขอมูลที่แสดงถึงอคติ  ลําเอียง  โฆษณาชวนเชื่อ 
(5)  รูจักแยกสิ่งที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับขอมูลหรือความคิดเห็น 
(6)  รูจักพิจารณาความนาเชื่อถือไดของขอมูล 
(7)  รูจักพิจารณาเหตุผลที่ผิดๆ ไมเกี่ยวของกับเรื่องนั้น 
(8)  รูจักสรุปขอความจากขอมูลที่มีอยู 
ทิศนา  แขมมณี  และคนอื่นๆ  (2544, หนา 55)  กลาวถึง ทักษะความสามารถ 

คิดอยางมีวิจารณญาณ วาควรประกอบดวย  12 ทักษะ ดังตอไปนี้ 
(1)  สามารถกําหนดหรือระบุประเด็นคําถามหรือปญหา ระบุความสําคัญ 

ไดชัดเจน  ระบุเกณฑเพื่อตัดสินคําตอบที่เปนไปได 
(2)  สามารถคิดวิเคราะหขอโตแยง  ระบุขอมูลที่มีเหตุผลหรือนาเชื่อถือได  

ระบุความเหมือนและความแตกตางของความคิดเห็นหรือขอมูลที่มีอยูได  สรุปได 
(3)  สามารถถามดวยคําถามที่ทาทายและตอบคําถามไดอยางชัดเจน ตัวอยางเชน  

เพราะเหตุใด  ประเด็นสําคัญคืออะไร  ขอความที่กําหนดนี้หมายความวาอะไร  ตัวอยางที่เปนไปได
มีอะไรบาง  ความคิดเห็นของทานในเรื่องนี้คืออะไร  ใหพิจารณาวามีความแตกตางกันหรือไม  อยางไร  
อะไรเปนขอมูลที่ไมมีเหตุผล  ขอความที่กําหนดมานี้”...”ทานมีความคิดเห็นอยางไร  ทานมีความคิดเห็น
อ่ืนๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม  อยางไร 

(4)  สามารถพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล เปนขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ
ที่นาเชื่อถือ  เปนขอมูลที่ไมมีขอโตแยง  เปนขอมูลที่ไดรับการยอมรับ  เปนขอมูลที่สามารถ 
ใหเหตุผลวาเชื่อถือได 

(5)  สามารถสังเกตและตัดสินผลขอมูลที่ไดจากการสังเกตดวยตนเอง  โดยใช
เกณฑตอไปนี้   เปนขอมูลที่ไดจากการสังเกตดวยตัวเอง โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไมใชเพียง 
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ไดยินมาจากคนอื่น  การบันทึกขอมูลเปนผลจากการสังเกตดวยตนเอง และมีการบันทึกไวทันที 
ไมปลอยทิ้งไวนาน แลวมาบันทึกภายหลัง 

(6)  สามารถนิรนัยและตัดสินผลการนิรนัย  คือ  สามารถนําหลักการใหญ 
ไปแตกเปนหลักยอยๆ ได  หรือนําหลักการไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ได 

(7)  สามารถอุปนัยและตัดสินผลการอุปนัย คือ ในการสรุปอางอิงไปยังกลุม
ประชากรนั้น  กลุมตัวอยางตองตองเปนตัวแทนของประชากรและกอนที่จะมีการอุปนัยนั้น   
ตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางถูกตองตามแผนที่กําหนดและมีขอมูลเพียงพอตอการสรุป 
แบบอุปนัย 

(8)  สามารถตัดสินคุณคาได ไดแก  สามารถพิจารณาทางเลือก โดยมีขอมูล 
พื้นฐานเพียงพอ  สามารถชั่งน้ําหนักระหวางดีและไมดีหรือผลดีและผลเสียกอนตัดสินใจ 

(9)  สามารถใหความหมายคําตางๆ และตัดสินความหมายได  เชน บอก 
คําเหมือน  จําแนก  จัดกลุม  ใหคํานิยามเชิงปฏิบัติ  ยกตัวอยางที่ใชและไมใชได 

(10)  สามารถระบุขอสันนิษฐานได 
(11)  สามารถตัดสินใจเพื่อนําไปปฏิบัติได  เชน  การกําหนดปญหา  การเลือก

เกณฑตัดสินผลที่เปนไปได  กําหนดทางเลือกอยางหลากหลาย   เลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติ  ทบทวน
ทางเลือกอยางมีเหตุผล 

(12)  การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
ลักขณา   สริวัฒน  (2549, หนา 89)  ใหความหมายวา   การคิดอยางมี

วิจารณญาณ หมายถงึ การใชความคิดในลักษณะวิเคราะห  สังเคราะห  ตัดสินใจ  และแกปญหาโดย
ยึดหลักการคิดดวยเหตุผล จากขอมูลที่เปนจริงมากกวาอารมณ และการคาดเดา  โดยพิจารณา 
ความเปนไปไดในแงมุมตางๆ วาอะไรคือความจริง  อะไรคือความถูกตอง  คิดดวยความรอบคอบ
ระมัดระวัง  ใชสติปญญา และทักษะการคิดอยางไตรตรอง  มีวิจารณญาณมากกวาใชอารมณ 
ที่ทําใหเกิดความลําเอียง  ซ่ึงจะมีผลเสียตอการตัดสินใจ  ดังนั้นการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
จึงเปนความคิดที่เปดกวาง มีเปาหมายที่แนนอน  มีเหตุผล  มีความถูกตอง แมนยํา  สามารถ 
ตรวจสอบความคิดและประเมินความคิดของตนเองได 

สรุป  การคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง  การคิดที่ประกอบดวย  การคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห  โดยยึดหลักความมีเหตุผล ดวยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อการตัดสินใจ
ไดถูกตองตามเปาหมาย  

สําหรับความหมายของ การคิดไตรตรอง พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525, 2539, หนา 364)  ใหความหมายของคําวา  ไตรตรอง เปนคํากริยา  หมายถึง คิดทบทวน 
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สมศักดิ์  สินธุระเวชญ (2544, หนา 39)  กลาวถึง กลยุทธในการคิดไตรตรองวา  
การคิดไตรตรอง  (PLUQ)  จะชวยใหผูเรียนคิดและสังเคราะหขอมูลในการกําหนดขอบเขต 
ของแนวคิดหลัก  สามารถสรางความสัมพันธของความคิด และคิดคนคําถามที่เกี่ยวของกับแนวคิด
หลักๆ 

(1)  P – POINT  อะไรคือจุดสําคัญ หรือความคิด/แนวคิดหลักที่สําคัญของ
บทเรียน เร่ืองราว/ประสบการณ 

(2)  L – LINK  ความคิดนี้มีความสัมพันธกับประสบการณเดิมของนักเรียน
อยางไร 

(3)  U – USE   ความคิดนี้จะมีประโยชนหรือไม จะใชไดเมื่อไร จะสื่อสาร 
แนวคิดนี้ใหบุคคลอื่นรูอยางไร จะใชภาษา อุปกรณอะไร 

(4)  Q – QUESTION มี คํ า ถ า มอะ ไ รบ า ง เ กี่ ย ว กั บ แนวคิ ด  บท เ รี ย น / 
ประสบการณ 

โรเจอร และคนอื่นๆ  (Roger, et al., 1995, n.p.  อางถึงใน ทิศนา  แขมมณี และ
คนอื่นๆ, 2544, หนา 78)  ใหแนวคิดเกี่ยวกับการคิดไตรตรอง ไววา  การคิดไตรตรอง  (Reflection 
Activity)  เปาหมายนั้นมิใชเพื่อแกปญหา แตเปนเพื่อทําความเขาใจในปญหาใหชัดเจนมากขึ้น 

สรุป การคิดไตรตรอง หมายถึง การสังเคราะหขอมูลในการกําหนดขอบเขต
ของแนวคิดหลัก และสรางความสัมพันธของการคิด โดยการตั้งคําถามเกี่ยววาอะไรคือจุดสําคัญ
หรือความคิด/แนวคิดหลัก  อะไรคือความสัมพันธกับประสบการณเดิม  อะไรคือประโยชน 
ของความคิด  อะไร คือ การสื่อสารแนวคิดใหผูอ่ืนรู  รวมทั้งอะไรคือคําถามอื่นๆ ที่เกี่ยวของ   
เพื่อทบทวนทําความเขาใจในปญหาใหชัดเจนมากขึ้น 

ตัวบงชี้ท่ี 4  ผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรค และจินตนาการ 
สําหรับ ความคิดสรางสรรค มีผูใหคําจํากัดความและความหมายไวดังนี้  
วิชัย  วงษใหญ (2523, หนา 133; อางถึงใน ลักขณา  สริวัฒน, 2549, หนา 133) 

ไดนิยามความหมายของความคิดสรางสรรคไววา  เปนความสามารถในการผลิตและกระทําสิ่งใด
ส่ิงหนึ่งที่เปนประโยชนและแปลกใหมจากความคิด หรือการกระทําของคนอื่นอยางที่ไมคาดคิดมากอน 

กรมวิชาการ (2534, หนา 134; อางถึงใน ลักขณา  สริวัฒน, 2549, หนา 134) ให
คําจํากัดความของความคิดสรางสรรควา  หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของ
ส่ิงตางๆ โดยมีส่ิงเราเปนตัวกระตุนใหเกิดความคิดใหมตอเนื่องกัน และความคิดสรางสรรคนี้
ประกอบดวย  ความคิดคลอง  ความคิดยืดหยุน  ความคิดที่เปนของตนเองโดยเฉพาะ หรือความคิดริเริ่ม 
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ลักขณา  สริวัฒน  (2549, หนา 137)  สรุปความหมายวา  ความคิดสรางสรรค 
หมายถึง   ความสามารถทางสมองของบุคคลที่ประกอบดวยความคิดคลอง   คิดยืดหยุน   
คิดละเอียดลออ และคิดริเร่ิม  ผสมผสานกันจนเกิดเปนความคิดไดหลายทาง หรือแบบอเนกนัย 
(Divergent Thinking)  เปนการคิดที่ทําใหเกิดสิ่งใหมๆ หรือเปนการดัดแปลงปรับปรุงแกไข 
ส่ิงตางๆ ที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพดีกวาเดิม หรือประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ที่ไมซํ้าของเดิม 
และเปนการคิดที่ไมซํ้ากับผูอ่ืน 

วนิดา ขาวมงคล และเอก แสงศรี (2546, หนา 7)  กลาววา ความคิดสรางสรรค 
(Creative Thinking)  เปนความสามารถในการคิดออกไปอยางกวางขวาง โดยไมยึดติดในสิ่งที่ 
เปนกรอบหรือส่ิงที่คิดตอเนื่องกันมาจนกลายเปนความเคยชิน  อาจเปนความคิดที่แปลกๆ ใหมๆ  
ที่กอใหเกิดองคความรูใหมๆ เปนตน 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525  (2539, หนา 232)  ใหความหมาย
ของคําวา  จินตนาการ วาเปนคํานาม หมายถึง  การสรางภาพขึ้นในจิตใจ 

สรุปไดวา  ผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรค และจินตนาการ  หมายถึง  ผูเรียน
มีความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ  ในทางความคิดโดยอาศัยส่ิงเราภายนอก
เปนตัวกระตุน  ทําใหสามารถกระทําสิ่งที่เปนประโยชนที่เกิดจากการคิดที่แปลกใหมไมซํ้าของเดิม
และไมซํ้ากับผูอ่ืน 

จากการวิเคราะหเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐานนี้   
สถานศึกษาควรจัดใหมีกิจกรรม / โครงการ  ดังตอไปนี้  ใหผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห  ไดแก 
กิจกรรมที่ใหผูเรียนจําแนกแจกแจงองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  กิจกรรมจัดลําดับขอมูลได 
อยางถูกตองและเหมาะสม และกิจกรรมเปรียบเทียบขอมูลระหวางหมวดหมูไดอยางถูกตอง   
ใหผูเรียนมีทักษะการคิดสังเคราะห  ไดแก กิจกรรมที่ใหผูเรียนจัดกลุมความคิดตามวัตถุประสงค 
ที่กําหนดไดถูกตอง  กิจกรรมใหผูเรียนตรวจสอบความถูกตองตามหลักเกณฑไดอยางตรงประเด็น  
กิจกรรมที่ผูเรียนไดสรุปสาระและเชื่อมโยงเพื่อนํามาวางแผนโครงการได  และกิจกรรมที่ผูเรียน
สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ และสรางสิ่งใหมได  ใหผูเรียนมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ 
คิดไตรตรอง ไดแก  กิจกรรมที่ผูเรียนวิจารณส่ิงที่ไดเรียนรู  โดยผานการไตรตรองอยางมีเหตุผล  
กิจกรรมที่ผูเรียนเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอมูลความคิดตางๆ ไดอยางถูกตองมีเหตุผล   
กิจกรรมที่ผูเรียนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูเปนความคิดรวบยอด หรือความรู หรือใชแกปญหาได และ 
ใหผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรค และจินตนาการ ไดแก กิจกรรมที่ผูเรียนรวบรวมความรู 
ความคิดเดิมแลวสรางความรูใหม กิจกรรมที่ผูเรียนคิดนอกกรอบได  กิจกรรมที่ผูเรียน มีผลงาน
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เขียน / งานศิลปะ / งานสรางสรรค  กิจกรรมที่ผูเรียนพัฒนาและริเร่ิมสิ่งใหม และกิจกรรมที่ผูเรียน
คาดการณและกําหนดเปาหมายในอนาคตไดอยางมีเหตุผล  (สํานักงานรับมองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547, หนา 21 – 22) 

3)  มาตรฐานดานผูเรียน  มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปน 
ตามหลักสูตร มีตัวบงชี้จําแนกไดดังนี้ 

ตัวบงชี้ที่ 1 – 8  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 – 4  ในกลุมสาระการเรียนรู   
วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร  วิชาวิทยาศาสตร  วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  วิชาศิลปะ  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชาภาษาตางประเทศ  
ในระดับชั้น ป.3  ป.6   ม.3 และ ม.6  สามารถพิจารณาตัวบงชี้ไดจากเกณฑการพิจารณา คือ 

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 – 4 ในกลุมสาระการเรียนรู วิชาภาษาไทย   
วิชาคณิตศาสตร  วิชาวิทยาศาสตร  วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  วิชาสุขศึกษาและ 
พลศึกษา  วิชาศิลปะ  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชาภาษาตางประเทศ  ในระดับชั้น ป.3   
ป.6  ม.3  และ ม.6 

ตัวบงชี้ที่ 9 – 13 ผูเรียนมีคะแนนผลการเรียนรวบยอดระดับชาติ (NT)  
ไมต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับชาติ  วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร  วิชาวิทยาศาสตร  วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  วิชาศิลปะ  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
วิชาภาษาตางประเทศ ในระดับชั้น ป.3  ป.6  ม.3 และ ม.6  สามารถพิจารณาตัวบงชี้ไดจาก   
เกณฑการพิจารณา คือ 

ผูเรียนมีผลการเรียนรวบยอดระดับชาติ (NT)  ไมต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับชาติ  
วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร  วิชาวิทยาศาสตร  วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา  วิชาศิลปะ  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชาภาษาตางประเทศ  
ในระดับชั้น ป.3  ป.6  ม.3  และ  ม.6 

จากการวิเคราะหเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐานนี้   
สถานศึกษาควรจัดใหมีกิจกรรม / โครงการ ดังตอไปนี้  ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 – 4  ในกลุม
สาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร  วิชาวิทยาศาสตร  วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  วิชาศิลปะ  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชา 
ภาษาตางประเทศในระดับชั้น  ป.3  ป.6  ม.3  และ ม.6  ไดแก  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
ที่ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์  ไมต่ํากวาระดับ 3 – 4  และใหผูเรียนมีคะแนนผลการเรียนรวบยอด
ระดับชาติ (NT)  ไมต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับชาติ  วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร  วิชาวิทยาศาสตร  
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วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  วิชาศิลปะ  วิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  วิชาภาษาตางประเทศ ในระดับชั้น  ป.3  ป.6  ม.3  และ  ม.6  ไดแก  กิจกรรม 
การจัดการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนมีคะแนนผลการเรียนรวบยอดระดับชาติ  (NT)  ไมต่ํากวา 
คาเฉลี่ยระดับชาติ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.  2547,  หนา 23 – 26) 

4)  มาตรฐานดานผูเรียน  มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู 
ดวยตนเอง  รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  มีตัวบงชี้จําแนกไดดังนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 1  ผูเรียนมีความกระตือรือรนสนใจใฝรู และเรียนรูจากแหลงตางๆ 
ไดอยางมีเหตผุล   

ตัวบงชี้ท่ี 2  ผูเรียนรักการอานและสามารถคนควาหาความรูจากหองสมุด 
และส่ือตางๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาไดอยางตอเนื่อง    

ตัวบงชี้ท่ี 3  ผูเรียนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง    
จากการวิเคราะหเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐานนี้   
สถานศึกษาควรจัดใหมีกิจกรรม / โครงการ ดังตอไปนี้  ใหผูเรียนมีความกระตือรือรนสนใจใฝรู  
และเรียนรูจากแหลงตางๆ  ไดอยางมีเหตุผล  ไดแก  กิจกรรมที่ใหผูเรียนมีทักษะการแสวงหาขอมูล
จากแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งภายใน  ภายนอกโรงเรียน  กิจกรรมที่ผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรู
นอกโรงเรียน  กิจกรรมที่ผูเรียนไดสังเคราะห / วิเคราะห และสรุปความรู / ประสบการณไดอยาง 
มีเหตุผล  และกิจกรรมที่ผู เรียนมีการจดบันทึกความรู และประสบการณไดอยางเปนระบบ   
ใหผูเรียนรักการอาน และสามารถคนควาหาความรูจากหองสมุด และสื่อตางๆ  ทั้งในและนอก
สถานศึกษาไดอยางตอเนื่อง ไดแก มีกิจกรรมที่ผูเรียนอานหนังสือนอกหลักสูตรไดอยางนอย 
เดือนละ  1 เลม  กิจกรรมที่ผูเรียนอานวารสาร  หนังสือพิมพเปนประจํา  กิจกรรมที่ผูเรียนรูจัก 
คนควาหนังสือในหองสมุดและใหหองสมุดไมต่ํากวาสัปดาหละ 3 ครั้ง  กิจกรรมที่ผูเรียนอานและ
คนควาหาความรูจากอินเทอรเน็ต  (Internet) ได  กิจกรรมที่ผูเรียนสรุปประเด็นและจดบันทึกขอมูล  
ความรูที่ไดจากการอานอยูเสมอ  กิจกรรมที่ผูเรียนตั้งคําถามเพื่อคนควาความรูเพิ่มเตมิจากการอาน
ได  และใหผูเรียนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  ไดแก  กิจกรรมที่ผูเรียนรูจักตนเองและสามารถบอก
จุดเดน จุดดอยของตนเองได  กิจกรรมที่ผูเรียนมีวิธีการพัฒนาตนเองอยางสรางสรรคและเปน
รูปธรรม  กิจกรรมที่ผูเรียนใชผลการประเมินมาพัฒนาตนเอง และสามารถบอกผลงานการพัฒนา
ตนเองได  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547, หนา 26 – 27) 

5)  มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานที่ 9  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน  
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมเีจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
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ในการศึกษาเกี่ยวกับทักษะในการทํางาน  พิชิต  ฤทธิ์จรูญ  (2545, หนา 31- 41)  
กลาววา  พฤติกรรมดานทักษะพิสัย สามารถแบงพฤติกรรมตามพัฒนาการออกไดเปน  5 ระดับ คือ 

(1)  ขั้นเลียนแบบ  (Imitating)  เปนขั้นเริ่มตนเรียนรูดานทักษะของมนุษย โดยมี
ผูทําใหดูและทําตามไปทีละขั้น 

(2)  ทําโดยยึดแบบ  (Patterning)  เปนความสามารถในการปฏิบัติดวยตัวเอง
ตามแบบที่กําหนด 

(3)  การทําดวยความชํานาญ (Mastering) เปนความสามารถในการปฏิบัติดวย
ความถูกตองแมนยําเหมาะสมกับเวลาโดยไมมีการชวยเหลือ 

(4)  การทําในสถานการณตางๆ ได (Applying) เปนความสามารถในการปฏบิตัิ
ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับเวลาในสถานการณใหมหรือสถานการณอ่ืนๆ ที่นอกเหนือไปจาก 
ที่เคยทํามาแลว 

(5)  การแกปญหาไดโดยฉับพลัน (Improvising)  เปนความสามารถในการปฏิบัติ 
เพื่อแกปญหาเฉพาะหนาโดยฉับพลัน  ซ่ึงอาจเปนการแกไข  ปรับปรุง  เปล่ียนแปลง  ขยาย  ยืดหยุน  
เสมอ  สอดแทรกสิ่งใหมเขาไปกับลักษณะเดิมที่มีมากอน  โดยเนนการหาวิธีปฏิบัติใหมเพื่อให
เหมาะสมกับสถานการณนั้น และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทักษะใหมที่ตองปฏิบัติในงานนั้นๆ 

ในสวนการศึกษาความหมายของเจตคตินั้น  ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ  
(2543, หนา 52-53)  ใหความหมายของเจตคติวา เจตคติ เปนความรูสึกของคน  คนเราจะรูสึกได 
ก็ตอเมื่อประสาทของเราไดสัมผัสกับส่ิงใดสิ่งหนึ่งกอน  นั่นคือรับรูส่ิงนั้นกอนนั่นเอง  ถาจิตเรา
เกี่ยวของกับสิ่งนั้น  ก็จะทําใหเกิดความรูสึกตั้งแตขั้นตนๆ จนถึงขั้นสูงๆ คือ เกิดความสนใจ   
ความซาบซึ้ง  พอใจและเจตคติ  ติดตามมา  นอกจากนี้ ยังใหนิยามเจตคติวา  เปนอารมณความรูสึก
อันบังเกิดจากการไดสัมผัสรับรูตอส่ิงนั้น  โดยแสดงความโนมเอียงอยางใดอยางหนึ่งในรูปของ 
การประเมินวาชื่นชอบหรือไมช่ืนชอบ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525 (2539, หนา 237) ใหความหมาย
ของคําวา  เจตคติ วาเปนคํานาม หมายถึง  ทาทีหรือความรูสึกของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 

สรุปไดวา เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต หมายถึง การแสดงออกทางความรูสึก 
ทางอารมณที่เกิดกับอาชีพสุจริต เปนไปในทางบวกหรือเปนความรูสึกที่ดีและเต็มใจที่จะปฏิบัติ
อาชีพสุจริต 

ตามมาตรฐานที่  9  ผูเรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางาน  สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  มีตัวบงชี้จําแนกไดดังนี้ 
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ตัวบงชี้ท่ี 1  ผูเรียนสามารถทํางานตามลําดบัขั้นตอนและผลงานมีประสิทธิภาพ   
ตัวบงชี้ท่ี 2  ผูเรียนสามารถทํางานเปนทีมได   
ตัวบงชี้ท่ี 3  ผูเรียนที่รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต   
จากการวิเคราะหเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐานนี้   
สถานศึกษาควรจัดใหมีกิจกรรม / โครงการ ดังตอไปนี้  ใหผูเรียนสามารถทํางานตามลําดับ 
ขั้นตอน และผลงานมีประสิทธิภาพ  ไดแก กิจกรรมที่ผูเรียนมีการทํางานครบตามลําดับขั้นตอน  
การปรับปรุงงาน และผลงานบรรลุเปาหมาย  กิจกรรมที่ผูเรียนทํางานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  
ใหผูเรียนสามารถทํางานเปนทีมได  ไดแก  กิจกรรมที่ผูเรียนไดใชกระบวนการกลุมและการรวมกัน
ทํางานเปนทีม กิจกรรมที่ผูเรียนรับผิดชอบที่กลุมมอบหมายและขจัดความขัดแยงในการทํางานได  
และกิจกรรมที่ผูเรียนแสดงความชื่นชม หรือตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการทํางานในกลุมไดอยางชัดเจน 
และใหผูเรียนที่รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  ไดแก กิจกรรมที่ผูเรียนแสดง 
ความขยัน  อดทนและมีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน  กิจกรรมที่ผูเรียนมีความกระตือรือรน
ในการอธิบายข้ันตอนการทํางาน และกิจกรรมที่ผูเรียนรักการทํางานและมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน  
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา, 2547, หนา 28 – 29) 

6)  มาตรฐานดานผูเรียน  มาตรฐานที่ 10  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และ 
สุขภาพจิตที่ดี  จําแนกตัวบงชี้ไดดังนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี  1  ผูเรียนที่มีน้ําหนัก  สวนสูง  ตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย   
กระทรวงสาธารณสุข   

ตัวบงชี้ท่ี 2  ผูเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพ 
ทางกายของกรมพลศึกษา   

ตัวบงชี้ท่ี 3  ผูเรียนราเริงแจมใส  มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน   
ตัวบงชี้ท่ี 4  ผูเรียนรูจักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และปองกันตนเองไมใหเกิด 

อุบัติภัย    
ตัวบงชี้ท่ี 5  ผูเรยีนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา  

ไมเสพสิ่งเสพติด  และปลอดจากสิ่งมอมเมา   
จากการวิเคราะหเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐานนี้   
สถานศึกษาควรจัดใหมีกิจกรรม / โครงการ ดังตอไปนี้  ใหผูเรียนที่มีน้ําหนัก  สวนสูง  ตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ไดแก กิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนารางกาย 
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ใหผูเรียนใหมีน้ําหนักตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงศึกษา และกิจกรรมที่สงเสริม
และพัฒนารางกายผูเรียนมีสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  
ใหผูเรียนมีสมรรถภาพทางกาย  ตามเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา ไดแก 
กิจกรรมกรรมการตรวจรางกาย  การทดสอบเกี่ยวกับการเห็นและการไดยินและมีรายงานผล 
การตรวจรางกายผูเรียน  กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถภาพ / มีรางกายแข็งแรงตามเกณฑ
มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (2543)  ใหผูเรียนราเริง   
แจมใส  มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน  ไดแก  กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีหนาตา
ทาทาง ราเริง  แจมใส  กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนกิจกรรมสันทนาการกับเพื่อนตามวัย  กิจกรรม 
ที่สงเสริมใหผูเรียนยิ้มแยม  พูดคุย  ทักทายเพื่อน  ครู และผูอ่ืน  ไดแก  กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน
มีหนาตาทาทาง  ราเริง  แจมใส  กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีกิจกรรมสันทนาการกับเพื่อนตามวัย  
กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนยิ้มแยม  พูดคุย  ทักทายเพื่อน  ครู และผูอ่ืน และกิจกรรมที่สงเสริม 
ใหผูเรียนเขากับเพ่ือนไดดีและเปนที่รักของเพื่อน  ใหผูเรียนรูจักดูแลสุขภาพ  สุขนิสัย และปองกัน
ตนเองไมใหเกิดอุบัติภัย  ไดแก กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา  
กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีสํานึก 
แหงความปลอดภัย และการปฏิบัติตนอยางถูกตอง การระมัดระวังตนในการใชชีวิตประจําวัน   
รูจักรักนวลสงวนตัว และการปองกันทรัพยสินของตนเองและสวนรวม กิจกรรมที่สงเสริมให 
ผูเรียนมีสุขนิสัยที่ดีและปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดเองอยางถูกตองเหมาะสมตามวัย  กิจกรรม 
ที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักประโยชนและโทษของการใชอินเตอรเน็ต (Internet) และกิจกรรม 
ที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักหลีกเล่ียงกิจกรรมที่เปนอบายมุข และการพนันบอล และใหผูเรียนมีความรู  
ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา  ไมเสพสิ่งเสพติด และปลอดจากสิ่งมอมเมา  
ไดแก กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา  
กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการปฏิเสธ และชักชวนเพื่อนไมใหเสพยาเสพติด  และกิจกรรม
ที่สงเสริมใหผูเรียนไมเสพสิ่งเสพติด และปลอดจากสิ่งมอมเมา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547, หนา 29 - 31) 

7)  มาตรฐานดานผูเรียน  มาตรฐานที่ 12  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย
ดานศิลปะ  ดนตร ีและกีฬา  จําแนกตัวบงชี้ไดดังนี้ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2539, หนา 845)  ใหความหมาย
ของคําวา  สุนทรียภาพ วาเปนคํานาม  หมายถึง  ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะที่แตละบุคคล
สามารถเขาใจและรูสึกได  ความเขาใจและรูสึกของแตละบุคคลที่มีตอความงามในธรรมชาติหรือ
งานศิลปะ 
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ตามมาตรฐานที่  12  จําแนกตัวบงชี้ไดดังนี้ 
ตัวบงชี้ท่ี 1  ผูเรียนมีความชื่นชมและชอบกิจกรรมดานศิลปะ   
ตัวบงชี้ท่ี 2  ผูเรียนมีความชื่นชม และชอบกิจกรรมดานดนตรี / นาฏศิลป   
ตัวบงชี้ท่ี 3 ผูเรียนมีความชื่นชม และชอบกิจกรรมดานกีฬา / สันทนาการ   
จากการวิเคราะหเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐานนี้  
สถานศึกษาควรจัดใหมีกิจกรรม / โครงการ ดังตอไปนี้  ใหผูเรียนมีความชื่นชม และชอบกิจกรรม
ดานศิลปะ  ไดแก  กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีความชื่นชม และรวมกิจกรรมศิลปะเปนประจํา
อยางนอย  1 อยาง  กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรัก และสนใจงานศิลปะ และการวาดภาพ  
กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีผลงานดานศิลปะ และการวาดภาพที่ตนเองภาคภูมิใจ และกิจกรรม 
ที่สงเสริมใหผู เ รียนวิพากษวิจารณงานศิลปได  ใหผู เ รียนมีความชื่นชม และชอบกิจกรรม 
ดานดนตรี / นาฏศิลป  ไดแก  กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีความช่ืนชมและรวมกิจกรรมดนตรี 
เปนประจําอยางนอย  1 อยาง  กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนชอบฟงดนตรี  กิจกรรมที่สงเสริม 
ใหผูเรียนชอบการรองเพลง  และกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป   และให
ผูเรียนมีความชื่นชม และชอบกิจกรรมดานกีฬา / สันทนาการ  ไดแก  กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน
ช่ืนชมและรวมกิจกรรมกีฬาเปนประจําอยางนอย  1 ประเภท  กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนดูกีฬา
และดูกีฬาเปน  กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนรูแพรูชนะ มีน้ําใจนักกีฬา  และกิจกรรมที่สงเสริม 
ใหผูเรียนมีผลงานดานกีฬา / สันทนาการ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา, 2547, หนา 31 – 32 ) 

8) มาตรฐานดานผูบริหาร   มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการจัดองคกร  /  
โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา ประกอบดวย
ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 1  สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสรางการบริหารงาน และระบบ
การบริหารงานอยางเปนระบบ  

สําหรับความหมายขององคกร เทียบเคียงจากความหมายขององคการ ไดดังนี้ 
ธงชัย  สันติวงษ (2539, หนา 11)  ใหความหมายขององคการวา  องคการ หมายถึง  กลุมบุคคลที่ได
มีการรวมกันเขาและรวมทํากิจกรรมดวยกัน  

ถนัด  ภูมิอภินันท (2542, หนา 16)  กลาวถึงการจัดโครงสรางขององคการวา 
เปนภารกิจของคนในองคการที่จะตองรวมมือกันจัดรูปงาน  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป 
อยางราบรื่น มีเปาหมายแนนอน และ ธงชัย  สันติวงษ (2539, หนา 80)  กลาวถึงการกําหนด 
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โครงสรางขององคการวา  เปนการกําหนด จัดเตรียม และจัดความสัมพันธของกิจกรรมตางๆ   
เพื่อใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการที่ตั้งไว ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และความพยายามในการกําหนดโครงสรางขององคการไดแก การเตรียมกิจกรรม หรืองานที่จะตอง
ทําใหเปนกลุมงานตางๆ งานที่เหมือนกันรวมเปนกลุมเดียวกัน มอบหมายใหผูบริหารแตละคน  
พรอมทั้งมอบหมายอํานาจหนาที่ให  เพื่อใชสําหรับการทํางานที่ไดมอบใหรับผิดชอบไปทํา   
มีการจัดใหมีความสัมพันธที่เหมาะสมระหวางกลุมกิจกรรม  เพื่อใหมีระเบียบและการประสานงาน
ระหวางกลุมตางๆ  เพื่อเปาหมายหรือแผนงานอันเดียวกัน   

สรุปไดวา  การจัดโครงสรางองคกร หมายถึง  การที่สถานศึกษา จัดแบง 
กลุมงานตางๆ  ตามภารกิจของสถานศึกษา และมีการกําหนดตัวบุคคลที่มีความสามารถตรงกับงาน
ใหรับผิดชอบปฏิบัติ  เพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 

ตัวบงชี้ท่ี 2  สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ  
จากการศึกษาความหมาย  การบริหารเชิงกลยุทธ  กระทรวงศึกษาธิการ, 

กรมสามัญศึกษา (2544 ข, หนา 1, 7, 8)  ใหความหมายคําวา  กลยุทธ (Strategy) วาเปนวิธีการ
ดําเนินงานที่คาดวาจะนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร  และการจัดการเชิงกลยุทธ  
หมายถึง กระบวนการตอเนื่องในการกําหนดภารกิจและเปาประสงคขององคกรภายใตบริบทของ
ส่ิงแวดลอมภายนอกองคกร  การกําหนดกลวิธีที่เหมาะสม  การปฏิบัติงานตามกลวิธีที่กําหนดไว  
การใชอํานาจหนาที่ในการควบคุมกลยุทธ  เพื่อทําใหแนใจวากลวิธีขององคกรสามารถนําไปสู
ความสําเร็จตามเปาประสงคที่กําหนดไว  ประกอบดวยกระบวนการสําคัญ  คือ 1)  วิเคราะห 
สภาพแวดลอมขององคกร  2)  จัดวางทิศทางขององคกรโดยการกําหนดสภาพองคกรที่พึงประสงค  
พันธกิจ และเปาประสงคขององคกร  3)  กําหนดกลยุทธเปนการสรางทางเลือก  ออกแบบกลยุทธ 
ที่เหมาะสมเพื่อนําไปสูวิธีการบรรลุเปาประสงคขององคกร  4) ปฏิบัติงานตามกลยุทธ ไดแก  
การนํากลยุทธไปใช โดยดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามกลยุทธที่กําหนดไว  5)  ควบคุม 
เชิงกลยุทธ เปนกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงาน  การประเมินผลกระบวนการ   และ
ประเมินผลสําเร็จขององคกร แลวทบทวนตรวจสอบซ้ําไปยังขั้นตอนที่ 1  และดําเนินการตอเนื่อง
ตลอดไป   

สรุปไดวา  การบริหารเชิงกลยุทธ  ก็คือการจัดแผนกลยุทธโดยการวิเคราะห
สภาพแวดลอมของสถานศึกษา กําหนดทิศทาง คือ ภารกิจ หรือพันธกิจ และเปาประสงค พรอมทั้ง
กิจกรรมหรือวิธีการดําเนินงานและนําไปปฏิบัติ  มีการควบคุม  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
และผลสําเร็จตามเปาหมาย  มีการทบทวนบทบาทหรือกิจกรรมเพื่อปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น และทําเปน
วงจรตอเนื่องไปตลอด 
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ตัวบงชี้ท่ี 3  สถานศึกษามีการบริหารโดยหลักการมีสวนรวม  
สําหรับ การบริหารแบบมีสวนรวม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2537, 

หนา 37)  ใหคํานิยามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารประกอบดวยประเด็นสําคัญ  3 ประการ
คือ  1)  การเขามีสวนรวม  2)  การมีสวนชวย  3)  การมีสวนรับผิดชอบ และในพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 9 (6) การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา
ใหยึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ   

สรุปไดวา  การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง  การที่สถานศึกษาไดเปด
โอกาสใหบุคคล  กลุมบุคคล หรือสถาบันตางๆ ไดเขามามีสวนรวม ชวยกันจัด และรับผิดชอบ 
รวมกันในการจัดการศึกษา   การมีสวนรวมของผู เกี่ยวของจึงสามารถเขามารวมไดตั้งแต 
การวางแผน  ซ่ึงเปนการใหบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการกํากับ  สงเสริม 
และสนับสนุนตางๆ  ทั้งดานความคิดเห็น และทรัพยากรตามที่กําหนดไวใน  พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  เพื่อใชในการบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 4  สถานศึกษามีการตรวจสอบและถวงดุล 
ในดานการดํา เนินงานของสถานศึกษาที่มีการตรวจสอบและถวงดุล   

ในมาตรา 62  แหง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542  ใหมีระบบตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การใชจายงบประมาณ  การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักการศึกษา  แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  โดยหนวยงานภายในและ 
หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ตรวจสอบภายนอก  ดังนั้นการบริหารงานของโรงเรียนจึงตองมี 
การตรวจสอบ โดยการติดตามการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานโดยผูเกี่ยวของ ไดแก  
หนวยงานตนสังกัด  รวมทั้งผูเกี่ยวของและหนวยงานภายนอก  เพื่อใหการดําเนินตางๆ ของ 
สถานศึกษาเปนไปตามที่ไดวางแผนและตรงตามเปาหมายที่กําหนดพรอมกับมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

สรุปวา  สถานศึกษามีการตรวจสอบและถวงดุล  หมายถึง  สถานศึกษา  
ตองเปดโอกาสใหหนวยงานทั้งภายในและภายนอกไดตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงาน วาไดปฏิบัติตรงตามแผนที่วางไวและบรรลุผลสําเร็จหรือไมตามเปาหมายที่กําหนด 

จากการวิเคราะหเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐานนี้   
สถานศึกษาควรจัดใหมีกิจกรรม / โครงการ ดังตอไปนี้   ใหสถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง
การบริหารงาน และระบบการบริหารงานอยางเปนระบบ ไดแก  สถานศึกษาตองจัดใหมีแผนภูมิ
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การจัดองคกรและโครงสรางการบริหารเปนลายลักษณอักษร  รวมทั้งมีคําสั่งมอบหมายงาน 
และผูรับผิดชอบอยางชัดเจน   สถานศึกษาจัดใหมีการวางระบบระเบียบรองรับการบริหารงาน 
อยางเหมาะสม  สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการดําเนินการอยางเปนระบบ  
สถานศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ  สถานศึกษามีระบบการบริหารงบประมาณ  
ทรัพยสินและรายไดที่มีคุณภาพ   มีระบบการบริหารงานทั่วไปที่มีคุณภาพใหสถานศึกษา 
มีการบริหารเชิงกลยุทธ  ไดแก  สถานศึกษาจัดใหมีแผนกลยุทธ  มีตัวบงชี้ความสําเร็จ  มี
แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับอุดมการณและหลักการจัดการศึกษาของชาติ  สถานศึกษา 
มีการปฏิบัติตามแผน  มีระบบขอมูล  สารสนเทศเพื่อการบริหารที่ถูกตอง  และครบถวน  ทันตอ
การใชงาน  สถานศึกษามีการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล  เปรียบเทียบกับเปาหมายตามแผน
อยางตอเนื่อง และสถานศึกษามีการนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและ 
ปรับปรุงงาน ใหสถานศึกษามีการบริหารโดยหลักการมีสวนรวม ไดแก  มีกิจกรรมที่ ผูบริหาร   
ครู  นักเรียน และกรรมการสถานศึกษา  รวมกันทํางานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เชน  การทําแผน
กลยุทธ  การจัดทําหลักสูตรทองถ่ินรวมกัน  เปนตน)  สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา   
และการไดมาซึ่งคณะกรรมการเปนไปตามเจตนารมณของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542  และกฎกระทรวงวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (องคประกอบของ 
คณะกรรมการประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนองคการชุมชน  ผูแทนองคการปกครอง 
สวนทองถ่ิน  ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา  ผูทรงคุณวุฒิ  โดยผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ
และเลขานุการ)   คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมอยางสม่ําเสมออยางนอยสองเดือนตอครั้ง
และนําผลการประชุมไปปฏิบัติ  และคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการกําหนดทิศทาง 
และการบริหารโรงเรียน และใหสถานศึกษามีการตรวจสอบและถวงดุล ไดแก  สถานศึกษาจัดใหมี
ระบบและกลไกตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และการใชทรัพยากรของโรงเรียนและสถานศึกษา 
มีระบบตรวจสอบภายในที่ชัดเจนและโปรงใส  สถานศึกษามีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษา  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 
2547, หนา 2 – 4) 

9)  มาตรฐานดานผูบริหาร มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ 
และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  จําแนกตัวบงชี้ ไดดังนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 1  สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสงเสริมความความสัมพันธ
และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 57  ใหหนวยงาน
ทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และในขอบขาย 
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การจัดการบริหารงานของโรงเรียน 6 งาน  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 
2537, หนา 4 – 6)  กลาววา  การบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  คือ  การที่ 
โรงเรียนพยายามนําทรัพยากรในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด และใหชุมชนไดมีโอกาส
ใชบริการจากโรงเรียน  ครอบคลุมงานการใหบริการและรับความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน 
งานใหความรวมมือแกชุมชนและงานประชาสัมพันธ  ซ่ึงการใหความรวมมือกับชุมชน  เชน   
ใหความรู  ความคิด และคําแนะนําแกสมาชิกของชุมชนในกิจกรรมตางๆ ที่ไมขัดตอกฎหมายและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  การใหยืมสถานที่สําหรับประกอบกิจกรรม  ใหบุคลากรเขามา 
มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน โดยเปนกรรมการศึกษา  สวนคําวา สงเสริม พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2539, หนา 790)  หมายถึง  การเกื้อหนุน  หนุนหลัง    

ดังนั้น การสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา 
การศึกษาจึงหมายถึง  การที่โรงเรียนสนับสนุนหรือมีการแสดงออกซึ่งกิจกรรมรวมกันระหวาง 
โรงเรียนกับชุมชน  โดยการจัดใหมีกิจกรรมรวมกันเปนประจํา  สม่ําเสมอ อยางตอเนื่อง และ 
กิจกรรมนั้นตองเปนไปเพื่อการพัฒนาการศึกษาและหรือการสรางความรูสึกที่ดีตอกัน 

สวนระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชน 
ในการพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544, หนา 140)  ใหพูดถึงระดับตางๆ 
ของระบบวา ระบบในระดับที่สอง  เปนระดับที่มีพลวัตอยางงาย  เชน  เครื่องจักรนาฬิกา  สําหรับ
ความหมายของคําวา  กลไก  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, 2539, หนา 56 - 57)   
หมายถึง ตัวจักรตางๆ โดยปริยายหมายความวา บุคคลผูเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานในระดับตางๆ 
ปฏิบัติงานรวมกันดุจเครื่องจักร หรือระบบที่จะใหงานสําเร็จตามประสงค  ในสวนของโรงเรียนนั้น 
การบริหารงานความสัมพันธกับชุมชนนั้น  วิโรจน  พรหมหรรษ  (2545, หนา 43)  กลาววา  
ความสัมพันธกับชุมชน  เปนการประสานงานกับชุมชนในดานการรับ สง ขาวสารขอมูล  
ขอเสนอแนะตางๆ ในการรวมมือกัน เพื่อความเขาใจอันดีในการรวมมือกันพัฒนาทั้งโรงเรียน 
และชุมชน ประกอบดวยงานการใหบริการชุมชนในดานตางๆ งานการรับความชวยเหลือจากชุมชน  
งานการสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่นๆ  งานการจัดตั้งกลุม  ชมรม สมาคม 
มูลนิธิ งานการประชุมสัมพันธ  

สรุปไดวา  การมีระบบกลไกในการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ 
กับชุมชน หมายถึง  สถานศึกษาไดดําเนินกิจกรรมรวมกันกับชุมชนอยางมีขั้นตอนเปนกระบวนการ
ตอเนื่อง  มีการกําหนดตัวบุคคล  เพื่อรับผิดชอบในงานที่ เกี่ยวกับการประสานงานชุมชน  
ในการรับ สงขาวสารขอมูล  ขอเสนอแนะตางๆ เพื่อความเขาใจอันดีและเกิดความรวมมือ 
ในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน เชน งานใหบริการชุมชน งานรับความชวยเหลือจากชุมชน  
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งานสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่นๆ รวมถึงการจัดตั้งกลุมกิจกรรมตางๆ  
รวมกัน 

ตัวบงชี้ท่ี 2  สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ 
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

ในการทํางานรวมกับชุมชนนั้น นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2540,  หนา 122 – 
123)  สรุปภารกิจของผูบริหารวา  รูจักชุมชนโดยการคนหาและใชแหลงทรัพยากรในชุมชน 
ใหเกิดประโยชนในการศึกษา  การมีสวนรวมในงานของชุมชนโดยเปนวิทยากรใหคําปรึกษา
ทํางานสังคมสงเคราะห วางแผนใหบุคลากรในโรงเรียนเขาไปมีสวนรวมกับงานของชุมชน    
การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในโรงเรียน  โดยจัดใหมีการประชุมปฏิบัติการของผูปกครอง  
ใหมีการเยี่ยมชมโรงเรียน  การจัดองคการรวมมือระหวางผูปกครองและครูใหชุมชนไดใช 
ส่ิงอํานวยความสะดวกของโรงเรียน  การประชาสัมพันธโรงเรียน  โดยติดตอกับส่ือมวลชน 
เพื่อขอความรวมมือ  สรางสื่อติดตอโดยตรงกับผูปกครอง  เชน ทําในรูปจดหมายขาว   

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญศึกษา (2544, หนา 97) เสนอวา 
ชุมชนยังสามารถเขามารวมกับสถานศึกษาในดานพัฒนาหลักสูตร โดยเนนใหทองถ่ินเขามา 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสม  การประชุมชี้แจงนโยบายของโรงเรียน 
ในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  การสงเสริมใหทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนรวมกับชุมชน 
ทองถ่ิน  ในดานวิทยากร  อาคารสถานที่  กิจกรรม  เนื้อหา และสื่อการเรียนการสอน จัดหลักสูตร
การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมของในหลวงโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน  ประเมินและรายงานผล 
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของแตละหมวดวิชา 

สรุปไดวา  การจัดกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน 
ในการพัฒนาการศึกษา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมระหวางสถานศึกษากับชุมชน โดยผูบริหาร ครู 
และบุคลากรอื่นๆ ของสถานศึกษา  เกี่ยวกับการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในโรงเรียน โดยจัดใหมี
การประชุมผูปกครอง  ใหมีการเยี่ยมชมโรงเรียน  การจัดองคการรวมมือระหวางผูปกครองและครู 
ใหชุมชนไดใชส่ิงอํานวยความสะดวกของโรงเรียน  การประชาสัมพันธโรงเรียน โดยติดตอกับ 
ส่ือมวลชนเพื่อขอความรวมมือ  สรางสื่อติดตอโดยตรงกับผูปกครอง เชน ทําในรูปจดหมายขาว   
ใชทรัพยากรจากชุมชนเพื่อประโยชนทางการศึกษา  เชน  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินการใช 
ภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรู  การใหบริการแกชุมชนทั้งดานวิชาการและสิ่งอํานวยความสะดวก
ของโรงเรียน  การติดตอประชาสัมพันธกับชุมชนโดยการใชส่ือตางๆ  เชน  ส่ือมวลชน เอกสาร 
ส่ิงพิมพ  การรวมกิจกรรมกับชุมชนในดานสังคมสงเคราะห การปฏิบัติงาน วาไดปฏิบัติตรงตาม
แผนที่วางไวและบรรลุผลสําเร็จหรือไมตามเปาหมายที่กําหนด 
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จากการวิเคราะหเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐานนี้   
สถานศึกษาควรจัดใหมีกิจกรรม / โครงการ ดังตอไปนี้   ใหสถานศึกษามีระบบและกลไก 
ในการสงเสริมความความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ไดแก    
สถานศึกษามีผูรับผิดชอบวางแผนและดําเนินการ  ติดตามและประเมินผล งานการใหบริการชุมชน
ในดานตางๆ งานการรับความชวยเหลือจากชุมชน  งานการสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชนและ
หนวยงานอื่นๆ งานการจัดตั้งกลุม  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  งานการประชุมสัมพันธ  และให 
สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา การศึกษา 
ไดแก  จัดใหมีการประชุมผูปกครอง  ใหมีการเยี่ยมชมโรงเรียน  การจัดองคการรวมมือระหวาง 
ผูปกครองและครู  สรางสื่อติดตอโดยตรงกับผูปกครองชุมชน  เชน ทําในรูปจดหมายขาว  การ
ใหบริการแกชุมชนทั้งดานวิชาการและสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงเรียน  (สํานักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547, หนา 2 – 4) 

10)  มาตรฐานดานผูบริหารมาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและ 
การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

กจิกรรมและการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ความหมายของผูเรียน
มีความสําคัญที่สุด  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (2542, หนา 3, 10) ไดใหความหมายไววา 
การดําเนินการใดๆ ในการจัดกระบวนการเรียนรูใหคํานึงถึงประโยชนของผูเรียนมากที่สุด  
โดยการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  
การเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด มีฐานมาจากทฤษฎีและผลการวิจัยที่คนพบวา เปนวิธีการที่ทําให 
ผูเรียนมีคุณภาพอยางแทจริง  เนื่องจากผูเรียนมีสวนรวม  เรียนรูดวยตนเอง  เปนผูปฏิบัติหรือ 
เปนผูกระทํามากกวาผูถูกกระทํา ศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (พ.ค.ร.) สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2541, หนา 3 – 4) ไดพัฒนาตัวบงชี้การเรียนการสอน โดย 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังนี้  (1)  มีประสบการณตรงสัมพันธ 
กับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (2)  ฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัด  และวิ ธีการของตนเอง   
(3)  ทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรูจากกลุม (4) ฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรค  
จินตนาการ  ตลอดจนไดแสดงออกอยางชัดเจนและมีเหตุผล  (5) ไดรับการเสริมแรงจนไดคําตอบ
แกปญหาทั้งดวยตนเอง และรวมดวยชวยกัน  (6) ไดฝก คน รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรู
ดวยตนเอง (7) เลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ   ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
อยางมีความสุข  (8)  ฝกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ืน  ตลอดจนสนใจใฝหาความรู 
อยางตอเนื่อง 
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สวนตัวบงชี้การสอนของครูไดกําหนดไว ดังนี้  (1)  เตรียมการสอนทั้งเนื้อหา
และวิธีการ  (2) จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา  จูงใจ และเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  
(3)  เอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาตอผูเรียนอยางทั่วถึง (4) จัดกิจกรรม 
และสถานการณใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค (5) สงเสริมใหผูเรียนฝกคิด   
ฝกทํา และปรับปรุงตนเอง  (6)  สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม พรอมทั้งสังเกตสวนดี
และปรับปรุงสวนดอยของผูเรียน (7) ใชส่ือการสอนเพื่อฝกการคิด  การแกปญหาและคนพบ 
ความรู  (8) ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณกับชีวิตจริง (9) ฝกฝน 
กิริยามารยาทและวินัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย (10) สังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียน 
อยางตอเนื่อง 

ในสวนของรูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนลําดับนั้น  กรมวิชาการ (2544, 
หนา 5)  ไดสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  จําแนก 
ออกเปน 3 กลุมใหญๆ  คือ  

1)  กลุมรูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการคิด ไดแก  (1)  การใชกระบวนการ
แกปญหามา  (2)  การเรียนรู  “ฉลาดรู”  ไดจากแนวพระราชดําริ  เนนการเรียนรูที่ยึดผูเรียน 
เปนสําคัญ ใหผูเรียนเกิดความสมดุลทั้งทางกาย ปญญา คุณธรรม และทักษะการใชชีวิต สามารถ
พัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ  (3) การเรียนรูที่เนนการพัฒนาคุณภาพความคิด ไดแก  การอาน  
ฟง  คิด  เขียน  พูด  สังเกต  ลงมือทํา ฯลฯ (4) การเรียนรูแบบสรรคสรางความรู  ขั้นตอนนี้ คือ 
สรางจุดมุงหมายในการเรียน  ทําความเขาใจในเรื่องที่เรียน  สรางแนวคิดใหม  นําแนวคิดไปใช 
ทบทวนตรวจสอบแนวคิด (5) การสอนโดยใชชุดการสอน ชุดการสอนประกอบดวย คูมือครู  
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน บัตรตางๆ (6) การสอนตามแนวพุทธวิธี  มี  9 วิธี ดังนี้  
วิธีสอนแบบอุปมา อุปไมย วิธีสอนแบบปุจฉา วิสัชนา  วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา วิธีสอนแบบ
อริยสัจ 4  วิธีสอนแบบสืบสวน  สอบสวนตามแนวพุทธศาสตร  วิธีสอนแบบไตรสิกขา วิธีสอน
แบบเบญจขันธ  วิธีสอนโดยการสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ  วิธีการสอนตามหลักพหูสูต 
เนนการสรางศรัทธาที่ใฝรูใฝเรียน  (7)  การสอนตามแนววัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) (8) การสอน
ตามวิธีของเทนนีสัน ประกอบดวยข้ันทบทวนใชคําถามกระตุนความรูเดิม  ขั้นใหนิยามกลาวถึง
ลักษณะหรือคุณสมบัติของความคิดรวบยอดและความสัมพันธเกี่ยวของกัน  ขั้นใหตัวอยางที่ดีที่สุด
แสดงตัวอยางทางบวก  ขั้นใหตัวอยางประกอบคําอธิบายแสดงตัวอยางทางบวกเปรียบเทียบกับ 
ตัวอยางทางลบ  ขั้นใหตัวอยางประกอบคําถามแสดงตัวอยางทางบวกและทางลบ  ใชคําถามกระตุน
ใหผูเรียนจําแนก  (9)  การสอนตามหลักการเรียนรูของกาเย (Gagné) มุงเสริมสรางสมรรถภาพ 
ทางดานขอเท็จจริง ทักษะเชาวปญญา ยุทธศาสตรการคิด เจตคติและมีทักษะการเคลื่อนไหว   



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

 42

(10)  การสอนที่เนนทักษะกระบวนการ  ไดแก  ตระหนักในปญหาความจําเปน คิดวิเคราะห วจิารณ 
สรางทางเลือกอยางหลากหลาย ประเมินและเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกําหนดขั้นตอนของงาน
อยางชัดเจน ปฏิบัติอยางชื่นชม  ประเมินตนเองระหวางปฏิบัติ  ปรับปรุงงานใหดีขึ้นอยูเสมอ 
ประเมินผลรวมดวยความภาคภูมิใจ  (11)  การสอนเขียนแบบกระบวนการ เปนกิจกรรมการสอน
เขียนที่ใชกระบวนการแกปญหา  (12)  การสอนแบบโครงการ มุงเนนใหนักเรียนไดเรียนในสิ่ง 
ที่สนใจโดยเปนกลุมหรือรายบุคคล  (13) การสอนแบบโครงงาน (Project)  หมายถึง  การศึกษา 
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งที่นักเรียนเปนผูศึกษาคนควา  ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง (14) การสอนแบบบรูณาการ 
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางวิชาการหลายๆ  แขนงไวใน 
หนวยการเรียนรูเร่ืองเดียวกัน  (15)  การสอนแบบรอบรู หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่คํานึงถึงความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนที่มีความแตกตางกัน  (16)  การสอนแบบ 
ศูนยการเรียน  เปนวิธีสอนที่จัดบรรยากาศในชั้นเรียนเปนศูนยยอยๆ  เพื่อใหนักเรียนสามารถศึกษา
หาความรูดวยตนเอง  (17)  การสอนแบบสืบสวนสอบสวน เนนพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาดวยการฝกใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรู  โดยใชกระบวนการทางความคิดหาเหตุผล    
(18)  การสอนแบบอุปนัย (Inductive Teaching)  หมายถึง การสอนที่ใหนักเรียนไดเรียนรู 
การแกปญหาจากสวนยอยไปหาสวนรวม  (19)  การสอนแบบนิรมัย (Deductive Teaching)  
เปนการสอนตรงขามกับแบบอุปนัย  คือ สอนใหนักเรียนแกปญหาโดยการเริ่มจากการนํากฎเกณฑ 
นิยาม  ขอสรุป สูตร หรือหลักการตางๆ  ที่ทราบแลวนํามาใช  เพื่อที่จะแกปญหาเรื่องใหม   
(20)  การสอนรายบุคคลหรือการเรียนดวยตนเอง หมายถึง การสอนที่มุงจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนใหนักเรียนเรียนดวยตนเองจากชุดการสอนที่ยึดหลักการสอนแบบปฏิบัติ  

2)  รูปแบบการสอนที่ เนนการมีสวนรวม   เปนรูปแบบการสอนที่ เนน 
การมีสวนรวม  เพื่อใหผูเรียนทํางานรวมกันได รูปแบบการสอน ไดแก (1) การเรียนรูแบบมี 
สวนรวม  รูปแบบการสอนที่มีความสัมพันธสอดคลองกับชีวิตจริงของผูเรียน  ผูเรียนไดเรียน 
รูวิธีการแสวงหาความรูดวยตนเอง ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุม  ไดฝกฝนทักษะการเรียนรู  
การบริหาร  การจัดการ  การเปนผูนําผูตาม  ทําใหเกิดการยอมรับตนเอง  เกิดความสุขในการอยู 
รวมกัน  เกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียน  ตอครู  ตอเพื่อน ตอสถานศึกษา และตอสังคม (2) การสอน
โดยใชกิจกรรมกลุม  ผูเรียนจะเปนผูเขารวมกิจกรรมกลุม และวิเคราะหพฤติกรรมของผูเรียน 
ซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น ตลอดจนรวมแสดงความคิดเห็น และกลาวถึงประโยชน 
ที่ไดรับจากกิจกรรมนั้นดวย  (3)  การสอนที่เนนการเรียนแบบรวมมือ เนนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สงเสริมทักษะทางสังคม เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํางานรวมกันจนประสพความสําเร็จ
ตามเปาหมายรวมกันทุกคน  (4)  การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มี 5 ขั้นตอนคือ  ขั้นนํา  ขั้นสอน



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

 43

ครูและนักเรียนชวยกันวิเคราะหปญหา ใชคําถามนําเพื่อใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดและเขาใจ 
เนื้อหา ขั้นสรุป ขั้นศึกษากลุมยอย ขั้นฝกทักษะยอย (5) การสอนแบบกลุมสัมพันธ (Group Process) 
หมายถึง  การเรี ยนการสอนที่ ผู เ รียนมีโอกาสทํากิจกรรมเปนกลุม  ทั้ งกลุมขนาดใหญ 
ทั้งชั้นเรียนและกลุมขนาดยอย  5 – 8 คน (6)  การสอนแบบซินดิเคท (Syndicate) หมายถึง การสอน
ที่จัดแบงนักเรียนเปนกลุม  เพื่อศึกษากรณีตัวอยางรวมกัน  การอธิบายคําถามที่ตั้งไวในบัตรงาน 
แลวตอบคําถามหาขอสรุป  แลวแตละกลุมเขียนรายงานเพื่ออภิปรายปญหารวมกันอีกครั้งหนึ่ง   
(7)  การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน มีวิธีการทําได  2 แบบ คือ การใหเด็กเกงสอนเด็กออนและใหเด็ก
ชั้นสูงกวาชวยสอนเด็กชั้นเล็กกวา (8) การสอนแบบสเตด หรือ Student Team-Achievement 
Division [STAD]  หมายถึง วิธีการเรียนแบบรวมมือ ตองมีเปาหมายของกลุม และชวยเหลือกัน  
เพื่อความสําเร็จของกลุม (9) กิจกรรมคิวซี (Q.C.) หรือกิจกรรมกลุมสรางคุณภาพ พัฒนาขึ้น 
จากหลักการทํางานเปนทีม  สมาชิกรวมตัวเปนกลุมเล็กๆ ดวยความสมัครใจ กลุมจะรวมกัน
กําหนดวัตถุประสงคของกลุม เพื่อแกปญหาหรือปรับปรุงงานอยางใดอยางหนึ่งของกลุม   
(10) การสอนแบบซิปปา (CIPPA) ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอน ทบทวนความรูเดิม แสวงหาความรูใหม  
เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม แลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนในกลุม สรุปและจัดระเบียบความรู  
แสดงผลงาน ประยุกตใชความรู 

3)  รูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาพฤติกรรมและคานิยม  ไดแก  (1)  การใช
สถานการณจําลอง หมายถึง การเรียนการสอนที่อาศัยสถานการณท่ีสรางขึ้นจากเนื้อหาในบทเรียน
หรือการจําลองสถานการณที่เปนจริงมาใชในชั้นเรียน  (2)  การทําคานิยมใหกระจาง ประกอบดวย
ขั้นตอน คือ  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคานิยม  ใหคิดและตัดสินใจดวยดวยเหตุผลของตนเอง ใหรวมกัน
คิดหาเหตุผลและตัดสินใจในกลุมยอย 4 – 5 คน  ใหรวมกันคิดหาเหตุผลและตัดสินใจในกลุมใหญ 
(ทั้งชั้นเรียน)  รวมกันสรางขอตกลง กติกา หรือกฎเกณฑและแนวทางปฏิบัติของนักเรียนทุกคน   
(3)  การปรับพฤติกรรม ประกอบดวย ระยะที่ 1  ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ระยะที่ 2  ครูประกาศ
ระเบียบของชั้นเรียน ระยะที่ 3  ครูใหการเสริมแรงเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค   
(4)  การเสริมสรางลักษณะนิสัยในการทํางานของนักเรียน คือ ทฤษฎีการทําคานิยมใหกระจาง  
ทฤษฎีการปรับพฤติกรรมและทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมมาผสมผสานกัน แบงขั้นตอนเปน 
สองระยะ  ระยะแรก : ครูจัดประสบการณควบคุมตนเองเริ่มจากสรางความตระหนัก  การให 
ตัวแบบ  การปรับพฤติกรรม  ระยะหลัง : ครูใหนักเรียนควบคุมตนเอง  การควบคุมตนเอง   
(5)  การสอนที่เนนการพัฒนาศักยภาพ  องคประกอบหลัก คือ ทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียนรู
ในอนาคต (ประกอบดวย ทักษะการเรียน  ทักษะการคิด  ทักษะการสื่อสาร)  ทักษะพื้นฐานที่จําเปน
ตอการทํางาน (ประกอบดวย ทักษะการจัดการ  การทํางานรวมกับผูอ่ืนได  ความขยัน  อดทน 
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ประหยัด และอดออม) และคุณลักษณะที่จําเปนตอการอยูรวมกันในสังคม (ประกอบดวย  
การควบคุมตนเองได  ความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง  การชวยเหลือผู อ่ืน  เสียสละ  
มุงมั่นพัฒนา) (6) การสอนแบบนาฏการ  โดยใชการแสดงทาทางตางๆ ตามธรรมชาติ ตาม 
ประสบการณที่มีอยู หรืออาจสรางขึ้น เพื่อสรางความเขาใจและความสนุกสนาน (7) การแสดง 
บทบาทสมมติ  โดยการใหนักเรียนแสดงบทบาทของคนอื่นที่ไมใชตนเอง ภายหลังการแสดง 
จะตองมีการสรุปผลของบุคคลที่นักเรียนสวมบทบาทนั้น 

จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนที่ เนนผูเรียน 
เปนสําคัญ  เรียกอีกอยางวา  การเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลางมีกิจกรรมที่เปนตัวบงชี้หลายประการ 
ไดแก ผูเรียนไดรับประสบการณตรงกับบรรยากาศและสิ่งแวดลอม ไดทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม 
ทั้งกลุมเล็กและกลุมใหญโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน รูจักวิถีทางใน
การทํางาน  การสรางขอตกลง  กติกาหรือกฎเกณฑ และแนวทางปฏิบัติ ในการอยูรวมกัน 
ตามระบอบประชาธิปไตย  มีการฝกใหผู เรียนรูจักแกปญหาดวยตนเอง  รูจักคิดวิ เคราะห   
คิดสังเคราะห  คิดอยางสรางสรรคสรางความรูไดดวยตนเอง มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนตาม
ความสามารถ  ความถนัด ความสนใจ และตามศักยภาพ การใหผูเรียนไดฝกประเมินตนเองและ
ผูอ่ืน การสอนที่ใหผูเรียนเกิดสมดุลทั้งทางกาย  ทางปญญา  ความรู  คุณธรรมและทักษะการใชชีวิต 
มีการเชื่อมโยงความรูหลายอยางเขาดวยกัน การนําความรูที่ไดเรียนมาประยุกตใชกับสถานการณ
ตางๆ  ในชีวิตจริง มีสวนรวมกับกิจกรรมในชุมชน ใชแหลงเรียนรูตางๆ ในชุมชนการนําหลักการ
ทางศาสนาพุทธมาใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ  จําแนกตัวบงชี้ไดดังนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 1  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เหมาะสมกับธรรมชาติและสนองตอความตองการของผูเรียน   

ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
กรมวิชาการ,  2545 ข, หนา 8 – 9)  ใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนกลุมสาระหลักทั้ง 8 กลุม
สาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  รวมทั้งยังสามารถจัดการเรียนรูเพิ่มเติม  โดยผูเรียนไดเลือกเรียน
ตามความถนัดและความสนใจอยางแทจริง  เนนการพัฒนาที่สําคัญ ไดแก  การพัฒนาองครวม 
ของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน  ทั้งทางรางกาย  สติปญญา  อารมณ และสังคมเพื่อสนอง
นโยบายการสรางเยาวชนใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพ เพื่อพัฒนา
องครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ  ทั้งนี้ในหลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตรไดมุงเนน 
ใหผูเรียน มีความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล สงเสริมใหเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง
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ตลอดชีวิต  โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  สามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ  
ผูเรียนเห็นคุณคาตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  คิดสรางสรรค ใฝรูใฝเรียน  รักการอาน  
รักการเขียน และรักการคนควา    

สรุปไดวา  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เหมาะสมกับธรรมชาติและสนองตอความตองการของผู เรียน  
หมายถึง  การจัดกิจกรรมการบริหาร  กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ที่เหมาะสมกับธรรมชาติ และความแตกตางของผูเรียน  กระตุนใหผูเรียน  รูจักศึกษาหาความรู 
แสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวยตนเอง  รวมท้ังใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
คิดสรางสรรค คิดแกปญหาและตัดสินใจ  รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมนั้น  สถานศึกษา 
ตองจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งวิชาหลัก วิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหสนอง 
ตอธรรมชาติและความแตกตางของผูเรียน ประกอบไปดวย  ความถนัด  ความสนใจ  ความตองการ 
รางกาย  สติปญญา  อารมณ และสังคม  เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ  
ตามธรรมชาติที่ตนมีอยู  รวมถึงการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  

ตัวบงชี้ ท่ี 2  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร  กิจกรรมการเรียน 
การสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู  แสวงหาคําตอบ 
และสรางองคความรูไดดวยตนเอง   

(1)  สถานศึกษามีการจัดโอกาสและเวลาใหผูเรียนไดศึกษาหาความรู  แสวงหา
คําตอบและสรางองคความรูไดดวยตนเอง 

(2)  สถานศึกษามีการจัดหา / สรางแหลงเรียนรูและจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู  แสวงหาคําตอบและสรางองคความรูไดดวยตนเอง 

(3)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนรูจักและเรียนรูจากแหลงการเรยีนรู / 
แหลงทรัพยากรการเรียนในสถานศึกษาและในชุมชน 

(4)  สถานศึกษามีการสงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําเสนอผลงาน 
อยางหลากหลาย 

ตัวบงชี้ ท่ี 3  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร  กิจกรรมการเรียน 
การสอน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุนใหผู เ รียนรูจักคิดวิ เคราะห   คิดสังเคราะห   
คิดสรางสรรค  คิดแกปญหา และตัดสินใจ    

ตัวบงชี้ ท่ี 4  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร  กิจกรรมการเรียน 
การสอน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บูรณาการเชื่อมโยงความรูและทักษะดานตางๆ  และแนวคิด
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ของสิ่งที่เรียนรูในหองเรียนกับความจริงของชีวิต  รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมที่ตองปฏิบัติ 
ในสังคมรวมกับผูอ่ืน  

ตัวบงชี้ ท่ี 5  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร  กิจกรรมการเรียน 
การสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมความเปนประชาธิปไตย  การทํางานรวมกับผูอ่ืน  
และความรับผิดชอบตอสวนรวม 

ในเรื่องของความเปนประชาธิปไตย  การทํางานรวมกับผู อ่ืนและความ 
รับผิดชอบตอสวนรวมนั้น  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 หมวด 1  กลาววา ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝง  จิตสํานึกที่ถูกตอง 
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค  และศักดิ์ศรี 
ความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของ
ประเทศชาติ  รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน   
ภูมิปญญาไทย  และความรูอันเปนสากล  ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รูจักพึ่งตนเอง  มีความริเริ่มสรางสรรค  ใฝรู และเรียนรู 
ดวยตัวเองอยางตอเนื่อง   มาตรา 23 (1)  ในการจัดการศึกษา  ใหนําความรูเกี่ยวกับตนเองและ 
ความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู 
เกี่ยวกับประวัติศาสตร  ความเปนมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มาจัดในกระบวนการเรียนรู และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   
มาตรา 28  (วรรคสอง)  สาระของหลักสูตร  ทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพ  ตองมุงพัฒนาคน 
ใหมีความสมดุล  ทั้งดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  และความรับผิดชอบ 
ตอสังคม  

นอกจากนี้  แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาประชาธิปไตย (กระทรวงศกึษาธิการ, 
กรมวิชาการ, 2543, หนา 17 – 23)  กลาววา จะตองทําใหนักเรียน เกดิพฤติกรรมที่แสดงออกไดดังนี ้   

(1)  ดานวินัยธรรม  นักเรียนเกิดพฤติกรรมดานการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ   
ขอบังคับ ตามที่สถานศึกษากําหนด 

(2)  ดานคารวธรรม  นักเรียนเกิดพฤติกรรมในการเคารพสิทธิของบุคคลตางๆ 
ที่อยูในสถานศึกษาดวยกัน  เชน  การออกเสียงเลือกตั้งผูแทนนักเรียน 

(3)  ดานศรัทธาธรรม  นักเรียนจะตองเปนผูมีความรับผิดชอบตอหนาที่ตางๆ  
ที่ไดรับมอบหมายจากเพื่อนนักเรียน  ครู  อาจารย  และสถานศึกษา 
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(4)  ดานสามัคคีธรรม   เปนพฤติกรรมของนักเรียนที่จะตองอยูรวมกัน 
ดวยความรัก  ผูกพัน   และสามัคคีตอกัน   รูจักทํางานเปนกลุม  เปนสมาชิกของกลุมตางๆ   
ตามความตองการ 

กิจกรรมที่จัดในสถานศึกษา ไดแก  การประชุมรวมกันระหวางฝายตางๆ,   
มีกิจกรรมที่ควบคุมดูแลนักเรียนใหปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  เชน  โฮมรูม  รุนพี่ดูแล 
รุนนอง  กรรมการนักเรียน  กรรมการครูชุดตางๆ กิจกรรมกลุมใหนักเรียนปรึกษาหารือกัน   
เชน  สหกรณ   จัดกิจกรรมทํางานรวมกัน  เชน  อยูคายพักแรม  ปลูกตนไม  ตกแตงบริเวณ 
โรงเรียนและชุมชน   จัดกิจกรรมชุมนุมตาง  เชน  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ชมรมกีฬา   
กิจกรรมพี่ชวยนอง  กิจกรรมคูสัญญา  กิจกรรมเสริมวิชาการ  กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน 
การทํางานรวมกันเปนกลุม   จัดประเมินการทํางานกลุมของนักเรียน   เลือกตั้งหัวหนาชั้นเรียน  
คณะกรรมการนักเรียน  คณะกรรมการครูชุดตางๆ   จัดระบบบริหารในสถานศึกษาดวยการแบง
กระจายงานไปตามสายงาน   จัดทํารายละเอียดของงานและขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ     
จัดใหมีระบบนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล    จัดกิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตย  เชน  การเลือกตั้ง   

สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ที่สงเสริมความเปนประชาธิปไตยการทํางานรวมกับผูอ่ืนและความรับผิดชอบ 
ตอสวนรวม หมายถึง  สถานศึกษาตองจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งวิชาหลัก วิชาเพิ่มเติม  
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในเรื่องการทํางานรวมกับผูอ่ืน และความรับผิดชอบตอสวนรวมนั้น  
และตองจัดกระบวนการเรียนรูโดยมีการบูรณาการ ทั้งความรู  คุณธรรม ในกระบวนการเรียนรู  
เพื่อจุดมุงหมายในการปลูกฝงจิตสํานึกเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รูจักรักษาและสงเสริม  สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ  ความเคารพ
กฎหมาย  ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  รักษา 
ผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ  สําหรับความเปนไทยนั้นตองสงเสริมศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย  และความรูอันเปนสากล  
นอกจากนี้ในกระบวนการเรียนรู  มุงใหเกิดทั้ง ความรู  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  
และ ความรับผิดชอบ  ซ่ึงในที่นี้  หมายถึง  ความรับผิดชอบตอสังคม  ไดแก  ครอบครัว  ชุมชน 
ประเทศชาติ และสังคมโลก ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ตัวบงชี้ ท่ี 6  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร  กิจกรรมการเรียน 
การสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางครบถวนทั้งดานดนตรี   
ศิลปะ และกีฬา 
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การพัฒนาการสุนทรียภาพ  ดานดนตรี  ศิลปะ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2544  ไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรูวิชาศิลปะ ออกเปน  
3 สาระ ไดแก  สาระที่ 1  ทัศนศิลป มี 2 มาตรฐานการเรียนรู  คือ 1)  สรางสรรคงานทัศนศิลป 
ตามจินตนาการ  ความคิดสรางสรรค  วิเคราะห  วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอด 
ความรูสึก  ความคิด ตองานศิลปะอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  2)  เขาใจ
ความสัมพันธระหวางทัศนศิลป  ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  เห็นคุณคางานทัศนศิลปที่เปน
มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล   สาระที่ 2  ดนตรี  มี  2 มาตรฐาน 
การเรียนรู  คือ   1)   เขาใจและแสดงออกทางดนตรีทางดนตรีอยางสรางสรรค  วิ เคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคา ถายทอดความรูสึก ความคิด ตองานดนตรอียางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน  2)  เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี  ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  เห็นคุณคา 
ของดนตรี ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล   สาระที่ 3 
นาฏศิลป มี 2 มาตรฐานการเรียนรู คือ  1)  เขาใจและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค 
วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคานาฏศิลป  ถายทอดความรูสึก ความคิด อยางอิสระ  ชื่นชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  2)  เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป  ประวัติศาสตร และ 
วัฒนธรรม  เห็นคุณคาของนาฏศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย 
และสากล 

สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่สงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทางดาน ดนตร ีและศิลปะ หมายถึง สถานศึกษา
ตองจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งวิชาหลัก วิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่ใหผูเรียน
ไดมีโอกาสในการสรางสรรคงานตามจินตนาการในดานดนตรี ดานทัศนศิลปและดานนาฏศิลป  
ซ่ึงทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนทางดนตรี  ทัศนศิลปและนาฏศิลปนั้น  สถานศึกษาจะตองจัด
กระบวนการเรียนรูที่ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค  คิดวิเคราะห มีการวิพากษวิจารณคุณคาของงาน 
ผูเรียนสามารถถายทอดความรูสึก ความคิด ตองานอยางเปนอิสระ และช่ืนชม รวมทั้งสามารถ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  นอกจากนี้ผูเรียนยังตองเขาใจถึงความสัมพันธของงานดนตรี  
ทัศนศิลปและนาฏศิลป ที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และเห็นในคุณคาของสิ่งที่มี
การถายทอดกันมาจนเกิดเปนมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย   
และความรูที่เปนสากล 

การพัฒนาการดาน กีฬา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ไดกําหนด
สาระและมาตรฐานการเรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา ออกเปน 5 สาระ 
และในสาระที่ 3 การเคลื่อนไหว  การออกกําลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล   
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แบงออกเปน 2 มาตรฐาน  คือ 1)  เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม 
และกีฬา  และ 2) รักการออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจําอยาง
สม่ําเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ  กติกา  มีน้ําใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแขงขัน และชื่นชม 
ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการบริหาร  กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่สงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทางดาน กีฬา  สถานศึกษาตองจัดหลักสูตร 
การเรียนการสอน ทั้งวิชาหลัก วิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนไดมีกิจกรรม 
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ทางกาย  การเลนเกมและเลนกีฬา โดยใหปฏิบัติเปนประจําอยางสม่ําเสมอ  
จนเกิดพฤติกรรมและจิตสํานึกที่ดีตอการกีฬา ไดแก รักการออกกําลังกาย มีวินัย เคารพสิทธิ  
กฎ  กติกา  มีน้ําใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแขงขัน และรูสึกชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวบงชี้ท่ี 7  สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการที่ 
หลากหลาย และตอเนื่อง 

การประเมินการพัฒนา อยางหลากหลาย   อยางตอเนื่อง  ตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวดการจัดการศึกษามาตรา 25  กําหนดเรื่องการประเมินผูเรียนวา 
“ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากการพัฒนาการของผูเรียน  ความประพฤติ 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียน 
การสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษาฯ”  ดังนั้นการวัดผลประเมินผล
การเรียนรูจะเนนคะแนนจากการทําขอสอบถูกผิดหรือแบบปรนัยอยางเดียวไมได เพราะไมมี 
หลักประกันวา นักเรียนที่ทําคะแนนขอสอบไดดีจะมีความประพฤติดีและมีสวนรวมในกิจกรรม
หรือมีพัฒนาการตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  แตการประเมินตามสภาพจริงนั้น เปนผลที่เกิดจาก
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สําหรับความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment)  (สมบัติ สุวรรณพิทักษ, 2543  อางถึงใน กรมสามัญศึกษา,  2544, หนา 49)  
หมายถึง เปนกระบวนการของการสังเกต  การบันทึก  การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับงานหรือภารกิจ 
ที่ผูเรียนไดทํา รวมถึงแสดงวิธีการวาไดทําอยางไร  เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ทางการศึกษาของผูเรียนนั้น การประเมินตามสภาพจริงมีความแตกตางจากการประเมินโครงการ 
ตรงที่การประเมินแบบนี้ไดใหความสําคัญของผูเรียนมากกวาการใหความสําคัญกับผลที่จะเกิดขึ้น
จากการดูคะแนนของกลุมผู เ รียน  และแตกตางจากการทดสอบ  เนื่องจากเปนการวัดผล 
จากการปฏิบัติจริง (Active Performance) การประเมินตามสภาพจริงจะไดขอมูลสารสนเทศ 
เชิงคุณภาพอยางตอเนื่องที่สามารถนํามาใชในการแนะแนวการเรียนสําหรับผูเรียนแตละคน 
ไดเปนอยางดี และกองศึกษาสงเคราะห กรมสามัญศึกษา (2544, หนา 50) ไดสรุปวิธีการประเมินผล
ตามสภาพจริง  6  ประการ คือ  1)  การสังเกต เปนวิธีการประเมินที่งายๆ สามารถทําไดทุกเวลาและ
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สถานการณ โดยมีหรือไมมีเครื่องมือการสังเกตก็ได  2) การสัมภาษณ  ควรมีการเตรียมคําถามงายๆ 
ลวงหนา ซ่ึงสามารถทําไดอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ  3) การบันทึกจากผูเกี่ยวของ เปน
การรวบรวมขอมูลความคิดเกี่ยวกับตัวนักเรียนทั้งดานความรู  ความคิด  ความสามารถ คุณลักษณะ
และพฤติกรรม  4) แบบทดสอบวัดความสามารถจริง  เปนคําถามลักษณะปลายเปด เนนใหนักเรียน
ตอบสนองขอคําถามในลักษณะการนําความรูไปใช หรือสรางความรูใหมจากความรู ความเขาใจ 
และประสบการณเดิม   5)  การรายงานตนเอง เปนการใหนักเรียนพูด หรือเขียนบรรยาย สะทอน
ความรู ความเขาใจ  ความคิด ความรูสึก  ความตองการ  วิธีการทํางาน และคุณลักษณะของผลงาน  
6) แฟมผลงานดีเดน (Portfolio)  เปนตัวอยางผลงานดีๆ  ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่เลือก และ
รวบรวมอยางเปนระบบเพื่อใชแสดงถึงความรู  ความเขาใจ  ความสามารถ  ทักษะ  ความสนใจ  
ความถนัด  ความพยายาม ความกาวหนา  ความสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมากกวา  ในแฟม
ผลงานดีเดน อาจเก็บจากการรวบรวมผลงานจากการประเมินตามวิธี 1 – 5 ขางตนก็ได  

สรุปไดวา  สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการของผู เรียนดวยวิธีการที่ 
หลากหลาย และตอเนื่อง หมายถึง  สถานศึกษาไดมี การประเมินผลตามสภาพจริง  6 ประการ  
คือ  1)  การสั ง เกต  2)  การสัมภาษณ  3)  การบันทึกจากผู เ กี่ ยวของ  4)  แบบทดสอบวัด 
ความสามารถจริง  5)  การรายงานตนเอง  และ  6)  แฟมผลงานดี เดน  (Portfolio)  รวมทั้ ง 
มีการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากการพัฒนาการของผู เรียน ความประพฤติ การสังเกต 
พฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไป เปนระยะตอเนื่อง 

ตัวบงชี้ท่ี  8  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร  กิจกรรมการเรียน 
การสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน และรักสถานศึกษา 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2525 (2539, หนา  30) ไดให 
ความหมายคําวากระตือรือรน หมายถึง  รีบรอน,  เรงรีบ, ขมีขมัน, มีใจฝกใฝเรงรอน ดังนั้น  
ความกระตือรือรนในการเรียน จึงหมายถึง การที่นักเรียน มีความเรงรีบ ขมีขมัน หรือมีใจฝกใฝ 
เรงรีบในการศึกษาหาความรูใหแกตนเอง  ซ่ึงหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่สงเสริม 
ใหผูเรียนรักสถานศึกษา การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่สงเสริม 
ใหผูเรียนรักสถานศึกษานั้น จําเปนตองจัดกิจกรรมที่สรางความรูสึกในความเปนเจาของ กิจกรรม 
ที่สรางความรูสึก หรือความประทับใจในสิ่งที่ดี เพื่อใหเกิดเจตคติ และคานิยมที่ดีตอสถานศึกษา  
โดยใหผูเรียนเห็นคุณคาความสําคัญและประโยชนที่ไดรับจากสถานศึกษา และมีสวนรวมเปน 
เจาของ  ซ่ึงจะเกิดความรัก  และความผูกพันในสถานศึกษา  ซ่ึงคานิยมเหลานี้จะสงผลตอพฤติกรรม
ของนักเรียน โดยแสดงออกมาในลักษณะที่เปนผลดีตอการจัดการเรียนการสอน เชน ทําใหผูเรียน
อยากมาโรงเรียน เมื่อมาแลวก็มีใจฝกใฝ  กระตือรือรนที่จะแสวงหาความรูและทักษะใหตนเอง  
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สําหรับความหมายของคานิยม  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2546, หนา 28)  คานิยม 
หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกตามความเชื่อวา ส่ิงนั้นมีคุณคาและประโยชน จึงยอมรับ
และนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546, หนา 269)  กลาววา  การปลูกฝงคานิยม 
เปนส่ิงจําเปนสําหรับผูเรียนและครู  ทั้งนี้ก็เพราะวา  ถาบุคคลไดยึดถือคานิยมที่ดีงาม  การปฏิบัติ
ตามคานิยมนั้นก็เกิดขึ้น  คานิยม จึงเปนความสําคัญ ที่บุคคลนั้นใหกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และวาสิ่งนั้น 
มีคุณคา พรอมที่จะปฏิบัติตามความเชื่อนั้น   คานิยมของแตละคนขึ้นอยูกับประสบการณที่แตละคน
ไดรับ   

สําหรับแนวทางในการปลูกฝงคานิยมนั้น   พนัส   หันนาคินทร  (2520,  
หนา 115)  ใหแนวคิดในการปลูกฝงคานิยมและการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
สรุปไดดังนี้ 

(1)  การปลูกฝง  มี 3 ขั้นตอน คือ  1)  สรางศรัทธาใหเกิดขึ้นในสิ่งที่ตองการ 
จะปลูกฝง เชน การชี้ใหเห็นประโยชนและคุณคาของคานิยม  โดยเฉพาะใหครูทําตัวเปนแบบอยาง
หรือตัวแบบที่ดีแกผูเรียน  การยกยองบุคคลผูปฏิบัติตามคานิยม และการสรางความภาคภูมิใจ 
ในวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  2) ใหความรูวาสิ่งที่ตองการปลูกฝงนั้นมีความหมายอยางไร   
และมีวิธีการปฏิบัติอยางไร  3) สงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตามคานิยมจนเปนนิสัย  และมีการติดตาม
ผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอทั้งในและนอกโรงเรียน 

(2)  การพัฒนาคานิยม เปนการสรางใหผูเรียนเกิดความสํานึกในการทําความดี
และมีความกระจางแจงในคุณคาของสิ่งที่ตองการปลูกฝง  โดยไมมีการชี้แนะ  แตอาจใหคําถาม 
เพื่อใหคิด หรืออภิปรายเพื่อใหเกิดความสํานกึในการกระทําความดีและเกลียดการกระทําความชั่ว 

ในเรื่องของกิจกรรมที่จะพัฒนาผู เ รียนให เกิดความรักความผูกพันใน 
สถานศึกษานั้น ควรเปนกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนเกิดความสุข กิจกรรมสรางความสมบูรณ 
ทั้งทางรางกายและจิตใจ  ซ่ึง กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (2546, หนา 21 – 23)  ไดเสนอ 
กิจกรรมไว ดังนี้ 

กิจกรรมเสริมความสุข ตัวอยาง เชน  1)  กิจกรรม “สุขาดี มีความสุข สนุกกับ
การเรียน” หองน้ํา หองสวม โรงเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ นักเรียนรวมดูแลรักษา และเรียนรู 
การใชอยางถูกวิธี  2)  กิจกรรมสงเสริมการจัดบรรยากาศในหองเรียน สถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่สะอาด รมร่ืน สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย และปลอดภัย จะมีสวนเสริมบรรยากาศการเรียนรู
ใหดีขึ้น  เกิดความรูสึกนาอยูนาเรียน 
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กิจกรรมสร างความสมบูรณทั้ งทางร างกาย  และจิตใจ  และสง เสริม 
การสาธารณสุขชุมชน ตัวอยางเชน  1)  กิจกรรมแขงขันกีฬา  2)  กิจกรรมการจัดบรรยากาศ 
สถานศึกษา ใหสงเสริมสุขภาพอนามัย  3)  กิจกรรมการบริหารรางกาย  4)  กิจกรรมอาสาพัฒนา
โรงเรียน  5)  กิจกรรมจัดสวนสุขภาพ 

กิจกรรมที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ  
เชน ดูแลหองน้ําหองสวม  จัดบรรยากาศหองเรียน  บรรยากาศของสถานศึกษา อาสาพัฒนา 
โรงเรียน และจัดสวนสุขภาพ  ดังนั้นโรงเรียนจึงควรจัดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เกี่ยวของกับ
การจัดสภาพแวดลอมรวมกับกิจกรรมพัฒนาผู เ รียนอื่นๆ  สภาพแวดลอมของโรงเรียน 
มีผลตอบุคคลที่อยูในโรงเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2545, หนา 13)  กลาววา 
สภาพแวดลอมมีทั้งทางกายภาพที่มองเห็นจับตองได และสภาพแวดลอมที่เปนนามธรรม มองไม
เห็นและจับตองไมได  เชน ระบบคุณคาที่ยึดถือปฏิบัติ  นอกจากนี้สภาพแวดลอมของโรงเรียนเปน
สภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม  แลวสงผลถึงความรูสึกของ
บุคคล  เปนสภาพที่ไมอาจมองเห็นหรือจับตองได  แตเปนการสะทอนความรูสึกของบุคคล  เมื่อคน
ปะทะกับสิ่งแวดลอมแลวเกิดความรูสึกที่ดีเรียกวา “สภาพแวดลอมดี”  ในทางตรงกันขามเมื่อคน
ปะทะกับสิ่งแวดลอมแลวเกิดความรูสึกที่ไมดีเรียกวา “สภาพแวดลอมไมดี”  โรงเรียนที่มี
สภาพแวดลอมดี จะทําใหผูเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรูสึกพอใจ  ภูมิใจ  อบอุน  สบายใจ  
รูสึกในความเปนเจาของ และอยากมาโรงเรียน สภาพแวดลอมของโรงเรียนเปรียบเสมือนครูพูด
ไมไดที่มีอิทธิพลตอการสรางความคิด  จิตใจ  และคุณธรรมอันพึงประสงค 

สรุปวา สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน และรักสถานศึกษา  หมายถึง  
สถานศึกษาตองจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งวิชาหลัก วิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ใหผูเรียนไดมีกิจกรรมเกี่ยวที่สรางความรูสึกเปนเจาของ มีความสุข เกิดความสมบูรณทั้งทาง 
รางกาย และจิตใจ ควรเปนกิจกรรมที่สรางคานิยมที่ดีตอสถานศึกษา มีการสรางศรัทธาเห็น
ประโยชนคุณคา เลือกแนวทางปฏิบัติ และลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่เลือก ไดแก  กิจกรรม  
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดลอม บรรยากาศทั้งในและนอกหองเรียน การรวมกันพัฒนา 
สถานศึกษา และสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนการสอน เปนตน 

จากการวิเคราะหเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐานนี้   
สถานศึกษาควรจัดใหมีกิจกรรม / โครงการ ดังตอไปนี้   ใหสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร  
กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เหมาะสมกับธรรมชาติ และสนองตอ 
ความตองการของผูเรียน ไดแก  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนคนพบ 



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

 53

ความถนัด และวิธีการของตนเอง  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนไดพัฒนา
ความสามารถอยางเต็มที่  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่กระตุน ใหเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง   
มีสวนรวม  และเกิดความรักในสิ่งที่จะเรียนรู  และสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่สนุก  ทําให 
ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย  และใชไดจริง  ใหสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร   
กิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู  
แสวงหาคําตอบและสรางองคความรูไดดวยตนเอง  ไดแก  สถานศึกษามีการจัดโอกาสและเวลา 
ใหผูเรียนไดศึกษาหาความรู  แสวงหาคําตอบและสรางองคความรูไดดวยตนเอง  สถานศึกษา 
มีการจัดหา / สรางแหลงเรียนรูและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนรูจักศึกษา 
หาความรู  แสวงหาคําตอบและสรางองคความรูไดดวยตนเอง  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม 
ใหผูเรียนรูจักและเรียนรูจากแหลงการเรียนรู / แหลงทรัพยากรการเรียนในสถานศึกษาและ 
ในชุมชนและสถานศึกษามีการสงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําเสนอผลงานอยางหลากหลาย   
ใหสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร  กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่กระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค  คิดแกปญหาและตัดสินใจ  ไดแก   
สถานศึกษามกีารพัฒนาครูใหมีความสามารถในการสอนใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิด สถานศึกษา
มีการจัดบรรยากาศและสภาพที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกคิดและลงมือปฏิบัติจริง  
สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ  เชน  กระบวนการคิด  
กระบวนการแกปญหา กระบวนการกลุม กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู เปนตน  สถานศึกษา
มีการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดฝกคิดหลายวิธี  คิดสรางสรรค  และมี 
การแสดงออกไดอยางชัดเจนมีเหตุผล  สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดรับการเสริมแรง
ใหทดลองวิธีการแกปญหาดวยตนเอง  และแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม  ใหสถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมการบริหาร  กิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีบูรณาการเชื่อมโยง
ความรูและทักษะดานตางๆ  และแนวคิดของสิ่งที่เรียนรูในหองเรียนกับความจริงของชีวิต  รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมที่ตองปฏิบัติในสังคมรวมกับผูอ่ืน ไดแก  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
ตามเปาหมายของการเรียนรูของผูเรียน  ที่บูรณาการทั้งความรู  ความคิด  ความสามารถและความดี 
(พุทธศึกษา  จริยศึกษา  หัตถศึกษา และพลศึกษา)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่บูรณาการเนื้อหา
ภายในสาระการเรียนรูของผูเรียน  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่บูรณาการเนื้อหาขามสาระ 
การเรียนรูของผูเรียน  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่บูรณาการวิชาที่เรียนกับชีวิตจริงของผูเรียน    
ใหสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร  กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่สงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอ่ืน  และความรับผิดชอบตอสวนรวมไดแก   
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับคณะกรรมการนักเรียน (สภานักเรียน) ของสถานศึกษา   



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

 54

หรือของหองเรียน  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อใหผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืน  และ 
รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ฝกทักษะการทํางานกลุม  สถานศึกษา 
มีการจัดใหมีกิจกรรมบริการสาธารณประโยชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ใหสถานศึกษา 
มีการจัดกิจกรรมการบริหาร  กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหผูเรียน 
ไดรับการพัฒนาอยางครบถวนทั้งดานดนตรี  ศิลปะ  และกีฬา  ไดแก  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
ใหผูเรียนไดพัฒนาสุนทรียภาพและทักษะดานดนตรี  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมใหผูเรียน 
ไดพัฒนาสุนทรียภาพและทักษะดานศิลปะ  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดพัฒนา
สุนทรียภาพและทักษะดานกีฬา   สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการ 
ที่หลากหลาย และตอเนื่อง  ไดแก  สถานศึกษามีการวางระบบกลไกในการประเมินพัฒนาการ 
ผูเรียน  สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผูเรียนเปนรายบุคคล  และสามารถ 
นําไปใชไดอยางตอเนื่อง  สถานศึกษามีวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายในการประเมินพัฒนาการ
ของผู เ รียน  สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง  แกไขพัฒนาการของผู เรียน 
อยางตอเนื่อง   ใหสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร  กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  ใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน  และรักสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษา 
มีการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝงใหผูเรียนกระตือรือรนในการเรียน  และรักการเรียน สถานศึกษา 
มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนพบความสําเร็จ และภาคภูมิใจจาการเรียนรู สถานศึกษา 
มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและผูสอน สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่สะอาดรมร่ืน  และใหความรูสึกที่อบอุนและปลอดภัย  สถานศึกษา 
มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนอยากมาโรงเรียน สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่สงเสริม 
ใหผูเรียนมีความรัก  ความผูกพัน  และภูมิใจในสถานศึกษาที่เรียน  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547, หนา 5 – 9)  

11)  มาตรฐานดานผูบริหาร มาตรฐานที่ 20   ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ 

จากการศึกษาเรื่อง ผูนําและภาวะผูนํา ชาญชัย  อาจินสมาจาร  (2543, หนา 9, 
12)  กลาววา  ภาวะผูนํา (Leadership)   คือ ความตั้งใจ และ ความพยายามของผูนํา  ในการมองหา
แนวทาง เพื่อขยายสมรรถนะของพนักงานใหทําคุณประโยชนแกเปาหมาย และ จุดมุงหมาย 
ของหนวยงาน การนํา  คือ  การสรางอิทธิพล (Influencing)  การชี้แนะทิศทาง  แนวทาง    

วิชัย   โถสุวรรณจินดา  (2546, หนา  72) กลาวถึง  ความเปนผูนํา  วาคือ   
การใชอิทธิพลตอบุคคลอื่นเพื่อใหเกิดความพยายามดําเนินงานใหบรรลุถึงเปาหมายของกลุม 
และองคการ   
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ถาวร  โชติชื่น  (2544, หนา 130 –133)  กลาววา  ผูนํา  คือ ผูที่ใชความสามารถ 
ใชอิทธิพลจูงใจใหผูอ่ืนคลอยตามและปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ความเปน 
ผูนํา  หมายถึง  ศิลปะในการใชความสามารถ ใชอิทธิพลจูงใจใหผูอ่ืนเหน็คลอยตาม และปฏิบัติตาม
ดวยความเต็มใจ  

นพ   ศรีบุญนาค  (2546, หนา 218 – 222) ใหความหมายของภาวะผูนํา   
วาหมายถึง  กระบวนการของการมีอิทธิพลตอบุคคลอื่นๆ และการจัดสภาพแวดลอม  สําหรับบุคคล
เหลานั้นเพื่อบรรลุเปาหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการหรือทีม    

ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคนอื่นๆ (2545, หนา 277 – 278, 283) ใหความหมาย
ของ ผูนํา (Leader) วาผูนําเปนบุคคลซึ่งมีผูตาม และมีอิทธิพลที่จะทําใหผูตามชวยกันกําหนด 
วัตถุประสงคและบรรลุวัตถุประสงคนั้น  หรือเปนบุคคลที่ทําใหองคกรประสพความกาวหนา  
และบรรลุผลสําเร็จโดยใชอิทธิพลจูงใจผูอ่ืนใหปฏิบัติตาม ผูนําเปนผูตัดสินใจ กําหนดปญหา  
วางแผน และรับผิดชอบตอความอยูรอด หรือการพัฒนาองคการ  

มาตรฐานที่  20  ไดจําแนกตัวบงชี้ไวดังนี้ 
ตัวบงชี้ท่ี  1  ผูบริหารมีความคิดริเร่ิม และมีวิสัยทัศน   
สงบ  ประเสริฐพันธุ  (2543, หนา 27)  สรุปความหมายของ วิสัยทัศนวา   

เปนความสามารถในการคาดการณลวงหนาและเปนการเตรียมการเพื่ออนาคต 
ศิ ริวรรณ   เสรี รัตน  และคนอื่นๆ  (2545, หนา  277 – 278, 283) กลาววา  

วิสัยทัศน (Vision)  ซ่ึงเปนส่ิงที่ตองการในอนาคตขององคกรโดยพิจารณาจากผลระยะยาว 
ของกลุ มต างๆ  ที่ เกี่ ยวของภายในองคการ  มีการพัฒนากลยุทธ เพื่ อมุ งไปสู วิ สั ยทัศน  
ใหการสนับสนุนพนักงานที่ทําประโยชนใหแกองคการ และจูงใจใหพนักงานปฏิบัติตามกลยุทธ 
ที่ผูบริหารกําหนดขึ้น  โดยใชกระบวนการดานการบริหารจัดการ คือ  1)  การวางแผน  2)  การจัด
องคการ  3)  การจัดคนเขาทํางาน  4)  การจูงใจ  5)  การควบคุม ผานการใชอํานาจหนาที่อยางเปน
ทางการ     

พรชัย  ภาพันธ  (2547,  หนา 44)  เสนอแนวทางไปสูนักบริหารมืออาชีพวา  
มีวิสัยทัศนไกล  ใฝหาชุมชน  สนใจวิชาการ  มีวิสัยทัศนไกล หมายถึงสามารถมองเห็นไกล  
ทํานายเหตุการณที่จะเกิดในอนาคตได  และสิ่งสําคัญคือมีวิสัยทัศนที่นาดึงดูดใจสามารถพาองคกร
ไปสูความเปนเลิศและประสพความสําเร็จในระยะยาวได 

สรุปวา  ผูบริหารมีความคิดริเร่ิม และมีวิสัยทัศน  หมายถึง  ผูบริหารที่สามารถ
คาดการณลวงหนาถึงสิ่งที่ตองการจะเปนในอนาคต โดยพิจารณาจากผลระยะยาวของกลุมตางๆ  
ที่เกี่ยวของภายในองคการ  มีการพัฒนากลยทุธเพื่อมุงไปสูวิสัยทัศน ใหการสนับสนุนพนักงานที่ทํา
ประโยชนใหแกองคการ และจูงใจใหพนักงานปฏิบัติตามกลยุทธที่ผูบริหารกําหนดขึ้น โดยใช
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กระบวนการดานการบริหารจัดการ คือ  1)  การวางแผน  2)  การจัดองคการ  3)  การจัดคน 
เขาทํางาน  4)  การจูงใจ  5)  การควบคุม ผานการใชอํานาจหนาที่อยางเปนทางการ 

ตัวบงชี้ท่ี 2  ผูบริหารมีความสามารถในการบริหาร 
สําหรับการบริหาร  อภิวรรณา   แกวเล็ก  (2542, หนา  32, 54)  กลาววา   

การบริหาร คือ  การกอใหเกิด การทําใหสําเร็จ การมีหนาที่ หรือ ความรับผิดชอบตอการดําเนินงาน 
และตองปฏิบัติงานของผูนําในฐานะผูบริหารที่ฉลาดและมีไหวพริบในการใหงานที่เหมาะสม 
กับบุคลิกภาพ  ความสนใจและความสามารถของแตละบุคคล โดยมอบหมายงานที่ทาทาย 
และมีความสําคัญตอผูใตบังคับบัญชา  เพื่อใหเกิดความสนใจในงาน 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคนอื่นๆ  (2545,  หนา 277 – 278, 283)  กระบวนการ
ดานการบริหารจัดการ คือ ประกอบดวย  1)  การวางแผน  2)  การจัดองคการ  3)  การจัดคน 
เขาทํางาน  4)  การจูงใจ  5)  การควบคุม ผานการใชอํานาจหนาที่อยางเปนทางการ  

นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2540, หนา 72 – 73)  เสนอวา  การบริหารการศึกษา  
ที่จัดขึ้นในระบบโรงเรียน เปนภารกิจของผูบริหารและครู ที่รวมกันดําเนินการจัดกิจกรรม 
โดยอาศัยทรัพยากร  เทคนิค และกระบวนการตางๆ  ในอันที่จะเลือกสรรและควบคุมสิ่งแวดลอม  
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในดานตางๆ นับตั้งแตความรูความสามารถ บุคลิกภาพ  ทัศนคติ   
คานิยม  คุณธรรม  ตลอดจนการถายทอดวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีใหกับเด็ก  
และเยาวชน  เพื่อใหเปนสมาชิกที่มีประสิทธิภาพในสังคม สมดังเจตนารมณของโรงเรียน 
ที่กําหนดไว   

กรมสามัญศึกษา, กองการมัธยมศึกษา  (2535, หนา 379)  กลาวถึง  ผูบริหาร
โรงเรียนตองทําหนาที ่ในลักษณะตางๆ  คือ  ผู บริหารในฐานะผู นํา  การบริหารโรงเรียน 
(Administrator as Leader)  ผูบริหารโรงเรียน จะตองเปนผูนําในการวางแผน ติดตามดูแลกํากับ
การเสริมพลังผูรวมงาน  และประเมินผลงาน ใหงานโรงเรียนบรรลุจุดหมาย  ตัวผูบริหารจะตอง
เปนผูมีชีวิตชีวาและทนทาน มีความสามารถในการบริหารและตัดสินใจสั่งการ มีความสามารถใน
การจูงใจคน  มีความรับผิดชอบสูงและเปนผูมีความฉลาดไหวพริบดี  ผูบริหารโรงเรียนในฐานะ
นักการศึกษา (Administrator as Educator) ภารกิจมูลฐานของผูบริหารการศึกษาก็คือ เปนผูนํา
การบริหารการใชหลักสูตรใหสัมฤทธิ์ผล  ผูบริหารโรงเรียนที่ดีจะตองถือวาตนเอง คือ นักการศึกษา 
ยึดมั่นในอุดมการณความเปนครูที่ดี ตองปฏิบัติและวางตนอยางนักการศึกษา เปนผูใฝใจในการศึกษา 
หาความรู  ความเขาใจในเรื่องการศึกษาทั่วๆ ไป ของวิชาชีพครู คือ เปนผูมีความรู  ความสามารถ
เพื่อเปนครูที่ดี และตองเปนผูมีความรู  ความเขาใจในเรื่องราวของการบริหารอยางถองแทดวย 

สรุปวา  ผูบริหารมีความสามารถในการบริหาร หมายถึง  การดําเนินงาน  
ของผูบริหารในการปฏิบัติหนาที่การงานตามที่รับผิดชอบจนประสพความสําเร็จตามเปาหมาย  
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โดยอาศัยทรัพยากร  เทคนิคและกระบวนการตางๆ ในอันที่จะเลือกสรรและควบคุมสิ่งแวดลอม 
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในดานตางๆ นับตั้งแต ความรู  ความสามารถ บุคลิกภาพ ทัศนคติ  
คานิยม  คุณธรรม  ตลอดจนการถายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีใหกับเด็กและ 
เยาวชน  เพื่อใหเปนสมาชิกที่มปีระสิทธิภาพในสังคม ดังเจตนารมณของโรงเรียนที่กําหนดไว 

ตัวบงชี้ ท่ี 3  ผูบริหารมีความสามารถเปนผูนําทางวิชาการ  งานวิชาการ  
(กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา,  2535,  หนา 1, 41, 65, 161, 213, 276, 325 และ 331)  คือ 
งานการสอนคน (นักเรียน)  ใหมีคุณภาพตามที่ประเทศชาติตองการ ประกอบดวย  

(1)  การศึกษาวิเคราะห  หลักการ จุดหมายหลักสูตร  เพื่อใหครูผูสอน สอนได
บรรลุจุดหมาย และสนองหลักการของหลักสูตร  

(2)  การบริหารหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช  ผูบริหารตองใชหลักสูตร
เปนตัวกําหนดนโยบายทิศทางเดินตลอดทั้งแนวปฏิบัติงานดานวิชาการ และตองสามารถบริหาร
หลักสูตรใหเขากับสภาพแวดลอม  เชน บุคลากร  อาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ  ส่ือการเรียน 
ในโรงเรียน  รวมทั้งใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนไดอยางดีดวย   

(3)  การบริหารดานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนตองดําเนินการ 
จัดการเรียนการสอน และการบริหารโรงเรียนใหเปนไปตามหลักสูตรและนโยบายของหนวยเหนือ 
ระบบการเรียนการสอนจะตองดําเนินการในทุกวิถีทางใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา 
ในแตละระดับ  โดยมีการตรวจสอบประเมินผลความสําเร็จ  มีการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนา 
ใหไดผลตามวัตถุประสงคที่วางไว   

(4)  การวางแผนการบริหารงานวิชาการ การวางแผนเปนงานสําคัญ เปนงาน 
ในหนาที่ประการแรกของผูบริหารจะตองจัดทํากอนกระบวนการบริหารอ่ืนๆ  การวางแผนงาน 
วิชาการ หรือการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตั้งแตการทําแผนงานวิชาการ  การกําหนด
นโยบาย  กําหนดงานและโครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน  เปนหนาที่ 
ของคณะผูบริหาร  หัวหนาหมวดวิชา หัวหนางานตองชวยกันพิจารณา  

(5)  การกําหนดสายงานการบริหารงานวิชาการและหนาที่ความรับผิดชอบ
บุคลากรสายวิชาการ ระบบการบริหารงานการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อจัดองคการ  
คือ  กําหนดหนวยงานของฝายตางๆ แลว  จะตองกําหนดขอบขายงานของฝาย  กําหนดหนาที่  
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน  โดยมีการออกคําส่ัง หรือแจงการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 
ใหผูปฏิบัติงานและผูรวมงานทุกฝายไดรับทราบ   

(6)  การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการ
ที่ผูนิเทศนํามาใชในการพัฒนาความรู ทักษะและเจตคติของครู ใหมีผลตอการปฏิบัติงานการสอน
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ จุดมุงหมายโดยทั่วไปของการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน คือ   
1)  แกปญหา   2)  พัฒนาคน พัฒนางาน   3) ประสานสัมพันธ   4) สรางขวัญกําลังใจ  จุดมุงหมาย
เฉพาะ เพื่อมุงชวยเหลือครูใหสามารถในเรื่อง  1) วิเคราะหและปรับปรุงจุดประสงคการเรียนรู   
2)  เลือกและปรับปรุงเนื้อหารการสอน   3)  พัฒนาวิธีสอน  4)  พัฒนาและใชส่ือประกอบการสอน 
5)  ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนไดอยางเหมาะสม  6) ประเมินผลการเรียนการสอน และปรับปรุง
กระบวนการวัดผลใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

(7)  การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  เปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งที่ทําใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ 
ไดประสิทธิผล  ทําใหผูเรียน  คิดเปน  ทําเปน และแกปญหาได ทําใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทั้ง 3 ดาน คือ  พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย  ดวยเหตุนี้ ผูบริหารควรกระตุนและสงเสริม 
ครูผูสอนไดรูจักใชและผลิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนใหมากที่สุด  เทาที่ 
จะทําได  สวนเทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) หมายถึง  การนําความรูทั้งที่เปน
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณและวิธีการทางวิทยาศาสตร  นํามาใชในการจัดการศึกษาอยางมีระบบ   
เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  พัฒนางานดานการจัดการศึกษา ทั้งดานการบริหาร และการจัดการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น ไดประสิทธิผลสูงขึ้น 

สําหรับ ขอบขายภารกิจการบริหารและจัดการของสถานศึกษา  พรชัย  ภาพันธ 
(2547, หนา 41 – 43)  เสนอวา  เมื่อสถานศึกษาเปนนิติบุคคลสถานศึกษาจึงเกิดภารกิจ  ซ่ึง  
การบริหารวิชาการ ประกอบดวย  1) การพัฒนาหลักสูตร  2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู    
3)  การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
5)  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา  6)  การพัฒนาแหลงเรียนรู  7) การนิเทศ 
การศึกษา  8)  การแนะแนวการศึกษา  9)  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
10)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และ 11)  การสงเสริม
สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา   

สรุปวา ผูบริหารมีความสามารถเปนผูนําทางวิชาการ หมายถึง การดําเนินงาน
ของผูบริหาร ในการสรางและใชอิทธิพล  สรางศรัทธา จูงใจ ใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพดวยความพึงพอใจ   เพื่อใหงานจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามที่ 
ประเทศชาติตองการ  ประกอบไปดวย  การศึกษาวิเคราะหหลักการและจุดหมายของหลักสูตร   
การบริหารหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช  การบริหารดานการจัดการเรียนการสอน    
การวางแผนการบริหารงานวิชาการ  การกําหนดสายงานการบริหารงานวิชาการและหนาที่ 
ความรับผิดชอบบุคลากรสายวิชาการ  การนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน การใชนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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ตัวบงชี้ท่ี 4  ผูบริหารมีความมุงมั่น อุทิศตนในการทํางาน และเปนแบบอยาง 
ที่ดี  คุเซส และโพสเนอร (Kouzes and Posner, 1978  อางถึงใน ทองหลอ  เดชไทย,  2544, หนา 47)  
พฤติกรรมผูนําที่มีความเปนเลิศ อยางหนึ่งก็คือ พูดทําคิดเปนแบบอยาง (Model the Way)  “ทํา
ตามที่สอน และสอนตามที่ทํา” (Do What You Teach and Teach What You Do)  เปนสิ่งที่ผูนําตอง
กระทํา  ผูนําตองเปนแบบอยางที่ดีสําหรับผูรวมงาน โดยการใชวิธีการแหงความรวมมือและ 
กลาเสี่ยงเพื่อเพิ่มพูนความชํานาญทั้งดานการงานและสวนตัว  ในการทําตัวเปนแบบอยางนั้น  
ผูนําจะตองมีความเชื่อเกี่ยวกับความรวมมือ สามารถพูดถึงวิสัยทัศน คานิยมและการกระทํา  
ไดอยางกลมกลืนสอดคลองกันอยางไมมีขอกังขาแบบพูดอยางทําอยาง   สําหรับทักษะและอารมณ
ในการปฏิบัติงาน  (Emotional Intelligence : EI หรือ Emotional Quotient : EQ)  อีไอหรืออีคิว  
ซ่ึงมีอิทธิพลตอความสําเร็จของชีวิต  ซ่ึงในสวนของ การบริหารจัดการตนเองนั้น  (Hay Group  
อางถึงใน  ทองหลอ  เดชไทย, 2544, หนา 70)  ประกอบดวย การควบคุมตนเอง (Self – Control)  
ความซื่อสัตย (Trustworthiness)  ความมีสติรูสึกผิดชอบ (Consciousness)  ความสามารถในการ
ปรับตัว (Adaptability)   ความมุงมั่นในความสําเร็จ (Achievement Orientation)  และความคิด 
สรางสรรค (Initiative) 

สรุปวา ผูบริหารมีความมุงมั่น อุทิศตนในการทํางาน และเปนแบบอยางที่ดี   
หมายถึง  การดําเนินงานของผูบริหารตองมีความเปนเลิศ คือ พูด ทํา คิด เปนแบบอยางได   
ตองปฏิบัติตนใหครูทําตามที่สอน และสอนตามที่ทํา โดยใชแบบอยางที่ดีและ มีความเชื่อเกี่ยวกับ 
วิถีการแหงความรวมมือ 

ตัวบงชี้ ท่ี 5  ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย  ศิริวรรณ  เสรีรัตน และ 
คนอื่นๆ (2545, หนา 277 – 278, 283)  กลาววา  ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership)   
เปนผูนําที่เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานและแกไขปญหา 
อยางอิสระ ยอมรับแนวความคิดของสมาชิกทุกคนในกลุม มักใชวิธีตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับงาน ผูนําประเภทนี้จะมีใจกวาง  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีสัมพันธภาพที่ดี 
ในการทํางาน ผูใตบังคับบัญชานิยมยกยองเกรงใจแตไมเกรงกลัว  ถาวร   โชติช่ืน   (2544,   
หนา 130 – 133)   กลาวถึง ขอควรคํานึงในการใชภาวะผูนํา วาในภาวะปกติ การใชประชาธิปไตย 
ปรึกษาหารือกัน จะไดรับการยอมรับ และความรวมมือดีกวา   

สรุปไดวา ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย หมายถึง  การดําเนินงานของ 
ผูบริหารที่นิยมใชการปรึกษาหารือ  เปดโอกาสให ผู ใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น 
ในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาอยางอิสระ  มีใจกวาง รับฟงและยอมรับแนวความคิดของทุกคน
ในกลุม  มักใชวิธีตั้งคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงาน  มีสัมพันธภาพที่ดีในการทํางาน  
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ผูใตบังคับบัญชานิยมยกยองเกรงใจ   และเหมาะสมที่จะใชในภาวะปกติทั ่วไปสําหรับ 
การบริหารงาน 

ตัวบงชี้ ท่ี  6  สถานศึกษามีการบริหารที่มีประสิทธิผล  และผู เกี่ยวของ 
พึงพอใจในการบริหาร  คําวาประสิทธิผล พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525 (2531, 
หนา 53)  ใหความหมายวา หมายถึง “ผลสําเร็จ ผลที่เกิดขึ้น”และสําหรับประสิทธิผลที่เกี่ยวกับเรื่อง
ของการประเมินผูจัดการหรือผูบริหาร นพ  ศรีบุญนาค (2546, หนา 15 – 16)  กลาววา  การพิจารณา
เร่ืองประสิทธิภาพ จะพิจารณาเกี่ยวกับความสามารถในการใชทรัพยากรวาคุมคามากนอยเพียงใด  
เปนการวิเคราะหตนทุนกับผลประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินงาน (Cost-Benefit Analysis)   
สวนประสิทธิผลนั้นเปนการประเมินความสามารถในการบรรลุเปาหมายหรือความสําเร็จวามีมาก
นอยเพียงใด   และองคประกอบที่ทําใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององคการนั้น   
สุจินต นิ่มอนงค  (2537, หนา 54)  การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล ประกอบดวย การรวมมือกัน  
การเรียนรูงาน การรวมใจกันตัดสินใจแกปญหา การยอมรับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจน 
แนวปฏิบัติและความรูสึกที่ดีในการเปนเจาขององคการ การใหการสนับสนุนและผูกพันกับทุกคน
ในองคการ  เพื่อใหบุคลากรเขาใจในวัตถุประสงคขององคการ  ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ 
เพื่อบรรลุเปาหมายขององคการและของบุคคล 

สําหรับผู เกี่ยวของกับสถานศึกษานั้น   การประกันคุณภาพการศึกษามี 
ผูเกี่ยวของทั้งภายนอกและภายใน ซ่ึงสํานักทดสอบทางการศึกษา  กรมวิชาการ  กระทรวง 
ศึกษาธิการ  (2544, หนา 87)  อธิบายวา  ผูเกี่ยวของภายใน หมายถึง บุคลากรภายในองคกรและกลุม
สหพันธต างๆ   สวนผู เกี่ ยวของภายนอก  หมายถึง   ชุมชน  โรงเ รียน  หนวยงานธุรกิจ   
นอกจากนี้ในการบริหารคุณภาพการศึกษา วรภัทร  ภูเจริญ (2544, หนา12)  อธิบายคําวา ลูกคา  
จะเปลี่ยนเปนผูเกี่ยวของ  (Stakeholder)  ซ่ึงไดแก  ผูปกครอง นักเรียน ชุมชน หนวยเหนือ  
รัฐบาล  นายจาง  สถานศึกษาที่เปดสอนระดับสูงกวา  ฯลฯ  และนอกจากนี้  นพ  ศรีบุญนาค (2546,  
หนา 15)  กลาววา  ผูมีสวนไดสวนเสียกับองคการ  แบงออกไดเปน  2 ประเภท  คือ ผูมีสวนได
สวนเสียภายในองคการและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคการ (Internal and External 
Stakeholders)  ซึ่งผูจัดการหรือผูบริหารตองใหความสําคัญและสนองตอบผูมีสวนไดสวนเสีย 
เหลานั้น ประกอบดวย  1)  ฝายบริหารจัดการ  2)  พนักงาน  3)  ลูกคา  4)  ผูผลิตสินคา  5) รัฐบาล   
6)  ชุมชน  7)  ผูถือหุน 

สรุปวา  สถานศึกษามีการบริหารที่มีประสิทธิผล และผูเกี่ยวของพึงพอใจ 
ในการบริหาร หมายถึง การดําเนินงานงานของสถานศึกษา ที่ทําใหเกิดความรวมมือกัน 
ในดานการเรียนรูงาน  การตัดสินใจแกปญหา  การยอมรับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ  ตลอดจน 
แนวปฏิบัติ  ดวยความเต็มใจและความรูสึกที่ดีในการเปนเจาขององคการ  จนทําใหงานประสพ 
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ผลสําเร็จ บรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึกษา เปนที่พอใจของผูเกี่ยวของอันไดแก    
ฝายบริหารของโรงเรียน  ครูอาจารย  นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน และสถานศึกษาหรือองคกรธุรกิจ
ที่รับนักเรียนตอจากสถานศึกษา และหนวยงานที่อยูลําดับเหนือข้ึนไป 

จากการวิเคราะหเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐานนี้   
สถานศึกษาควรจัดใหมีกิจกรรม / โครงการ ดังตอไปนี้   ใหผูบริหารมีความคิดริเร่ิม และมีวิสัยทัศน  
ไดแก  การดําเนินกิจกรรมของผูบริหารที่เกี่ยวกับ การแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษา 
ของสถานศึกษาที่ควรจะเปนในอนาคต  3 – 5 ป ขางหนาอยางชัดเจนและเหมาะสมกับบริบท 
ของสถานศึกษา  ริเร่ิมแนวทางในการบริหารที่ทาทายกับการเปลี่ยนแปลงและความเปนนิติบุคคล
ของสถานศึกษา  ริเร่ิมวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  และมีวิธีการกระตุนใหทุกคน
รวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหผูบริหารมีความสามารถในการบริหาร  ไดแก  การดําเนิน 
กิจกรรมของผูบริหารที่เกี่ยวกับ การติดตามประเมินผลงานที่ดําเนินการอยางเปนระบบและนําผล 
มาปรับปรุง  การปรับปรุงงานที่รวดเร็ว  คุมคา  และเพิ่มประสิทธิภาพ   การแกปญหาสําคัญให 
ลุลวงไปไดดวยความรวมมือของทุกฝาย   และการบริหารบนฐานความรูและมีระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร   ใหผูบริหารมีความสามารถเปนผูนําทางวิชาการ  ไดแก  การดําเนินกิจกรรมของ 
ผูบริหารที่เกี่ยวกับ ความรอบรูเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน  มีการตรวจทานการวัด 
และประเมินผลการเรียนการสอน (ตามหมวด 4  ใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542)  เห็นและ
ใหความสําคัญกับบทบาทประธานในการแตงตั้งกรรมการและการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
ของสถานศึกษา  การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษา  การสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  การสงเสริมและพัฒนาครูในการผลิต / ใชส่ือ
อยางหลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน   การสนับสนุนในการจัดหา และเก็บส่ือการสอน 
อยางเปนระบบ  มีความเปนผูนําในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน  / กลุมโรงเรียน / ชุมชน   
การสนับสนุนการพัฒนาและประเมินครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูงอยางเปนระบบและตอเนื่อง   
มีการติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ  และมีการวางระบบและกลไกที่ดีในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา   ใหผูบริหารมีความมุงมั่น อุทิศตนในการทํางาน และเปนแบบอยางที่ดี    
ไดแก  การดําเนินกิจกรรมของผูบริหารที่เกี่ยวกับ การอุทิศเวลาใหกับการทํางาน   การประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดี  การยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร (สุจริต  ยุติธรรม  การใชระบบคุณธรรม  
การรับฟงปญหา  การระดมการมีสวนรวมในการบริหาร  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ)   
และมีความมุงมั่นในการบริหารเพื่อผลประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ  ใหผูบริหารมีความเปน
ประชาธิปไตย ไดแก  การดําเนินกิจกรรมของผูบริหารที่เกี่ยวกับ การรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย  
การตัดสินใจอยางมีเหตุผล  และการใหความเปนธรรมแกทุกฝาย  และใหสถานศึกษามีการบริหาร
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ที่มีประสิทธิผล และผูเกี่ยวของพึงพอใจในการบริหาร ไดแก  การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เปนไปตามเปาหมาย / มาตรฐานที่กําหนดไวไมนอยกวารอยละ 75  ของแผน และผูเกี่ยวของไม
นอยกวารอยละ 75  พึงพอใจในผลงานของสถานศึกษา  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2547, หนา 10 – 12) 

12)  มาตรฐานดานผูบริหาร มาตรฐานที่ 25  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสม
กับผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู  

เนื่องจากความมุงหมายในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 24 (1)  วาดวยการจัดการศึกษา กําหนดวาการจัดการศึกษา ทั้งสาระ 
และกิจกรรมตองสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน และตองมีการประสาน 
ความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน 
ตามศักยภาพ  ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ   
นอกจากนี้จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ไดกําหนดมาตรฐาน
การเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังนี้ 

(1)  เห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ 
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

(2)  มีความคิดสรางสรรค ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน และรัก 
การคนควา 

(3)  มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาการมีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีการคิด 
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 

(4)  มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  
ทักษะการคิด  การสรางปญญา และทกัษะในการดําเนินชีวิต 

(5)  รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
(6)  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวา 

การบริโภค 
(7)  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี 

ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(8)  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  กีฬา  

ภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
(9)  รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและส่ิงที่ดีงามใหสังคม 
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ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สมศักดิ์  สินธุระเวชญ  (2542, หนา 25,  29, 
30, 42)  กลาววา  การใหอิสรภาพสถานศึกษาเปนผูจัดทําหลักสูตร โดยมีการยืดหยุนในการบริหาร
จัดการ  ไดแก  ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการเรียน  เลือกแนวทางการดําเนินชีวิตของ 
ตนเอง  นอกจากนี้สถานศึกษาตองเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนไดมีสวนรวมในการจัด 
การศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน  โดยมีสวนรวมในการจัดทาํ
หลักสูตร หรือใหขอเสนอแนะตางๆ  ที่หลากหลาย สงผลใหชุมชนมีความเขมแข็ง  คณะกรรมการ
สถานศึกษาแตละแหงจะตองเปนผูอนุมัติหลักสูตรของสถานศึกษาตน  สถานศึกษาจะตองจัดใหมี
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษาใหครอบคลุมทั้งปจจัย  กระบวนการการใช 
หลักสูตรและคุณภาพของผูเรียนที่จบในแตละชวงชั้น ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด
ไวหรือไม   พรอมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหมีความกาวหนา และเปนไปตามทิศทาง 
ของชาติ ทองถ่ิน ชุมชนและผูเรียน  นอกจากนี้ สงบ  ประเสริฐพันธุ  (2543, หนา 85 – 86)  กลาวถึง 
คุณภาพของโรงเรียนตามที่นักวิชาการตะวันตกไดศึกษาไววา  โรงเรียนดีมีคุณภาพตองเปดโอกาส
ใหผูปกครองและชุมชนเขามีสวนรวม เปดใหมีภาคีในการจัดการศึกษารวมกับชุมชน  ผูปกครอง
และชุมชนไดมีบทบาทในการรวมใหการศึกษาแกนักเรียนในทุกรูปแบบ 

การจัดทํา แผนการจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับความตองการ 
ของนักเรียนนั้น ณัฐวุฒิ  กิจรุงเรือง และคนอื่นๆ  (2545, หนา 37)  เสนอวา ควรเริ่มจากการคนหา
ลักษณะอันแทจริงของผูเรียนเสียกอนวา  ผูเรียนมีลักษณะการเรียนรูอยางไร มีความชอบและ 
ความตองการบริบท สภาพแวดลอมอยางไร  เปนการศึกษาแบบการเรียน  หรือลีลาการเรียน 

(Learning Styles)  ซ่ึง Grasha and Reichman  (1975  อางถึงใน  ณัฐวุฒิ  กิจรุงเรือง และคนอื่นๆ, 
2545,  หนา 49 – 51)   จําแนกแบบการเรียนตามพฤติกรรมของผูเรียนออกเปน  6 แบบ คือ 

(1)  แบบแขงขัน (Competitive)  เปนผูเรียนที่สนใจจะเรียนเพื่อเอาชนะเพื่อน
และอาจารย   

(2)  แบบรวมมือ (Collaborative)  เปนผูเรียนที่จะเรียนไดดีจากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับเพื่อนและอาจารย   

(3)  แบบหลีกเล่ียง (Avoidant)  เปนคนที่ไมสนใจเนื้อหาวิชาที่เรียนในชั้นเรียน  

และไมสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในหองเรียน 
(4)  แบบมีสวนรวม (Participant)  เปนผูที่ตองการเรียนรูเนื้อหาวิชาและชอบ 

เขาชั้นเรียน  มีความรูสึกวาตนตองมีสวนรวมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  
(5)  แบบพึ่งพา (Dependent)  เปนผูมีความอยากรู  อยากเรียนนอย  พยายาม

แสวงหาคนที่สามารถแนะนําตนได  ตลอดจนตองการรับคําสั่งวาเขาจะตองทําอะไร 
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(6)  แบบอิสระ (Independent)  เปนคนที่ชอบคิดและทํางานตามความคิดเห็น
ของตนเอง  เปนคนที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถทางการเรียนของตนเอง 

นอกจากนี้  รัฐวุฒิ   กิจรุงเรือง และคนอื่นๆ  (2545,  หนา 51 – 52)  ไดเสนอ 
ตัวอยางการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแบบการเรียน และเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู  ดังนี้ 

 
แบบการเรียน วิธีจัดการเรียนรู 

แบบรวมมือกนั (Collaborative) 
ลักษณะสําคัญ 

• ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

• ชอบการมีปฏิสัมพันธทางสังคม 

• ชอบการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

วิธีสอนแบบอภิปราย  (Discussion Method) 
ลักษณะสําคัญของวิธีสอน 

• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหวัขอ 
ที่อภิปราย 

• การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน 

• การทํางานรวมกัน 
สรุป : มีความสอดคลองกัน 

แบบการเรียนแบบเรียนไดดจีากการรับรู 
ทางการมองเหน็ และไมใชการสนทนาโตตอบ 

(Visual/Nonverbal Learning Style) 
ลักษณะสําคัญของผูเรียน 

• เรียนไดดีจากการรับรูขอมูลที่เปน 
แผนภาพ แผนภูม ิและแผนที ่

• เรียนคนเดียวเพื่อสรุปทบทวนและทํา
ความเขาใจขอมูล 

 

แผนผังความคดิ (Mind Map) 
 
 
ลักษณะสําคัญของเทคนิคการสอน 

• การนําเสนอดวยแผนผังและแผนภูม ิ
ชนิดตางๆ 

• เนนการสรุปสาระสําคัญของขอมูลเพื่อ
สรางความเขาใจ 

 

สรุป : มีความสอดคลองกัน 
 
ภาพ  5  ตวัอยางการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแบบการเรียน และเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู 
(ที่มา :  ณัฐวุฒ ิ กิจรุงเรือง และคนอื่นๆ,  2545, หนา 19) 

 
 
สรุป วางแผนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตร และความตองการของนักเรียน 

หมายถึง  ครูผูสอนวางแผนการสอน และจัดทําแผนการสอนโดยทําการศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับ
หลักการ  จุดหมาย  สาระ และมาตรฐานการเรียนรู  จากนั้นเขียนจุดประสงคการเรียนรู  เพื่อเปน 
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จุดประสงคปลายทางที่ตองการใหเกิดกับนักเรียน  เมื่อไดเรียนวิชานั้นจนครบ  เขียนโครงสรางวิชา
โดยกําหนดหัวขอยอยๆ  จํานวนคาบที่ใชสอนจากคําอธิบายหรือคําอธิบายรายวิชา หรือหนังสือ 
อางอิงอื่นๆ  กําหนดสาระสําคัญที่ เนนถึงความคิดรวบยอด หรือหลักการ  หรือทักษะหรือ 
ลักษณะนิสัยที่ตองการปลูกฝงในการเรียนแตละหัวขอนั้น  สรางแผนการสอนจากหัวขอเร่ือง  
จํานวนคาบ  สาระสําคัญ และจุดประสงคการเรียนรู โดยมีองคประกอบ ไดแก  สาระสําคัญ   
จุดประสงคปลายทาง  จุดประสงคนําทาง  ชนิดของสมรรถภาพ  ประสบการณเดิม  เนื้อหา   
ลําดับขั้นการสอน  ซ่ึงครูหรือผูสอนจะตองพยายามกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม 
หรือสอดคลองกับลักษณะการเรียนรู  พฤติกรรมการเรียน  ความชอบและความตองการบริบท 
และสภาพแวดลอมของผูเรียนอาจมีความแตกตางกันในแตละคน  ไดแก  เรียนรูไดดีจากการรับรู
ทางการมองเห็นและการไดสนทนาโตตอบ  เรียนรูไดดีจากการรับรูทางการมองเห็นและไมใช 
การสนทนาโตตอบ  เรียนรูไดดีจากการลงมือกระทําหรือใชการสัมผัสกับสิ่งแวดลอมโดยตรง  

เรียนรูไดดีจากการฟงและการใชคําพูด  จากนั้นกําหนดสื่อการเรียนการสอน  กิจกรรมสืบเนื่องหรือ
กิจกรรมเสนอแนะ 

การวางแผนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  
ในการนําหลักสูตรไปใชใหสอดคลองกับทองถ่ิน และการจัดการเรียนการสอนมีความผสมผสาน
กับชุมชนไดในระดับหนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, ศูนยพัฒนาหลักสูตร (2539,  
หนา 7 – 8)  ไดเสนอวาโรงเรียนควรมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

(1)  โรงเรียนจะตองทําใจกวางและยอมรับฟงความคิดเห็นของชุมชน 
เพื่อเปนพื้นฐานในการจัดการศึกษา 

(2)  กิจกรรมที่โรงเรียนมอบหมายใหนักเรียนทํา จะตองสอดคลองกับแผน 
การผลิตของชุมชน 

(3)  ผูปกครอง  ครู  และชุมชนจะตองรวมมือและประสานใจกัน มีการ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน จะชวยทําใหมองเห็นภาพของหลักสูตร 
และการนําหลักสูตรไปใชใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ินชัดเจนขึ้น 

(4)  จัดใหมเีครือขายในแตละภาค แตละกลุมในการแสวงหาการเรียนรูรวมกัน 
มีหนวยงานตางๆ เขารับผิดชอบการดําเนินงานของตนและแกปญหารวมกัน 

(5)  ควรมีการจัดทําแผนการสอนที่สอดคลองกับเรื่องของทองถ่ิน 
สรุปวา สถานศึกษา มีหลักสูตรและสาระการเรียนรูสอดคลองกับเปาหมาย 

การศึกษา และเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน หมายถึง  การที่สถานศึกษาตองมี 
การจัดทําหลักสูตร โดยยึดหลักการและจุดหมาย ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา 
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ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  และทั้งนี้หลักสูตรสถานศึกษาจะตองเหมาะสมกับความตองการ
ของผูเรียนและทองถ่ิน โดยการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการเรียน  ผูปกครอง
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร หรือใหขอเสนอแนะตางๆ  ที่สงผลใหชุมชนเขมแข็ง  
และหลักสูตรจะตองผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่ออนุมัติหลักสูตรของตน 

ตัวบงชี้ ท่ี  2  สถานศึกษามีส่ือการเรียนการสอนที่ เหมาะสมและเอื้อตอ 
การเรียนรู  ในสวนของสื่อการเรียนรู  ซ่ึงลักษณะของสื่อการเรียนรู  กรมวิชาการ กระทรวง 
ศึกษาธิการ (2545,  หนา 7 – 9)  ไดแบงประเภทของสื่อการเรียนการสอน โดยกลาววา  ส่ือท้ังมวล
อาจจําแนกเปนประเภทใหญๆ ไดดังนี้  1)  ส่ือส่ิงพิมพ หมายถึง หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพตางๆ    
2)  ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเทคโนโลยี  หมายถึง  ส่ือการเรียนรูที่ไดผลิตขึ้นเพื่อใชควบคูกับ เครื่องมือ 
โสตวัสดุ หรือเครื่องมือท่ีเปนเทคโนโลยีใหมๆ  กระบวนการตางๆ  เชน การศึกษาผานดาวเทียม   
3)  ส่ืออ่ืนๆ  แบงออกไดเปน 4 ประเภทใหญๆ  ดังนี้ 1)  ส่ือบุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความรู 
ความสามารถ  2)  ส่ือธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  หมายถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือสภาพ
ที่อยูรอบตัวผูเรียน  ชุมชน  สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ 3)  ส่ือกิจกรรม/กระบวนการ  หมายถึง   
กิจกรรมหรือกระบวนการที่ครูหรือผูเรียนกําหนดขึ้น เพื่อเสริมสรางประสบการณการเรียนรู   
4)  ส่ือวัสดุ/เครื่องมือและอุปกรณ หมายถึง วัสดุที่ประดิษฐขึ้นเพื่อประกอบการเรียนรู   

หลักการเลือกสื่อการเรียนรู  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (2545 ง, หนา  
10 – 13)  ไดกําหนดวาในการจัดการเรียนการสอน ผูสอนจะตองมีการวางแผนและเลือกสื่อ 
การเรียนรูที่เหมาะสม  โดยมีหลักในการเลือกส่ือที่ควรคํานึงถึง คือ 

(1)  การเลือกสื่อการเรียนรูตองสัมพันธกับจุดมุงหมายและเนื้อหาที่จะสอน 
เชน ภาพนิ่ง ใชประกอบการอธิบายบอกลักษณะหรือสวนประกอบของสิ่งตางๆ  แถบบันทึกภาพ
พรอมเสียง ชวยใหเกิดความเขาใจความคิดรวบยอดหรือข้ันตอนการปฏิบัติ  คอมพิวเตอรชวยสอน  
เปนสื่อที่สราง  ปฏิสัมพันธกับผูเรียนได  

(2)  การเลือกสื่อการเรียนรูตองเหมาะสมกับผูเรียน เชน ในวัยเด็กเล็กเรียนรู 
ไดดีดวยการกระทํา  ส่ือที่ควรเลือกใชจึงไดแก  เกมของเลน  เมื่อโตขึ้นก็จะเรียนรูดวยการใชสายตา
และความคิดมากขึ้น  ส่ือจึงอาจเปนประเภทภาพ   และตอมาจึงเรียนรูโดยอาศัยสัญลักษณ 
ที่เปนนามธรรมหรือภาษา ส่ือที่นํามาใชอาจเปนหนังสือตางๆ  นอกจากนี้ความแตกตางระหวาง
บุคคลก็เปนส่ิงจําเปน เพราะบุคคลมีวิธีการเรียนรูไดดีแตกตางกัน  ผูเรียนบางคนชอบปฏิบัติ   
บางคนชอบดูภาพ  บางคนชอบอานหนังสือ บางคนชอบการบอกเลา  

(3)  พิจารณาความเปนไปไดและคาใชจาย ก็ควรเลือกใชวิธีการที่ประหยัดกวา
และมีความเหมาะสมมากกวา 



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

 67

(4)   พิจารณาความสะดวกและความสามารถในการใช ส่ือการเรียนรู  
ส่ือบางอยางมีความยุงยากในการจัดหาและเทคนิคการใช  อาจตองเลือกใชส่ือชนิดอื่นที่กอใหเกิด
การเรียนรูไดดีเชนเดียวกันแทน 

สําหรับการจัดใหมี เอกสารประกอบหลักสูตรครบถวน ทันสมัย และเพียงพอ 
กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (2545 ค, หนา 3)  ไดจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร  เชน คูมือ
การใชหลักสูตร แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  คูมือครู เอกสารประกอบหลักสูตรกลุม
สาระตางๆ  แนวทางการวัดและประเมินผล การจัดระบบแนะแนวในสถานศึกษา  การวิจัยใน
สถานศึกษาและการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู  นอกจากนี้  วิชัย  ดิสสระ (2535, 
หนา 12)  กลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรในสวนที่เปนเอกสารและวัสดุอุปกรณการเรียนการ
สอนวา  ไดแก  เอกสารและวัสดุอุปกรณตางๆ  ที่ครูใชสอนและนักเรียนใชเรียน  เชน หนังสือเรียน  
คูมือครู  แผนการสอน  โครงการสอน  หนังสืออานเพิ่มเติม  แบบฝกหัด  รูปภาพ  แผนภูมิ  บทเพลง  
นิทาน  และอุปกรณการเรียนตางๆ  ส่ิงเหลานี้ก็ถือวาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 

สําหรับแหลงความรู นั้น กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (2545 ง, หนา 43)  
ไดเสนอวา  การจัดแหลงเรียนรูในโรงเรียน  สามารถจัดและดําเนินการไดหลายประเภท  ทั้งนี้ 
ขึ้นอยูกับกําลังความสามารถของโรงเรียนแตละแหง  เชน โรงเรียนที่มีบริเวณพื้นที่กวางขวาง 
อาจจัดแหลงเรียนรูในลักษณะของสวนพฤกษศาสตรหรืออุทยานการศึกษา แหลงเรียนรูที่โรงเรียน 
จัด แบงไดเปน  2 ประเภท คือ แหลงเรียนรูในโรงเรียน และแหลงเรียนรูในทองถ่ิน  แหลงเรียนรู 
ในโรงเรียน  เชน  หองสมุดโรงเรียน  หองสมุดหมวดวิชา   หองสมุดเคลื่อนที่  มุมหนังสือ 
ในโรงเรียน  หองพิพิธภัณฑ  หองมัลติมีเดีย  หองคอมพิวเตอร  หองอินเตอรเน็ต  ศูนยวิชาการ  
ศูนยวิทยบริการ  ศูนยโสตทัศนศึกษา  ศูนยส่ือการเรียนการสอน  ศูนยพัฒนากิจกรรมการเรียน 
การสอน   สวนพฤกษศาสตร   สวนวรรณคดี   สวนสมุนไพร   สวนสุขภาพ   สวนหนังสือ    
สวนธรรมะ  เปนตน  สวนแหลงเรียนรูในทองถ่ิน  เชน หองสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตร หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตร ศูนยกีฬา   
ภูมิปญญาทองถ่ิน วัด  ครอบครัว ชุมชน  สถานประกอบการ  องคกรภาครัฐและเอกชน  เปนตน 

สรุปวา  สถานศึกษามี ส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู 
หมายถึง  สถานศึกษาดําเนินงานเพื่อใหมีการจัดการเรียนรูในแตละวิชาโดยเลือกใชส่ือ การเรียนรู 
ที่สัมพันธกับจุดมุงหมายและเนื้อหาที่จะสอน  ส่ือการเรียนรูตองเหมาะสมกับวัย และความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียน  ซ่ึงเกิดจากการที่ผูสอนไดศึกษาและวิเคราะหผูเรียนแตละคน รวมทั้ง 
มีการพิจารณาถึงความเปนไปไดในเรื่องของคาใชจาย  ความสะดวกและความสามารถในการใชส่ือ
ของผูสอน  นอกจากนี้เพื่อใหการใชส่ือเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ผูสอนควรมีการเตรียมการสอน 
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โดยการใชส่ือ วัสดุอุปกรณและกิจกรรมลวงหนา  จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับสื่อและ 
กิจกรรม  แนะนําสื่อ  การใชส่ือ และกิจกรรมที่ผูเรียนตองปฏิบัติ ขณะที่ทําการเรียนการสอน 
ตองคอยสังเกตผู เรียนวามีปฏิกิริยาอยางไรบาง  เพื่อประเมินประสิทธิภาพส่ือและกิจกรรม  
รวมถึงมีการประเมินการใชส่ือการเรียนรูทั้งทางกายภาพและสาระที่ส่ือสารไปยังผูเรียน  เพื่อจะได
พัฒนา  ดัดแปลง ปรับปรุง  แกไข ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

จากการวิเคราะหเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐานนี้   
สถานศึกษาควรจัดใหมีกิจกรรม / โครงการ ดังตอไปนี้   ใหสถานศึกษา มีหลักสูตรและสาระ 
การเรียนรูสอดคลองกับเปาหมายการศึกษาและเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 
ไดแก  การดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษาเกี่ยวกับ  การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่ทุกฝายมีสวนรวม  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เปนมาตรฐานสอดคลองกับเปาหมาย และเหมาะสม
ครอบคลุมกับความตองการของผูเรียน  ชุมชนและสังคม  มีการนําหลักสูตรไปใชอยางเปนระบบ  
และมีขั้นตอนการดําเนินงานอยางถูกตอง  มีการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาโดยการมี
สวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ  และมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหทันสมัยและเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  ใหสถานศึกษามี ส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ 
เอื้อตอการเรียนรู  ไดแก  การดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษาเกี่ยวกับ  มีส่ือธรรมชาติ (พืช  สัตว  
ส่ิงของ  และอ่ืนๆ)  ที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู  มีส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสม
และเอื้อตอการเรียนรู  และมีส่ือภูมิปญญาทองถ่ินที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู  (สํานักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547, หนา 13 – 14 ) 

13)  มาตรฐานดานผูสอน  มาตรฐานที่ 22  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ซ่ึงจําแนกตัวบงชี้ไดดังนี้ 

ตัวบงชี้ที่ 1  ครูรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และเปาหมายของหลักสูตร   
ในการจัดการศึกษานั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2545   กลาวไวในมาตรา 6  วาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรู และ คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถ 
อยูรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข  และกลาวไวในมาตรา  22 วาตองยึดหลักผู เ รียนทุกคน 
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัด 
การศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  และตองเนน 
ความสําคัญทั้งความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับการศึกษาในเรื่อง ความรูเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับครอบครัว ชุมชน 
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ชาติ และสังคมโลก  ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทยและระบบการเมือง
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ความรูและทักษะ 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ความรูความเขาใจและประสบการณเร่ืองการจัดการ  การ
บํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน  ความรู 
เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปญญาไทยและการประยุกตใชภูมิปญญา  ความรู
ดานคณิตศาสตร  และดานภาษา  เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง  ความรูทักษะในการประกอบ
อาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข   

นอกจากนี้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ, 
กรมวิชาการ (2545 ค,  หนา 5)  ระบุไวในหัวขอโครงสรางหลักสูตรวา  ใหการจัดการศึกษา เปนไป
ตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว  

สรุปวา  ครูรู เปาหมายของการจัดการศึกษาและเปาหมายของหลักสูตร  
จึงหมายถึง  ครูตองจัดทําหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู ใหเปนไป หมวด  1  และหมวด 4  
แหง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐาน 
การเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  นั่นเอง 

ตัวบงชี้ท่ี 2  ครูมีความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตร  และจัดทําแผน 
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

เนื่องจากหลักสูตรมีองคประกอบดวยสวนตางๆ หลายสวน พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ 
(2545, หนา 52 – 53)  กลาววา หลักสูตรประกอบดวย  จุดมุงหมาย  หลักการ  โครงสราง  เนื้อหา  
ส่ือการเรียน  วิธีสอน และการประเมินผล  การวิเคราะหหลักสูตรเปนการแยกแยะหลักสูตรใหเหน็
องคประกอบยอย  โดยมุงใหเห็นความสัมพันธของเนื้อหาวิชาและพฤติกรรม เพื่อจะใหทราบวา 
เนื้อหานั้นๆ   ควรเนนใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมอะไร  แลวนําไปกําหนดเปนจุดประสงค 
ในการจัดการเรียนการสอนและการออกขอสอบของวิชานั้นๆ  ใหครอบคลุมเนื้อหาและ 
จุดประสงคตอไป    

นอกจากนี้ วินัย  ธรรมศิลป และคนอื่นๆ (ม.ป.ป., หนา 30 – 31)  อธิบายวา  
การวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา  เปนการแยกแยะหลักสูตรของวิชาที่กําหนดไว   ออกเปน 
องคประกอบยอยในดานเนื้อหา และดานจุดประสงคของวิชา และแยกแยะใหเห็นความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบเหลานั้น   

ในการจัดทําแผนการเรียนรูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ ตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 24  กําหนดวา การจัดกระบวนการเรียนรู  ใหสถานศึกษา 
และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ 
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ความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ  การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและ 
แกไขปญหา  จัดกิจกรรมใหผู เรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได   
คิดเปน ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน 
ความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคไวในทุกวิชา  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอม  
สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมทั้งสามารถ
ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน 
จากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา 
ทุกสถานที่  มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย   
เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ   

สําหรับการจัดการเรียนรูที่ เนนผู เ รียนเปนสําคัญนั้น ณัฐวุฒิ  กิจรุงเรือง  
และคนอื่นๆ  (2545, หนา  12 – 13) กลาววา  หลักการจัดการเรียนรูที่ เนนผู เ รียนเปนสําคัญ  
ประกอบดวย  (1)  การศึกษาความตองการและความสนใจของผูเรียน  (Learners Needs and 
Interest)  (2)  การอํานวยความสะดวกในการเรียน (Facilitator) (3) การใหผูเรียนพึ่งพาตนเอง 
ในการเรียนรู (Autonomy)  (4)  การสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวม (Participation)  (5)  การสงเสริม
ใหผูเรียนคนพบขอความรูดวยตนเอง (Construction) (6) การสงเสริมใหผูเรียนไดรวมมือและ 
มีปฏิสัมพันธในการเรียนรู (Cooperation and Interaction) (7) การสงเสริมใหผูเรียนไดประเมิน 
การเรียนรูของตนเอง (Self  Evaluation)  และ (8)  การสงเสริมใหผูเรียนไดนําความรูที่คนพบไปใช 
(Application)  

วิชัย  วงษใหญ  (2543,  หนา 20)  อธิบายถึง การจัดการศึกษาที่ถือวาผูเรียน
สําคัญที่สุดวาเปนการจัดการเรียนรู  โดยใหโอกาสผูเรียนไดคนพบความรูเอง โดยมีสวนรวม 
ในการสรางผลิตผลที่มีความหมายแกตนเอง  และที่สําคัญที่สุดตองเนนประโยชนสูงสุดที่จะเกิด 
กับผูเรียนเปนสําคัญ 

ณัฐวุฒิ  กิจรุงเรือง และคนอื่นๆ  (2545, หนา 19)  ใหความหมายวา  การเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  หมายถึง  การจัดการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลายสอดคลองกับความถนดั 
ความสนใจ และความแตกตางระหวางบุคคล  ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดสาระที่จะเรียนรู  
ทํากิจกรรม และปฏิบัติจริง จนคนพบความรูและวิธีการปฏิบัติดวยตนเองจากแหลงเรียนรู 
ที่หลากหลาย และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

สรุปไดวา การจัดทําแผนการเรียนรูของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง  
การที่ครูวางแผนการจัดการเรียนรู สําหรับนักเรียน  โดยมีแผนดําเนินกิจกรรมที่  ตรงกับ 



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

 71

ความตองการและความสนใจของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการสอน  
มีกิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนปฏิบัติเกิดประสบการณตรง สามารถประยุกตใชความรูสําหรับ 
แกปญหาในชีวิตจริงได  รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ไดอีก 

ตัวบงชี้ท่ี 3 – 8  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในวิชา 
ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร  เชน  สอนตาม 
แนวคิด  สุ  จิ  ปุ  ลิ   จัดการเรียนการสอนตามคูมือตางๆ 

วัฒนาพร  ระงับทุกข (2542, หนา  4)  กลาววา  การจัดการเรียนการสอนที่เนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ  เปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับผูเรียน  สงเสริมใหผูเรียนรูจัก
เรียนรูดวยตนเอง  เรียนในเรื่องที่สอดคลองกับความสามารถและความตองการของตนเอง และ 
ไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่    

การที่ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน สอนตาม
แนวคิด สุ จิ ปุ ลิ  ซ่ึงในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทาง สุ  จิ  ปุ  ลิ  นั้น สมบัติ  จําปาเงิน  
และ สําเนียง  มณีกาญจน  (2548, หนา 18 – 19)  กลาววา  การอานใหไดเร่ือง นอกจากมีความตั้งใจ  
สมาธิดี  พื้นฐานดีแลว ควรใชหัวใจนักปราชญเขาชวย  คือ ใชหลัก  สุ  จิ  ปุ  ลิ  ซ่ึง  สุ  คือ   
สุต  แปลวา  ฟง  หมายความวา อานเพื่อใหทราบความรูความคิดจากหนังสือใหชัดเจนเสียกอน   
จิ  คือ จินต  แปลวาคิด  หมายความวา  ขณะอานตองคิดตามไปทุกระยะ  ถาความคิดขาดหาย 
ตกหลน  เร่ืองจะไมติดตอ ทําใหเขาใจไมตลอด  ไมถูกตองตามที่เปนจริง   ปุ  คือ ปุจฉา  แปลวา  
ถาม  หมายความวา เมื่อเกิดขอสงสัยจากเรื่องที่ไดอาน  เราก็ควรซักถามจากผูรูหรือคนควาเพิ่มเติม
ตอไป  ลิ  คือ  ลิขิต  แปลวา  เขียน  หมายถึง  การจดบันทึกไวกันลืม เปนการไมประมาท  คนเรา 
แมจะมีความจําดีเลิศเพียงใด  ก็อาจลืมเลือนไดเม่ือกาลเวลาลวงไป หรือสมรรถภาพทางกาย 
บกพรอง  นอกจากนี้ แจมแจงอยางตลอดทั่วถึง  เมื่อรูแลวตองนํามาคิดไตรตรอง  ถายังสงสัย 
ตองไตถามหรือกลับไปทบทวนอานตรวจสอบดูใหม  ครั้นหมดสงสัยแลวก็เขียนหรือจดบันทึกไว
กันลืม  ขอนี้รวมไปถึงการเขียนแสดงความคิดเห็นเขาใจออกมา เปนการแสดงความรู ความเขาใจ 
ใหผูอ่ืนทราบวา ผูเขียน (ผูเรียน)  นั้นมีความรูชัดเจนจริงๆ     

สมบัติ  จําปาเงิน  (2544, หนา 13 – 14)  ใหทัศนะวา  สุ  มาจากคําวา  สุต  
แปลวา  ฟง  คือฟงมาก (รวมทั้งอานดวย)  จิ  มาจากคําวา  จินตนะ  แปลวา  คิด หรือ การคิด   
ปุ  มาจากคําวา  ปุจฉา  แปลวา  การถาม   ลิ  มาจากคําวา  ลิขิต  แปลวา  การเขียน  หลักสี่ประการนี้ 
เปนส่ิงจําเปนสําหรับนักเรียน  นิสิตนักศึกษาไปจนขั้นนักปราชญ ที่จะบําเพ็ญตัวใหแกกลา 
ตามระดับ   

ชลธิชา  กลัดอยู และคนอื่นๆ  (2517, หนา 12; อางถึงใน  ผจงวาด  พูลแกว, 
2547, หนา 12)  ใหทัศนะเกี่ยวกับการฟงวา  สุ   จิ   ปุ   ลิ   เปนหัวใจของการศึกษา  ซ่ึงยึดถือกันมา 
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แตโบราณวา  เปนกระบวนการของการเรียนรูอันนักเรียนพึงปฏิบัติ  สุ  ยอมาจาก สุต  แปลวา  
ไดยินแลว  ไดฟงแลว  เปนหัวใจสําคัญประการแรก  การฟงจึงนับวาเปนการเสริมสรางความรู 
ไดอยางกวางขวางทางหนึ่ง  นอกเหนือไปจากการอาน  ท้ังการอานและการฟงเปนกระบวนการที่
เรารับเอาขอมูลหรือความรูเขามาภายในสมอง  การอานรับเขามาทางตา  สวนการฟงรับเขามาทางหู    

สรุปวา   การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน สอนตามแนวคิด  สุ  จิ  
ปุ  ลิ   จัดการเรียนการสอนตามคูมือตางๆ เปนตน  ในวิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร  วิชา 
วิทยาศาสตร   วิชาสังคมศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคอมพิวเตอร  หมายถึง  การที่ครูดําเนิน 
การจัดการเรียนการสอน  โดยใชแนวทางการจัดการเรียนการสอนจากเอกสารคูมือการจัดการเรียน
การสอนและเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการจัดกิจกรรมาการเรียนการสอน  
โดยใหนักเรียน  ฟง และอาน เพื่อใหทราบความรูความคิดจากหนังสือใหชัดเจนเสียกอน และ 
ขณะอานตองคิดตามไปทุกระยะ  นอกจากนั้นตองใหนักเรียน  ถามคําถาม เมื่อเกิดขอสงสัย 
จากเรื่องที่ไดอานหรือไดฟง หรือควรซักถามจากผูรูหรือคนควาเพิ่มเติมตอไป และเขียน หรือ  
การจดบันทึกไวกันลืม ในทุกกลุมสาระการเรียนรู  ไดแก วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร   
วิชาวิทยาศาสตร  วิชาสังคมศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคอมพิวเตอร 

ตัวบงชี้ท่ี 9  ครูสามารถประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และ 
อิงพัฒนาการของผูเรียน  มีการประเมินเพื่อวินิจฉัยจุดเดน  จุดดอย  การประเมินเพื่อปรับปรุง 
การเรียนการสอน และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน   

สําหรับการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง นั้น  กระทรวงศึกษาธิการ, กรม
วิชาการ, สํานักทดสอบทางการศึกษา (2539, หนา 11, 14) ใหความหมายวา ความคิดเกี่ยวกับการ
ประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึง  กระบวนการ สังเกต  การบันทึก และรวบรวมขอมูลจากงาน
และวิธีการที่นักเรียนทํา  เพื่อเปนพื้นฐานของการตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบตอเด็ก
เหลานั้นการประเมินผลจากสภาพจริงจะไมเนนการประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน  แตจะเนนการ
ประเมินทักษะการคิดที่ซับซอนในการทํางานของนักเรียน  ความสามารถในการแกปญหา  และการ
แสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริงในการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง เปนผู
คนพบและผูผลิตความรู นักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง  รวมทั้งเนนพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน เพื่อ
สนองจุดประสงคของหลักสูตรและความตองการของสังคม  การประเมินผลจากสภาพจริงจะ
แตกตางจากการประเมินผลการเรียนหรือการประเมินเพื่อรับรองผลงานแบบดั้งเดิม  เพราะจะเนน
การใหความสําคัญกับการพัฒนาการและความตองการใหความชวยเหลือและการประสพ
ความสําเร็จของผูเรียนแตละคน มากกวาการประเมินผลการเรียนที่มุงใหคะแนนผลผลิตและ
จัดลําดับที่แลวเปรียบเทียบกับกลุม  และจะแตกตางจากการทดสอบทั่วไป  เนื่องจากจะเปนการ
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วัดผลโดยตรงในสภาพการแสดงออกจริงๆ ในเนื้อหาวิชา  ซ่ึงการทดสอบดวยขอสอบจะวัดได
เฉพาะความรูและทักษะบางสวน และเปนการวัดโดยออมเทานั้น  นอกจากนี้การประเมินจากสภาพ
จริงจะมีความตอเนื่องในการใหขอมูลในเชิงคุณภาพที่เปนประโยชนตอครูผูสอนไดใชเปนแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการสอนใหเหมาะสมกับแตละบุคคล 

สรุปไดว า  การประเมินผลการเรียนการสอนจากสภาพจริง  หมายถึง   
การดําเนินงานของครู เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนจากการที่ครูเฝาดูนักเรียน โดยอาศัย 
การสังเกตและเก็บขอมูลอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผูเรียนอยูกับครู  เปนกิจกรรมที่สอดแทรก
ในสภาพการเรียนการสอนในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงการเรียนการสอนนั้นจะตองเนนใหนักเรียน 
เปนศูนยกลาง  เปนผูคนพบความรู  เปนผูผลิตผลงาน นักเรียนจะตองมีโอกาสใหฝกปฏิบัติจริง 
ในสถานการณที่ใกลเคียงชีวิตจริง  การประเมินจากสภาพจริง จะครอบคลุมการประเมิน  
จากแฟมผลงาน การจัดนิทรรศการ  การทํางานกลุม  การแสดงการกระทํา  การแสดงออก  
โครงงาน  การนําเสนอ  แบบฝกหัด  บันทึกรายวัน  ตลอดจนการทําการทดลองตางๆ โดย
ประเมินผลเปนระยะๆ เพื่อดูพัฒนาการของผูเรียน นําผลที่ไดมามาพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล  โดย
มีการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน และประเมินผล
โดยสรุปสุดทาย นําผลการประเมินทั้งหมดมาสรุป เพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 10  ครูนําผลการเรียนการสอนมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน  
เพื่อพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง   

จากการวิเคราะหเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐานนี้   
สถานศึกษาควรจัดใหมีกิจกรรม / โครงการ ดังตอไปนี้   ใหครูรูเปาหมายของการจัดการศึกษา 
และเปาหมายของหลักสูตร ไดแก  กิจกรรมที่ใหครูไดรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และ 
เปาหมายของหลักสูตร และกิจกรรมที่ใหครูสามารถจัดการศึกษาที่สมดุล  4  อยาง คือ พุทธิศึกษา 
จริยศึกษา พลศึกษา หัตถศึกษา และมาตรฐานผูเรียนตามหลักสูตร  (พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย 
ที่สมบูรณทั้งรางกาย   จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 
ในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข)  ใหครูมีความสามารถในการวิเคราะห
หลักสูตร และจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก   กิจกรรมที่ใหครูสามารวิเคราะห
หลักสูตรเพื่อจัดทําแผนการเรียนรูได  และกิจกรรมที่ใหครูสามารถจัดทําแผนการเรียนรูที่เนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ และเนนใหผูเรียนคนควาหาความรู  เชน  แนวทาง  สุ  จิ  ปุ  ลิ  เปนตน   ใหครู
สามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร  วิชา 
วิทยาศาสตร  วิชาสังคมศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคอมพิวเตอร  เชน  สอนตามแนวคิด สุ  จิ   
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ปุ  ลิ  จัดการเรียนการสอนตามคูมือตางๆ  ไดแก  กิจกรรมที่ครูดําเนินการ  คือ จัดส่ิงแวดลอมและ
บรรยากาศที่ปลุกเรา / จูงใจ / เสริมแรง ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ  เขาใจและ 
เอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคลอยางทั่วถึง  จัดกิจกรรมและสถานการณใหผูเรียนไดแสดงออก 
อยางสรางสรรค  สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูกับผูเรียน  และระหวางผูเรียน 
กันเอง  โดยครูตองสังเกตและเก็บขอมูลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   สงเสริมใหผูเรียนฝกคิด   
ฝกทํา  ฝกแกปญหา และปรับปรุงตนเอง  ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  และเชื่อมโยงประสบการณ
กับชีวิตจริง  โดยรวมมือกับชุมชน  ปลูกฝงระเบียบวินัย  คานิยมและคุณธรรมตามวิถีสังคมของไทย  
และสังคมโลก  สงเสริมใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง  และสงเสริมใหผูเรียนจดบันทึกความรู
ใหเปนระบบ และนาํความรูสูการปฏิบัติ  ใหครูสามารถประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
และอิงพัฒนาการของผูเรียน  มีการประเมินเพื่อวินิจฉัยจุดเดน  จุดดอย  การประเมินเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน  ไดแก  กิจกรรมที่ครูดําเนินการ  คือ   
การประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และอิงพัฒนาการผูเรียน  การประเมิน เพื่อวินิจฉัย 
จุดเดน จุดดอย การประเมินเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน  และการประเมินเพื่อตัดสิน 
ผลการเรียน    และใหครูนําผลการเรียนการสอนมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เพื่อพัฒนา 
คุณภาพอยางตอเนื่อง  ไดแก  กิจกรรมที่ครูดําเนินการ คือ พัฒนาเครื่องมือ และออกขอสอบ 
เพื่อประเมินผลการเรียนรูได  นําผลประเมินการเรียนการสอนเปลี่ยนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง และนําผลประเมินการเรียนการสอนมาปรับพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน   

(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547, หนา 14 – 17)  
14)  มาตรฐานดานผูสอน มาตรฐานที่ 24  ครูมีวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับ

งานที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ  จําแนกตัวบงชี้ไดดังนี้ 
ตัวบงชี้ท่ี 1  ครูจบปริญญาตรีขึ้นไป    
ตัวบงชี้ท่ี 2  ครูที่สอนตรง ตามวิชาเอก / โท    
ตัวบงชี้ท่ี 3  ครูไดรับการอบรมในวิชาที่สอนไมต่ํากวา 20 ช่ัวโมง / ป   
ตัวบงชี้ท่ี 4  ครูที่ไดสอนตรงกับความถนัด    
ตัวบงชี้ท่ี 5  สถานศึกษามีจํานวนครูตามเกณฑนักเรียนตอครู    
ตัวบงชี้ท่ี 6  สถานศึกษามีจํานวนครูตามเกณฑภาระงานสอน   
ตัวบงชี้ท่ี 7  สถานศึกษามีจํานวนครูตามเกณฑครูตอหองเรียน    
ตัวบงชี้ท่ี 8  สถานศึกษามีครูเพียงพอตามเกณฑที่กําหนด 
จากการวิเคราะหเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐานนี้   
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สถานศึกษาควรจัดใหมีกิจกรรม / โครงการ ดังตอไปนี้  สถานศึกษามีครูจบปริญญาตรีขึ้นไป   
ไดแก  การดําเนินการของสถานศึกษาเพื่อใหมีครูรอยละ 75 ขึ้นไปที่จบปริญญาตรี  ใหครูสามารถ
สอนไดตรงตามวิชาเอก / โท  ไดแก  การดําเนินการของสถานศึกษาเพื่อใหมีครูรอยละ 75 ขึ้นไป 
ที่สอนตรงตามวิชาเอก / โท  ใหครูไดรับการ อบรมในวิชาที่สอนไมต่ํากวา 20 ชั่วโมง / ป ไดแก   
การดําเนินการของสถานศึกษาเพื่อใหมีครูรอยละ 75 ขึ้นไป ที่ไดรับการอบรมในวิชาที่สอน 
ไมต่ํากวา 20 ช่ัวโมงตอป    ใหครูไดสอนตรงกับความถนัด  ไดแก  การดําเนินการของสถานศึกษา
เพื่อใหมีครูรอยละ 75 ขึ้นไปที่สอนตรงกับความถนัด  ใหสถานศึกษามีจํานวนครูตามเกณฑ 
นักเรียนตอครู  ไดแก  การดําเนินการของสถานศึกษาดังนี้  คือ  สําหรับสถานศึกษาระดับ 
กอนประถมศึกษาและประถมศึกษา กรณีมีจํานวนนักเรียนต่ํากวา 120  อัตราสวนนักเรียนตอครู  
= 20 : 1  กรณีจํานวนนักเรียนตั้งแต 120 คนขึ้นไป อัตราสวนนักเรียนตอครู = 25 : 1 สําหรับ 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อัตราสวนนักเรียนตอครู = 20 : 1 ใหสถานศึกษามีจํานวนครู 
ตามเกณฑภาระงานสอน  ไดแก  การดําเนินการของสถานศึกษาดังนี้ คือ สําหรับสถานศึกษาระดับ
กอนประถมศึกษาและประถมศึกษา ชั่วโมงการสอนเฉลี่ยของครู  1 คน ตอสัปดาห = 25 ช่ัวโมง 
สําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ชั่วโมงการสอนเฉลี่ยของครู 1 คน ตอสัปดาห = 20 ช่ัวโมง     
ใหสถานศึกษามีจํานวนครูตามเกณฑครูตอหองเรียน  ไดแก  การดําเนินการของสถานศึกษา 
เพื่อใหไดครูตอหองเรียน = 1.5 : 1 ขึ้นไป และสถานศึกษามีครูเพียงพอตามเกณฑ ที่กําหนด   
ไดแก  การดําเนินการของสถานศึกษาเพื่อใหไดจํานวนครูที่มีเปนไปตามเกณฑ ก.ค. (ตามหนังสือ 
ศธ 1305/466 ลงวันที่ 11  มิถุนายน  2545  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา, 2547, หนา 17 – 19 ) 

สรุป การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษานั้น  สถานศึกษาจําเปน 
ตองกําหนดกิจกรรม / โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพใหไดตามมาตรฐานและตัวบงชี้  ซ่ึงสํานักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  กําหนด  เพื่อใหเกิดความชัดเจน 
ในการประเมินในทางปฏิบัติสถานศึกษาตองทําความเขาใจความหมายของมาตรฐานและตัวบงชี้  
เพื่อจะไดกําหนดกิจกรรม / โครงการที่เมื่อนําไปปฏิบัติแลวเกิดประสิทธิผล  ดังกิจกรรม / โครงการ
ที่ไดระบุไวตอนทายของแตละมาตรฐาน  จํานวน  14 มาตรฐาน 
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2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
ในการศึกษาเกี่ยวกับ การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

มีผูศึกษาเกี่ยวกับตัวช้ีวัด  เครื่องมือประเมินคุณภาพ  กระบวนการบริหารของโรงเรียนที่ได 
มาตรฐาน การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  วัฒนธรรมคุณภาพ  การประเมินการบริหารงาน 
การพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพ  สภาพปจจุบันและปญหาการประเมินคุณภาพภายในดังนี้ 

2.5.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
จําลอง  อติกุล (2531, บทคัดยอ)  ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องชี้สําหรับการติดตามผล 

และประเมินผลโครงการ  โดยเสนอวา เครื่องชี้สําหรับการติดตามผล จะตองสามารถใหขอมูล 
แกผูบริหารโครงการอยางนอย  2 ประการ คือ 1) กิจกรรมหรือบริการของโครงการไปถึง 
กลุมเปาหมายหรือไม  2)  การดําเนินงานของโครงการเปนไปตามรูปแบบของโครงการที่วางไว
หรือไม   เครื่องชี้ประเภทนี้อาจประกอบดวย  เครื่องชี้เกี่ยวกับการใชปจจัย  เชน  คน  เงิน  เครือ่งมอื  
เครื่องชี้ความกาวหนาของการกอสราง  เครื่องชี้การใชผลผลิตจากโครงการโดยกลุมเปาหมาย   
สวนเครื่องชี้สําหรับการประเมินผลจะตองสามารถตอบคําถามของการประเมินผล  อันไดแก   
1)  โครงการกอใหเกิดผลอะไรบาง  2)  โครงการมีประสิทธิภาพหรือไม  3)  โครงการมีผลกระทบ
ตอกลุมเปาหมายอยางไร และเครื่องชี้สําหรับการประเมินมีอยู  3 กลุมดวยกัน  คือ  เครื่องชี้ผลผลิต  
เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ  และเครื่องชี้คุณภาพชีวิต 

พิกุล  ยอดสวัสดิ์  (2548, หนา 136 – 141)  ไดศึกษาสภาพและปญหาในการ
ดําเนินงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1  พบวา  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษามีการสงเสริมใหครู
เขารับการอบรมการทําวิจัยอยูเสมอ  ในสวนที่ผูบริหารมีการดําเนินงานมากที่สุด  3 ขอ  คือ  การกระตุน
และสรางความตระหนักในภาระหนาที่ของครู  มีการสงครูเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ในวิชาชีพ และมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และนอกจากที่ไดกลาววา   
สถานศึกษามีการวางแผนกอนการดําเนินงาน   รวมทั้งมีการพัฒนาสภาพแวดลอมภายใน 
สถานศึกษาใหมีบรรยากาศแหงการเรียนรู  สามารถใชสถานที่ภายในสถานศึกษาเปนแหลงเรยีนรู
ไดตลอดเวลา 

ประสงค  อวิโรธนกุล (2534, หนา 104 – 105)  ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูที่สัมพันธกับผลการปฏิบัติงานดานวิชาการของครู
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ   ซ่ึงจําแนก
ออกเปน  3 หมวด  คือ  1)  ความรอบรูและสอนดี   2)  ความมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ  และ  3)  
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ความมุงมั่นพัฒนา  พบวา  โรงเรียนประถมศึกษาประเภททั่วไป ครูมีพฤติกรรมในภาพรวมอยู
ระดับปานกลาง  และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานความรอบรูและสอนดีอยูในระดับ
มาก  สวนดานความมีคุณธรรม  จรรยาบรรณและดานความมุงมั่นและพัฒนาอยูในระดับปานกลาง 

สุมน  บริสุทธิ์ (2541, บทคัดยอ) ศึกษากระบวนการบริหารโรงเรียนที่ได 
มาตรฐาน  สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดตรัง จากผูตอบแบบสอบถามระบุสูงสุด พบวา 
โรงเรียนมีการวางแผนโดยจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปเพียงแผนเดียว  โรงเรียนกําหนด 
ภาพอนาคตโดยพิจารณาจากปจจัยภายใน  กําหนดวัตถุประสงคโดยวิเคราะหจากประสบการณ 
ของบุคลากรและผูบริหาร  กําหนดกลยทุธโดยพิจารณาโอกาสและขอจํากัดที่เกิดจาสภาพแวดลอม
ภายนอก  กําหนดมาตรฐานผลการปฏิบัติงานโดยยึดแนวทางการปฏิบัติงาน  การติดตามทบทวน
แผน หัวหนางานติดตามแลวรายงานทั้งทางวาจาและลายลักษณอักษร  การจัดองคการทั้ง  6 งาน  
ในโครงสรางการบริหารโรงเรียน รวมกันรับผิดชอบดําเนินงานเพื่อใหโรงเรียนไดมาตรฐาน   
ผูบริหารมอบหมายงานตามความเหมาะสมและรับฟงความคิดเห็นในที่ประชุม  โรงเรียน 
มีการประสานงานทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน  มีการกําหนดหัวหนางานและขอบเขต
อํานาจหนาที่ชัดเจนอยูในคําสั่ง  การเปนผูนํา  ผูบริหาร / หัวหนางานเปนผูนิเทศ  โดยเนน 
การทํางานเปนกลุม  มีการจูงใจทั้งทางบวกและทางลบ  มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหโรงเรียน 
ไดมาตรฐาน  ในดานบุคลากร วิธีการและลักษณะนิสัยในการทํางาน  การสื่อสารมีทั้งแบบเปน 
ทางการและไมเปนทางการ  วิธีขจัดความขัดแยงใชการพบปะทําความเขาใจกับตนตอของปญหา  
การควบคุม มีการตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงคและการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยใหรายงานเปนลายลักษณอักษร  เมื่อผลการปฏิบัติงานต่ํากวาเกณฑ  แกไขโดยเปลี่ยนวิธีการ
ทํางานโดยผูบริหารใหคําปรึกษา 

ปยะดา   แสนสุข  (2543, บทคัดยอ)  ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินการบริหาร 
ตามมาตรฐานการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย พบวา  
1)  ภาพรวมและรายเรื่องมีการปฏิบัติในระดับ “มาก”  ในดานโรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลาย 
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  โรงเรียนสนับสนุนใหบุคลากรเกิดความมุงมั่นในการพัฒนา   
โรงเรียนประสานความรวมมือกับทุกฝายในการพัฒนาโรงเรียน  แตมีการปฏิบัติในระดับ  
“ปานกลาง” ในดานโรงเรียนใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ  และ 
โรงเรียนประเมินผลการบริหารงานอยางเปนระบบ  2) ปญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงเรียน  
โดยภาพรวมและรายดานมีปญหาอยูในระดับ  “ปานกลาง”  ยกเวนดานโรงเรียนใชแผน 
เปนเครื่องมือในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับ “นอย”  3) ขอเสนอแนะ 
ตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนในภาพรวมและรายดาน  เห็นดวยกับขอเสนอแนะอยูในระดับ 
“มากที่สุด”  ไดแก  การจัดครูเขาสอนตรงตามความรูความสามารถวิชาที่ถนัด 
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เยาวภา  สถาปตานนท (2546, บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวัฒนธรรมคุณภาพ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  กรุงเทพมหานคร พบวา 

(1)  วัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
(2)   วัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ผ านและยังไมผ าน 

การประเมินคุณภาพภายใน  โดยภาพรวมแตกตางกันอยางชัดเจน  โดยพบวา โรงเรียนที่ผาน 
การประเมนิคุณภาพภายในมีวัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรียนสูงกวาโรงเรียนที่ยังไมผานการประเมิน
คุณภาพภายใน   และเมื่อพิจารณาแตละองคประกอบ  พบวา โรงเรียนที่ผานและยังไมผาน 
การประเมินคุณภาพภายใน  มีคานิยมเกี่ยวกับคุณภาพแตกตางกัน   สวนในดานความคิด   
ความเชื่อ  และวิถีการปฏิบัติเกี่ยวกับคุณภาพไมแตกตางกัน 

(3)  วัฒนธรรมคุณภาพโดยภาพรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีขนาดใหญ
พิเศษ  ขนาดใหญ และขนาดกลาง  แตกตางกันอยางชัดเจน  โดยพบวา โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 
กับ โรงเรียนขนาดกลาง   มีวัฒนธรรมคุณภาพในดานความคิด  ความเชื่อเกี่ยวกับคุณภาพ 
แตกตางกัน  โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ กับโรงเรียนขนาดใหญ  มีวัฒนธรรมคุณภาพในดานคานิยม
เกี่ยวกับคุณภาพแตกตางกัน 

ประภา  ตันติวุฒิ (2548, บทคัดยอ)  ศึกษาสภาพการดําเนินงานเพื่อรองรับ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  
ทั้ง 8 ด าน ไดแก  ดานการจัดระบบบริหารสารสนเทศ  ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา   
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา  ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ดานการรายงานคุณภาพการศึกษา   และดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานในภาพรวมและรายดานทั้ง 8 ดาน อยูในระดับมาก  และ 
เมื่อเปร ียบเทียบการดําเนินงานของสถานศึกษา ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ พบวา   
ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสถานศึกษาขนาดใหญและ
ขนาดกลางมีสภาพการดําเนินงานดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา   
ดานการรายงานคุณภาพการศึกษา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดาน 
การผดุงคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาขนาดใหญมีสภาพการดําเนินงานแตกตางกับสถานศึกษา
ขนาดกลางและขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดานอื่นๆ แตกตางกัน 
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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จุไร  ตนานนท (2543, บทคัดยอ)  ศึกษาเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและปญหาของ 
การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน  สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ผลการศึกษาสรุปไดวา  ผูบริหาร
และครูวิชาการเห็นวาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม  ไดศึกษาเกณฑมาตรฐานของ 
โรงเรียนเทศบาล และเมืองพัทยา  มีการประชุมครูกอนเปดภาคเรียน  มีการประเมินการจัด 
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่อง  มีการประเมินการบริหารงานในโรงเรียน
อยางเปนระบบ  ไดประเมินการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตรอยางเปนระบบ   
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับสภาพชีวิตจริง  โรงเรียนไดพัฒนา 
นักเรียนมีความคิดสรางสรรค  ใหนักเรียนพัฒนาตนตามวิถีทางประชาธิปไตย  พัฒนาใหนักเรียน 
มีคุณธรรม  ตลอดจนพัฒนาใหนักเรียนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  นอกจากนั้น 
ผูบริหารและครูวิชาการ เห็นวาการประเมินยังไมไดรับความรวมมือจากกรรมการการศึกษาและครู
เทาที่ควร  บุคลากรที่เกี่ยวของยังไมมีความรูเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ และเกณฑการประเมิน 
ยังขาดตัวบงชี้ที่เปนมาตรฐาน 

2.5.2  งานวิจัยของตางประเทศ 
 Peter (1998, p. 687 - A) ไดศึกษาเกี่ยวกับการประเมินตนเอง ในประเทศเบลเยี่ยม  

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสรางเคร่ืองมือในการประเมินตนเองของโรงเรียนที่ตรงกับกระบวนการ
ตางๆ  หรือภาระหนาที่ของโรงเรียน  ซ่ึงเปนเครื่องมือที่สรางมาจากการศึกษางานวิจัยโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล   และไดเสนอรูปแบบของเครื่องมือในการประเมินตนเอง ประกอบดวยตัวแปรตางๆ 
คือ  บริบท (Context)  ปจจัย (Input)  กระบวนการ (Process)  และผลผลิต (Output)  และเรียก 
ยอๆ วา  CIPO Model  เพื่อใชเปนโครงสรางหลักในการสรางเครื่องมือในการประเมินตนเองของ 
โรงเรียน 

Newton (1999, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการประเมินผลกระทบในการตรวจสอบ
คุณภาพภายนอกของสถานบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร  ตั้งแตป  1993  ถึง  1998  โดยมี
วัต ถุประสงค เพื่ อประ เมินผลกระทบจากการใช รูปแบบของการตรวจสอบภายนอก 
การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานของสถาบัน   
ผลการวิจัย พบวา การใชขอมูลเชิงปริมาณ (Qualitative) และเชิงคุณภาพ (Quantitative) ที่ไดจาก
การวัดการปฏิบัติหรือการดําเนินงานโดยองคกรภายนอก  เชน รายงานการตรวจสอบและ 
การประเมินของ  Scottish Higher Education Funding Council  (SHEFC)   และ Higher Education 
Quality Council (HEQC)  และการตรวจสอบการประเมินภายใน โดยคณะกรรมการตามการรับรู
และประสบการณ   ทําใหทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น  ดังนี้ 
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1)  วัตถุประสงคของระบบคุณภาพ และวิธีที่ใชในการตรวจสอบและประเมิน   
ชี้ใหเห็นวา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  จําเปนตองมีการตรวจสอบและประเมินทั้ง 
โดยภายในและภายนอก  การตรวจสอบและประเมินสถาบันอุดมศึกษาตางๆ เปนเรื่องที่สามารถ
ตรวจสอบความรับผิดชอบได (Accountability) 

2)  การปรับปรุงคุณภาพสําหรับบุคลากรมีขอบเขตที่กวาง  ดังนั้นจึงไมสามารถ
แยกสวนของการปรับปรุงใหเปนอิสระออกจากระบบประกันคุณภาพได 

3)  การปรับปรุงคุณภาพสําหรับนักศึกษา  เปนเรื่องที่มีความสําคัญยิ่งกวาการปรับปรุง
และพัฒนาบุคลากร  เนื่องจากเปนผลผลิตของสถาบัน 

4)  ควรจะมีการเพิ่มหรือขยายการดาํเนินงานดานการประกันคุณภาพออกไปอยาง
กวางขวาง  เพือ่ตอบสนองตอความตองการของหนวยงานตาง ๆ มากขึ้น 

Erawan (2000, บทคัดยอ) ไดวิจัยประเมินผลแผนงานของเรียนเพื่อนเด็ก  
ในโรงเรียนนํารอง 23  โรงเรียน  พบวา  โรงเรียนใชกระบวนการและผลจากการประเมินตนเอง
ของโรงเรียนไปจัดทําธรรมนูญโรงเรียนและแผนพัฒนา  ซ่ึงการประเมินตนเองในมุมมอง 
ของโรงเรียนมีขอดี  คือ  โรงเรียนสามารถใชการประเมินตนเองเปนเครื่องตรวจสอบการทํางาน
ของโรงเรียน และเปนชองทางรับรูความตองการของชุมชนและการรายงานผลการดําเนินงาน 
ของโรงเรียนตอชุมชน 

Manning (2004, บทคัดยอ) ไดศึกษากิจกรรมการประกันคุณภาพที่ดําเนินการโดย
โรงเรียน การศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน การบริการนักเรียน และการคนควาวิจัย  
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม จํานวน 25 ขอ สอบถามเกี่ยวกับโครงสรางและการดําเนินงานตาม
โครงการการประกันคุณภาพ  ผลการศึกษาพบวา 

คณบดี เปนผูมีสวนสําคัญอยางยิ่ งของการพยายามในการประกันคุณภาพ 
และประสานเชื่อมโยงระหวางบุคลากรของโรงเรียน  ผูทรงคุณวุฒิอาวุโส และคณะกรรมการ 
โรงเรียน ที่ทําใหการประกันคุณภาพทบทวนคุณภาพประสบผลดี กิจกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ของการเรียนการสอนและการบริการที่นํามาใชในโรงเรียน ประกอยดวย  การประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการ  การประชุมกลุมสัมมนา และ การทบทวนตรวจสอบโครงการและการประเมินผล 

วิธีการที่หลากหลายในการประกันคุณภาพ  เชน การรับรองมาตรฐาน การทบทวน
โครงการ  การประเมินผลสัมฤทธิ์  และรายงานการดําเนินงานของโรงเรียน  โดยสวนใหญใช
วิธีการจัดการคุณภาพ คือ  การจัดทําแผนกลยุทธ  เกณฑเปรียบเทียบคุณภาพ การจัดการโดย
จุดประสงค (MBO)  การจัดการคุณภาพทั้งมวล (TQM)  และ Balance Scorecard  การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นมากมายจากการประกันคุณภาพ พบวาไดประโยชนจากการมีสวนรวมในการกําหนด
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ทิศทาง  การกําหนดยุทธวิธี  ความพึงพอใจของนักเรียนและชื่อเสียงของโรงเรียน นําไปสูเปาหมาย 
ทรัพยากรและการประเมินการปฏิบัติ 

สรุป จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทําใหทราบวาไดมีการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องชี้
สําหรับการติดตามผลโครงการ ซ่ึงเครื่องชี้ที่ดีจะใหขอมูลเกี่ยวกับผลของกิจกรรมที่ เกิดกับ 
กลุมเปาหมายและการดาํเนินงาน วาเปนไปตามเปาหมายหรือไม  สวนการศึกษาการพัฒนาคุณภาพ
ที่พบมากคือ การสงครูเขาอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพ  กับการวางแผนกอนการดําเนินงาน
และการสรางบรรยากาศสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูไดตลอดเวลา  ในเรื่องการศึกษา 
การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู โดยทั่วไปครูยังปฏบิัติไดในระดับปานกลาง  ยกเวน
ในเรื่องครูมีความรอบรูและสอนดีมีระดับมาก  สําหรับการศึกษากระบวนการบริหารโรงเรียนที่ได
มาตรฐานนั้น  พบวาโรงเรียนเนนทําแผนปฏิบัติงานประจําปเพียงแผนเดียว และมีการกําหนดภาพ
อนาคตจากสภาพภายใน  และกําหนดกลยุทธจากสภาพภายนอก  ในการศึกษาการประเมิน 
การบริหารตามมาตรฐานการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส พบวา มีการปฏิบัติในระดับมากและมี
ปญหาอยูในระดับปานกลาง  นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะใหจัดครูเขาสอนตรงความรูความสามารถ
ในวิชาที่ถนัด  ในงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ ยวกับวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยโรงเรียนที่ผานการประเมินคุณภาพภายใน 
จะมีระดับคุณภาพสูงกวาที่ยังไมผานการประเมินคุณภาพภายใน  สวนการศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก  สําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาของการประเมินคุณภาพภายในของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม  พบวามีการประเมินที่สอดคลองกับการบริหารงาน และยัง
สอดคลองกับหลักสูตรที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญและสภาพชีวิตจริง  แตบุคลากรที่เกี่ยวของยังขาด 
ความรู เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพโดยที่ เกณฑการประเมินยังขาดตัวบงชี้ที่ เปนมาตรฐาน    
สําหรับในตางประเทศ  พบวา  ผูปกครองมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษา  มีการสรางเครื่องมือประเมินตนเองที่ตรงกับกระบวนการตางๆ หรือภาระหนาที่ของ
โรงเรียนซ่ึงประกอบดวยตัวแปรแบบ CIPO Model   สวนการประเมินผลกระทบโดยการตรวจสอบ
คุณภาพภายนอก  พบวาการประกันคุณภาพการศึกษาตองมีการตรวจสอบทั้งภายนอกและภายใน 
และท่ีสําคัญอยางยิ่งคือการปรับปรุงคุณภาพของนักศึกษาเพราะถือวาเปนผลผลิตของสถาบัน   
ในสวนการประเมินตนเองในมุมมองของโรงเรียน พบวาจะทําใหสามารถตรวจสอบการทํางาน  
ซ่ึงยังเปนชองทางใหชุมชนรับรูขาวสารไดอีกจากการรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน   
สําหรับกิจกรรมการประกันคุณภาพที่โรงเรียนดําเนินการ  พบวา ผูบริหารมีสวนสําคัญอยางยิ่ง 
ตอการดําเนินงาน และวิธีการที่ใชสวนใหญเปนวิธีการจัดการคุณภาพที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
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และนํามาซึ่งการมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและยุทธวิธี และสามารถใชความพึงพอใจและ 
ชื่อเสียงของโรงเรียนเปนเครื่องประเมินผลสําเร็จตามเปาหมายไดอีก 
 

 


