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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 

การวิจัยในครั้งนี้  มุงศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ กับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
  2.1 สภาพทั่วไปและการจดัการศึกษาของสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 

       2.1.1  บริบทเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 
       2.1.2  แนวทางการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสระแกว เขต 2 
2.2  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                     2.2.1  ความเปนมา 
              2.2.2  การจัดโครงสรางสวนราชการภายในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
              2.2.3  ขอบขายการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.3  แนวคดิเกีย่วกับภาวะผูนาํทางวิชาการ 
        2.3.1  ความหมายและประเภทของภาวะผูนํา 

       2.3.2  ความหมายของภาวะผูนําทางวชิาการ 
       2.3.3  ความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการ 
       2.3.4  องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

                   1)  มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสตูร 
      2)  การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 
      3)  การจัดโครงการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
      4)  การประเมินผลการสอนของครู  

     5)  การวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชพีครู  
2.4  แนวคดิเกีย่วกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
       2.4.1  ความหมายของคณุภาพการศึกษา 
       2.4.2  ความหมายของการประกันคุณภาพการศกึษา 
       2.4.3  ความสําคัญของการประกันคณุภาพการศึกษา 
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       2.4.4  การประกันคณุภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
                 และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
       2.4.5  กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษา  
                  พ.ศ. 2553 
       2.4.6  การประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
                 1) มาตรฐานดานผูเรียน 
                 2) มาตรฐานดานครู 
                 3) มาตรฐานดานผูบริหาร  
2.5  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
       2.5.1  งานวิจยัในประเทศ 
       2.5.2  งานวิจยัตางประเทศ 
2.6  สรุปกรอบแนวคดิการวจิัย 

 
มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1  สภาพทั่วไปและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 
                           

2.1.1  บริบทเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 
      สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระแกว เขต 2  มีภารกิจในการสงเสริมและจดัการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน ใหแกเด็กเยาวชนทุกกลุมเปาหมาย ทั้งเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส เด็กพกิาร และเดก็ทีม่ี
ความสามารถพิเศษ  มีการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ จํานวน 4 อําเภอ คือ  อําเภอวัฒนานคร   
อําเภออรัญประเทศ  อําเภอตาพระยา  และอําเภอโคกสูง โดยมีขอมูลทางการศึกษา (ขอมูล ณ 10 
มิถุนายน  2551)  ดังนี้ 

       1)  สถานศึกษาสังกดั สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จํานวน 139 
โรงเรียน  โดยแยกเปน 

            (1)  สถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา-ระดบัประถมศึกษา 
จํานวน 92 โรงเรียน 

                (2)  สถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา-ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนตน จํานวน 34 โรงเรียน 

                (3)  สถานศึกษาจดัการศึกษาระดับประถมศึกษา 1- 4  จํานวน 1 โรงเรียน 
                (4)  สถานศึกษาจดัการศึกษาระดับประถมศึกษา 1- 5  จํานวน 1 โรงเรียน 
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                (5)  สถานศึกษาจดัการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน-มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน 8 โรงเรียน 

           2)  สถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 5 โรงเรียน 
                 (1)  โรงเรียนเอกชนสอนวิชาสามัญ ที่จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา -

ระดับมัธยมศกึษาตอนตน จาํนวน  4 โรงเรยีน 
    (2)  โรงเรียนเอกชนสอนวิชาสามัญ ที่จดัการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา - 

ระดับประถมศึกษาปที่ 6  จาํนวน 1 โรงเรียน 
                         3)  นักเรยีนรวมทั้งสิ้น 43,844  คน โดยแยกเปน 

                 (1)  นักเรียนระดบัปฐมวัย จํานวน 7,278 คน 
                 (2)  นักเรียนระดบัประถมศึกษา จํานวน 21,487 คน 
                 (3)  นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 10,642  คน 
                 (4)  นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 4,437  คน 
           4)  บุคลากรรวมทั้งสิ้น จํานวน 2,151  คน 
                 (1)  บุคลากรในสํานักงาน จํานวน 68  คน 
                 (2)  บุคลากรในสถานศึกษา จํานวน 2,083  คน  
    
2.1.2  แนวทางการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2    
       ในปงบประมาณ 2552  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต 2 ไดดําเนินการ

บริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร เพื่อสอดคลองตามกลยุทธจุดเนนและกลยุทธของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเปนไปตามคานิยม กรอบแนวคิดการบริหาร และ
นําไปสูบรรลุวิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาประสงคของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสระแกว เขต 2 
ดังนี้ 

            1)  คานิยม : ยึดหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานความพอเพียง 
            2)  กรอบแนวคิดการบริหาร    

    หลักการ : การบริหารแบบมีสวนรวม 
    หลัก 5 ประการสูความสําเร็จ 

                             (1)  มุงเนนการบริการ 
                             (2)  ประสานความรวมมือ 
                             (3)  ยึดถือความถูกตอง 
                             (4)  มองหาคนดีและคนเกง 
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                             (5)  เรงรัดคุณภาพ 
                  ปจจัยสนับสนุน 4 ดี 
                             (1)  บุคลากรดี 
                            (2)  ทีมด ี
                            (3)  เครือขายด ี
                             (4)  ติดตามผลดี 
                          3)  วิสัยทัศน 
                               (1)  วิชาการล้ําเลิศ 
                               (2)  เทิดทูนคุณธรรม 
                               (3)  นําโรงเรียนสูมาตรฐาน 
                               (4)  ประสานการมีสวนรวม 
                               (5)  ครบถวนประชากรวัยเรียน 

            4)  พันธกิจ 
                เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกประชากรวัยเรยีนทุกคน ตองไดรับการพัฒนาให

เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดวยระบบ
การศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ  

            5)  เปาประสงค  
             (1)  ดานโอกาสทางการศึกษา 
             (2)  ดานคุณภาพการศึกษา 
             (3)  ดานประสิทธภิาพในการบรหิารจัดการ 
           6)  กลยทุธ  
             (1)  ปฏิรูปการเรียนรู ประกอบดวย 
                       ก.  ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
                       ข.  ทักษะกระบวนการคิด 
                       ค.  แหลงเรียนรูในและนอกโรงเรียน 
                       ง.  การวิจยัเปนฐาน 
                       จ.  ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะสม เพียงพอและทันสมยั 
                       ฉ.  พัฒนาผูบริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ 
                       ช.  กิจกรรมเสริมทักษะทางวชิาการ 
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              (2)  ฟนฟูคุณธรรมและความเปนไทย ประกอบดวย 
                     ก.  แผนที่คนดี / คนขยัน ยกยอง 
                     ข.  คุณธรรมพื้นฐาน 9 ประการ 
                     ค.  มงคลชีวิต 38 ประการ 
                     ง.  พึ่งตนเอง นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูหองเรียนและชุมชน 
                     จ.  อนุรักษส่ิงแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี รักบานเกดิ และ

สํานึกความเปนไทย   
                     ฉ.  ทักษะดานดนตรี กฬีา ศิลปะและอาชพี 
              (3)  ใสใจคุณภาพและมาตรฐาน 
                     ก.  โรงเรียนมคีุณภาพและมาตรฐาน 
                     ข.  จัดทําคลังขอสอบ ทดสอบภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
                     ค.  ทดสอบการอาน เขียน คิดคํานวณ 
                     ง.  หองเรียนคุณภาพ 
                     จ.  บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
                     ฉ.  ระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการศึกษา 
              (4)  ประสานการมีสวนรวม 

                                      ก.  สรางเครือขายภายในและภายนอก 
                                      ข.  เครือขายมีความเขมแข็ง 

                      ค.  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาทุกภาคสวน 
                      ง.  สรางความเขมแข็งขององคคณะบุคคล 
              (5)  ครบถวนประชากรวัยเรียน 
                     ก.  สํารวจประชากรวยัเรียนลวงหนา 3 ป 
                     ข.  กําหนดเขตบริการการรับนักเรียน 
                     ค.  ประสานความรวมมือกับ กศน. กํานันและผูใหญบานในการเกณฑเด็ก

และติดตาม 
                     ง.  ประสานรับความชวยเหลือจาก อบต. เทศบาล สํานักงานพัฒนาสังคมฯ 

และเหลากาชาดจังหวัด 
           7)  กิจกรรมมุงเนน 
                (1)  นักเรียนอาน เขียน คิดเลขได 
                (2)  ครูใชวิธีการสอนที่หลากหลาย 
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                 (3)  จุดหมายการมีสวนรวม 
                 (4)  ครบถวนคุณธรรม 
                 (5)  นอมนําพระราชดําริ 
                 (6)  ผลผลิตมีคุณภาพ 
            8)  คุณภาพผูเรียน 
                  (1)  มีความรูความสามารถ 
                  (2)  มีคุณธรรม 
                  (3)  มีความสุข 
                  (4)  มีความเปนไทย 
แนวทางการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2   สามารถนํามาทํา

เปนกรอบในการบริหารจัดการไดดังภาพที่ 2  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แนวทางการจัดการศึกษา  
(ที่มา: สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสระแกว เขต 2, 2552, หนา 3-41) 
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จากแนวทางการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2  สรุปไดวา  
การจัดการศึกษาไดมุงใหโอกาสเด็กที่ถึงเกณฑเขาเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง มีการปฏิรูปการ
จัดกระบวนการเรียนรู โดยการพัฒนาผูบริหารและครู  พัฒนาหลักสูตร  สงเสริมและพัฒนาแหลง

เรียนรู จัดหาสื่อการเรียนการสอน ประสานทุกฝายมารวมกันในการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดมี
ความรู อานได เขียนคลอง  คิดเลขเปน  นําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม  นอกจากนั้น

แลวยังสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมของความเปนไทย และเปนพลเมืองดีของ
สังคม สามารถปรับตัวและใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ในปการศึกษา 2551 สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวาผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2551(NT_2551 ) ของสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว 
เขต 2   ทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ํากวาครึ่งของคะแนนเต็ม ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2551(NT_2551 )  ของสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
            การศึกษาสระแกว เขต 2    
 

รอยละของจํานวนนักเรียน 
วิชาและสาระ 

จํานวน

นักเรียน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ต่ําสุด 
คะแนน

สูงสุด 
คะแนน

เฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คะแนนเฉลี่ย

รอยละ 
สปส.การ 

กระจายรอยละ ปรับปรุง พอใช ดี 

รวมทุกวิชา 
 
ภาษาไทย 
     
คณิตศาสตร 
 
วิทยาศาสตร 

3551 
 

3551 
 

3551 
 

3551 

90 
 

30 
 

30 
 

30 

3 
 

1 
 

0 
 

1 

83 
 

28 
 

30 
 

30 

39.14 
 

14.15 
 

12.26 
 

12.38 

13.95 
 

4.82 
 

5.58 
 

5.49 

43.49 
 

47.15 
 

42.06 
 

41.26 

35.65 
 

34.06 
 

44.25 
 

44.35 

 
 

18.38 
 

42.17 
 

52.10 

 
 

66.70 
 

47.21 
 

37.96 

 
 

14.92 
 

10.62 
 

9.94 

 
(ที่มา: สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสระแกว เขต 2, กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา, [CD], 2551, File:NT_51.)

 
20
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จากผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน(NT_2551) ในตารางที่ 1 แสดงให
เห็นวา  คุณภาพการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2551 ของสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยของวิชาภาษาไทยเทากับ14.15 คะแนนเฉลี่ยของ
วิชาคณิตศาสตรเทากับ 12.62  และคะแนนเฉลี่ยของวิชาวิทยาศาสตรเทากับ 12.38  เมื่อพิจารณา
รอยละของจํานวนนักเรียน พบวานักเรียนสวนใหญอยูในระดับพอใช แตเปนที่นาสังเกตวาผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จะตอง
ไดรับการปรับปรุงมากเปนอันดับแรก และรองลงมาเปนวิชาคณิตศาสตร (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแกว เขต 2, กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, [CD], 2551, 
File:NT_51.) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2551 
(O-NET_2551) ของสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 มีสรุปผลการทดสอบ ดัง
แสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา   
                  2551 (O-NET_2551) ของสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 
 

สูงกวา สพฐ. สูงกวา สพท. รอยละ 50 ข้ึนไป 
วิชา 

จํานวน

โรงเรียน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
เฉลี่ย จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาษาไทย 136 100 39.15 28 20.59 57 41.91 7 5.15 
คณิตศาสตร 136 100 38.86 20 14.71 60 44.12 6 4.41 
วิทยาศาสตร 136 100 45.66 19 13.97 66 48.53 25 18.38 

 
(ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2, กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด 
           การศึกษา, [CD], 2551, File: O-Net_2551.) 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ป
การศึกษา 2551 (O-NET_2551) ของสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา
คะแนนเฉลี่ยของวิชาภาษาไทยเทากับ 39.15 คะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตรเทากับ 38.86 และ
คะแนนเฉลี่ยของวิชาวิทยาศาสตรเทากับ 45.66 เมื่อพิจารณาจํานวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรอย
ละ 50 ขึ้นไป พบวาโรงเรียนสวนใหญมีคะแนนทุกรายวิชาต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม จะ
เห็นไดวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
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ตองไดรับการแกไข (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2, กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา, [CD], 2551, File:O-Net_2551.) 
 
 

2.2  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  

2.2.1  ความเปนมา 
                         การปฏิรูปการศึกษามีจุดมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนษุยที่
สมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถ และมีความสุข การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและ
มีประสิทธิภาพ จําเปนที่จะตองมีการกระจายอํานาจและใหทุกฝายมีสวนรวม ซ่ึงสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเปนไปตามหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซ่ึงใหมีการ
จัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทย มีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติมีการกระจายอํานาจไปสูพื้นที่การศึกษาของสถานศึกษา ดังปรากฏใน
บทบัญญัติมาตรา 39 ที่วามาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 
การกระจายอํานาจดังกลาวจะทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ 
เปนไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซ่ึงจะเปนการสรางรากฐานและ
ความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และสามารถ
พัฒนาไดอยางตอเนื่อง 
            จากแนวคิดดังกลาว เพื่อใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระ และมีความเขมแข็ง 
รัฐจึงใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล โดยไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ในมาตรา 35 คือ มาตรา 35 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรค
หนึ่งใหความเปนนิติบุคคลสิ้นสุดลง สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลจึงหมายถึง โรงเรียนในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาที่กฎหมายยอมรับใหสามารถกระทํากิจการตางๆ  ไดดวยตนเอง ภายในขอบ
วัตถุประสงค มีสิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดสิทธิ
และหนาที่ของสถานศึกษาไวเปนการเฉพาะ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, หนา 30-31) 
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2.2.2  การจัดโครงสรางสวนราชการภายในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
            การแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนาที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวน

ราชการภายในสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น พ.ศ.2546   
สําหรับเปนแนวทางใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาออกระเบียบเกี่ยวกับการแบงสวนราชการ

ภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นในเขตพื้นที่

การศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหสถานศึกษานําไปประกอบการพิจารณาจัดทํางบประมาณการบริหารงาน
การเงินและการบัญชี รวมถึงการวางแผนการรับนักเรียนเขาศึกษา ซ่ึงกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่น พ.ศ.2546  กําหนดใหสถานศึกษาอาจแบงสวนราชการโดยคํานึงถึงความเหมาะสม
กับบทบาท ภารกิจ และขนาดของสถานศึกษา และอาจแบงสวนราชการภายในกลุมเปนหมวดวิชา 
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นได ดังนี้ 
            1)  กลุมอํานวยการ 
            2)  กลุมจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 
            3)  กลุมกิจการนกัเรยีนและชุมชนสัมพันธ 
            จากกฎกระทรวงดังกลาว คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาจึงไดออกระเบียบวาดวย
การแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ซ่ึงอาศัยกรอบของ
กฎกระทรวงดังกลาว อาจกําหนดใหมีสวนราชการซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาด
และบทบาทภารกิจของสถานศึกษา  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2546, หนา 36-37)โดย
คณะทํางานเตรียมงานกระทรวงศึกษาธิการของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนด
กรอบการแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้  
            1)  กลุมอํานวยการ ประกอบดวย งานเลขานุการ งานสารบรรณงานการเงิน งานพัสดุ  
งานสื่อสารประชาสัมพันธ งานอาคารสถานที่ งานอนามัย/สุขาภิบาล  งานสวัสดิการ งานสารสนเทศ 
งานแผนงานและงบประมาณ และงานประเมินผล 
            2)  กลุมจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ ประกอบดวย หมวดวชิาตาง ๆ หองสมุด  
หองโสตศึกษา คอมพิวเตอร งานทะเบียนวัดผลและงานพัฒนาการศึกษา 
            3)  กลุมกิจการนกัเรยีนและชุมชนสัมพันธ ประกอบดวย งานบริการนักเรียน เชน 
งานแนะแนว งานทุนการศึกษา เปนตน งานกิจกรรม งานวิจยั งานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
งานสัมพันธชุมชนและบริการวิชาการ ซ่ึงการจัดโครงสรางแบงสวนราชการภายในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา สามารถนําเสนอดังภาพที่ 3 ตอไปนี้ 
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ภาพที ่3  การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 
(ที่มา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, หนา 36-37) 
 

2.2.3  ขอบขายการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
            ขอบขายการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรากฏในมาตรา 39 
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 บัญญัติ
วากําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติพอสังเขปไวดังนี้  
           1)  การบริหารวิชาการ 
                 งานวชิาการเปนงานหลัก  หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอํานาจการ
บริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดย
อิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนทองถ่ิน และการ
มีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญใหสถานศึกษามีความเขมแข็งใน
การบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผลประเมินผล 

สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผูบริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุมกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ กลุมอํานวยการ 

กลุมจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 
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รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ โดยมีขอบขายและภารกิจดังนี้ 
                 (1)  การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
                 (2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
                 (3)  การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
                 (4)  การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
                 (5)  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
                 (6)  การพัฒนาแหลงเรียนรู 
                 (7)  การนิเทศการศึกษา 
                 (8)  การแนะแนวการศึกษา 
                 (9)  การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
                 (10)  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
                 (11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวชิาการกับสถานศึกษาอืน่ 
                 (12)  การสงเสริมและสนับสนนุงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว  องคกร 
หนวยงาน และสถาบันอื่นทีจ่ัดการศึกษา 
           2)  การบริหารงบประมาณ 
                 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระในการบริหาร
จัดการ มีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ และการ
บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา 
รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพ
ที่ดีตอผูเรียน ซ่ึงมีขอบขายภารกิจดังนี้ 
                 (1)  การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
                 (2)  การจัดสรรงบประมาณ 
                 (3)  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
                 (4)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
                 (5)  การบริหารการเงิน 
                 (6)  การบริหารบัญชี 
                 (7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
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           3)  การบริหารงานบุคคล 
                 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  เปนภารกิจสําคัญที่มุ งสงเสริมให

สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการ
บริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระ ภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ  
ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงมีขอบขายภารกิจดังนี้ 
                 (1)  การวางแผนอตัรากําลังและกําหนดตําแหนง 
                 (2)  การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
                 (3)  การเสริมสรางประสิทธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 
                 (4)  วินัยและการรักษาวนิัย 
                 (5)  การออกจากราชการ 
           4)  การบริหารทั่วไป 
                 การบริหารทั่วไปเปนงานที่ เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกรใหการ
บริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักใน
การประสานสงเสริม สนับสนุน และการอํานวยการความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษา
ทุกรูปแบบมุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการ
บริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปน

หลัก โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล 
ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซ่ึงมี
ขอบขายภารกิจการบริหารทั่วไป ดังนี้ 
                 (1)  การดําเนนิงานธุรการ 
                 (2)  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
                 (3)  การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
                 (4)  การประสานและการพัฒนาเครือขายการศึกษา 
                 (5)  การจัดระบบบรหิารและพัฒนาองคกร 
                 (6)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 (7)  การสงเสริม สนับสนุนดานวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารทั่วไป 
                 (8)  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
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                 (9)  การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
                 (10)  การรับนักเรยีน 
                 (11)  การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย 
                 (12)  การระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา 
                 (13)  การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
                 (14)  การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
                 (15)  การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศกึษาของบุคคล ชุมชน
องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
                 (16)  งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
                 (17)  การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
                 (18)  งานบริการสาธารณะ 
                 (19)  งานที่ไมไดระบุไวในงานอืน่ 

           นอกจากนี้ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ และ
ผูทรงคุณวุฒิโดยใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ

สถานศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, หนา 35-75)  
                         จากที่กลาวมา สรุปไดวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  หนวยงานที่บริหารและ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป โดยมี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  
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2.3  แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ 
 

2.3.1  ความหมายและประเภทของภาวะผูนํา 
            ภาวะผูนํา หรือความเปนผูนํา (Leadership) ไดมีนักวิชาการใหความหมายไวหลาย
ลักษณะ ที่มีความหมายสอดคลองกัน ดังนี้ 
           กวี  วงศพุฒ (2536, หนา 17) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ การที่ผูนําใชอิทธิพลใน
ความสัมพันธ ซ่ึงมีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติและอํานวยการ โดยใช
กระบวนการติดตอซ่ึงกันและกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย   
           ธงชัย  สันติวงษ (2539, หนา 410) ไดอธิบายไววา ภาวะผูนําคือ ความเปนผูนําที่
กอใหเกิดความรวมมืออันดี ระหวางสมาชิกในองคการที่ผูนําตองมี และเปนความสามารถที่จะ
รวบรวมพลังและใชประโยชนจากผูใตบังคับบัญชาเพื่อผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ 
           สมเดช  สีแสง (2542, หนา 114-116) ไดใหความหมายของภาวะผูนําไววา ภาวะผูนํา 
คือ ความสามารถที่จะทําใหบุคคลอื่นยอมทําตามดวยความเต็มใจ มักจะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผูนํามุงเฉพาะที่พฤติกรรมของผูนํา ภาวะผูนําเปนเสมือนหนึ่งเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผูนํา เปนสิ่งที่พัฒนาขึ้นไดทุกตัวตน นั่นก็คือ การสรางศรัทธาบารมีใหเกิดขึ้นในตัวเอง 
                         วิโรจน  สารรัตนะ (2542, หนา 106 ) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ กระบวนการ 
ที่ผูบริหารจะมีอิทธิพลตอผูอ่ืน มีจุดมุงหมายเพื่อใหการปฎิบัติงานบรรลุจุดหมายขององคกร 
                         คุณวุฒ ิ คนฉลาด (2539, หนา 17)   กลาวไววา ภาวะผูนําเปนเรื่องเกี่ยวกับการใชอิทธิพล 
ซ่ึงเปนอํานาจภายในตัวของผูนํา เชน ความรู ความสามารถ ประสบการณ บุคลิกภาพ คุณธรรม  
โดยเปนอํานาจจริงๆที่เขามีอยูและอํานาจที่บุคคลนั้นไดรับจากการที่ดํารงตําแหนง ซ่ึงเปนอํานาจ
การยอมรับจากกลุมแสดงพฤติกรรมใหเกิดความเขาใจรวมกันเกิดแรงกระตุนภายในกลุมทําให

เกิดปฎิสัมพันธทางสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณและนําไปสูเปาหมายของ

องคการ 
                         เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2536, หนา 10)  ใหความหมาย ภาวะผูนํา หมายถึง การใชอิทธิพล

ของบุคคลหรือของตําแหนงใหผูอื่นยิมยอมปฏิบัติตามเพื่อที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายของ

กลุมที่ตั้งไว 
                แบส(Bass, 1985,  p. 11) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงานของผูตาม ตองใหเกิดเปาหมายที่กําหนด ทัศนคติ ความเชื่อมั่น และความตองการ

ของผูตามไดรับการเปลียนแปลงจากระดับต่ําไปสูระดับที่สูงกวา      
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            ดาฟท (Daft,  1999,   p. 5) ใหความหมายของคําวา ภาวะผูนําหมายถึง ความสัมพันธที่
มีอิทธิพลระหวางผูนํา(Leaders) และผูตาม(Followers) ซ่ึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายรวมกัน(Shared Purposes) 
            ฮิวส (Hughes,  1999, p. 9) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวา หมายถึง กระบวนการ
ส่ือสารที่มีอิทธิพลในองคการ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
            สมยศ  นาวีการ (2539, หนา 141) ไดอธิบายถึงความเปนผูนํา คือ ผูที่ปฏิบัติหนาที่
ในการวางแผน การจัดองคกร การจูงใจ การติดตอส่ือสาร และการควบคุม เปนผูที่มีการนําและการให
ทิศทางแกพนักงานทุกคน เพื่อบรรลุถึงเปาหมายขององคการ 
           จากความหมายที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  ภาวะผูนํา  คือ พฤติกรรมที่ เปน
ความสามารถของบุคคล ในการนํากระบวนการใชอิทธิพลของผูนํา และกระตุนจูงใจบุคคล หรือ
กลุมบุคคล โดยใชกระบวนการสื่อสารในการใหผูอ่ืนยอมใหความรวมมือ รวมใจ เพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไว 
           นอกจากจะมีผูใหความหมายของภาวะผูนําแลว  ภาวะผูนํายังจําแนกออกไดหลาย

ประเภท ตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540, หนา 268-269) ไดรวบรวมประเภทของ
ภาวะผูนําตามผลงานของบุคคลตางๆ ไวดังนี้ 
           1)  เพลโต ไดแยกประเภทของภาวะผูนําเปน 3 ประเภทใหญๆ ไดแก ภาวะผูนําแบบ 
นักปรัชญา-รัฐบุรุษ  ภาวะผูนําแบบผูบังคับบัญชาการทหาร  และภาวะผูนําแบบนักธุรกิจ 
                        2)  เวเบอรไดจําแนกภาวะผูนําออกเปน 3 ประเภท คือ ภาวะผูนําแบบระบบราชการ   
ภาวะผูนําแบบมรดกตกทอด  และภาวะผูนําแบบบุญญาธิการ 
           3)  ลีไวน ไดแยกประเภทของภาวะผูนําออกเปน 4 ประเภท คือ ภาวะผูนําแบบองคการ  
ภาวะผูนําแบบบุญญาธิการ ภาวะผูนําแบบปญญาชน และภาวะผูนําแบบไมเปนทางการ 
           4)  แมคโคบี้ ไดแยกภาวะผูนําในธุรกิจออกเปน 4 ประเภท คือ ภาวะผูนําแบบชางฝมือ  
ภาวะผูนําแบบเสือพราน ภาวะผูนําแบบคนของบริษัท และภาวะผูนําแบบนักกีฬา 
           ปเตอรสัน(Peterson, 1986,  pp. 87-88, อางถึงใน ถวิล  มาตรเลี่ยม,        2544,      หนา 129 -130)  
ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับ ภาวะผูนํา พบวา ผูบริหารโรงเรียน (ทั้งบุรุษและสตรี) แสดงออกถึงภาวะ
ผูนํา เปน 4 ประเภท ไดแก ภาวะผูนําแบบประกอบการ ภาวะผูนําแบบผูเลือกปญหา  ภาวะผูนําแบบ
ดูแลควบคุม และภาวะผูนําแบบนักผจญเพลิง 
           จากประเภทของภาวะผูนําที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา เปนการมองถึงลักษณะ
ของการทํางานและสภาพตางๆ ตลอดจนวิธีทํางาน ซ่ึงคงไมมีภาวะผูนําประเภทใดที่เหมาะสมที่สุด 
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ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะสภาพแวดลอมของผูนําและหนวยงาน โดยมีลักษณะหรือปรัชญาของ

องคการเปนเครื่องมือในการชวยพิจารณาไดวาภาวะผูนําที่เหมาะสมกับองคการนั้นเปนอยางไร  
           จากเอกสารเกี่ยวกับความหมายและประเภทของภาวะผูนําขางตนอาจกลาวไดวา 
ภาวะผูนําเปนศิลปะและความสามารถของบุคคล ในการนํากระบวนการใชอิทธิพลของผูนํา และ
กระตุนจูงใจบุคคล หรือกลุมบุคคล ผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชาโดยใชกระบวนการสื่อสารใน
สถานการณตางๆ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานใหบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ที่ตั้งไว โดยไมมีภาวะผูนําประเภทใดที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ข้ึนอยูกับลักษณะสภาพแวดลอมของ
ผูนําและหนวยงาน ซ่ึงในปจจุบันหนาที่หลักของผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญเปน
ลําดับแรก คือการบริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตการบริหารงานวิชาการให
บรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคไดนั้น จําเปนจะตองมีภาวะผูนําทางวชิาการ 
 

2.3.2  ความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการ  
           นักวิชาการใหความหมายภาวะผูนําทางวิชาการไวหลายประการ ทั้งใหความหมายที่

เหมือนกัน และแตกตางกันไป  ดังตอไปนี้ 
          วรรณภา  นาทันรีบ (2538, หนา 22) กลาววา ภาวะผูนาํทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถ

ของผูบริหารโรงเรียนในการนําความรู ทักษะตลอดจนเทคนิคตางๆ มาใชใหเกิดประโยชนตอการ
ดําเนินงานวิชาการ โดยมุงเนนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จนนําไปสูการบรรลุเปาหมาย
ที่ตั้งไว 

          โยธิน  สกุลเดช (2548, หนา 9) ไดศกึษาภาวะผูนําทางวิชาการ โดยสรุปไววา ภาวะ 
ผูนําทางวิชาการ หมายถึง ลักษณะการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการในสถานศึกษาของผูบริหาร 
ซ่ึงรวมมี 8 ดาน ดังนี้ พฤติกรรมการเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารการศึกษา การพัฒนาและการ
ใชหลักสูตร การนิเทศการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจูงใจ การสนับสนุนจัดการในชั้น
เรียน การสนับสนุนการวัดประเมินผลของนักศึกษา และบรรยากาศในโรงเรียน 

          สมคิด  สรอยน้ํา และมัณฑนา  อินทุสมิต (2545, หนา 2/3-7–2/3-8) ไดกลาววา  
ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ชวงป ค.ศ.1980-1989 ไดปรากฏอยางชัดเจน โดย

นักศึกษาชาวอเมริกาเริ่มใหความสนใจอยางกวางขวางในเรื่องบทบาทของผูบริหาร ในฐานะการเปน
ผูนําทางวิชาการ แนวคิดเกี่ยวกับยุคนี้ คือ ผูที่มีความสามารถควรที่จะเขาไปมีสวนรวม เร่ือง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน แนวคิดติดอยูกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ตองมี
สวนรวมเกี่ยวของโดยตรงกับกระบวนการเรียนการสอน งานหลักของในยุคนี้ คือ การปรับปรุง 
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การปฏิบัติงานหลักๆ ทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน และผูนําทางวิชาการที่เกี่ยวของ
ในยุคนี้ ตองเปนผูประสานงาน และการควบคุมงานดานวิชาการ กําหนดเปาหมายชัดเจนในเรื่อง
การสงเสริม พัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียนรวมกับคณะอาจารยผูสอนทุกคน โรงเรยีนจงึเปนผูนาํ
ทางวิชาการมีกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิผล แนวคิดของผูบริหารที่ดี คือ เนนถึงความสําคัญของ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเปนผลลัพธเบื้องตน ในการจัดการศึกษา และติดตามดูแลเพื่อประเมิน
ความกาวหนาของนักศึกษาเปนรายบุคคล 

          บุญเจือ  เสียงวัฒนะ (2546,  หนา 19) ไดสรุปวา ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึงความสามารถ
ในการใชกลยทุธการเปนผูนาํทางวิชาการ การบริหาร การนํากลุมใหกระทํากิจกรรมทางดานวชิาการ
ใหบรรลุผลตามเปาหมาย ตลอดจนการพัฒนางานและสงเสริมการเรียนการสอนใหไดผลดี มีประสิทธิภาพ
เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนกัศึกษา 

          อรพร  อุนากรสวัสดิ์ (2536,    หนา 13) กลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง พฤติกรรม
การกระทํา ทาทีที่ผูบริหารแสดงออกถึงความสามารถในการนํากลุม ซ่ึงผูรวมงานสามารถสังเกตเห็น
ไดในการบริหารกิจกรรมทุกชนิดของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาและสงเสริมการเรียน

การสอนใหไดผลดี 
          ธิดาวัลย  เสตะจันทร (2541, หนา 22) ไดใหความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการ 

หมายถึง การกระทําหรือกิริยาทาทางที่ผูนําแสดงออกถึงความสามารถในการพัฒนางานดาน
วิชาการ  โดยการคิดริเริ่มนําทางใหเกิดแนวคิดใหม หรือใหการสนับสนุนและสงเสริมการ
ปฏิบัติงานของครูเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงผูรวมงานสามารถรับรู และสังเกตเห็นการ
กระทํานั้นไดอยางชัดเจน 

          นาวา สุขรมย (2550, หนา13) กลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถ
ของผูบริหารโรงเรียนในการนําความรู ทักษะตลอดจนเทคนิคตางๆ มาใชใหเกิดประโยชนตอการ
ดําเนินงานวิชาการ ใหบุคลากรในโรงเรียนรวมมือกันปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายของโรงเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ 
                         ดุกค (Duke,    1987,      p. 6)  ไดกลาววา  ภาวะผูนําทางการเรียนการสอน  หรือภาวะผูนาํ 
ทางวิชาการ คือความตั้งใจที่จะจัดสรรเวลาในการปรับปรุงการเรียนการสอน มีความสามารถที่จะ
ใชเวลาใหมากกวาปกติใหกับชั้นเรียนเปนพิเศษ และยังมุงเนนไปที่สวัสดิการของโรงเรียนทั้งหมด 
และการสรางวิสัยทัศนที่ชัดเจนตามธรรมชาติของการเรียนการสอนที่ดี 
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           เดวิสและโทมัส (Davis and Thomas, 1989, p. 21) กลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ 
เปนการกระทาํอยางตั้งใจ มจีุดมุงหมายที่จะพัฒนาสภาพการทํางานของครู และสรางบรรยากาศ
แหงการเรยีนรูใหเปนทีน่าพอใจ และมีประสิทธิภาพ 
          วิลดี และดิมมอคค (Wildy and Dimmock, 1993,  pp. 43-61, อางถึงในโยธิน  
สกุลเดช, 2548, หนา 10) กลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ กลาวรวมถึงภาระงานของผูบริหารเองหรือ
การมอบหมายงานใหผูอ่ืนปฏิบัติแทน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ซ่ึงประกอบดวย

ภาระงานที่สําคัญดานตางๆ ดังนี ้กําหนดเปาหมายการดาํเนนิงานของโรงเรยีน เตรียมส่ือวัสดุอุปกรณ
ที่จําเปนในกระบวนการเรียนการสอน กํากับติดตามนเิทศครู เปนคณะกรรมการอํานวยการหรือ
ประสานงาน สงเสริมสัมพันธภาพของบคุลากร 

           จากคําจํากัดความหรือความหมายที่กลาวมาขางตน กลาวไดวา ภาวะผูนําทางวิชาการ 
หมายถึง ความสามารถในการพัฒนางานดานวิชาการ การวางแผน การพัฒนาและการใชหลักสูตร 
การจูงใจ การสนับสนุนและสงเสริมครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสนับสนุนการวัด
ประเมินผลของนักเรียน เปนผูประสานงาน ควบคุมงานดานวิชาการ พัฒนาสภาพการทํางานของครู 
และสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู กํากับตดิตามนิเทศครู สงเสริมสัมพันธภาพของบุคลากร 
  
              2.3.3  ความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการ 
                         ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูทําหนาที่บริหารงานภายในสถานศึกษา และเปนผูที่มี 
อิทธิพลตอคุณภาพการปฏิบัติงานของครู โดยเฉพาะการปฏิบัติงานดานวิชาการ ดังนั้นภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีผลตอความมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา ดังที่นักการ
ศึกษาหลายทานไดเสนอความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการ  ดังนี้ 
           รุง  แกวแดง (2541, หนา 27) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาวา ภาพลักษณของการศึกษาจะตองเปลี่ยนไปคือ ผูบริหารการศึกษายุคใหม
จะตองมีความเปนผูนําทางวิชาการ  (Instructional leadership) ที่เขมแข็งเพื่อปฏิบัติการบริหาร

สถานศึกษาไปสูความมีประสิทธิภาพ โดยเสริมพลังแกการศึกษาใหมีโอกาสใชความเปนผูนําทาง
วิชาการอยางเต็มศักยภาพ และหันมาทุมเทกับงานบริหารโรงเรียนเปนหลัก เพื่อจะทําให
ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับครู และนักเรียนมีมากยิ่งขึ้น  
           สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543,   หนา 1) ไดใหความสําคัญ
กับภาวะผูนําทางวิชาการ โดยกลาววา ผูบริหารโรงเรียนที่มีภาวะผูนําทางวิชาการจะทําใหผูรวมงาน
และผูมีสวนเกี่ยวของเชื่อถือ ยอมรับ ศรัทธาและรวมมือปฏิบัติงานตามภารกิจจนบรรลุผลตาม
เปาหมายของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับของผูมีสวนเกี่ยวของ ชุมชน และสังคม 
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เนื่องจากภารกิจหลักของสถานศึกษาคือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาเยาวชนใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข โดยมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนแนวทางใน
การจัดการศึกษา 
            สุนันทา  ไกยเดช (2545, หนา 19) ไดกลาวถึงความสําคัญของผูบริหารวา ผูบริหารที่
มีภาวะผูนําทางวิชาการจะทําใหองคกรและผูมีสวนเกี่ยวของเชื่อถือ ยอมรับ ศรัทธา และรวมมือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจจนบรรลุผลตามเปาหมายการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับของ
ผูมสีวนเกี่ยวของ ชุมชน และสังคม เนื่องจากภารกิจหลักของการศึกษามุงมั่นสูการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีความสมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข 
            ปรานี  แสนทวีสุข (2547, หนา18)  กลาวสรุปวา ภาวะผูนําทางวิชาการมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่งตอคุณภาพทางการสอนของอาจารยผูสอน และตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
            ประพัฒน  คหินทรพงศ  (2545, หนา  20) ไดสรุปความสําคัญของภาวะผูนําทาง
วิชาการไววา  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารมีอิทธิพลตอคุณภาพการสอนของอาจารยผูสอน 
และนํามาซึ่งความมีประสิทธิผลในโรงเรียน โดยเฉพาะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่
แสดงออกใหอาจารยผูสอนไดรับรูอยางชัดเจน สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
            โกวิท  กวีทวี (2545, หนา 33) ไดสรุปผลความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการไว  
ดังนี้  
            1)  ภาวะผูนําเปนคณุสมบัติสวนตัวของผูนําในแตละคน ที่แสดงออกในพฤติกรรม 
ตางๆ เชนความสามารถในการตัดสิน ใจสั่งการ เพื่อทําใหผูรวมงานไดเนินกิจกรรมใหบรรลุตาม
เปาหมายที่วางไว 
            2)  ภาวะผูนําเปนสิ่งทีอ่บรมขึ้นได และข้ึนอยูกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ผูนํา 
ที่มีภาวะผูนําทางวิชาการสูง ตองสามารถแสดงพฤติกรรมในการนํา และความมีอิทธิพลตอ
ผูรวมงานในทุกสถานการณ 
            3)  ภาวะผูนําเปนตวัการแหงความเปลี่ยนแปลงภายในหนวยงานหรือกลุม ฉะนั้น 
ภาวะผูนําทางวิชาการจึงสงผลกระทบตอส่ิงอื่นๆ ไมวาจะเปนผูรวมงาน องคการหรือส่ิงแวดลอมที่
เกี่ยวของ ซ่ึงกอใหเกิดประสิทธิผล 
            4)  ภาวะผูนําเปนศิลปะอันจําเปน และสําคัญอยางยิ่งตอนักบริหาร ในการนําหนวยงาน
องคการไปสูความสําเร็จ 
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           สงบ  ประเสริฐพันธุ (2543, หนา  14) ไดศึกษาวรรณคดีเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมีอิทธิพลตอคุณภาพการสอนของคร ูและมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในโรงเรียน กลาวคือ โรงเรียนที่มีคุณภาพนั้น ผูบริหาร
โรงเรียนมีบทบาทตอการในการเปนผูนําทางวิชาการที่เขมแข็ง 
           ลูเนนเบิรก และออรนสไตน (Lunenberg  &  Ornstein, 2004, p. 136) กลาววาพฤติกรรม
ของอาจารยผูสอนจะมีผลโดยตรงตอความงอกงามของนักศึกษา 
           บรันเดรท  เบอรตัน และสมิท (Brundrett, Burton & Smith, 2003, p. 39) กลาววา 
ผูที่มีภาวะผูนําทางวิชาการจะมุงที่การเรียนรูของนักศึษาเปนสําคัญ 
           จากที่นักวิชาการไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ภาวะผูนําทางวิชาการมีความสําคัญ
และความจําเปนอยางยิ่งตอคุณภาพการสอนของครูและนํามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
แสดงออกถึงความมีประสิทธิผลในโรงเรียนดวย ดังนั้นผูบริหารควรใชภาวะผูนําทางวิชาการใน
การสงเสริม สนับสนุนใหสมาชิกในองคการรวมมือกันในการดําเนินงานตามภารกิจที่กําหนดไว 
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
 

2.3.4  องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
           มีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการ ไวดังนี้ 
           เดวิส และโทมัส (Davis & Thomas, 1988, pp. 25-28) ไดกําหนดองคประกอบ 

ของภาวะผูนําทางวิชาการ ไว 8 ประการ คือ 
          1)  การกระตุนใหครูตระหนกัและเห็นดวยในการพัฒนาโรงเรียนและคาดหวังใน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น 
          2)  การมีบทบาทสําคัญในการใชกลยุทธเพื่อปรับปรุงงานดานวชิาการ 
          3)  การสรางสิ่งจูงใจใหครูและใชระบบการใหรางวัลที่สนับสนุนงานวิชาการ 
          4)  การติดตามดูแลความกาวหนาดานวิชาการ 
          5)  การใชทรัพยากรบคุคลและวัสดอุยางสรางสรรค 
          6)  การสรางสภาพแวดลอมโรงเรียนใหปลอดภัยและเปนระเบยีบ 
          7)  การติดตามดูแลการปฏิบัติการสอนของครู 
          8)  การสังเกตการณสอนของครูและใหขอมูลยอนกลับ 
          แมคอีแวน (McEwan, 1998, p. 13) กลาวถึงภาวะผูนําทางวิชาการที่มีประสิทธิผลวา

ประกอบดวย 7 องคประกอบดังนี้  
          1)  การกําหนดเปาหมายทางวิชาการที่ชัดเจน 
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          2)  การจัดการทีมงาน 
          3)  การสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 
          4)  การสื่อสารวิสัยทัศนและพนัธกจิของโรงเรียน 
          5)  การตั้งความหวังทีสู่งเกี่ยวกับทีมงาน 

                        6)  การพัฒนาครูใหเปนผูนํา 
                        7)  การสรางและรักษาเจตคติที่ดีของนักเรยีน ทีมงานละผูปกครอง 
                        ฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger & Murphy,  1985,  pp. 221-224) กําหนด 
องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการไว 3 องคประกอบ 11 ดาน ดังนี้ 
            1)  การกําหนดภารกิจของโรงเรยีน เปนการกาํหนดกรอบขอบเขตของงานที่โรงเรยีน 
ตองรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ และสรางความเขาใจในภารกิจดังกลาวใหผูที่
เกี่ยวของทราบ ซ่ึงจําแนกภารกิจของโรงเรียนออกเปน 2 องคประกอบ คือ 
     (1)  การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน 
     (2)  การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน 
           2)  การจัดการดานการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่เกีย่วของกับการดูแล 
สงเสริมและสนับสนุนการสอนของครู การเรียนของนักเรียน และการประสานงานการเรียนการ
สอน ซ่ึงจําแนกเปน 3 องคประกอบ  คือ 
    (1)  การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน 
    (2)  การประสานงานดานการใชหลักสูตร 
    (3)  การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 
           3)  การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน เนื่องจากบรรยากาศทาง 
วิชาการในโรงเรียน จะเกี่ยวของกับบรรทัดฐาน และทัศนคติของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน 
ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ทั้งดานตัวครู 
นักเรียน และการเรียนการสอน รวมทั้งมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียน ซ่ึงจะจําแนกบทบาทใน
การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน เปน 6 บทบาท คือ 
    (1)  การควบคุมการใชเวลาในการสอน 
    (2)  การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด 
    (3)  การจัดใหมีส่ิงจูงใจใหกับครู 
    (4)  การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 
    (5)  การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ 
    (6)  การจัดใหมีส่ิงสงเสริมสภาพการเรียนรู 
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            แบมเบอรก และแอนดริวส (Bamburg & Andrews,  1990,     p. 29, อางถึงใน 
สุนันทา  ไกยเดช, 2545, หนา 24) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการที่มีประสิทธิผล พบวา ประกอบดวย
องคประกอบ ดังนี้  
            1)  การมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนและเนนความเปนเลิศทางวิชาการ 
            2)  การสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงวิสัยทัศนใหกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวของไดรับทราบ เพื่อจะ 
ไดใหการสนับสนุนวิสัยทัศนดังกลาว 
            3)  การเตรียมการและเตรียมส่ิงตางๆ ที่จําเปน เชน วัสดุ อุปกรณ ขอมูลขาวสาร ส่ิง 
อํานวยความสะดวก เพื่อนําวิสัยทัศนไปสูความสําเร็จ 
            4)  การจัดการเพื่อใหวิสัยทัศนบังเกดิผลเปนจริง 
            อับเบน และฮิวส (Ubben & Hughes,  1987,     pp. 97-99) ไดกําหนดองคประกอบของ
ภาวะผูนําทางวิชาการ ไว  7 ดาน  ดังนี้   
                        1)  การทํางานตามเวลาที่กาํหนด    
                        2)  การจัดบรรยากาศที่ดีของโรงเรียน   
                        3)  การมุงเนนดานวิชาการ   
                        4)  การคาดหวังตอคณะครูและผลการปฏิบัติงานของครู   
                        5)  การทํางานดานหลักสูตร    
                        6)  การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ   
                        7)  การประเมนิผลและการตรวจสอบความกาวหนาของนกัเรียน 
           เซยฟารธ (Seyfarth,  1999,   pp. 165-273) ไดกําหนดภาวะผูนําทางวิชาการเปนบทบาท

หนาที่ของผูบริหารในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อพัฒนางานการจัดการเรยีนการสอนในโรงเรียนไว 5 
ดาน คือ 
            1)  มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร 
            2)  การประเมินผลการเรียนรูของนกัเรียน 
            3)  การจัดโครงการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
            4)  การประเมินผลการสอนของครู 
            5)  การวางแผนเพื่อพฒันาความกาวหนาในวิชาชพีครู 
            สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามแนวคิดของ เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, pp. 165-273) ซ่ึงมีความเหมาะสมกับสภาพ
บริบทของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 เนื่องจากภารกิจของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 นั้น ไดใหการสงเสริมและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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ใหแกเด็กเยาวชนทุกกลุมเปาหมาย  ทั้งเด็กปกติ  เด็กดอยโอกาส  เด็กพิการ  และเด็กที่มีความสามารถ

พิเศษ  จากแนวคิดของ เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, pp. 165-273) ที่ไดกําหนดภาวะผูนําทางวิชาการ
เปนบทบาทหนาที่ของผูบริหารในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนไว 5 ดาน และนําแนวคิดของนักวิชาการทานอื่นมาประกอบเพื่อใหเกิดความสมบูรณมาก
ขึ้น ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 
             1)  มุมมองและแนวโนมการเปล่ียนแปลงดานหลักสูตร  
                              เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, pp. 167) กลาววาหลักสูตรเปนส่ิงที่กําหนดเนื้อหาและ
ทักษะที่ผูเรียนจะไดเรียนรู เปนสิ่งที่ผูเรียนคาดหวัง ซ่ึงสถานศึกษาตองจัดการเพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหผูเรียนมีความรูและมีความเขาใจ    
                              ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2546, หนา 25) กลาววา หลักสูตร เปนศาสตรที่มี
ทฤษฎี หลักการและการ นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ตามที่มุงหมายไวอยางเปนระบบใน
การจัดการศึกษา  เปนแผนการจัดการเรียนการสอน โดยมีปจจัยนําเขา (Input) ไดแก ครู นักเรียน 
วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ กระบวนการ(Process) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลผลิต 
(Output)ไดแกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสําเร็จทางการศึกษา ที่มุงฝกฝนผูเรียนใหเปนไปตาม
เปาหมายที่ตองการ  
                              รุงชัชดาพร  เวหะชาติ (2551, หนา 63) ใหความหมายของหลักสูตรไวดังนี้
หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
หองเรียน  มุงใหผูเรียนเปนไปตามเปาหมายที่ตองการ คือ เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของ
ชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล เปนการศึกษาเพื่อปวงชน สงเสริมใหผูเรียนได

พัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
                             ดอลล (Doll, 1964, p. 15) ใหความหมายวา หลักสูตร หมายถึง การจัดเนื้อหาวิชา
สําหรับการเรียนการสอนที่เปนประสบการณทุกชนิด อันจะชวยใหผูเรียนไดรับความสําเร็จ โดยการ
จัดดําเนินงานของโรงเรียน  
                              ทาบา (Taba, 1962, p. 10) ไดใหความหมายวา หลักสูตร หมายถึง แผนการเรียนรู
ที่ประกอบขึ้นดวยจุดประสงค และจุดมุงหมายเฉพาะ การเลือกและการจัดเนื้อหา วิธีการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผล  
                              จากความหมายดังกลาว หลักสูตร หมายถึง แผนงาน ที่ประกอบไปดวยจุดมุงหมาย 
เนื้อหา  กิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ ส่ือ อาคารสถานที่ การวัดและประเมินผลที่จัดขึ้น
เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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   งานที่เกี่ยวของกับหลักสูตร ผูบริหารตองแสดงใหเห็นถึงการมีบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการเปนผูนําเชิงริเริ่มสรางสรรค การสรางหลักสูตรใหมๆ เปนผูนําการ
เปล่ียนแปลงเนื้อหาในหลักสูตรและการสอน เปนส่ิงตองเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง สถานการณ
เปลี่ยนแปลงตองมีการพัฒนาหลักสูตรในระดับโรงเรียน ใหเหมาะสมตามคานิยมและความเชื่อใน
สังคม โดยยึดนโยบายของรัฐและใหทองถ่ินมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงดานหลักสูตรในรัฐตางๆ มี 3 อยาง คือ พฤติกรรมทางสังคม การพฒันาการทางสงัคม และ
ลัทธิความเชื่อทางประเพณี เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, pp. 165-166)  
                              การพัฒนาหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเปนปจจัยสําคัญ และมีความ
จําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพื่อชวยในการตัดสินใจวาเนื้อหาสาระจะสรางประโยชนอะไรบางใหกับผูเรียน 
และนักศึกษาจะสามารถเรียนรูอะไรรวมถึงการฝกปฏิบัติไดอยางใด ฉะนั้นการพัฒนาหลักสูตรตอง
พึงอาศัยสภาพแวดลอมและความเปนจริง โดยยึดมั่นนโยบายรวมทํางานหรือเปนทีมหรือสราง
โครงการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหชัดเจนมีการเขารวมสรางสรรคจากหลายฝาย

โดยเฉพาะคณะอาจารย ผูปกครองรวมถึงภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เนื่องจากเครื่องมือการสอน
ของอาจารยผูสอนตองอาศัยหลักสูตรและเนื้อหาในหลักสูตรเปนสําคัญ เชน การจัดเตรียมอุปกรณ
การสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนําเสนอบทเรียนหรือการใชเทคนิค วิธีการสอน 
และการนําเอาหลักการเพื่อไปใชในการวัดและประเมินผล เนื่องจากหลักสูตรมีความยุงยาก
สลับซับซอน  และทํางานรวมกันเปนกลุมในองคการหรือในแขนงวิชาตางๆ ผูบริหารหรือครูใหญ
ไมจําเปนวา ตองเกงทุกดานหรือมีความตระหนักในทุกสาขาวิชา ปจจัยสําคัญ คือ ผูนําหรือผูบริหาร
ตองมีความเปนผูนําทางวิชาการ เชน ตองมีความสามารถ เปนผูที่ความเชี่ยวชาญหรือชํานาญงาน 
มีเทคนิคในการวางแผนเพื่อสรางและพัฒนาหลักสูตร นอกจากนั้นยังตองรูจักบรรทัดฐานเพื่อ
การตัดสินใจในการสรางหลักสูตรไดอยางถูกตองและเหมาะสม กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรมุง
สงเสริมและกระตุนการปฏิบัติงานดานการสอน หรือเปนการออกแบบนวัตกรรมทางดานเนื้อหา
และวิธีสอน ซ่ึงรวมถึงหลักสูตรทองถ่ินที่คณะครูอาจารยจะตองรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา
หลักสูตรใหตอบสนองตามความตองการของทองถ่ิน เซยฟารธ(Seyfarth, 1999,   pp.  168-169)    
                              นอกจากนี้ เซยฟารธ(Seyfarth,  1999,   pp. 177-183) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร
ในสหรัฐอเมริกาตองคํานึงสิ่งตอไปนี้  
                              1)  มุมมองของนักพฤติกรรมสังคม (social behaviorism) ที่มีแนวคิดวา การพัฒนา 
หลักสูตรตองประยุกตแนวคิดของการจัดการทางวิทยาศาสตรมาใช เหมือนการจัดอุตสาหกรรม 
นั่นคือ โรงเรียนตองเตรียมผูเรียนใหเผชิญกับโลกภายนอก เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ตองมีการ
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เตรียมผูเรียนใหออกไปมีบทบาทที่เหมาะสมกับสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนสามารถทํางานใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไดอยางดี 
                              2)  มุมมองของนักพัฒนานิยม (developmentalism) ที่มีความเชื่อวา เนื้อหาของ 
หลักสูตรตองมีความคุมคาและเหมาะสมกับวัย การเจริญเติบโตและพัฒนาการของผูเรียน 
                              3)  นักประเพณีนิยม (traditionalism) ที่มีความเชื่อวา หลักสูตรตองใหความสําคัญกับ
วัฒนธรรมและประเพณีที่เปนลักษณะเฉพาะของศาสตรตางๆ 
                              4)   เนื้อหาของหลักสูตร(content of the curriculum) ที่มีความเชื่อวา เปนสิ่งที่ 
สถานศึกษาตองจัดการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีความรูและมีความเขาใจ เกิดทกัษะที่
ผูเรียนจะไดเรียนรู เปนสิ่งทีผู่เรียนคาดหวงั  
                             นอกจากแนวคิดของ เซยฟารธ ที่ไดกลาวมาขางตนแลว ยังมีนกัวิชาการทานอื่น
ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบั มุมมองตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร ดังนี้     
                  ฐิติภัทร  ประสิทธิ์พร (2545, หนา 4) การศึกษาสาระของหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 เปนบทบาทหนาที่สําคัญอยางยิ่ง ของผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอน ตองทําความเขาใจแนวโนมของหลักสูตร คือ สถานศึกษาตองจัดทําสาระการเรียนรู 
ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมตามความสามารถของผูเรียน 
โรงเรียนกําหนดเกณฑในการประเมิน ครูไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนครูมืออาชีพในการ
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใชวิธีสอนไดอยางหลากหลาย หากผูบริหารและ
ครูผูสอนเขาใจแนวโนมการพัฒนาหลักสูตรอยางชัดเจน จะทําใหมองเห็นแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรอยางชัดเจนและตรงเปาหมายมากขึ้น 
    กระทรวงศึกษาธิการไดมีการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 งานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร จะสําเร็จตามจุดมุงหมายไดนั้น 
ผูบริหารจะตองมีบทบาทดําเนินการดังนี้ (กรมวิชาการ, 2543, หนา 16) 
    1)  ศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตรอยางชัดเจน ตั้งแตหลักการ จุดหมาย 
โครงสราง สาระการเรียนรู การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดเวลาเรียน การจัดการเรียนรู ส่ือ
การเรียนรู การวัดผลและประเมินผลการเรยีนรู 
    2)  ชี้แจงทาํความเขาใจกบัคณะครใูหตระหนกัถึงความสําคัญ และความจําเปนของ 
หลักสูตร เขาใจหลักสูตรอยางชัดเจน ในหลักการ จุดหมายโครงสราง สาระการเรียนรู การจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา การจัดเวลาเรียน การจัดการเรียนรู ส่ือการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู และในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จัดใหความรูเร่ืองหลักสูตรอยางกระจาง และ
วิธีการนําไปสูการปฏิบัติจริงในระดับหองเรียน 
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    3)  จัดหาเอกสารหลักสูตรใหเพียงพอตอการใชในโรงเรยีน 
    4)  วางแผนรวมกับครูในการนําหลักสูตรไปใชใหเหมาะสมกับผูเรียน 
    5)  นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ใหสอดคลองกับจุดหมาย

ของหลักสูตร 
    6)  สงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
เลือกใชกระบวนการเรยีนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับธรรมชาติสาระการเรียนรู และเหมาะสมกบั
ผูเรียน รวมทั้งสงเสริมการใชแหลงเรียนรู และการวิจัยในช้ันเรียน 
    7)  ติดตาม ควบคุม กํากับ ประเมินผลและดําเนินการแกปญหาที่เกดิขึ้นจากการ
ใชหลักสูตรทัง้ในตวัผูสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้จะตองพัฒนาตนเอง และ
ครูผูสอน ใหมีความรูความเขาใจเกีย่วกับการใชหลักสูตรอยูเสมอ 
           จากแนวคิดขางตน อาจกลาวไดวา มุมมองตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร  
หมายถึง ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรใหมๆ กําหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายที่ชัดเจน กําหนดเนื้อหาของหลักสูตร วางแผนรวมกับคณะครู แตงตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร  สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียน  การสอนที่

หลากหลาย จัดทําตารางการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง การใหชุมชน

มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 
          2)  การประเมินผลการเรียนรูของนกัเรียน  

    เซยฟารธ (Seyfarth,  1999,   p. 190) กลาววา การประเมินผล  เปนกระบวนการที่

นําเอาผลที่ไดจากการวัดผลมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานอยางใดอยางหนึ่ง แลวตัดสิน
คุณคาวา สูง ต่าํกวาเกณฑ หรือเกง ออน ปานกลาง 

                              บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2535,   หนา 17) กลาววา การประเมินผลเปนกระบวนการใน
การตัดสินคุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางมีหลักเกณฑ เพื่อสรุปวาสิ่งนั้นดี-เลว ปานใด 
    สุมาลี  จันทรชลอ (2542, หนา 7) กลาววา การประเมินผล หมายถึง การตัดสินใจ
เกี่ยวกับคุณภาพ หรือความดีของการปฏิบัติของผูเรียน หรือของกิจกรรมในหลักสูตร 
    กรอนลันด (Gronlund, 1981,  p. 5-6, อางอิงใน บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535, 
หนา 16) ใหความหมายการประเมินผลการเรียนรูวา เปนกระบวนการอยางมีระบบในอันที่จะ
กําหนดขนาด หรือจํานวน ซ่ึงนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 
    แซค (Sax,    1989,      p.  24, อางอิงในพิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544,  หนา 4)  กลาววา การประเมินผล
เปนกระบวนการตัดสินคุณคา หรือตัดสินใจที่เกิดจากการสังเกตจากประสบการณและจากการฝกฝน
ของผูประเมิน 
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    จากความหมายของการประเมินผลดังกลาว พอสรุปไดวา การประเมินผลเปน
กระบวนการในการตัดสินคุณคาของสิ่งของ หรือการกระทําใด ๆ โดยใชหลักเกณฑมาเปรียบเทียบ 
เพื่อสรุปวาสิ่งนั้นมีคุณภาพ หรือความ ดี-เลวปานใด 
    การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนเปนกระบวนการหนึ่งที่สําคัญในการศึกษา
เพราะเปนกระบวนการตรวจสอบคนหาขอมูลการเรียนจากแตละสวนบุคคลของนักเรียนดวยการ

รวบรวม และทําบันทึกคะแนนดานตาง ๆ เชน คะแนนงานบาน คะแนน mark out คะแนนสอบ
แตละระดับ และคะแนนสอบประจําภาคเรียน เพื่อรายงานใหผูปกครองหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ
รับทราบ ทั้งนี้เพื่อจะไดศึกษาหาแนวทางแกไขปญหา เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรูและพัฒนา
ความกาวหนาดานการเรียนของนักเรียน ซ่ึงการประเมินดังกลาวถูกปฏิบัติอยางนอยหนึ่งสวนสาม
ของการเรียนการสอนและเปนรากฐานการจัดการศึกษาใหไดผลตรงตามเปาหมาย กิจกรรมการ
ประเมินผลทางการศึกษาเปนสิ่งเสริมสรางใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งดานปริมาณ และ
คุณภาพ  ดังนั้นการประเมินผล   เปนกระบวนการที่นําเอาผลที่ไดจากการวัดผลมาพิจารณา

เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานอยางใดอยางหนึ่ง แลวตัดสินคุณคาวา สูง ต่ํากวาเกณฑ หรือเกง 
ออน ปานกลาง การประเมินผลนั้น เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังการวัดผล เซยฟารธ (Seyfarth, 
1999,     pp. 189-190)   
                              การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน เปนแนวทางการประเมินความกาวหนา
ทางวิชาการเพื่อรายงานผลกับผูปกครอง เปนการอธิบายแนวทางเลือกการวัดผลความกาวหนาของ
นักเรียนนั้นคือ ความกาวหนาและสํารวจบทบาทสัมพันธในการประเมิน ความถี่ของระยะเวลาใน
การกําหนดหลักเกณฑ ประเมินคาเพิ่มเติม เปนการวัดผลและประเมินผล จะตองสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐ ขอกําหนดของหลักสูตร และความคาดหวัง ใชวิธีการประเมินผลงานนักเรียนหลาย
รูปแบบซึ่งขึ้นอยูกับบุคลิกลักษณะของนักเรียน และความสนใจสวนบุคคล การประเมินผลงาน
นักเรียนนั้น ไดจัดกิจกรรมตางๆ เชน การทดสอบการรายงาน โครงงาน และงานที่ไดรับมอบหมาย 
เพื่อใชรวบรวม ประเมินผลตีคานักเรียน แลวใหคําแนะนําเกี่ยวกับความกาวหนาในการเรียนรูของ
นักเรียน รายงานผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ ซ่ึงมีความจําเปนตองรู วานักเรียนตองการอะไร 
เรียนอะไร เรียนรูเพื่ออะไร ครูตองรายงานและใหคําเสนอแนะตางๆ แกผูปกครองและผูมีสวน
เกี่ยวของ เซยฟารธ (Seyfarth, 1999,    p.  207) 
                              ในการประเมินผลงานของนักเรียนนั้น ตองใหมีความสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐ ขอกําหนดในหลักสูตรและความคาดหวัง โดยใชวิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนหลาย
รูปแบบ ซ่ึงขึ้นอยูกับบุคลิกลักษณะของผูเรียน และความสนใจในสวนบุคคล การประเมินผลการ
เรียนรูของนักเรียนนั้น อาจไดจากกิจกรรมตางๆ เชน การทดสอบ รายงาน โครงงานและงานที่
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ไดรับมอบหมายเพื่อใชในการรวบรวมประเมินผล ตีคาจากงาน แลวใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนรู
ของนักเรียน เพื่อรายงานผลดังกลาวตอผูปกครองของนักเรียน หรือตอผูที่เกี่ยวของ ซ่ึงมีความ
จําเปนตองรับรูวา ลูกของตนเองมีความตองการอะไร เรียนรูเพื่อใคร โดยผูปกครองและผูที่มีสวน
เกี่ยวของไดรับทราบแลว จะไดหาวิธีแกไขตอไป เซยฟารธ (Seyfarth,  1999,    p.  209) 
                   นอกจากแนวคิดของ เซยฟารธ ที่ไดกลาวมาขางตนแลว ยังมีนักวิชาการทานอื่น
ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน  ดังนี้ 
                               การประเมินผลงานของนักเรียนนั้น ผูบริหารที่มีภาวะผูนําทางวิชาการควร
ดําเนินบทบาทในเรื่องตอไปนี้ (วิรุฬหจิต  ใบลี,    2548,   หนา 26-27) 
    1)  กําหนดนโยบายทัว่ไป 
    2)  สงเสริมครูใหมีความรูความเขาใจในระเบียบการวดัผลและใหมีการวัดผล
ตามระเบียบและเกณฑที่กําหนด 
    3)  ใหครูมีสวนรวมวางแผนเกี่ยวกับการประเมินผลนกัเรียน เชน ระยะเวลาที่ใช
ในการประเมนิ  มาตรฐานในการประเมนิ เครื่องมือวัดและประเมิน คะแนน การเตรยีมแบบรายงาน
ผูปกครอง 
    4)  สงเสริมครูใหมีความรูในการประเมนิผลงานนักเรียน 
    5)  จัดการกํากับดูแลใหครูวัดและประเมนิผลนักเรียนตามสภาพจริง 
    6)  ชวยเหลือสนับสนุนครู อาจารยในการพัฒนาเทคนิคการประเมิน และสราง
เครื่องมือวัดและประเมินผลความกาวหนานักเรียนไดอยางเหมาะสม 
    7)  กระตุนใหครู นักเรียนไดประเมนิผลตนเอง และประเมินผลการดาํเนินการใน
ช้ันเรียน 
    8)  กระตุนใหครู อาจารยใหนําผลการประเมินไปปรับปรุงเทคนิคการประเมินผล
นักเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอน ติดตามตรวจสอบเอกสารการประเมินผลอยางสม่ําเสมอ 
    9)  รายงานผลการประเมินความกาวหนาของนักเรียนแกผูปกครอง 
    บุญเล้ียง  ทุมทอง (2545, หนา 76) ไดกลาวถึงการดําเนินการประเมินผลการ
เรียนรูของนักเรียนไว 3 รูปแบบ ดังนี้ 
    1)  การประเมนิระหวางภาคเรียน เนนการประเมินตามสภาพจริง เลือกวิธีที่หลากหลาย 
ใชเครื่องมือที่เชื่อถือได 
    2)  ประเมินผลการเรียนรูตามที่กําหนดในแผนการสอน ใหมีการประเมินสาระ

ความรู ทักษะและคุณธรรมจริยธรรม เครื่องมือใชแบบทดสอบ แบบประเมินพฤตกิรรม และแบบ
รายงานตนเอง 
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    3)  รายงานผลการเรียนรูใหผูปกครอง และผูเกี่ยวของทราบ สามารถตรวจสอบได    
สําหรับวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา กับความสามารถและ
ความถนัดของผูเรียนคือ การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เปนการประเมิน

การกระทําหลายๆ ดาน ความคิด พฤติกรรมและการปฏิบัติกิจกรรมตามสิ่งที่ผูเรียนทั้งในและนอก
หองเรียน มีลักษณะเปนการประเมินแบบไมเปนทางการ  สามารถกระทําไดตลอดเวลากับทุก

สถานการณ โดยตองใชขอมูลอยางหลากหลายเพื่อสรุปประเมินความรูความสามารถของผูเรียน โยงใย
เร่ืองราวเหตุการณพื้นฐานสภาพชีวิตจริงที่ผูเรียนเปนอยู วิธีการวัดผลและเครื่องมือนั้นเปลี่ยนจาก

การใชขอทดสอบสําหรับเปนเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลเปนสวนใหญ มาเปนการวัดผล
และประเมินผลโดยใชวิธีที่หลากหลาย เชนการสังเกต การสัมภาษณ การตรวจผลงาน  การทดสอบ  
การบันทึกจากผู อ่ืนที่ เกี่ยวของ  และการจัดทําแฟมสะสมงาน  ใหนักเรียนมีสวนรวมในการ

ประเมินผลการเรียนของตนเอง เหลานี้ลวนเปนการประเมินตามสภาพจริงนั่นเอง ลักษณะสําคัญ
ของการประเมินตามสภาพจริงมีดังนี้ 
    1)  งานที่นํามาประเมินเปนงานที่มีความหมาย สอดคลองกับชีวิตจรงิของผูเรียน 
เพื่อนํามาใชในการดําเนินชวีิตจริง 
    2)  ใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย รอบดาน เหมาะสม ประเมินหลายครั้ง เนน
การปฏิบัติมากกวาความรู 
    3)  การประเมินกระตุนใหเกิดการพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพ  ผูเรียนมองเห็น
ขอบกพรองจดุที่ตองแกไขปรับปรุง 
    4)  การประเมินกระตุนใหผูเรียนคิดวเิคราะห เพื่อปรับปรุงพัฒนาทางบวก 
    5)  กําหนดมาตรฐานการประเมินที่ชัดเจน 
    6)  การประเมินสะทอนความรูสึกเกี่ยวกบัตนเองอยางมีเหตุผล 
    7)  การประเมินกระทําอยางตอเนื่อง ทุกเวลา ทุกสถานการณ 
    8)  การประเมินเนนความรูทักษะ ความสามารถและบรูณาการสาระความรู 
    9. เนนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน ครู ผูปกครอง 
    การประเมินตามสภาพจริงของนักเรียน จึงเปนการวัดและประเมินผลที่สอดคลอง

กับเหตุการณสภาพชีวิตจริง กําหนดการวัดผลอยางเหมาะสมกับผูเรียนใชวิธีวัดและใชขอมูลที่

หลากหลาย มีการวัดผลอยางตอเนื่อง ผูบริหารตองดําเนินการตรวจสอบใหการวัดและประเมินผล

งานของนักเรียนเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําผลมาตีคา ไปสูการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน

และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
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    สวน รุงชัชดาพร  เวหะชาติ (2551, หนา108) ไดกลาวถึงหนาที่ของผูบริหารกับ
การประเมินผลการเรียนรูของนักเเรียน ดังนี้ 
    1)  กําหนดนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในเรื่อง ประเภทของ 
ขอสอบที่ใชวัด  ระยะเวลาที่ใชในการสอบ  จํานวนครั้งที่สอบและการเก็บคะแนนสอบแตละครั้ง  
มาตรฐานในการสอบวัดผล  การเตรียมแบบฟอรมสําหรับรายงานผลการสอบแกผูปกครอง 
     2)  จดัหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการสอบ ตลอดจนเจาหนาที่
อํานวยความสะดวก 
     3)  สงเสริมครูใหมีความรูทางการวัดและประเมินผล โดยการจัดการฝกอบรม   
การประชุมปฏิบัติการในดานเทคนิคการออกขอสอบ  การใหคะแนน การประเมินผล ตลอดจนการ
รายงานผลการสอบ 
     4)  จัดตารางสอบ หองสอบ และระเบยีบในการสอบและคุมสอบ 
     5)  มีการประเมินผลการสอน หากมกีารบกพรองจะไดหาทางแกไขตอไป หรือ
เสนอแนวทางในการนําไปปรับใชในครั้งตอไป  
    จากแนวคิดขางตนอาจกลาวไดวา  การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 
หมายถึง การกําหนดนโยบาย กําหนดเวลาการวัดและประเมินผล สงเสริมใหครูมีความรู ความเขาใจ
ในการวัดและประเมินผล สงเสริมใหครูรวมกันสรางเครื่องมือในการวัดและประเมินผล  กํากับดูแล
ใหครูวัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง การประเมินผลที่หลากหลาย ดูแล กํากับ ติดตามและ

ตรวจสอบเอกสารการวัดผลและประเมินผล สนับสนุนใหครูวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ใหครูรายงานผลการประเมินเรียนรูของนักเรียนแกผูปกครองทราบ 
 

          3)  การจัดโครงการสาํหรับเด็กท่ีมีความตองการพเิศษ 
                               แนวคิดหลักการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 ไดกําหนดหนาที่

ของผูจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง  และมีคุณภาพโดยไมเก็บ

คาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญาอารมณ 
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ  หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถ

พึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล  หรือดอยโอกาส  ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบ

ความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อ บริการ 
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และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง การ
จัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง

ความสามารถของบุคคลนั้น (กรมวิชาการ, 2546, หนา 6-7) โดยข้ันตอนในการเตรียมจัดการศึกษา

เด็กที่มีความตองการพิเศษนั้น เซยฟารธ (Seyfarth, 1999,  p. 215) ไดกลาวไวดังนี้ 
    1)  กําหนดประเภทเด็กที่มคีวามตองการพิเศษ และดําเนินการสืบคนหาเด็กทีม่ี
ลักษณะดังกลาว 
    2)  รวบรวมขอมูลนักเรียนเพื่อจัดเปนพวก ๆ ตามความพกิารจัดแยกเด็กตามประเภท 
    3)  วางแผนการ เตรียมทีมงาน คณะกรรมการ และผูปกครอง 
    4)  กําหนดสถานที่ หองเรียน และรูปแบบการเรียน 
    5)  ทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุง 
    6)  ทบทวนตรวจสอบอีกครั้ง และตรวจสอบอยางนอย 3 คร้ังตอป เพื่อปรับปรุง
แผนงาน 
    การบริหารจดัการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญอยางยิ่งในการบริหารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกเดก็ที่มีความตองการพิเศษ  
ควรดําเนนิการดังนี ้
    1)  ศึกษา วเิคราะหงาน การดําเนินงานโครงการสําหรับเดก็ที่มีความตองการพเิศษ 
    2)  ประชุมชีแ้จงนโยบายแกผูที่เกี่ยวของ 
    3)  แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน เปนผูรับผิดชอบสํารวจขอมูลเดก็ เปน
รายบุคคล วิเคราะหขอมูลนกัเรียนที่มีปญหา 
    4)  จัดทําแผนงาน หรือโครงการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ และ
ดําเนินการตามแผนการชวยเหลือ การติดตาม 
    5)  สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน 
    6)  ประสานประชาสัมพันธกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ 
    7)  ควบคุมดแูลการปฏิบัติงาน 
    8)  ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ 
    9)  ยกยองชมเชย ใหขวัญกําลังใจผูปฏิบัติงาน 

  เซยฟารธ (Seyfarth, 1999,  p. 216) กลาวถึงรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับ 
เด็กที่มีความตองการพิเศษ สามารถจัดไดดังนี้ 
    1)  เรียนรวมในชั้นปกต ิใหเด็กไดเรียนรวมกับเด็กปกติในชั้นเดยีวกัน 
    2)  เรียนรวมในชั้นปกติและมีครูการศกึษาพิเศษใหคําแนะนาํกับครูประจําชั้น 
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    3)  เรียนรวมในชั้นปกติและรับบริการสอนจากครูการศกึษาพิเศษ 
    4)  เรียนรวมในชั้นปกติและรับบริการสอนจากครูเสริมวิชาการ โดยจดัเด็กเขามา

เรียนกับครูการศึกษาพิเศษ 
     5)  ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติและเรยีนรวมบางเวลา 
     6)  ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ เปนการจดัเดก็ที่มีความตองการพิเศษในชัน้เดียวกนั
ตลอดเวลา มีครูประจําวิชาและครูประจําชัน้ 
                               ลักษณะของเด็กที่มีความตองการพิเศษและประเภทความตองการพิเศษทาง

การศึกษาไว 9 ประเภท คือ (วีรชัย  แซซ้ิม, อินเทอรเน็ต, 2552) 
                             1)  เด็กที่มคีวามบกพรองทางสติปญญา ไดแก เด็กเรียนชา เด็กปญญาออน   
ลักษณะที่สังเกตได พัฒนาการทางรางกาย ภาษา อารมณ ทักษะความสามารถตางๆ เชน พูด คิด อาน 
เขียน เรียน จํา ปรับตัว มีนอยหรือชากวาปกติและอวัยวะบางสวนผิดปกติ ความตองการพิเศษ บริการ
แกไขการพูด กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด สอนซอมเสริม 

                           2)  เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน  ไดแก เด็กหูตึง เด็กหูหนวก ลักษณะที่ 
สังเกตได  ใบหูผิดปกติ ไมมีใบหู หูน้ําหนวก มักตะแคงหูฟงและมองปากหรือจองหนาของผูพูด 
เมื่อพูดมีเสียงแปลก เสียงสูงต่ําเกินความจําเปน ไมมีปฏิกิริยาตอเสียงหรืออาจมีบาง สนใจการ
ส่ันสะเทือน ความตองการพิเศษ  เครื่องชวยฟง เครื่องขยายเสียง เครื่องสอนพูด บริการสอนพูด 
แกไขการพูด สอนซอมเสริม 
                           3)  เด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น ไดแก เด็กตาบอด เด็กตาบอดไมสนิท   
ลักษณะที่สังเกตได ขอบตาบวมแดง เปลือกตาแข็ง หนังตาบวม น้ําตาไหลเนืองๆ กรอกนัยนตาไป
มาเวลาเหนื่อย กระตุกถ่ีๆที่ดวงตา ขนาดลูกตาดําทั้งสองขางไมเทากัน กระพริบตาและขยี้ตาบอยๆ 
หร่ีตาและสั่นศีรษะบอยๆ ขมวดคิ้วหล่ิวตามอง มองไกลลําบาก ตาบอดสี ความตองการพิเศษ แวน
สายตา เครื่องอานหนังสือ slate and stylus เครื่องมือเรขาคณิต  กระดาษกราฟ  ลูกคิด  ไมเทา  
เครื่องบันทึกเสียง บริการฝกสอนความเขาใจสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว สอนซอมเสริม
อักขระเบรลล 
                            4)  เด็กที่มีความตองการพิเศษทางรางกายและสุขภาพ ไดแก ซีพี หรือ ซีรีบรัล พัลซ่ี  
(Cerebral palsy), มัสคิวลาร ดิสโทรฟ (Muscular dystrophy), โรคทางระบบกลามเนื้อ (Orthopedic), 
โปลิโอ อัมพาตชนิดกลามเนื้อออนแรง, แขนขาดวนแตกําเนิด, โรคกระดูกออน, โรคลมชัก, โรคระบบ

ทางเดินหายใจ, โรคเบาหวานในเด็ก, โรคขออักเสบรูมาตอย, โรคศีรษะโต, โรคหัวใจ ลักษณะที่สังเกต
ได รูปรางเล็กกวาอายุ ปวยงาย หนาตาซีดเซียว ชักกระตุก ความตองการพิเศษ  เกาอี้รถเข็น ไมค้ํายัน 
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เครื่องชวยเดิน ไมเทา รถลาก ขาหยั่งสําหรับเขียนหรือวาด บริการแกไขการพูด กายภาพบําบัด 
กิจกรรมบําบัด การแพทย สอนซอมเสริม 
                            5)  เดก็ที่มคีวามบกพรองทางภาษาและการพูด ไดแก ความผิดปกตดิานการออกเสยีง  
ดานจังหวะเวลาของดานการพูด ดานเสียง ลักษณะที่สังเกตได ปากแหวง เพดานโหว ความตองการ
พิเศษ บริการแกไขการพูด การอานและเขียน  
                            6)  เด็กที่มปีญหาทางอารมณและพฤตกิรรม ลักษณะทีสั่งเกตได ไมยุงเกีย่วกับใคร  
ไมตอบสนองตอส่ิงแวดลอม อารมณออนไหว ชอบพูดปด หวาดกลัว ทําอะไรซ้ําๆ มีปญหาในการ
รับรู ดื้อ ชักกระตุก ชอบทําลายขาวของ ชอบแกลงผูอ่ืน ความตองการพิเศษ ควรไดรับการวินิจฉัย
โดยเร็ว เพื่อทราบปญหาและใหการบําบัดรักษาหรือปรับพฤติกรรม 
                            7)  เด็กที่มปีญหาทางการเรียนรู (LD) ลักษณะที่สังเกตได มีปญหาในการรับรู การ 
เจริญเติบโตไมคงที่ มีปญหาในการพูด ฟง อาน เขียน เรียนคณิตศาสตร ความตองการพิเศษ  บริการ
สอนซอมเสริม 
                            8)  เด็กปญญาเลิศ ลักษณะที่สังเกตได มีความสามารถทางสติปญญาและความถนดั 
สูงกวาเด็กในวัยเดียวกัน พัฒนาการทางรางกายและจิตใจเร็วกวาปกติ เรียนรูเร็ว แกปญหาเปน ชอบ
ซักถาม มีเหตุผล จดจํารวดเร็วและแมนยํา ความรูกวาง ใชคําศัพทกวางขวางและแมนยํา ตื่นตัว 
เฉียบแหลม วองไว มานะ บากบั่น ชอบทาทายความคิดอานของตน ความตองการพิเศษ การจัดชั้น
พิเศษ โดยแยกเด็กประเภทนี้มาเรียนกลุมเดียวกัน, การสอนเรง คือเรียนหลักสูตรปกติในเวลาที่
นอยลง, การสอนเพิ่ม คือสอนเสริมความรูและประสบการณของเด็กใหกวางขวางลึกซึ้ง 
นอกเหนือจากกิจกรรมในชั้นเรียนและเปดโอกาสใหเรียนตามความถนัด 
                             9)  เด็กออทิสติก ลักษณะที่สังเกตได ไมสนใจผูอ่ืนไมสามารถชวยตัวเองจาก 
อันตรายได เลียนแบบไมได เลนกับผูอ่ืนไมเปน ผูกมิตรไมเปน ชอบอยูในโลกของตัวเอง ไมสง
เสียงพูด ขาดจินตนาการในการเลน พูดผิดปกติทั้งเสียงและเนื้อหา พูดเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจ 
เคลื่อนไหวรางกายซ้ําๆ สนใจส่ิงที่เปลี่ยนแปลงไปรอบๆตัว หมกมุนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ความ
ตองการพิเศษ  ความชวยเหลือจากพอแมรวมมือกับแพทยอยางใกลชิด บําบัดรักษาโดย จิตบําบัด 
การใชยา พฤติกรรมบําบัดและการศึกษาพิเศษ และจําเปนตองศึกษารายบุคคลกอนการบําบัดรักษา 
พอแมเด็กควรกระตุนพัฒนาการโดยเฉพาะดานการสื่อสารของเด็ก เชน การพูด การออกเสียง การ
เขาสังคม จะชวยใหเด็กสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได  

            จากแนวคิดขางตน อาจกลาวไดวา การจัดโครงการสําหรับเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ หมายถึง การรับเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกคนเขาเรียนในโรงเรียน วางแผนจัดการเรียน
การสอนสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ แตงตั้งคณะกรรมการดูแลการจัดการศึกษา รวบรวม
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ขอมูลนักเรียนไวอยางเปนระบบ   กําหนดขั้นตอนในการคัดแยกนักเรียนใน  9 ประเภท กําหนด
สถานที่ และรูปแบบการเรียนรวม  สงเสริมใหครูเขารับการอบรม สนับสนุนใหครูจัดทําแผนการ
ศึกษาเด็กรายบุคคล  เผยแพรประชาสัมพันธการจัดการศึกษาเรียนรวมแกผูปกครอง และหนวยงาน
ภายนอก  นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง     
   
                       4)  การประเมินผลการสอนของครู  
                              เซยฟารธ (Seyfarth,   1999,   p.  236) กลาววา การประเมินผลครูผูสอนมีจุดประสงค
เพื่อสรางขีดความสามารถ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงองคความรูใหดีขึ้น 
                             รุงชัชดาพร  เวหะชาติ (2551, หนา 99) กลาววา การประเมินผล เปนการพิจารณา
ตัดสินเกีย่วกับคุณภาพ คณุคาความจริงและการกระทํา 
    อุทุมพร  จามรมาน (2530, หนา 6)  กลาววา การประเมินผล เปนการตัดสินคุณคา
ของสิ่งที่วัดตามเกณฑภายในและภายนอก 
                             เมเรนส และเลแมนน (Mehrens & Lehmann, 1978,      p. 15,  อางอิงใน พชิิต  ฤทธิ์จรูญ, 
2544, หนา 4)  กลาววา การประเมินผลเปนการวางแผน  การรวบรวมและการใชขอมลูที่เปน
ประโยชนสําหรับเปนทางเลือกในการตัดสินใจ 
                             อีเบลและไฟรสไบย (Ebel & Frisbie, 1986,     p. 13, อางอิงใน บุญธรรม   
กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535, หนา 16) กลาววา การประเมินผลเปนการตัดสนิเกี่ยวกับคุณภาพ หรือคุณคา
ของวัตถุส่ิงของ 
    จากความหมายดังกลาว พอสรุปไดวา การประเมินผลเปนการรวบรวมและใช
ประโยชนขอมูล สําหรับการตัดสินเกี่ยวกบัคุณภาพ หรือคุณคาของสิ่งที่วัดตามเกณฑ  
                               เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, p. 236)  กลาววา การวัดประเมินผลครูผูสอน 
มีความหมายสําคัญที่สุดเนื่องจากครูผูสอนเปนส่ือกลางระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

การนําเอาแผนงานจากผูบริหารไปปฏิบัติ ทั้งเปนผูที่มีความสามารถในการสรางเงื่อนไขที่สะดวก
ใหกับผูบริหารเพื่อการรวบรวมขอมูลและเก็บสภาพปญหาตางๆ นอกจากนั้นผูบริหารในฐานะที่เปน
ตัวแทนอันสําคัญในองคการซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานวาเกิดผลสัมฤทธิ์มากนอยเพยีงใด            
                              นอกจากนี้เซยฟารธ (Seyfarth, 1999,  p.  237)  กลาววาการประเมินผลครูผูสอน 
มีจุดประสงคเพื่อสรางขีดความสามารถ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงองคความรูใหดีขึ้น ดังนั้น 
ผูบริหารตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ มีเทคนิคและมีแผนการในการทํางานอยางชัดเจน จึงจะ
สามารถปฏิบัติหนาที่ในการสืบเสาะขอมูลและไดเห็นสภาพปญหาการเคลื่อนไหวของครูผูสอน 
ทั้งนี้เพื่อการรับรองและนําเอาพฤติกรรมดังกลาวมาไตรตรองวินิจฉัย หาเหตุผลเพื่อการเสริมสราง
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ผลสําเร็จทางกระบวนการจัดเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลายประกอบเปนองคความรูใหแก

นักเรียน ซ่ึงคุณสมบัติของครูผูสอนนั้นตองครอบคลุมความชํานาญงานและความสามารถใน

ขอบเขต ดังนี้ 
                             1)  การจัดวางแผนงานของครูผูสอน 
                             2)  การถายทอดความรู  
                             3)  สรางเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มพนูความรูใหแกนักศึกษาในหองเรียน 
                             นอกจากผูวิจัยไดใชแนวคิดของ เซยฟารธ แลว ยังไดนําแนวคิดของนักวิชาการ
ทานอื่นมาประกอบเพื่อใหเกิดความสมบรูณมากขึ้น ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
                             วัตถุประสงคในการประเมินผลการสอนของครู สําหรับการประเมินผล 
การสอนของ สุนันทา  เลาหนันท (2542, หนา  281) กลาววาการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีจุดมุงหมาย
เพื่อ 2 ประการ คือ   
                            1)  วัตถุประสงคเชิงประเมิน เพื่อนํามาพิจารณาเรื่องคาจางความดคีวามชอบ การ
เล่ือนขั้นเงินเดอืน เล่ือนตําแหนง และการคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง   
                            2)  วัตถุประสงคเชิงประเมินเพื่อมุงเนนการพัฒนาและการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 
บทบาทของผูบริหารในการประเมินผลการสอนของครู ผูบริหารโรงเรียนในฐานะของผูนําทาง
วิชาการ ควรดาํเนินบทบาท คือ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  2543, หนา 

178)   
                             1)  สังเกตการสอนอยูเสมอ 
                             2)  ช้ีแจงถงึจุดเดนและจดุดอยที่ครูผูสอนตองพัฒนา   
                             3)  ควบคุมกระบวนการจดัการเรียนการสอนใหเปนไปตามเปาหมายของโรงเรียน   
                             4)  แลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็น ประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
                             5)  กระตุนใหคณะครู อาจารยไดพัฒนาการจัดการหองเรียนใหแปลกใหม    
                             6)  ใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมที่สําเร็จและยอมรับครู อาจารยที่มีความคิด
ใหม ๆ มีความคิดสรางสรรค   
                             7)  กระตุนคณะครู อาจารย ไดมีการประเมินตนเอง   
                             8)  จัดใหมกีารประชุมคณะกรรมการประเมินผล เพือ่แกปญหาและพัฒนาครู
อาจารย ตลอดจนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน จดัใหมกีารประชุมปฏิบัติการเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาระบบการประเมินผลงานครู 
                             ชาญชัย อาจินสมาจาร (2543, หนา 57–59) ไดกลาวถึง เทคนิคการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการประเมนิผลความรับผิดชอบ ดังนี ้
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    1)  จัดทําแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ดวยการศึกษาจุดแข็ง จุดออน 
และศักยภาพของเขาจะใชจุดแข็งและจุดออนอยางไรใหเกิดประโยชนกับงานตัวครู กําหนดเวลาให
เหมาะสมแนนอน และแจงใหครูทราบกําหนดมาตรฐานและวัตถุประสงคของการประเมิน 
                 2)  ดําเนินการประเมิน 
    3)  ติดตามผลในเวลาตอมา และใหคําชมเชยในการปฏิบัติที่ถูกตอง 
    จากนักการศึกษาที่กลาวมานั้น  สรุปไดวา การประเมินผลการสอนของครู  
หมายถึง การจัดทําแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู หาขอมูลของครูผูสอน พิจารณาความ
ดีความชอบจากผลการปฏิบัติงาน ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนใหครูมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุนคณะครูใหมีการประเมิน

ตนเอง นิเทศ ติดตามผลการสอน ประชุมคณะกรรมการประเมินผล    
 
                        5)  การวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู  
    การพัฒนาครูนั้น เซยฟารธ (Seyfarth, 1999,     p.  256) ใหทัศนะวา ตองคํานึงถึงการ
เปล่ียนแปลงในบริบทขององคกรดวย ถาตองการเปลี่ยนองคกรเปนอยางไร  ตองพัฒนาครูใหมี

ลักษณะตามองคกร จึงจะทําใหการพัฒนาครูเปนไปอยางสอดคลองตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
องคกร 
    แนวคิดการวางแผนเพื่อพัฒนาครูนั้นเซยฟารธ (Seyfarth,  1999,    p.  272) ยังได 
กลาววา การวางแผนเพื่อพัฒนาครูมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูนําทางวิชาการควรใหโอกาสแกครูผูสอน
ไดรับการพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยท่ีตองมีจิตมุงมั่นและหวังผลใหเกิดการพัฒนาครูผูสอนและการ
พัฒนาดานการศึกษาเพื่อใหไดนําเอาความรูไปใชตามภารกิจสําคัญของตนเอง เชน การจัดการเรียน
การสอนเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองทางองคความรู ทั้งเปนการสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพของความเปนมนุษยที่สมบูรณทางรางกาย จิตใจ ฉะนั้นครูผูสอนตอง
ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและวิธีการสอนดานความรูแกนักเรียนมาเปนวิธีการหาความรูใหนักเรียนเพื่อจะ

สามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพที่สูงสุด   

                                                   นอกจากนั้น เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, p.  273) ยังไดกลาววา ในการวางแผน 
เพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครูผูสอนนั้น ครูใหญหรือผูบริหารตองคํานึงถึงคุณสมบัติหรือ
พฤติการณที่จะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพ

ครูผูสอน โดยเฉพาะการจัดใหมีการประชุมเชงิปฏิบัติการระหวางครูผูสอนและรัฐกรครูระดับตาง ๆ 
โดยมุงเนนสูเปาหมายหลักอันสําคัญ เชน ดานหลักสูตรและการสอน ทั้งนี้เพื่อใหมีความสอดคลองกบั



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

 

51 

สถานการณซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ในพฤติการณของโครงการพัฒนาความกาวหนา
ทางวิชาชีพครูผูสอนเพื่อใหมีประสิทธิผลนั้น ตองเอาใจใส 8 ประการ ดังนี้ 
    1)  ใหมีความสอดคลองกับสภาพปญหา 
    2)  กําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคใหชัดเจน 
    3)  ใหขวัญกาํลังใจ 
    4)  นําไปใชเปนประโยชน 
    5)  การบํารุงรักษา 
    6)  ตองเปนผูที่มีองคความรู 
    7)  จัดหองสอนใหเหมาะสม 
    8)  ถูกกับกาลเทศะ 
                              ถวิล มาตรเลี่ยม(2545, หนา 111-119) ไดกลาวถึง การดําเนินการ 7 ประการให

เกิดในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาครู ไดแก 
            1)  การนิเทศและการพัฒนาครูผูสอน เปนภารกิจที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนา 
ครูผูสอน สําหรับผูนําทางวิชาการถือวาเปนหัวใจในการปรับปรุงเพื่อพัฒนากระบวนการสอนเพราะ
การนิเทศเปนกระบวนการกํากับ  ติดตามกระบวนการสอน  เพื่อเก็บขอมูลมาพิจารณาปรับปรุง 
พัฒนาครูผูสอน พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ความจริงใจและจริงจังเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง
ตอผลสําเร็จในการนิเทศ 
   2)  การประเมนิผลการสอนของครูผูสอน โดยปกติมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ในการประเมนิผลงานครูผูสอนทั้งในดานการพัฒนาและการสงเสริมอาชีพ สวนการประเมินผล
งานครูผูสอนตองทําตามวิธีการอยางถูกตองและเปนทีย่อมรับของทุกฝาย 
    3)  การบริหารการสอนและการสนับสนุน ตองใหความสําคัญในการกาํหนด
นโยบายที่สัมพันธกับการสอนเพื่อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหเกดิรูปธรรมขึ้นมา 
    4)  การบริหารจัดการทรัพยากรทางการสอน การสอนที่มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลตองมีทรัพยากรที่เหมาะสมและพอเพียง ซ่ึงไดแก เวลา บุคลากร อุปกรณ ส่ือตาง ๆ เชน 
หนังสือ ตํารา เปนตน การจัดทรัพยากร หมายถึง การใชหองเรียนและตารางเรียนของนักเรียน การจัด
ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน การมอบหมายงาน การจัดทําตํารา การใชบริการ การจัดหาสื่อ
การเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนทุก ๆ คน 
                              5)  การควบคุมคุณภาพ เปนกระบวนการที่จะทราบวา การใชทรัพยากร มีประสิทธิภาพ
หรือไมเพยีงใด ผูนําทางวชิาการตองประเมินผลการปฏิบัติการสอนบรรลุตามเปาหมายหรอืไม ทั้งนี้เพือ่จะ
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ไดปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานและตดิตามความกาวหนาของนกัเรยีนแตละคนรวมถึงการประเมนิ

บุคลากรอีกดวย 
    6)  การประสานงาน เปนกิจกรรมในการขจัดความซ้ําซอนของการบริหารไมกาว
กายหนาที่ของกันและกัน ผูนําทางวิชาการตองประสานงานกับทุกฝายเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของงานและของอาจารยผูสอน 
    7)  การสืบคนปญหา เปนการเผชิญกับปญหาทุกอยางเพื่อการแกไขและขจัด
ปญหาดังกลาวโดยเร็วกอนที่ปญหานั้น ๆ จะลุกลามใหญโตตอไป เพราะการดําเนินการใด ๆ ยอม
ตองมีปญหา การสืบคนปญหานั้นเปนกระบวนการที่ไดสืบคนจากปญหาการประชุมบคุลากร การ
ประเมินผลหรือการประสานงานเปนตน 
    การดําเนนิงานทั้ง 7 ประการดังกลาวเปนกุญแจที่สําคัญสําหรับผูนําทางวิชาการที่
จะตองปฏิบัตอิยางจริงจังในการพัฒนาอาจารยผูสอนเพื่อความเปนเลิศของการสอน นอกจากนั้นยงั
ตองมีการวางแผนเพื่อการจดักระบวนการเรียนการสอน การจัดหองเรียน การติดตาม การชวยเหลือ
นักศึกษา การเอาใจใสตอนกัศึกษาเปลานี้เปนตน 
                              เธียรชัย เฉวียงวาศ (2547, หนา 16) ไดเสนอแนะเกีย่วกบัการพัฒนาบคุลากรครู  
ซ่ึงควรพัฒนาใน 3 ดาน ดังนี ้
    1)  ดานวิชาการเปนการพัฒนาเกีย่วกับ เนือ้หา วิชาชีพครู 
    2)  ดานเทคนคิตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เปนการพัฒนาเกี่ยวกับการสอน การ
บริหารงานวิชาการ การนิเทศฯลฯ และ 
                              3)  ดานคณุลักษณะทีพ่งึประสงคเปนการพัฒนาเกี่ยวกับคณุธรรม จริยธรรม 
วิสัยทัศนภาวะผูนํา และการตัดสินใจ ฯลฯ 

   กระบวนการพัฒนาครู  อับเบนและคณะ (Ubben,  et al., 2001,  pp.    16 -17,  อางอิงใน 
วิโรจน  สารรัตนะ,  2545, หนา 186 – 187) ไดเสนอแนะกระบวนการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนา
วิชาชีพ วาเปนความรับผิดชอบของผูบริหารซึ่งประกอบดวยการกําหนดปรัชญา นโยบาย มาตรการ 
และการนําไปสูการปฏิบัติตองมีความเขาใจถึงความตองการ  ความพรอม  วุฒิภาวะและ
ประสบการณของครูผูสอนทุกคน มิติสําคัญของการพัฒนาครูผูสอน คือ การพัฒนาวิชาชีพโดยให
ครูผูสอนมีความสามารถทําการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามโครงการพัฒนา

ครูผูสอน และการพัฒนาความกาวหนาของครูผูสอน เชน 
                 1)  การพัฒนาครผููสอนแลวสงผลถึงการพัฒนานักเรยีนเปนสําคัญ 
    2)  แผนพัฒนาครูผูสอนโดยใหฝกทักษะการคนคิดอยางเปนระบบทีส่งผลใหเกิด
ประโยชนที่ดตีออาจารยผูสอน 
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    3)  การเรยีนรูรวมกนัของครูผูสอนดวยการเปนผูกระทําและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางประสบการณ 

               สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543, หนา 36) ไดกําหนดไว 
ดังนี ้
    1)  ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการเพื่อวางแผน 
    2)  จัดใหมีการประชุมสัมมนาหรืออบรม 
    3)  สนับสนุนครูเขารวมประชุม อบรมที่สถาบันหรือหนวยงานอื่นเปนผูจัด 
    4)  สนับสนุนครูเปนวิทยากรการอบรม 
    5)  ประเมินผลการประชุมอบรม 
    6)  รายงานผลการประเมินอบรม 
    7)  จัดหางบประมาณวัสดแุละอุปกรณ 
    เซยฟารธ (Seyfarth, 1999,  p.   266-268) ไดเสนอแนะรปูแบบใหมของการพัฒนา
วิชาชีพของครูผูสอนไว 3 ดาน ดังนี ้
                             1)  การวิจยัเชิงปฏิบัติการ (action research) 
                             2)  เครือขายครูผูสอน (teacher network) 
                             3)  การสรางความเปนหุนสวน (partnerships) 
                              จากแนวคิดของนักวิชาการศึกษา สามารถกลาวโดยสรุปไดวา การวางแผนเพื่อ
พัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของครู หมายถึง การกําหนดนโยบาย เปาหมายในการพัฒนา
ความกาวหนาทางวิชาชีพครู  ศึกษาสภาพปญหา ความจําเปนในการพัฒนา สนับสนุนใหครูเขารวม
อบรม สนับสนุนใหครูศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น สงเสริมใหครูทําผลงาน กระตุนใหครูนําผลการ
เขาประชุม อบรม  สัมมนาที่ไดมาปรับปรุงการเรียนการสอน  สรางขวัญกําลังใจใหครูพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ติดตามผลการดําเนินงานภายหลังการเขาประชุม อบรม 
หรือสัมมนาของครู  
   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําทางวิชาการที่
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไว สามารถสรุปไดวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง ความสามารถในการพัฒนางานดานวิชาการ การวางแผน การพัฒนา การใช
หลักสูตร การนิเทศการศึกษา การกําหนดเปาหมาย การสนับสนุนและสงเสริมครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การรวมมือกันปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายของโรงเรียน การพัฒนาสภาพการ
ทํางานของครู การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูใหเปนที่นาพอใจ การอํานวยการ เตรียมสื่อวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนในกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาภาวะผูนําทาง
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วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ เซยฟารธ (Seyfarth,  1999,   pp.  165-273) ที่ไดกําหนด
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เปนบทบาทหนาที่ของผูบริหารในการปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไว 5 ดาน  คือ 
   1)  มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร 
   2)  การประเมนิผลการเรียนรูของนักเรียน 
   3)  การจัดโครงการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
   4)  การประเมนิผลการสอนของครู 
   5)  การวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู 
 
 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
2.4.1  ความหมายของคุณภาพการศึกษา 

          จากการคนควาเอกสารงานวิจยัที่เกีย่วของมีผูใหความหมายของคณุภาพการศึกษาไว
ดังนี ้
                         สนอง เครือมาก (2537, ภาคผนวก 1) ใหความคิดเห็นวา คุณภาพการศึกษา หมายถึง 
คุณภาพของนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตนในดานตางๆ 
ดังนี้ 
                        1)  ระดับกอนประถมศึกษา คุณภาพการศึกษาประกอบดวย 

  (1)  นักเรียนมีการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 
  (2)  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมคีวามพรอม 

                        2)  ระดับประถมศึกษา คุณภาพการศกึษาประกอบดวย 
  (1)  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี ้
         ก.  ความเปนพลเมืองด ีในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
         ข.  ความจงรักภกัดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย 
         ค.  ความมีวินยั ขยัน ซ่ือสัตย ประหยดั อดทน และความรับผิดชอบ 
         ง.  ความสามารถในการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข 
         จ.  การรูจักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
         ฉ.  การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
         ช.  การมีกิจนิสัยทีด่ีในกรทํางาน 
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          ซ.  การดํารงไวซ่ึงเอกลักษณทีด่ีของชาติ 
   (2)  นักเรียนมีสุขนิสัยที่ด ีสุขภาพอนามยัแข็งแรงสมบรูณ 

                         3)  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คุณภาพการศึกษาประกอบดวย 
   (1)  นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักสูตรกําหนด 
   (2)  มีความเปนพลเมืองด ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
   (3)  นักเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

               สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ(2539, หนา 12) ใหความหมายไววา คุณภาพ
การศึกษา หมายถึง การที่ผูเรียนเกดิคุณลักษณะตางๆ ครบถวนตามความคาดหวังของหลักสูตร 
                          คุณภาพนักเรียน ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541,      หนา 2 - 3)  
หมายถึง คุณภาพของนักเรียนที่เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพนักเรียน จุดมุงหมาย คุณภาพของนักเรียนแบงเปนหลายดาน เชน 
                          ดานวิชาการ นักเรียนเปน คนเกง รอบรูทางวิชาการ ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค 
มีความคิดวิเคราะห วิจารณ ฯลฯ 
                         ดานคุณธรรมจริยธรรม เปนคนดีมีจรรยามารยาท มีวินยัในตนเอง มีจิตใจที่ดีงาม 
เสียสละเห็นแกสวนรวม เหน็ใจผูอ่ืน รับผิดชอบตอสังคมและมีความภาคภูมใิจ ฯลฯ 
                          ดานคุณภาพชีวิต เปนนักเรียนที่มีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี มีส่ิงแวดลอมที่ดีมี 
ความปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ไดรับการเฝาระวังเรื่องสุขภาพอนามัย ไดรับการ

ปลูกฝง ในดานการออกกําลังกาย การเลนกีฬา ดนตร ีนาฏศิลป ศิลปะ  มีทักษะชีวิต (life skill)  
สามารถที่จะจัดการกับปญหารอบตัว  ในสภาพสังคมปจจุบัน  รูจักสรางสัมพันธภาพ ตัดสินใจ

แกปญหาได 
                          กรมวิชาการ (2538, หนา 3) ใหนิยาม คุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่ผูเรียนเกิด 
คุณลักษณะตางๆ ครบถวน ตามความคาดหวังของหลักสูตรอันเปนผลมาจากการที่หนวยงานและ
บุคคลทุกระดับทุกฝายทั้งจากสวนกลางและสวนทองถ่ินรวมกับชุมชนจัดการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ 
                          เอลลิส (Ellis, 1993,  p. 4, อางอิงใน ประสาน ลักษณาวงศ, 2546, หนา 53) ใหความหมาย 
วา คุณภาพการศึกษาหมายถึงความเหมาะสมที่จัดขึ้นเพื่อให ผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนรู
ตามที่กําหนดไว โดยการพิจารณาคุณภาพการศึกษาจําเปนตองดูจากผลการปฏิบัติงานหรือตัวบงชี้การ

ปฏิบัติงาน (performance indicator) 



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

 

56 

                          วอทมอน (Whatmonugh, 1994,    pp. 94–95, อางอิงใน อรพิน ภิญโญภาวศุทธิ, 2547, 
หนา 14) กลาววา คุณภาพการศึกษา เปนการพิจารณาคุณภาพจากทัศนะของบุคคลทั้งสองกลุม นั่นคือ 
ผูมารับบริการ และนักศึกษาหากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทําใหผูมารับบริการ เกิดความ 
พึงพอใจก็หมายความวามีคุณภาพตามทัศนะที่หนึ่ง นอกจากนั้นการจัดการศึกษาตองสอดคลองและ
เปนไปตามหลักการและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอีกดวย 
                          สรุปไดวา คุณภาพการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาใหนักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  และมีประสิทธิภาพของ

กระบวนการและการลงทุน ใหสนองตอความพึงพอใจของผูรับบริการ คือนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
และสังคม 
 

2.4.2   ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
               คําวา การประกันคณุภาพการศึกษา เปนที่สนใจของนักวชิาการตางๆ อยางกวางขวาง 
โดยมีผูใหคํานยิามไวในลักษณะใกลเคียงกนั ดังนี ้
                        สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540, หนา 18) ไดใหนิยาม 
ของการประกันคุณภาพการศึกษาวาการประกันคุณภาพการศึกษา คือระบบการสรางความมั่นใจ

ใหกับสังคมหรือชุมชนวาโรงเรียนของชุมชนไดรับการพัฒนาถึงเกณฑมาตรฐาน สามารถจัด
การศึกษาใหลูกหลานของชุมชนไดอยางมีคุณภาพ นักเรียนที่เรียนจบแลวมีคุณภาพไดมาตรฐาน

ตามที่กําหนดไว 
              สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน(2541, หนา 4) ไดใหความหมายวา  
การประกันคณุภาพการศึกษา หมายถึง การใหความมัน่ใจแกผูรับบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
วา สถานศึกษามี แนวทางการจัดและพฒันาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและสอดคลองกับหลักการ 
นโยบายจุดเนนของแผนการศึกษาของชาติ และสถานศึกษาไดปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยาง
เปนรูปธรรม เพื่อคุณภาพการศึกษาที่ดีของผูเรียนทุกคน 
        มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ (2543, หนา 1) กลาววา การประกันคณุภาพการศึกษา  
หมายถึงกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใด ๆ ที่หากไดดําเนินการตามระบบและแผนที่ไดวางไวแลว จะทํา
ใหเกิดความมั่นใจวาจะไดผลผลิตของการจัดการศึกษา (การปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลยั)ทีม่ี
คุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
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                         สงบ ลักษณะ (2541, หนา 2) ใหความเห็นวา การประกันคุณภาพทางการศึกษา 
เปนกระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการ ของผูที่รับผิดชอบจัดการศึกษา ที่จะรับประกัน
ใหสังคมเชื่อมั่นวาจะพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว ใน
หลักสูตรและตรงกับความมุงหวังของสังคม 
                        อภิญญา ตันศิริ (2541, หนา 29) กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
การปฏิบัติการตางๆ ของโรงเรียนที่เปนระบบอยางตอเนื่อง จนสรางความมั่นใจใหกับสังคมวา

สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและผูจบการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานตามจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรเซอยาดิ  
                          รุง แกวแดง (2541, หนา 96) ใหความหมายวา การประกันคุณภาพ คือ การทํางาน 
ตามปกติของครู เพียงแตปรับปรุงการทํางานใหเปนกระบวนการ ขั้นตอนที่ชัดเจน ครูตองทําการ
วิจัยมีการเก็บขอมูล มีการวิเคราะห มีการนําไปใช โดยสรุป คือ นํากระบวนการ PDCA มาใชใน
การทํางาน 
                          อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2543, หนา 21) มีความเห็นวา การประกันคณุภาพ 
การศึกษาเปนการใหความมั่นใจแกประชาชนวาทุกคนในโรงเรียน ทํางานเต็มที่ เพื่อใหนักเรียนได
เกิดการเรียนรูสูงสุด 
                           จํารัส  นองมาก (2544, หนา 2) ใหนิยาม การประกันคุณภาพวา ตามความหมายที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา ถาเปนการประกันคุณภาพภายใน ตรวจสอบ

คุณภาพโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือโดยหนวยงานตนสังกัด ถาเปนการประกันคุณภาพ

ภายนอกตรวจสอบโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

                        กาญจนา  วัฒายุ (2545, หนา 76) ใหความหมาย การประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง กระบวนการที่สถานศึกษากําหนดขึ้นเปนแนวปฏิบัติ  เพื่อใหมั่นใจวา  ถาทําตาม

กระบวนการที่กําหนดนี้แลว การศึกษาจะมีคุณภาพ เปนที่พึงพอใจของนักเรียน ผูปกครอง และ
ประชาชนทั่วไป 
                         สเต็บบิง (Stebbing, 1983, pp. 19–22) กลาววา การประกันคุณภาพเปนส่ิงจําเปน 
สําหรับระบบคุณภาพทุกระบบ การรวบรวมขอมูล การวางแผนกิจกรรมทุกชนิดและการให

รายละเอียด หรือคําแนะนํา ตองกระทํากอนลงมือทํากิจกรรมใดๆ เพื่อใหสามารถควบคุมขั้นตอน
การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
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                        คัทแทนซ (Cuttance, 1994, pp. 18-23) กลาววา การประกันคุณภาพ หมายถึง  
กลยุทธที่ไดวางแผนไวอยางเปนระบบและการปฏิบัติงานที่ไดมีการออกแบบเพื่อรับประกันวา

กระบวนการไดรับการกํากับ ดูแล รวมถึงการปฏิบัติงานนั้นมุงไปสูเปาหมายที่ตั้งไวอยูตลอดเวลา 
ฮิลล (Hill, 1998, p. 2, อางอิงใน ประสาน ลักษณาวงศ, 2546, หนา 54) กลาววาการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาเปนความพยายามในการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดคุณภาพ โดยมีการ

เปรียบเทียบมาตรฐานสรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ
ที่สรางความมั่นใจใหผูปกครอง ชุมชน และสังคม วาการดําเนินงานของสถานศึกษาจะพัฒนาให
ผูเรียน มีคุณภาพที่พึงประสงค ตามเปาหมายของหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา 

จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการ 
บริหารคุณภาพ ที่สรางความมั่นใจแกผูรับบริการ ชุมชน และสังคมวาผูจบการศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนด เปนเครื่องมือในการรักษาคุณภาพใหไดมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซ่ึงทําให
ทุกโรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เทาเทียมกันโดยหนวยงานและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย

จะตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตั้งแตการวางแผนการดําเนินงาน และการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
 

2.4.3    ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
             พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545ไดใหความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับโดยกําหนดใหเปนหมวดหนึ่งใน
พระราชบัญญัติ คือหมวดที่ 6 เร่ืองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแตมาตรา 47 – 51 
โดยเฉพาะในมาตรา 47 ระบุวา ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน

คุณภาพภายนอก และมาตรา 48 ระบุวา ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอ

ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (กรมวิชาการ, 2546, หนา 35-
36) 
                         อุทุมพร  จามรมาน (2544, หนา 27) ไดกลาวถึงสําคัญของการประกันคุณภาพวา  
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการใหขอมูลแกประชาชนวา สถาบันการศึกษาไดผลิตผลงานที่มี
คุณภาพขอมูลที่ใหเปนขอมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทุกคนที่รับเงินเดือน ดังนั้น การประกัน
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คุณภาพ นอกจากจะทําใหแตละคนตื่นตัวทํางานใหดีแลว ยังจะทําใหคุณภาพการศึกษาไทยสวนรวม

มีเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะเกิดผลดีตอประเทศชาติที่จะไดบัณฑิตที่มีทั้งความรู ความสามารถจะไดงานวิจัยที่มี
คุณภาพ จะไดงานวิชาการสูสังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีขึ้นการประกันคุณภาพจึง
นาจะเปนการปฏิรูปการศึกษาที่สําคญัของประเทศไทย ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)(2544, หนา 7) ที่วา ระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีโอกาสไดเขามามีสวนรวมในการจัดการและ

การพัฒนาการศึกษาทุกขั้นตอน ตั้งแตการกําหนด เปาหมาย/การวางแผนการทําตามแผน การ

ประเมินผล และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานนอกจากนี้การประกันคุณภาพ

การศึกษายังเปนประโยชนแกผูที่มีสวนเกี่ยวของดังนี้ผูเรียนและผูปกครองมีหลักประกันและความ

มั่นใจวาสถานศึกษาจะจัด 
                          1)  การศึกษาที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
                          2)  ครูไดทํางานอยางมืออาชีพ ไดทํางานที่เปนระบบที่ดี มีประสิทธิภาพ 
มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได และเนนวัฒนธรรมคณุภาพ ไดพัฒนาตนเองและผูเรียนอยาง
ตอเนื่องทําใหเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน 
                          3)  ผูบริหารไดใชภาวะผูนาํและความรูความสามารถในการบริหารงานอยางเปน 
ระบบและมีความโปรงใส เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคณุภาพ เปนทีย่อมรับและนิยมชมชอบของ
ผูปกครองและชุมชน ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ กอใหเกิดความภาคภูมิใจและเปนประโยชน
ตอสังคม 
                          4)  หนวยงานที่กํากับดูแลไดสถานศกึษาที่มีคุณภาพและศกัยภาพในการพัฒนาตนเอง 
ซ่ึงจะชวยแบงเบาภาระในการกํากับดแูลสถานศึกษา และกอใหเกดิความมั่นใจในคุณภาพทางการศึกษา
และคุณภาพของสถานศึกษา 
                          5)  ผูประกอบการ ชุมชนและสังคมประเทศชาติไดเยาวชนและคนทีด่มีีคุณภาพ 
และศักยภาพที่จะชวยทํางานพัฒนาองคกรชุมชนและสงัคมประเทศชาติตอไป 
              กรมวิชาการ (2539, หนา 2-3) กลาววา ผลการเรียนของเด็กไทยในวิชาพื้นฐาน
สําคัญ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร มีแนวโนมต่ําลง ความสามารถเด็กไทยในวิชาดังกลาว ยังไม
อาจเทียบกับมาตรฐานการเรียนของเด็กชาติอ่ืนๆ ได หรือสวนที่เทียบมีจํานวนนอยมาก ทั้งนี้สวน
หนึ่งมากการกวดวิชาเขมเปนพิเศษเทานั้น นอกจากปญหาในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน แลวยังมีปญหาในเรื่องอื่น เชน 
              1)  ผูจบการศึกษาในแตละระดับของหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ยังไมมีคณุภาพ 
ที่สังคงพอใจ จนแสดงถึงการไมตอบสนองตอความตองการของสังคม 



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

 

60 

               2)  ยงัไมมีมาตรฐานกลางที่โรงเรียนตางๆ พึงมี พึงประสงคและพึงผลิต ใหไดผล 
เทาเทียมกันเปนอยางนอย ในการนําหลักสูตรไปใชจัดการเรียนการสอน 
               3)  มีความสับสนและขาดสภาพสมดุลของแนวคิดตางๆ เชิงนโยบาย เชนการรวม 
อํานาจ การกระจายอํานาจ การควบคุมจากสวนกลาง การใหโรงเรียนเปนอิสระและอยูในความดูแล
ของทองถ่ิน  สัดสวนของการบังคับวิชาเรียนและการปลอยใหเลือกเรียนเสรี  ความเขมงวดใน

มาตรฐานความรูความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม กับการยินยอมใหมีความยืดหยุนหลากหลาย  
               4)  ขาดมาตรการทีจ่ะกํากับใหโรงเรียนดําเนินงานจริงจังในการพัฒนาคุณภาพของ 
การจัดการสอนและการปฏิรูปตางๆ ตามแนวทางการใชหลักสูตรใหไดผลสําเร็จจริงจัง 
  5)  ขาดแรงจูงใจหรือการเสรมิแรงเพื่อการยกยองใหเกยีรตใิหรางวัลในความกาวหนา
ตามระบบตําแหนงของผูบริหารโรงเรียนและคณะครู นกัเรียนที่มีผลปฏิบัติงานสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐาน 
  การประกันคุณภาพการศึกษามีความจําเปนอยางมาก เพราะทําใหเกิดความ
แข็งแกรงทางวิชาการ สรางความพรอมใหสามารถแขงขันกับนานาชาติ และพัฒนาคุณภาพแตละ
สถาบันใหเทาเทียมกัน จากความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และปญหาการจัด
การศึกษาไทย มีผูเกี่ยวของและนักการศึกษาไดกลาวไววา การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรยีน
มัธยมศึกษา มีความจําเปนจะตองดําเนินการอยางยิ่ง เพราะจะกอใหเกิดประโยชนดังนี้ 
  1)  ผลผลิตที่ออกมาสูสังคมภายนอก คือ นักเรียนมีคุณภาพ 
  2)  ทําใหคณุภาพการศึกษาในแตละโรงเรยีนเปนมาตรฐานเดียวกนั 
  3)  ทําใหการศกึษามีลักษณะเปนระบบเปด เพราะสามารถตรวจสอบจากภายนอกได 
  4)  ทําใหหนวยงานสถานประกอบการณ และชุมชนยอมรับในผลผลิตที่ออกมา
ดวยความพอใจ  
  จึงกลาวไดวาการประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและใหผูเกี่ยวของเกิดความมั่นใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษารวมถึงความพึงพอใจ  
ในคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยรัฐจะตองกระจายอํานาจทางการศึกษาและใหอิสระแก

สถานศึกษาในการบริหารและจัดการเพื่อความมีคุณภาพและขณะเดียวกันสถานศึกษาก็จะตองเปด

โอกาสใหชุมชนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา การดําเนินงานทุกขั้นตอนสามารถ

ติดตามตรวจสอบไดและมีการรายงานสูสาธารณชนและผูที่เกี่ยวของ 
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    2.4.4  การประกันคณุภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
  รัฐไดกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยสงเสริมใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยกําหนดไวในหมวด 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 วาใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ประกอบดวยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก การประกัน

คุณภาพภายในดําเนินการโดยสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด และใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน

ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสู

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ ซ่ึงจะไดรับการประเมิน
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป สถานศึกษาตอง

จัดเตรียมเอกสารตางๆ ที่มีขอมูลแกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อ

ทําการประเมินคุณภาพภายนอก หากสถานศึกษาใดมีผลการประเมินภายนอกไมไดมาตรฐาน ให

สถานศึกษาปรับปรุงแกไขในระยะเวลาที่กําหนด สาระบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ปรากฏไวในมาตรา 47 ถึงมาตรา 51 แตละมาตรา แสดง
ใหเห็นสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติของสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
2545, หนา 24-26) ดังนี้ 
                             มาตรา 47  ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก

ระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรานี้

กลาวถึงความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพที่จะนํามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

ของสถานศึกษา ระบบการประกันคุณภาพมีสองลักษณะ คือ การประกันคุณภาพภายในและการ

ประกันคุณภาพภายนอก ซ่ึงรายละเอียดในเรื่องของระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง สถานศึกษาจะตองตระหนักและทําความเขาใจ

เปนเบื้องตนเกี่ยวกับประเด็นที่กลาวถึง การประกันคุณภาพ กับการพัฒนาคุณภาพ ซ่ึงทั้งสองสิง่เปน
เหตุเปนผลซ่ึงกันและกัน กลาวคือ ถาสถานศึกษามุงที่จะพัฒนาก็ตองจัดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาหรือจะกลาวอีกนัยหนึ่ง  สถานศึกษาที่สนับสนุนและดําเนินการในเรื่องการ

ประกันคุณภาพ ก็เพื่อหวังผลในเชิงพัฒนาเปนสําคัญ การประกันคุณภาพจึงไมใชเร่ืองที่หวังจะให
ไดประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรอง  หรือใหตนสังกัดยอมรับโดยที่คุณภาพไมปรากฏใน

สถานศึกษาหรือผลผลิตไมเปนที่พอใจของผูรับบริการ บุคลากรที่เกี่ยวของในสถานศึกษาจึงตอง
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มองความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพและดําเนินการอยางจริงจังใหเกิดผลตอการพัฒนา

มากกวาการนําหลักฐานมาแสดงวาไดรับการประกันคุณภาพแลว การประกันคุณภาพ ตามนิยามใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เปนเรื่องของการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา เพื่อตองการใหสถานศึกษา
ทราบวามีจุดเดน และจุดดอยในเรื่องไหน เพียงใดจะนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงแกไข ให

สามารถจัดการศึกษาใหดียิ่งๆ ขึ้นไป  
                          มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกดัและสถานศกึษา จัดใหมีระบบการประกันคณุภาพ 
ภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด

หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก  การประกันคุณภาพภายในเปนเรื่องของสถานศึกษาและ

หนวยงานตนสังกัดการดําเนินงานของสถานศึกษา ตามแนวทางที่กําหนดในมาตรานี้ แยกกลาวเปน

ขอๆ ไดดังนี้ 
                              1)  ตองจดัใหมีระบบการประกันคุณภาพ 
                              2)  ตองดําเนินการตอเนือ่งเปนสวนหนึ่งของการบริหารปกต ิ
                             3)  ตองจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกีย่วของ 
และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนา และเตรียมรับการประเมินภายนอก การประเมิน

คุณภาพภายใน เปนเรื่องที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามากที่สุด ถา
สถานศึกษาดําเนินไดครบถวนและถูกตองตามแนวทางดังกลาว สถานศึกษานั้นจะอยูในสภาพที่ได
พัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะเปนผลใหการดําเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของในหมวดที่วา

ดวยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาจะเปนไปราบรื่นไมกอใหเกิดปญหาอุปสรรคแต

อยางใด 
                              มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ

เปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  และทําการประเมินผล

การจัดการศึกษา  เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงความมุงหมาย 
หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหมีการ

ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแหง อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป นับตั้งแตการประเมิน

คร้ังสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน(เกณฑกําหนดเวลา
การประเมินในรอบแรกตามที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาล มาตรา 72 ใหมีการประเมินภายนอกครั้ง

แรกภายในหกป นับแต พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช) 
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                            สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จะตองจัดทํารายงาน 
ผลการประเมินสถานศึกษา เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ถูกประเมินและ

ตนสังกัดของสถานศึกษาที่ถูกประเมิน  รวมทั้งจะตองเปดเผยรายงานใหสาธารณชนทราบดวย

รายงานการประเมินนี้จะตองเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา กลาวคือ 

สถานศึกษาจะไดทราบขอมูลวาตัวเอง มีจุดเดนและจุดดอยในเรื่องใด ควรปรับปรุงอยางไร ตน

สังกัดไดทราบวาสถานศึกษาในความรับผิดชอบอยูในสภาพเชนไร ตองสงเสริมและสนับสนุนใน

เรื่องอะไรบาง อยางไร สาธารณชนโดยเฉพาะผูปกครองนักเรียนจะไดทราบการดําเนินงานของ

โรงเรียน หากมีส่ิงใดที่จะชวยเหลือหรือใหการสนับสนุนจะไดชวยเหลือ และในขณะเดียวกันจะได

ชวยติดตามการปรับปรุง แกไขสิ่งที่โรงเรียนไดรับคําแนะนําใหปรับปรุงแกไขอีกทางหนึ่งดวย 
                        มาตรา  50 ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสาร  หลักฐาน

ตาง ๆ ที่มีเกีย่วของกับสถานศกึษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการสถานศกึษา รวมทั้งผูปกครอง
และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติม ในสวนที่พิจารณา
เห็นวาเกีย่วของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมนิคณุภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอก ที่สํานักงานดังกลาวรับรองที่ทํา
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น สาระในมาตรานี้เปนบทบังคับใหสถานศึกษา 
สนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษาเกีย่วกับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก ตามที่กําหนดไวในมาตรา 49 กลาวคือ สถานศึกษาจะตองเตรียมเอกสาร
หลักฐาน บุคลากรในโรงเรียนกรรมการสถานศกึษา นักเรยีน ผูปกครองนักเรียน และผูมีสวนเกีย่วของ
กับสถานศกึษา เพื่อใหขอมูลในสวนทีเ่กีย่วกบักิจกรรมการประเมนิคุณภาพภายนอก ตามที่สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามอบหมายใหเปนผูประเมินสถานศึกษาขอรอง 
สถานศกึษาจะปฏิเสธการปฏบิัติงานของผูทาํหนาที่ประเมนิภายนอก ตามที่สํานกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพกําหนดไมไดแตจะตองอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมตางๆใหครบถวน

ตามกระบวนการประกันคณุภาพภายนอก 
                              มาตรา 51 ในกรณีที่มีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใด ไมไดมาตรฐาน
ตามที่กําหนดใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่

กําหนด  หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อดําเนินการใหมี
การปรับปรุงแกไขการประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา ในแตละมาตรฐานจะมีเกณฑเพื่อการพิจารณาวาคุณภาพอยูในระดับ
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ใดหากประเมินแลวเรื่องใดยังไมผานเกณฑ ผูประเมินจะเสนอแนะใหสถานศึกษานั้นปรับแก และ
ในบางเรื่องหากปลอยไวจะเปนอันตรายเกิดผลเสียหายตอสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา

จะกําหนดระยะเวลาใหดําเนินการแกไขไวดวย และเมื่อสถานศึกษาไดรับขอเสนอแนะจะตองรีบ

ดําเนินการแกไขทันท ีหากมิไดดําเนินการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

จะรายงานตนสังกัดสถานศึกษานั้นในระดับสูงขึ้นไป เพื่อใหการดําเนินการในสายบังคับบัญชา

ตอไป 
                              สรุปไดวาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานของสถานศึกษา จะเห็นวาในมาตรา 47 เปนการกลาวเริ่มตนในเรื่อง ระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อมุงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
มาตรา 48 กลาวถึงการประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงเปนเรื่องของหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา 
มาตรา 49 กลาวถึงการประกันคุณภาพภายนอกเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปนองคการมหาชน มาตรา 50 ใหอํานาจผูประเมินจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา ในการขอขอมูลและเอกสารหลักฐาน
ตางๆ จากสถานศึกษา  เพื่อประโยชนในการประเมินภายนอก  และมาตรา  51 เปนบทบังคับ

สถานศึกษาใหปรับปรุงแกไขสวนที่ยังดําเนินการไมบรรลุตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด การ

ดําเนินการดังกลาวเปนกลไกเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย  จะตองมีองคกรระดับประเทศที่

จะตองดําเนินการในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย คือ สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ซ่ึงดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 

2.4.5  กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553 
            อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และมาตรา 47 วรรค

สอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ

เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ

แหงพระราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
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            หมวดที ่1 บททั่วไป ใหมีระบบการประกันคณุภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทกุระดับ ดวยการประเมินคุณภาพภายใน พรอมกับใหมี

ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุงพัฒนาคณุภาพการศึกษาทุกระดับ 
ดวยการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก มีไวเพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา การพัฒนาคุณภาพการศกึษา และการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ในการนี้สถานศึกษาจะตองดําเนินการประกันคณุภาพภายใน
อยางตอเนื่องเปนประจําทกุป โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกดั
และการมีสวนรวมของชุมชน พรอมทั้งจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน

เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพือ่พิจารณาและ
เปดเผยรายงานนั้นตอสาธารณชน ซ่ึงสถานศึกษาตองนําผลการประเมนิคณุภาพทัง้ภายในและ

ภายนอกไปประกอบการจัดทาํแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
                         หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในสวนของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
ประกอบดวย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนประธานกรรมการเลขาธิการ คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนรองประธานกรรมการกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณในดานการจัดการศึกษา การบริหารสถานศึกษา หรือการประเมินการจัดการศึกษา 
จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากบุคคลที่ไมเปนขาราชการหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน  ใหเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตงตั้งขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ซ่ึงดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละสี่ป นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง
เมื่อ ตาย ลาออก รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอน
ความสามารถ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใด  
                        ซ่ึงคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจหนาที่ 
ในการวางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ภายใน เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
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ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย ในการนี้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้

พื้นฐาน  โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง หาก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมสามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่กําหนดได ใหหนวยงานตนสังกัด
หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี ประกาศผอนผันการปฏิบัติและวางแนวทางในการ
ประกันคุณภาพภายในใหเหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นแลวรายงานให

รัฐมนตรีทราบ  
                       สําหรับการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตองสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ เอกลักษณของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และตองครอบคลุมสาระการเรียนรูและกระบวนการ
เรียนรู รวมทั้งคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน ในการจัดทํา แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  ใหดําเนินการศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่จําเปนของ

สถานศึกษาอยางเปนระบบ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และความสําเร็จของการพัฒนาไว
อยางชัดเจน กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา ผลการวิจัย หรือขอมูลเชิงประจักษท่ีอางอิงได ให
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรู 
การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ กําหนด
แหลงวิทยาการภายนอก  กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรับผิดชอบ
และดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา 
มารดา ผูปกครองและองคกรชุมชน กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
พรอมกับจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
                         ในสวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหดําเนินการวิเคราะห วิจัย และเผยแพร

นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริม 
สนับสนุน และรวมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหหนวยงานตนสังกัด
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก
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สามปและแจงผลใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบรวมทั้งใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 
           หมวด 3 การประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ เพื่อใหมี

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตาม
สภาพความเปนจริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทาง
การศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน  สงเสริม  สนับสนุน  และรวมมือกับ

สถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สงเสริมการมีสวนรวม
ในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่น ความเปนอิสระ เสรภีาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธ
กิจ และเปาหมายของสถานศึกษา 
           ในการประกันคุณภาพภายนอก ใหสํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอก

สถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง มาตรฐาน
ที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา การบริหารจัดการศึกษา การจัด 
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการประกันคุณภาพภายใน กรณีที่มีความจําเปนตอง
ทําการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กําหนด ใหสํานักงาน
ประกาศกําหนดมาตรฐานอื่นไดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี วิธีการในการประกันคุณภาพ
ภายนอก ใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานกําหนด ซ่ึงวางระเบียบหรือออกประกาศกําหนด
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ความเห็นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแกสถานศึกษา แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานมอบหมาย 
            ในกรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกไมผานเกณฑมาตรฐานแสดงวา ผลการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาไมผานเกณฑมาตรฐาน ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือพรอมแสดงเหตุผล
ที่ไมผานเกณฑมาตรฐานแกหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษานั้น และใหสถานศึกษานั้น
ปรับปรุงแกไขโดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน เพื่อขอรับการประเมินใหม
ภายในสองปนับแตวันท่ีไดรับแจงผลการประเมินครั้งแรก ใหสถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ
ตอสํานักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมินตามวรรค
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หนึ่ง ในกรณีที่สถานศึกษาไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนดเวลา ใหสํานักงานรายงานตอ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหนวยงานตนสังกัดอ่ืน แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาสั่งการ
ตอไป (กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553,  
2553, หนา 22-35) 
            จากกฎกระทรวงสรุปไดวา  ฎกระทรวงฉบับนี้ประกาศใชตามมาตรา  47 แหง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงบัญญัติ
ใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกฎกระทรวงฉบับนี้ วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ที่ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก ที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ การประกันคุณภาพภายใน มี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง เพื่อทําการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแตละ
แหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในสวนการประกันคุณภาพภายนอก ใหสํานักงานทําการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุม

หลักเกณฑในดานมาตรฐานที่วาดวย ผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา การ
บริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการประกันคุณภาพภายใน 
จะเห็นไดวา  การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

2.4.6  การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
                        กรมวิชาการ (2545, หนา 13 -15) ไดเสนอหลักการประกันคุณภาพการศกึษาของ
สถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน วาหลักการสําคัญมีดังนี ้
                        1)  คุณภาพการศึกษาในบริบทของการประกันคณุภาพ จะเนนการสรางความพึงพอใจ 
ใหกับผูบริโภคทั้งภายในและภายนอกคุณภาพภายใน หมายถึง ความรู ความสามารถ และคุณลักษณะ
ของผูเรียนที่สรางความพึงพอใจใหกับผูรับชวงตอในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต หรือทุกระดับ 
ชั้นเรียนคุณภาพภายนอก หมายถึง ความพึงพอใจในเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดับมหัพภาค
ซ่ึง หมายถึงความรูความสามารถและ คุณลักษณะของผูเรียนที่จําเปนตอความอยูรอด และการสราง
ความมั่นคง ทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมของ ประเทศชาติ ในการแขงขันทางธุรกิจ การคา
และทางเทคโนโลยี ระดับภูมิภาคและระดับโลก 
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                        2)  การประกันคุณภาพการศึกษาเปน ยุทธศาสตรเชิงรุกที่เนนการวางแผนและเตรียมการ
ปองกันลวงหนากอนที่ปญหาจะเกิดขึ้นไมใชการแกสถานการณเฉพาะหนาเพื่อตอบสนองตอ

ปญหาที่ไดเกดิขึ้นแลว 
           3)  การประกันคณุภาพการศึกษาเปนการสรางความมั่นใจที่ตั้งอยูบนรากฐานของ 
หลักวิชา  หลักฐานขอเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได กระบวนการวิเคราะหและประมวลผลที่เปน
วิทยาศาสตร หลักตรรกะ และความสมเหตุสมผล 
                        4)  การตรวจสอบ การวัดและประเมนิผลในบริบทของการประกันคณุภาพ มีจุดประสงค
สําคัญเพื่อใหไดมาเพื่อขอมูลยอนกลับสําหรับใชในการวางแผนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง มิใชการจับผิด หรือการตัดสินใหรางวัลหรือลงโทษ 
                        5)  คุณภาพของการออกแบบ (มาตรฐานวิชาการ กรอบหลักสูตร และแผนการสอน) 
และกระบวนการทํางาน (การเรียนการสอนการบริหารหลักสูตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
เปนองคประกอบสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
                        6)  การประกนัคุณภาพการศึกษาเนนความสําคัญของการสรางความรู ทักษะ และ 
ความมั่นใจ แกบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา เพื่อสรางโอกาสใหเกิด การ
มีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                        7)  การประกนัคุณภาพการศึกษาใหความสําคัญตอการประสานสัมพันธภายใน 
ระหวางหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับและการรวมมือ ของหนวยงานและองคการตาง ๆ ในเขต
พื้นที่การศึกษา และภูมิภาค 
                        8)  ภาวะความเปนผูนําและความเอาจริงเอาจังของผูบริหารสถานศึกษา และการกระจาย 
อํานาจความรบัผิดชอบที่เหมาะสม เปนปจจัย สําคัญ ของการประกันคณุภาพการศึกษา 
           สวนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ(2544, หนา 11) ไดกลาววา 
หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไดแก 
                        1)  จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษารวมกันพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใชการจับผิดหรือทําใหบุคลากรเสียหนา โดย
เปาหมายที่สําคัญอยูที่การพฒันาคุณภาพใหเกิดขึน้กับผูเรียน 
                        2)  การที่จะดาํเนินการใหบรรลุเปาหมายตาม ขอ 1 จะตองทําใหการประกันคณุภาพ
การศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ และการทํางานของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา 
                         3)  การประกนัคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะเปน 
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ผูบริหารคณะครู และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะตองใหผูที่เกี่ยวของเขา
มามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ใหสถานศึกษามี
คุณภาพ 
                         ขั้นตอนการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานั้น สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 13)ไดเสนอแนะแนวทางการดําเนนิงานประกัน
คุณภาพภายในเปน 3 ขั้นตอน มีรายละเอยีดดังนี ้
                        1)  การเตรียมการกอนดําเนนิการประกนัคุณภาพภายใน 
                               (1)  การเตรียมความพรอมของบุคลากร ดวยการสรางความตระหนักถึง 
คุณคาของการประกันคุณภาพภายในและการทํางานเปนทีม รวมทั้งการพัฒนาความรูและทักษะ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
                              (2)  การแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อรวมมือกับผูบริหาร 
สถานศึกษาในการประสาน กระตุน กํากับ ดูแลใหบุคลากรภายในสถานศึกษา และบุคลากรภายนอก

ที่เกี่ยวของเขามารวมดําเนินการพัฒนาและการประเมินคุณภาพ 
                        2)  การดําเนนิการประกนัคุณภาพภายใน ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ 
                             (1)  การวางแผน (plan) โดยเริม่ตั้งแตขั้นตอนแรกที่สําคญัคือการกําหนดเปาหมายการ
จัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย กําหนดแนวทางการดําเนินงานหรอืวิธีปฏิบัติงาน กําหนด
ระยะเวลา การกําหนดงบประมาณ และการกําหนดผูรับผิดชอบ 
                             (2)  การปฏิบัติตามแผน (do) ไดแก การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร 
ทุกคนทํางานอยางมีความสุข จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ กํากับ ติดตาม (monitoring) ทุกระดับ และใหการนเิทศ 
                             (3)  การตรวจสอบประเมินผล (check) ไดแก การวางกรอบการประเมิน  
จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมาย และการ 
ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
                             (4)  การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (action) ไดแก การปรับปรุง 
การปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร การวางแผนในระยะตอไป  รวมทั้งการจัดทําขอมูล

สารสนเทศ 
                        3)  การจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําป เมื่อสถานศึกษาได
ดําเนินการตามแผนและมีการประเมินผลภายในเสร็จเรียบรอยแลว จะตองจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองหรือรายงานประจําป เพื่อเผยแพรใหผูเกี่ยวของทุกกลุมไดรับทราบ โดยรวบรวมผล
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การดําเนนิงานและผลการประเมิน วิเคราะหและสังเคราะหจําแนกตามมาตรฐานการศึกษา และ
เขียนรายงาน 
                        ในการประกนัคณุภาพการศึกษา ซ่ึงเปนกลไกสําคัญทีจ่ะชวยใหการจดัการศกึษาของ
สถานศึกษาเปนไปอยางมีคณุภาพ โดยมกีารกําหนดมาตรฐานการศึกษาใหเปนเปาหมายการพัฒนา
ที่ชัดเจนสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ แลวดําเนนิการจัดการศกึษาใหสามารถสรางความ
มั่นใจวาผูเรียนจะมีคณุลักษณะตามมาตรฐานที่กําหนดแนวดําเนินงานที่สําคัญมีดังนี้ (กรมวิชาการ, 
2542, หนา 17) 
                          1)  การจัดทาํธรรมนูญโรงเรียน 
                          2)  การบริหารจัดการคุณภาพ 
                          3)  การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรงุคุณภาพ 
                          4)  การรายงานคุณภาพการศึกษา 
                        กรมวิชาการ (2542, หนา 3-4) ไดกลาวถึงกระบวนการสําคัญในการประกนัคุณภาพ
การศึกษาประกอบดวยการดาํเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 
                        1)  การควบคมุคุณภาพการศึกษา เปนการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพเขาสูมาตรฐานที่กําหนดไวประกอบดวย 
                             (1)  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
มาตรฐานระดบัชาติ เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาชาต ิและจัดทําขอมลูพื้นฐานการศึกษาไวเพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตอไป 
                             (2)  การพัฒนาเขาสูมาตรฐาน โดยกระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศึกษาและหรือ
ตนสังกัดและสถานศึกษาจดัทําแผนเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคณุภาพการศกึษา

เขาสูมาตรฐานที่กําหนดไว 
                             (3)  ในดานการพัฒนาหลักสูตรสื่อการพัฒนาครูและบุคลากรธรรมนูญ 
สถานศึกษา การเรียนการสอน การแนะแนว การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลเปนตน 
โดยเนนระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผนการติดตาม กํากับ การดําเนินงานอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง 
                        2)  การตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเปนการดําเนินงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และ/หรือตนสังกัดและกระทรวงศึกษาธกิารเพื่อยืนยัน 
ชวยเหลือ สนับสนุน เฝาระวัง ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดมุงไปสูมาตรฐานที่ตองการดังนี ้
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                              (1)  การตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานทั้งระบบดวยตนเองของสถานศึกษา 
เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจดัการศึกษาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และรายงานผลตอ

ผูปกครอง ชุมชน สังคม และผูรับผิดชอบการจัดการศกึษา 
     (2)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศึกษาโดยเขตพื้นทีก่ารศึกษา
และ/หรือตนสังกัด เพื่อสงเสริม สนับสนุนและ/หรือใชมาตรการในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว 
                        3)  การประเมนิและรับรองคุณภาพการศึกษา เปนการดําเนินงานประกนัคุณภาพ 
ภายนอกโดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อประเมินและรับรองวา

สถานศึกษาจัดการศึกษาไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
                         นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใช
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยอาศัยอํานาตามความในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 9 (3) ที่ใหมีการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา  มาตรา48 
ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให
ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ

อยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
เปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอก (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2551, 
หนา 102) 
            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549, หนา 3 -11 ) กําหนดใหใช
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อเปนหลักในการเทียบเคียง
สําหรับสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ในการพฒันา สงเสริม 
สนับสนุน กํากับดูแล และตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ทั้งนีใ้หใชกับสถานศกึษาที่เปดสอน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัยทกุสังกัด โดยแบงมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานและ
ตัวบงชี้ออกเปน 4 ดานคือ 

           1)  มาตรฐานดานคณุภาพผูเรียน มี 8 มาตรฐาน 33 ตัวบงชี ้
            2)  มาตรฐานดานการเรียนการสอน มี 2 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี ้
            3)  มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการ มี 6 มาตรฐาน 33 ตวับงชี ้
            4)  มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู มี 2 มาตรฐาน 4 ตัวบงชี ้
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                          สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2551, 
หนา 38-60) ไดพัฒนามาตรฐาน  ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) แบงออกเปน 3 ดานคือ 
             1)  ดานผูเรียน มี 7 มาตรฐาน 32 ตัวบงชี้ 
             2)  ดานครู  มี 2 มาตรฐาน 13 ตัวบงชี้ 
             3)  ดานผูบริหาร  ม ี5 มาตรฐาน 15 ตัวบงชี้  
             และในการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2  ซ่ึงผูวิจัยไดใชตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการ
พิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 2 (พ.ศ.2549-2553) 
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2551, หนา 38-60) 
เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการยังไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาของผูเรียนที่อยูในระดับตัว

ประโยค คือ ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงเปน
การประเมินระดับชาติในวิชาหลักหรือความสามารถสําคัญตามจุดหมายและคําอธิบายรายวิชาใน

หลักสูตร โดยทําการประเมินในทุกป และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 47 เปนการกลาวเริ่มตนในเรื่อง ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อมุงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  มาตรา 
49 กําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ 
สมศ. ทําหนาที่ในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
มาตรา 51 เปนบทบังคับสถานศึกษาใหปรับปรุงแกไขสวนที่ยังดําเนินการไมบรรลุตามเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนด การดําเนินการดังกลาวเปนกลไกเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย  โดยที่ สมศ. 
เปนองคกรระดับประเทศที่จะตองดําเนินการในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย โดยใชผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) เปนตัวบงชี้ในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกดวย ซ่ึง
ประกอบดวย  1) ดานผูเรียน   2) ดานครู   3) ดานผูบริหาร  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
            1)  ดานผูเรียน 
                              ม ี 7  มาตรฐาน 32 ตัวบงชี้  มีดังนี ้
                              มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคมี 6 ตัวบงชี้ คือ 
     (1)  ผูเรียนมวีินัย มีความรบัผิดชอบ  
     (2)  ผูเรียนมคีวามซื่อสัตยสุจริต  
     (3)  ผูเรียนมคีวามกตัญูกตเวที  
     (4)  ผูเรียนมคีวามเมตตากรุณา โอบออมอารี เอื้อเฟอเผ่ือแผ และไมเห็นแกตัว  
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     (5)  ผูเรียนมคีวามประหยัด และใชทรัพยากรอยางคุมคา    
     (6)  ผูเรียนปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสวนรวม 
                              มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มี 5 ตัวบงชี้  คือ 
                               (1)  ผูเรียนรูจักดแูลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกําลังกายสม่ําเสมอ  
                               (2)  ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 
                               (3)  ผูเรียนไมเสพหรือแสวงหาผลประโยชนจากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสีย่งตอความรุนแรง โรคภัย และอุบัตเิหตุ รวมทั้งปญหาทางเพศ 
                               (4)  ผูเรียนมีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสมและใหเกียรติผูอ่ืน 
                               (5)  ผูเรียนราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพนัธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน และ 
ชอบมาโรงเรียน 
                               มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมสุีนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี  
และกฬีา  มี 4  ตัวบงชี้  คือ 
                                (1)  ผูเรียนมีความสนใจและรวมกิจกรรมดานศิลปะ  
                                (2)  ผูเรียนมีความสนใจและรวมกิจกรรมดานดนตรี/นาฏศิลป โดยไมขัด 
หลักศาสนา 
                                (3)  ผูเรียนมีความสนใจและรวมกิจกรรมดานกีฬา/นันทนาการ 
                                (4)  ผูเรียนสนใจและรวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทีด่ีงาม 
ของทองถ่ินและของไทย   

    มาตรฐานที ่4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี 
วิจารณญาณ มคีวามคิดสรางสรรคคิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน  มี  3 ตัวบงชี้  คือ 
       (1)  ผูเรียนมีทักษะการคดิวิเคราะห คิดสังเคราะห สรุปความคิดอยางเปนระบบ 
และมีการคิดแบบองครวม  
       (2)  ผูเรียนมีทักษะการคดิแบบมวีิจารณญาณ  และคดิไตรตรอง 
       (3)  ผูเรียนมีทักษะการคดิสรางสรรค และจินตนาการ 
                                มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมคีวามรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรมี 8  ตัวบงชี้  คือ 
       คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในระดบัดี (ถาไมมีผลระดับชาติ
ใหใชผลการทดสอบระดับเขตพื้นที่  หรือผลการเรียนระดบัสถานศึกษาตามลําดับ) ใน 8 กลุมสาระ  
ในระดบัชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 
                                 (1)  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
                                 (2)  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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                                 (3)  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
                                 (4)  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
                                 (5)  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
                                 (6)  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
                                 (7)  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
                                 (8)  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
                                มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ 
เรียนรู และพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง  มี 3 ตัวบงชี้  คือ 
                                 (1)  ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ รอบตัว 
                                 (2)  ผูเรียนมีใฝรู ใฝเรียน สนุกกับการเรียนรู และพฒันาตนเองอยูเสมอ 
                                 (3)  ผูเรียนสามารถใชหองสมุด ใชแหลงเรียนรู และสื่อตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
                                มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมทีักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน 
รวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคตทิี่ดีตออาชีพสุจริต มี 3 ตัวบงชี้ คือ 
        (1)  ผูเรียนสามารถวางแผน ทํางานตามลําดับขั้นตอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
        (2)   ผูเรียนรักการทํางาน สามารถปรับตัวและทํางานเปนทีมได 
        (3)   ผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ  
                         จากที่กลาวมา สรุปไดวา ดานผูเรียน หมายถึง เกณฑที่กําหนดเกี่ยวกับผูเรียน ซ่ึง
ประกอบดวย ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา  มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรคคิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน มีความรู
และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
 

           2)  ดานคร ู
                                มี 2 มาตรฐาน 13 ตัวบงชี้  มีดังนี้  
                              มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวฒุิ/ ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
และมีครูเพียงพอ  มี 5 ตัวบงชี้  คือ 
      (1)  ครูมีคุณลักษณะทีเ่หมาะสม  
      (2)  ครูที่จบปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไปหรือเทียบเทา  
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      (3)  ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก/โท  หรือความถนัด  
      (4)  ครูไดรับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภากําหนด   
      (5)  สถานศกึษามีจํานวนครูตามเกณฑ  ก.ค.ศ.  
                               มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

และเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มี 8 ตัวบงชี้  คอื 
                                (1)  ครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีประสิทธิภาพการสอนและเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  
                                 (2)  ครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพการสอนและเนน
ผูเรียนเปนสําคญั  
                                 (3)  ครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพการสอนและเนน
ผูเรียนเปนสําคญั  
                                 (4)  ครูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ
การสอนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
                                 (5)  ครูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษามีประสิทธิภาพการสอน
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
                                 (6)  ครูในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะมีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียนเปน
สําคัญ  
                                 (7)  ครูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ 
การสอนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
                                 (8)  ครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศมีประสิทธิภาพการสอน 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
                      จากที ่กล าวมา  สรุปได ว าด านคร ู หมายถ ึง  เกณฑที่กําหนดเกี่ยวกับครู  ซ่ึง
ประกอบดวย ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไป

หรือเทียบเทา สอนตรงตามวิชาเอก/โท  หรือความถนัด ไดรับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภา
กําหนด  สถานศึกษามีจํานวนครูตามเกณฑ  ก.ค.ศ. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใน 8 กลุมสาระ 
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           3)  ดานผูบริหาร 
                              มี  5  มาตรฐาน 15 ตัวบงชี้   มีดังนี ้
                              มาตรฐานที่ 10  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหาร 
จัดการ  มี 4  ตวับงชี้  คือ 
     (1)  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุงมั่น และอุทิศตนในการทํางาน 
      (2)  ผูบริหารมีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน  
      (3)  ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการและเปนผูนําทางวชิาการ  
      (4)  ผูบริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพผลและผูเกีย่วของพึงพอใจในการ
บริหาร  
                               มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจดัองคกรโครงสราง และการบริหารงานอยาง
เปนระบบ ครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา  มี 4 ตวับงชี้ คือ 
      (1)  สถานศกึษามีการจดัองคกร โครงสรางการบริหาร และระบบการบริหารที่มี
ความคลองตัวสูง ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
       (2)  สถานศึกษามีการบรหิารเชิงกลยุทธ   
       (3)  สถานศกึษามีการบริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม และมีการตรวจสอบ 
ถวงดุล  
       (4)  สถานศึกษามีระบบและดําเนินการประกันคุณภาพภายในเปนไปตาม
กฎกระทรวง  
                                มาตรฐานที่ 12 สถานศกึษามกีารจดักิจกรรมและการเรยีนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ มี 3 ตัวบงชี้  คือ 
                                (1)  สถานศึกษามกีารจดัสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  
       (2)  สถานศึกษามีการจดักระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั   
                                (3)  สถานศึกษามกีารจดักิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
                               มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสตูร ที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน  
มีส่ือการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู มี 2 ตัวบงชี ้
      (1)  สถานศกึษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรูระดับสากล ระดับชาติ  
และระดับทองถ่ินที่เหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและความตองการของผูเรียนและ
ทองถ่ิน   
      (2)  สถานศกึษามีส่ือการการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู  
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                               มาตรฐานที่ 14 สถานศกึษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกบัชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา  มี 2 ตวับงชี้  คือ 
       (1)  สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ และความ
รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  
       (2)  สถานศึกษามีกจิกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา  
                     จากที่กลาวมา สรุปไดวา ดานผูบริหาร หมายถึง เกณฑที่กําหนดเกี่ยวกับผูบริหาร ซ่ึง

ประกอบดวย  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน มีความสามารถในการ
บริหารวิชาการ  มีการบริหารที่มีประสิทธิผล มีโครงสรางการบริหาร มีการบริหารเชิงกลยุทธ 
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในเปนไปตามกฎกระทรวง     มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู มี
การสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
                          จากแนวคิดของนักการศึกษาและองคประกอบที่เกี่ยวของ สรุปไดวาการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึงกระบวนการบริหารการศึกษา ที่มุงใหผูเรียน
เกิดคุณภาพการเรียนรูตามหลักเกณฑที่กําหนดและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษารวมกันวางแผน 
กําหนดเปาหมายและวิธีการดําเนินงาน เพื่อหาขอบกพรอง พัฒนาปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง 
สรางความมั่นใจแกนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน โดยมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และ

ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ซ่ึงดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย  ในการพัฒนา   สงเสริม สนับสนุน  กํากับดูแล  และติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา   
 
 

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  

2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
          สุนันทา  ไกยเดช (2545, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนตามการรับรูของครู กับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธาน ีผลการวิจัยพบวา ภาวะ
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนตามการรับรูของครู กับกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู มี
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ความสัมพันธก ันทางบวกในระดับคอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ .757 และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอายุของครู ดวยเทคนิค
การวิเคราะหสหสัมพันธเชิงสวนแลว  ผลปรากฏวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
ตามการรับรูของครู สามารถกําหนดคาความแปรปรวนในขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู ได
รอยละ 57.30 
          บุญเจือ  เสียงวัฒนะ (2546, บทคัดยอ) ไดทําวจิัยเร่ือง ภาวะผูนําดานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรยีนที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนมัธยมศกึษา สังกัดกรมสามัญศกึษา จังหวดัเพชรบรีุ  
ผลการวิจัยพบวา  

         1)  ภาวะผูนําทางดานวชิาการของผูบริหารโรงเรยีนมัธยมศกึษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวดัเพชรบรีุ โดยรวมอยูในระดับมาก 

         2)  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกับคณุภาพ 
การศึกษาโดยรวมมีความสมัพันธในทางบวก อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

         3)  ภาวะผูนําดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา ไดแก 
ดานการสังเกตการสอนของครูและใหขอมูลยอนกลับ ดานการยึดหนาทีใ่นการปรับปรุงทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น และดานความกระตือรือรนในการใชกลยุทธเพื่อปรับปรุง
งานดานวิชาการ 

         อรพิน ภิญโญภาวศุทธิ (2547, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา 

         1)  สภาพการดําเนนิการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาสมุทรสงคราม  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  สามารถเรียงลําดับได ดังนี้ 
ดานการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายในและดานการ

รายงานการประกันคุณภาพภายใน 
 

         2)  ปญหาการดําเนนิการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับนอย สามารถเรียงลําดับได ดังนี้ ดาน
การรายงานการประกันคุณภาพภายใน ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน และดานการ

เตรียมการประกันคุณภาพภายใน 
                       เกียรติศักดิ ์คฤหบดี (2548, บทคัดยอ) ไดทาํการวิจยัเร่ือง การดําเนนิการประกัน
คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาราชบุรี เขต 2  ผลการวิจัย
พบวา  
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          1)  การดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก
ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการเตรียมการกอนการประกันคุณภาพ 

           2)  ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา พบวาในดานการเตรียม 
การกอนการประกันคุณภาพ โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมทางวิชาการมาก มีเวลาคอนขางจํากัด 
ไมมีงบประมาณเพื่อการประกันคุณภาพภายในโดยตรง และบุคลากรที่เปนคณะทํางานมีงานสอน
ประจํามาก บางโรงเรียนขาดอัตรากําลังครู ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ไมสามารถ
ดําเนินการตามแผนที่วางไวอยางตอเนื่อง โรงเรียนไมไดเผยแพรผลการประเมินแกหนวยงานและ

ผูเกี่ยวของ และผูบริหารไมไดติดตามผลการดําเนินงานตามแผนอยางมีระบบและตอเนื่อง ดานการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจําป ไมสามารถวิเคราะหรูปแบบการรายงานการ
ประเมินตนเองได เพราะขาดบุคลากรที่มีทักษะที่จะมาเปนคณะทํางาน 

          ชวนชม ชินะตังกูร (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจยัองคการที่สงผลตอการประกัน
คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ผลการวิจัยพบวา  

           1)  ปจจัยองคการของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน จังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมและทุก
รายดานอยูในระดับมาก  

           2)  การประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พื้นฐานจังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดบัมาก  

           3)  ปจจัยองคการของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน จังหวัดนครปฐม ระหวางสถานศึกษา
ที่เปดสอนระดับประถมศึกษากับระดับมธัยมศึกษาโดยภาพรวมและดานลักษณะองคการ แตกตาง
กันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

           4)  การประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน จังหวัดนครปฐม 
ระหวางสถานศึกษาที่เปดสอนระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษา โดยภาพรวมและดานคร ู
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

           5)  ปจจัยองคการโดยภาพรวมและดานลักษณะบคุคลสงผลตอการประกันคณุภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน จังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

           ประยูร  อาคม (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
กลุมเครือขาย อําเภอสังคม  สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการศึกษาพบวา 

           ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กลุมเครือขาย อําเภอสังคม  
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก รายดานอยูในระดับ 
มากที่สุด 3 ดาน  เรียงตามลําดับ คือ 1) บรรยากาศในโรงเรียน  2) การสนับสนุนการจัดการชั้นเรียน  
3) พฤติกรรมการเปนผูนําของผูบริหารการศึกษา รายดานอยูในระดับ มาก 5 ดาน คือ 1) การจูงใจ  
2) การพัฒนาและการใชหลักสูตร  3) การสนับสนุนการประเมินผลการเรียนของนักเรียน  4) การ
จัดการเรียนการสอน  5) การนิเทศ การศึกษาสําหรับคาเฉลี่ยรายดานที่นอยที่สุดของภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กลุมเครือขาย อําเภอสังคม คือ ดาน การนิเทศการศึกษา 

           โยธิน  สกุลเดช (2548, บทคัดยอ)ไดศึกษาภาวะผูนาํทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาทีส่งผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเลย เขต 1 ผลการศึกษาพบวา 
            1)  ระดบัภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน
อยูในระดับ มาก 

           2)  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษารายดานมีความสัมพันธภายใน
ระหวางตัวแปรอิสระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

           3)  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษารายดานมีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน คือ บรรยากาศในโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
                         4)  ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คือ บรรยากาศในโรงเรยีน และ การสนับสนุนการ
จัดการในชั้นเรียน อยางมีนยัสําคัญที่ระดบั .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณถดถอยพหุคูณ
รอยละ 45  

           วิรุฬหจิต  ใบลี (2548, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภ ูเขต 1-2  ผลการวิจัยพบวา 

           1)  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
หนองบัวลําภ ูเขต 1-2  โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงดานที่มคีาเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือ ดานการวางแผน
พัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู รองลงมาไดแกดานการประเมินผลนักเรียน และดานมุมมองและ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการจดัโครงการสําหรับ
เด็กที่มีความตองการพิเศษ  

            2)  ผลการเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของครูผูสอนเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของ 



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

 

82 

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต1-2  จําแนกตามตําแหนง 
โดยภาพรวม พบวา ครูผูสอนมีตําแหนงต่ํากวาอาจารย 2 และตั้งแตอาจารย 2 ขึ้นไป มีความคิดเห็น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

            3)  ผลการเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของครูผูสอนเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวชิาการของ 
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต1-2  จําแนกตามขนาด
โรงเรียน โดยภาพรวม พบวา ครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก กลางและใหญ มีความ
คิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                         4)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกบัภาวะผูนําทางวิชาการของ 
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภ ูเขต 1-2  จําแนกตามที่ตั้งโรงเรียน 
โดยภาพรวม พบวา ครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีที่ตั้งอยูในเขตเทศบาล และเขตองคการ
บริหารสวนตําบล มีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

          อุดม อรุณราช (2548, บทคัดยอ) ไดทําการวิจยัเร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผล
ตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  
ผลการวิจัยพบวา 
           1)  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
สมุทรสงคราม ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดบัมาก 

          2)  การดําเนินงานการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังาน 
เขตพื้นที่การศกึษาสมุทรสงคราม ทั้งโดยภาพรวมและรายขอ อยูในระดับมาก 

          3)  พฤติกรรมผูนําดานผูสอน และบทบาทผูนําในการเปลี่ยนแปลงสงผลตอการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงครามโดยภาพรวม 

          พรสุรีย  สุธนะวัฒน (2549, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา ในกิ่งอําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  ผลการวิจัยพบวา 

          1)  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในกิ่งอําเภอนคิมพัฒนา  จังหวัด 
ระยอง พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก 

          2)  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในกิ่งอําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง 
จําแนกตามประเภทโรงเรยีน โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน
ดานลักษณะการเปนผูนําทางวิชาการ แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
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                        3)  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในกิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
จําแนกตามประสบการณในการบริหารงานของผูบริหาร โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ 
            วีรชาติ  วิลาศรี (2550, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2  ผลการวิจัยพบวา  
             1)  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวม 
อยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัดใหมี

ส่ิงจูงใจใหกับครู และดานการจัดใหมีส่ิงสงเสริมสภาพการเรียนรู รองลงมา คือ ดานการประสานงาน
ดานการใชหลักสูตร และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน  

            2)  เมื่อวิเคราะหเปรยีบเทยีบความแตกตางของคาเฉล่ีย จําแนกตามตําแหนงหนาที่  
โดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน ดานการนิเทศและการประเมินผลดานการ
สอน ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน ดาน
การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียน ดานการจัดใหมีส่ิงจูงใจใหกับครู และดานการจัดใหมีส่ิงสงเสริม
สภาพการเรียนรู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆไมแตกตาง
กัน  

            3)  เมื่อวิเคราะหเปรยีบเทยีบความแตกตางของคาเฉล่ีย จําแนกตามขนาดสถานศกึษา 
โดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานการดแูลเอาใจใสครูและนักเรียน และดานการพฒันาและสรางมาตรฐาน
ดานวิชาการ มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอืน่ๆ ไมแตกตางกนั  

            4)  ผลการเปรยีบเทยีบความแตกตางของคาเฉลีย่ จําแนกตามประสบการณการทาํงาน

ในตําแหนง พบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา มีเพียงดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน และดานการดูแลเอาใจใส
ครูและนักเรยีนเทานั้น ที่มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไม
แตกตางกัน 

          ดุสิต  เหมือนบุดดี (2549, หนา 97-98) ไดศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในจังหวัดหนองคาย พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ในภาพรวม
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และรายดานอยูในระดับมาก ความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมดาน
ผูเรียนและดานผูบริหาร อยูในระดับดี  สวนดานครูอยูในระดับพอใช และภาวะผูนําทางวิชาการ
ดานหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช กับความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการศึกษา ใน
ภาพรวมดานครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

          นาวา  สุขรมย (2550, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2  ผลการวิจัยพบวา  

           1)  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของผูบริหารสถานศึกษา  
โดยรวมพบวา ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีภาวะผูนํา
ทางวิชาการ อยูในระดับมาก และภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามขนาด
โรงเรียนตามการรับรูของผูบริหารสถานศึกษา พบวาโดยรวมไมแตกตางกัน 
            2)  ประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญตาม 
การรับรูของผูบริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก และประสิทธิภาพการสอนของครู
จําแนกตามขนาดโรงเรียน ตามการรับรูของผูบริหารสถานศึกษา พบวาในภาพรวมมีแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ มีการรับรู
ประสิทธิภาพการสอนมากกวาผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดกลาง  สวนผูบริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดกลาง มีการรับรูไมแตกตางกับผูบริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก  
            3)  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิภาพการสอนของ 
ครู มีความสัมพันธในทางบวกในระดับสูง (r = 0.81) อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
                        พิเชษฐ วายวุรรธนะ (2550, บทคัดยอ)ไดทําการวิจยัเร่ือง การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบวา 

            1)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทั้งในภาพรวม และรายดาน อยูในระดับมาก 

           2)  ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
กาญจนบุรีเขต 1 ทั้งในภาพรวม และรายดาน อยูในระดับมาก 
                         3)  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดานการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศกึษา และการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากาญจนบรีุ เขต 1 ในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
.05 

          พันทิพา  ชุมแชม (2551, บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางการ
บริหารงานวิชาการ กับการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว  ผลการวิจัยพบวา 

           1)  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศกึษาในเขตอําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 อันดับแรกไดแก ดานการวัดและประเมินผล  ดานนิเทศการศึกษา ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
                         2)  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอวฒันานคร 
จังหวัดสระแกว จําแนกตามสถานภาพของบุคลากร โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ  ยกเวนดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  และจําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
                         3)  การประกนัคณุภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอวฒันานคร 
จังหวัดสระแกว  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย ไดแก  มาตรฐานดานครู  มาตรฐานดานผูบริหาร  มาตรฐานดานผูเรียน 
            4)  การประกันคณุภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอาํเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว จําแนกตามสถานภาพของบุคลากร โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ และจําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01   
                        5)  การบริหารงานวิชาการ กับการประกนัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตอําเภอวฒันานคร จังหวัดสระแกว  มคีวามสัมพันธกันสูง 

          สุภาพร ไผโพธิ์ (2551, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว เขต 1  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  

            1)  การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสระแกว เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครูผูสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
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            2)  ผลการเปรียบเทยีบการดําเนนิงานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 ระหวาง

ความคิดเหน็ของผูบริหารและครูผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ผูบริหารมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาสูงกวา

ครูผูสอน 
            3)  ผลการเปรียบเทยีบการดําเนนิงานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 ระหวาง
ความคิดเหน็ของบุคลากรที่มีประสบการณทํางานนอยและประสบการณทํางานมากแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรที่มีประสบการณทาํงานมากมีความคิดเห็นตอการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาสูงกวาบุคลากรที่มีประสบการณทํางาน

นอย 
           สุริโย  จุลมณฑล (2551, บทคดัยอ ) ไดทําการวจิัยเร่ือง การประกนัคณุภาพการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชงิเทรา  ผลการวิจัยพบวา 
            1)  การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจังหวดัฉะเชิงเทรา  

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
            2)  การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจังหวดัฉะเชิงเทรา  

จําแนกตามโรงเรียน พบวา โรงเรียนวัดแจง วดัโพธิ์ วัดแหลมใต บางววั อยูในระดบัมาก เรียงคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย ไดแก ดานปจจัย  ดานกระบวนการ  ดานผลผลิต  ยกเวนโรงเรียนพระยาศรีสุนทร
อยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานกระบวนการ  ดานปจจยั  ดานผลผลิต 
และประสบการณการสอน  อยูในระดับมาก คะแนนเฉลีย่จากมากไปหานอย  ดานปจจัย,  ดาน
กระบวนการ, ดานผลผลิต   

            3)  การประกันคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจังหวดัฉะเชิงเทรา  
จําแนกตามโรงเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ  

            4)  การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจังหวดัฉะเชิงเทรา 
ระหวางความคิดเห็นของพนักงานครูที่มปีระสบการณนอย และพนกังานครูที่มีประสบการณมาก
โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ             
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2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
            ลู (Liu, 1985, 862-A, อางอิงใน พนัส  เจริญวงศ, 2544, หนา 69) ไดทําการวิเคราะห
พฤติกรรมผูนําในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ ผลการวิจัยพบวา  

พฤติกรรมการเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธสูงกับความสําเร็จของ

สถานศึกษา 
                          แมคซิลแวน (Mcsilvan, 1986, p.1969-A, อางอิงใน วีรชาติ วิลาศรี, 2550, หนา 57) 
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ภายใตการ
ฝกอบรมประจําการเพื่อเปนโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ เก็บรวบรวมขอมูลดวยการใชเครื่องมือของ 
ฮอลลิงเจอร (Hallinger,1983: n.d.) ที่เรียกวา The Instructional Management Rating Scale Survey 
วัดความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร ผลการวิจัยพบวา ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
ทําใหผูบริหารสามารถนิเทศงานวิชาการได และมีผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนไปในทางที่ดีขึ้น 
            ปเตอร(Peter, 1993, p.5) ไดนําเสนอแนวคิดและกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โดยในขั้นแรกกลาวถึงความจําเปนของการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในปจจุบันและอนาคต ชี้ใหเห็นวาคุณภาพมีความสําคัญตอ
การศึกษาอยางยิ่ง จากนั้นไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยยึดการ
เรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ มีการกําหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนาการเรียนรูอยางชัดเจน ให
ทกุคนที่เกี่ยวของมีสวนรวม มีการตัดสินใจโดยใชฐานขอมูลท่ีมีคุณภาพ กําหนดระบบและวิธีการ
ควบคุมคุณภาพทั้งในสวนของกระบวนการและผลลัพธ และมุงมั่นใหสถานศึกษาเปนเสมือน

องคกรแหงการเรียนรูที่มีกระบวนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และมีการวางแผนการจัดการ

ดําเนินงานคุณภาพเชิงรุก และไดมีการสรุปการประกันคุณภาพการศึกษาวาไมสามารถรับประกัน

คุณภาพของตัวผูเรียนได แตกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถใชเปนวิธีการที่จะ

นําไปสูองคการแหงการเรียนรูที่มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องได 
            ซิชีนา (Sicina, 1997, Abstract) ไดทําการวิจัยเร่ือง ศึกษาความสัมพันธระหวางการ

รับรูเกี่ยวกับบทบาทในการเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารกับการมีสวนรวมของครูในการ

ตัดสินใจแบบมีสวนรวม (Shared decision-making) ผลการวิจัยพบวา การรับรูของครูเกี่ยวกับภาวะ
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจ

รวมกัน 
            รูดีบัช (Roudebush, 1997, Abstract) ไดทําการศึกษาการรับรูของครูเกีย่วกับหลักการ

ในการเปนผูนาํทางวิชาการของผูบริหาร โดยศึษาเปรียบเทียบระหวางภาวะผูนําทางวชิาการที่
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ปฏิบัติอยางหลากหลายในรอบป กับภาวะผูนําทางวิชาการที่ปฏิบัติจนเปนประเพณีนยิม ผลการศึกษา
พบวา 7 ใน 10 พฤติกรรมของผูบริหารในโรงเรียนที่ใชรูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการที่ปฏิบัติอยาง

หลากหลายในรอบป มีคะแนนนอยกวาพฤติกรรมของผูบริหารในโรงเรียนที่ใชรูปแบบภาวะผูนํา
ทางวิชาการทีป่ฏิบัติจนเปนประเพณนีิยม อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ที่ระดับ .05 
                          จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ สรุปไดวา ภาวะ
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา มีความสําคัญและจําเปนยิ่ง เนื่องจากงานวิชาการเปนงาน
หลักของสถานศึกษา ซ่ึงผูบริหารเปนผูนําในสถานศึกษา จึงตองมีภาวะผูนําทางวิชาการทั้งในดาน
มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร  การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนการ

จัดโครงการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ  การประเมินผลการสอนของครู  การวางแผนเพื่อ

พัฒนาความเปนครูมืออาชีพ  จึงตองมีความรู ความสามารถ  ทักษะ เจตคติและวิธีการใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดวยการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่เปนกลไกสําคัญและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ใหผูเรียนเกิด

คุณภาพการเรียนรูตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เปนระบบที่จะสรางความ
มั่นใจวา สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดคุณภาพ ผูเรียนทุกคนเกิดการเรียนรูมีความสามารถ

และมีคุณภาพตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด โดยใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา   
 
 
2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ กับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว 
เขต 2  ในปการศึกษา 2552  ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, pp.165-273) ได
กําหนดภาวะผูนําทางวิชาการเปนบทบาทหนาที่ของผูบริหารในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อพัฒนางาน
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไว 5 ดาน ไดแก  

            1)   มุมมองตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร หมายถงึ ความคิดริเร่ิม
สรางสรรคในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรใหม  ๆ กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน  ภารกิจและเปาหมาย
ที่ชัดเจน กําหนดเนื้อหาของหลักสูตร วางแผนรวมกับคณะครู แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการ
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พัฒนาหลักสูตร สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียน การสอนที่หลากหลาย  จัดทําตารางในการนเิทศ  

ติดตาม ประเมนิผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง การใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 
            2)  การประเมนิผลการเรยีนรูของนกัเรยีน หมายถึง การกาํหนดนโยบาย กําหนดเวลา

การวดัและประเมินผล  สงเสริมใหครูมีความรู ความเขาใจในการวดัและประเมนิผล สงเสริมใหครู
รวมกันสรางเครื่องมือในการวัดและประเมินผล  กํากับดูแลใหครูวัดและประเมินผลนักเรียนตาม
สภาพจริง การประเมินผลที่หลากหลาย  ดแูล กํากับ ติดตามและตรวจสอบเอกสารการวัดผลและ
ประเมินผล  สนับสนุนใหครูวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหครูรายงานผลการประเมินเรียนรู
ของนักเรียนแกผูปกครองทราบ 

            3)  การจัดโครงการสําหรับเดก็ที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง การรับเดก็ที่มีความ 
ตองการพิเศษทุกคนเขาเรียนในโรงเรียน วางแผนจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ แตงตั้งคณะกรรมการดูแลการจัดการศึกษา รวบรวมขอมูลนักเรียนไวอยางเปนระบบ กําหนด
ขั้นตอนในการคัดแยกนักเรียนใน 9 ประเภท กําหนดสถานที่ และรูปแบบการเรียนรวม สงเสริมใหครู
เขารับการอบรม สนับสนุนใหครูจัดทําแผนการศึกษาเด็กรายบุคคล เผยแพรประชาสัมพันธการจัด
การศึกษาเรียนรวมแกผูปกครอง และหนวยงานภายนอก นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง     

             4)  การประเมินผลการสอนของครู  หมายถึง การจัดทาํแผนการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของครู หาขอมูลของครูผูสอน พิจารณาความดีความชอบจากผลการปฏิบัติงาน  ควบคุม
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  สนับสนุนใหครูมีการแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  กระตุนคณะครูใหมีการประเมินตนเอง  นิเทศ  ติดตามผลการสอน ประชุม
คณะกรรมการประเมินผล    

             5)  การวางแผนเพื่อพฒันาความกาวหนาในวิชาชพีของครู หมายถึง การกําหนด 
นโยบาย เปาหมายในการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพครู  ศึกษาสภาพปญหา ความจําเปนในการ
พัฒนา สนับสนุนใหครูเขารวมอบรม สนับสนุนใหครูศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  สงเสริมใหครูทํา
ผลงาน กระตุนใหครูนําผลการเขาประชุม  อบรม  สัมมนาที่ไดมาปรับปรุงการเรียนการสอน สรางขวัญ
กําลังใจใหครูพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  ติดตามผลการดําเนินงานภายหลังการเขา
ประชุม อบรม หรือสัมมนาของคร ู 

สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดศึกษาตามมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 2 
(พ.ศ.2549-2553) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
(2551, หนา 38-60) กําหนดไว 3 ดาน ไดแก  
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            1)  ดานผูเรียน  หมายถึง เกณฑทีก่ําหนดเกี่ยวกับผูเรียน ซ่ึงประกอบดวย ผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และคานยิมที่พงึประสงค มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจติที่ดี มีสุนทรียภาพ 
และลักษณะนสัิยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีความสามารถในการคิดวเิคราะหคิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มคีวามคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน มีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตาม
หลักสูตร มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง สามารถทํางาน
รวมกบัผูอ่ืนได และมเีจตคตทิี่ดีตออาชีพสุจริต 

           2)  ดานครู หมายถึง เกณฑทีก่ําหนดเกี่ยวกับครู ซ่ึงประกอบดวย ครูมีคุณลักษณะที่
เหมาะสม สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไปหรือเทยีบเทา สอนตรงตามวิชาเอก/
โท หรือความถนัด ไดรับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภากําหนด สถานศึกษามีจํานวนครูตาม
เกณฑ  ก.ค.ศ. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ใน 8 กลุมสาระ 

            3)  ดานผูบริหาร หมายถึง เกณฑที่กาํหนดเกี่ยวกับผูเรียน ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารมี 
คุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ ่ม มีวิสัยทัศน มีความสามารถในการบริหารวิชาการ  มีการ
บริหารที ่มีประสิทธิผล มีโครงสรางการบริหาร มีการบริหารเชิงกลยุทธ ดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในเปนไปตามกฎกระทรวง  มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี
หลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู มีการสงเสริม
ความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 


