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บทที่ 2 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

  การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
และนําเสนอดังนี้ 
  2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
  2.1.1 บทบาทหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  2.1.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
  2.1.3 สภาพการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 2.2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2.2.1 โครงสรางการบริหารงาน 
   2.2.2 ขอบขายและกิจการบริหารและการจดัการสถานศึกษา 
  2.2.3 อํานาจหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2.2.4 บทบาทหนาที่ของผูบริหาร 
  2.2.5 สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกดัสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 
 2.3 ผูนําและผูนําการเปลี่ยนแปลง 
  2.3.1 ความหมายของผูนํา 
  2.3.2 ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา 
  2.3.3 คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
  2.3.4 ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 2.4 แนวคดิเกีย่วกับการบริหารงานวิชาการ 
   2.4.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
   2.4.2 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 
  2.4.3 ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ 
 2.5 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
   2.5.1 งานวิจยัในประเทศ 
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2.5.2 งานวิจยัตางประเทศ 
  2.6 สรุปกรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  
 2.1.1 บทบาทหนาท่ีของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  
มาตรา  37  กําหนดใหการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา  โดยคํานึงถึง
ปริมาณสถานศึกษา  จํานวนประชากร  วัฒนธรรม  และความเหมาะสมอื่น ๆ และใหมีอํานาจหนาที่
ตามมาตรา  37  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  
ในการบริหารและการจัดการศึกษา  และพัฒนาสาระหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การพัฒนางานวิชาการ  และจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษารวมกับสถานศึกษา รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ซ่ึงตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2546  ขอ 2  กําหนดใหสอดคลองกับภารกิจหลัก
และรองรับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ มีความเปน
เอกภาพในการบริหารจัดการ มีความยืดหยุน และพรอมตอการปรับเปลี่ยน มุงสูสัมฤทธ์ิผลตามภารกิจ 
ความคุมคา ลดขั้นตอนการบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการคํานึงถึง
ระดับ  ประเภท  ปริมาณ  และคุณภาพของสถานศึกษา  ผูรับบริหารและความเหมาะสมดานอื่นและ
กฎกระทรวงดังกลาวไดกําหนดใหสํานักงานเขตมีสวนราชการเบื้องตน  5  กลุม  คือ  กลุมอํานวยการ  
กลุมบริหารงานบุคคล  กลุมนโยบายและแผน  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  และกลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา  ซ่ึงการแบงสวนราชการดังกลาวอาจกําหนดมากกวา  5  กลุม  
โดยเรียกชื่อศูนยหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากลุม  ทั้งนี้โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และใหทําเปนประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
โดยความเห็นชอบของคระกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
 อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการ
แบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2545 มีดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ก, 
หนา 2) 
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             1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความตองการของทองถ่ิน 
             2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
             3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา 
            4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมนิผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพืน้ที่การศกึษา 
             5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
             6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม
สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
            7) จัดระบบการประดันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
             8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
             9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา 
            10) ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ดานการศึกษา 
             11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
             12) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่
ของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 
 สรุปหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทําหนาที่เสมือนผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่  ใหเปนไปตามนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  
แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถ่ิน  โดยการประสาน  



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 

18

สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาของหนวยงานและองคกรในการจัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลาย
ในเขตพื้นที่ 
 2.1.2 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 การบริหารการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากําหนดใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
มีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดในมาตรา  36  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มีดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ก, หนา 2-3) 
  1) กํากับดูแลใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติภารกิจดานวิชาการ  งบประมาณ  
และบริหารทั่วไป  ใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  และนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  2) ใหความเห็นชอบการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
พื้นท่ีการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
  3) ประสาน  สงเสริม  และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพืน้ที่การศึกษา 
  4) ประสาน  และสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหสามารถจัดการศึกษา
สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
  5) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน  
องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
  6) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ขางตน 
  7) ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 จากอํานาจหนาที่ทั้ง 7 ขอ  ขางตนจะพบวา  อํานาจหนาที่หลักของคณะกรรมการ  คือ  
การกํากับ  ดูแล  ใหความเห็นชอบการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  หรือเลิกสถานศึกษา  และนอกจากนั้น
ก็ทําหนาที่ประสาน  สงเสริม  และสนับสนุน 
 กํากับ  ดูแล  เพื่อใหการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วถึง  มีคุณภาพ  และทําให
การบริหารและจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 จัดตั้ง  ยุบ  รวม  หรือเลิกสถานศึกษา  เพื่อทําใหบริการการศึกษาทั่วถึง  จัดไดอยางมีคุณภาพ
และทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 ประสาน  สงเสริม  สนับสนุนหนวยงานทางการศึกษา  หรือประสานกับหนวยงานอื่น
เพื่อใหบริการทางการศึกษาทั่วถึง  มีคุณภาพและทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
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 สรุป  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่ประสาน  สงเสริม  และสนับสนุนสถานศึกษา  
หนวยงานและองคกรในชุมชนใหสามารถจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  ทําใหการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังใหความเห็นชอบ  การจัดตั้ง  ยุบ  รวม  
หรือเลิกสถานศึกษาเพื่อทําใหการบริการทางการศึกษาทั่วถึง  มีคุณภาพ 
 2.1.3 สภาพการบริหารงานของสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 ดวยรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ  ใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดมีแนวทางการปฏิรูปการศึกษากับนโยบายของรัฐบาลและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ซึ่งมุงเนนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในทุกกระบวนการตั้งแตปจจัยนําเขา  กระบวนการ  และผลผลิตที่มีคุณภาพ  ซ่ึงการปฏิรูประบบราชการ
ทําใหเกิดพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มีผลบังคับใช
เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2546  สงผลตอโครงสรางการบริหารการศึกษา  ใหมีความคลองตัว
ในการบริหารในระดับจังหวัด  เปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และบทบาทของสถานศึกษา
ที่เปนนิติบุคคลในการปฏิบัติภารกิจงานในการบริหารจัดการดานวิชาการ  บุคลากร  งบประมาณ  
และการบริหารทั่วไป  ซึ่งจะทําใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  สํานักงาน
เขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา เขต 2  ประกอบดวยอําเภอพนมสารคาม  สนามชัยเขต  ทาตะเกียบ  แปลงยาว  
บางคลา ราชสาสน และคลองเขื่อน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2549, หนา 2) 
 ดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีโรงเรียนในความรับผิดชอบ  จํานวน  181  โรงเรียน  ประกอบดวย  
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  172  โรงเรียน  และโรงเรียนเอกชน  
จํานวน  9  โรงเรียน  พื้นที่ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  แบงเปนเขตคุณภาพการศึกษา  17  เขต  เพื่อมุงหวังใหโรงเรียนในเขตคุณภาพ
ประสานงานกันใน  3  เร่ือง  คือ  ประสานราชการ  ประสานการใชทรัพยากรรวมกัน  และประสาน
กิจกรรมทางวิชาการ 
 

2.2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 2.2.1 โครงสรางการบริหาร 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ2) พ.ศ. 2545 
ไดบัญญัติใหมีการกระจายอํานาจการบริหารการจัดการศึกษา ดานวิชาการ ดานงบประมาณ 
ดานบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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และสถานศึกษาในเขตพื้นที่โดยตรง และกําหนดขอบขายและกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) การบริหารวิชาการ มีขอบขายภารกิจ ดังนี้ 
 (1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 (2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 (3) การวัดผล ประเมินผลและเปรียบเทียบโอนผลการเรียน 
 (4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 (5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 (6) การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
 (7) การนิเทศการศึกษา 
 (8) การแนะแนวการศึกษา 
 (9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 (10) การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน 
 (11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
  (12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 2) การบริหารงบประมาณ มีขอบขายภารกิจ ดังนี้ 
 (1) การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
 (2) การจัดสรรงบประมาณ 
 (3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและ 
ผลการดําเนินงาน 
 (4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 (5) การบริหารการเงิน 
 (6) การบริหารการบัญชี 
 (7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
 3) การบริหารงานบุคคล มีขอบขายภารกิจ ดังนี้ 
 (1) การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
 (2) การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
 (3) การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 (4) วินัยและการรักษาวินัย 
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 (5) งานออกจากราชการ 
  4) การบริหารทั่วไป มีขอบขายและภารกิจ ดังนี้ 
 (1) การดําเนินงานธุรการ 
 (2) งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (3) การพัฒนาระบบและเครอืขายขอมูลสารสนเทศ 
 (4) การประสานและการพัฒนาเครือขายการศึกษา 
 (5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
 (6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (7) การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 
 (8) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
 (9) การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
 (10) การรับนักเรียน 
 (11) การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย 
 (12) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 (13) การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
 (14) การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
  (15) การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน
องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
 (16) งานประสานราชการกบัเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
 (17) การจัดระบบการควบคมุภายในหนวยงาน 
 (18) งานบริการสาธารณะ 
 (19) งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 
 2.2.2 ขอบขายและกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
  การบริหารโรงเรียนในรูปแบบที่เปนนิติบุคคลจะมีความแตกตางไปจากการบริหารแบบเดิม
ทั้งในเรื่องของโครงสรางการบริหารงาน การบริหารในฝายงานยอยซ่ึงผูบริหารจะตองใหความสนใจ
และวางแผนการบริหารงานในฝายตาง ๆ ดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ข, หนา 33-37) 
   1) การบริหารวิชาการ 
  มีแนวคิดในการบริหารงาน กลาวคือ งานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจ
หลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
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พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุดดวยเจตนารมณ
ที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทาํให
สถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  วัตถุประสงค 
  (1) เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว
และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทองถ่ิน 
  (2) เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐาน และ
มีคุณภาพ สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนา
ตนเอง และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 
  (3) เพื่อใหสถานศกึษาพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรยีนรู ตลอดจนจัดปจจยั
เกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน โดยยึดผูเรียน
เปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  (4) เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น ๆ อยางกวางขวาง 
  2) การบริหารงบประมาณ 
   มีแนวคิดในการบริหารงาน คือ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุงเนน
ความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหาร
มุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
ของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา 
สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน 
   วัตถุประสงค 
   (1) เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว
โปรงใส ตรวจสอบได 
   (2) เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 
   (3) เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ 
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 3) การบริหารงานบุคคล 
  มีแนวคิดในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริม
ใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อดําเนินการ
ดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระ ภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ 
มีขวัญและกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
  วัตถุประสงค 
  (1) เพื่อใหดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตองรวดเร็วเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
  (2) เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
   (3) เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ 
โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
  (4) เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
 4) การบริหารทั่วไป 
  มีแนวคิดการบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร
ใหบริการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุตามผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว 
โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริม สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริม
ในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
ของงานเปนหลัก โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวม
ของบุคคล ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  วัตถุประสงค 
  (1) เพื่อใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงานและอํานวยการใหการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  (2) เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร และผลงานของสถานศึกษาตอ
สาธารณชน ซึ่งจะกอใหเกิดความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาและใหการสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
 2.2.3 อํานาจหนาท่ีของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  อํานาจหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ มีเจตนารมณกําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล ก็เพื่อใหสถานศึกษาจัดการศึกษา
อยางเปนอิสระ คลองตัว ใหสามารถบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษาไดสะดวกรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ ตามหลักการกระจายอํานาจ และการบริหารที่โรงเรียนเปนฐาน และเพื่อใหการจัด
การศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจสติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
โดยมุงใหการบริหารจัดการศึกษาเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษา อยางไรก็ตาม โดยเหตุที่ สถานภาพ
ความเปนนิติบุคคลเกิดขึ้นโดยกฎหมายกําหนดอํานาจหนาที่ของนิติบุคคล  และความเปนอิสระ
ในการบริหารงานจะมีมากนอยเพียงใดยอมเปนไปตามลักษณะ รูปแบบหลักการหรือวิธีจัดระเบียบ
องคกรบริหารของรัฐตามที่กฎหมายกําหนดดวย เชน การบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งเปนนิติบุคคล
ยอมมีความเปนอิสระ มีความคลองตัวในการบริหารมากกวาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เปน
นิติบุคคล เพราะมหาวิทยาลัยมีกฎหมายจัดตั้งเปนของตนเองอีกทั้งมีมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 รองรับหลักการนี้ไว หรือ
เทียบกับกรณีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชนองคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร 
เทศบาล ซึ่งเปนนิติบุคคลที่มีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 284 
บัญญัติรับรองหลักการแหงความอิสระขององคกรปกครอง สวนทองถ่ินวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทั้งหลายยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ ซ่ึงหลักการดังกลาวนี้เปนหลักการกระจายอํานาจ
ที่สมบูรณ (Decentralization) และการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดินก็จัดไวเชนนั้น โดยจัดระเบยีบบริหารราชการเปนราชการบริหารสวนกลาง 
สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน สําหรับกรณีการจัดระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดระเบียบระเบียบบริหารเปนราชการ
บริหารสวนกลาง  เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เปน
นิติบุคคล โดยเขตพื้นที่การศึกษายังเปนสวนราชการที่สังกัดราชการบริหารสวนกลาง คือ  สังกัด
กระทรวง หรือกรม และไดกําหนดอํานาจหนาที่ของเขตพื้นที่การศึกษาไวในกฎหมายวามีอํานาจ
หนาที่อะไรบาง ในลักษณะที่ สวนกลางแบงอํานาจหนาที่ใหทํา (Deconcentration) สําหรับในกรณี
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ของสถานศึกษาถึงแมกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  กําหนดใหเปน
นิติบุคคลก็ตาม แตสถานศึกษาก็ยังเปนหนวยงานที่สังกัด เขตพื้นที่การศึกษา ซ่ึงเปนราชการบริหาร
สวนกลาง และมิไดมีฐานะเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินแตอยางใด  แมวา
สถานศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคล แตความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาก็ไมเหมือนกับนิติบุคคล
ของกระทรวง ทบวง กรม ที่มีอํานาจหนาที่กวางขวางกวา ในกรณีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หากจะเทียบ คงเทียบไดกับความเปนนิติบุคคลของจังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินที่ไมอาจบริหารราชการภายในจังหวัดไดอยางอิสระเหมือนอยางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หากแตยังตองรับนโยบายจากสวนกลางมาปฏิบัติ อีกทั้งการจัดซ้ือ จัดจาง ก็ตองดําเนินการ
ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม เปนตน ดังนั้น 
การเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา จึงมิใชวาสถานศึกษาจะใชอํานาจหนาที่ไดเองโดยอิสระ ปราศจาก
ขอบเขตของกฎหมาย เชน สถานศึกษาไมอาจจํานองที่ดินที่มีผูบริจาคใหสถานศึกษา ไมสามารถ
กูยืมเงิน หรือดําเนินการ นอกจากอํานาจหนาที่ท่ีกําหนดไวในกฎหมายหรือนอกขอบวัตถุประสงค
ในการจัดตั้งสถานศึกษา หรือดําเนินการในเรื่องอื่นใดที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ เชน การจัดทํา 
งบประมาณตองจัดทําตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ การเบิกจายเงินตองเปนไปตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ข, หนา 9) อยางไรก็ตามแมกฎหมายจะกําหนดให
สถานศึกษา ที่มีฐานะเปนนิติบุคคลสามารถกระทํากิจการตาง ๆ ไดภายในขอบวัตถุประสงคของ
สถานศึกษา คือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากําหนด 
แตขอบวัตถุประสงคนี้ยอมรวมความถึงกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานดวย 
การพิจารณาอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบงออกเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ 
  1) สิทธิและหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
และประมวลกฎหมายอาญา สามารถทํานิติกรรมตาง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงคไดเอง ตัวอยางเชน 
การซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย และการจัดหารายไดของสถานศึกษา อาจเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ 
และถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาง ๆ โดยเฉพาะทรัพยสินที่มีผูอุทิศ รวมทั้งเปนโจทกและจําเลย
ในอรรถคดีตาง ๆ ทั้งคดีแพงและอาญา นอกจากนี้สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลยังตองรับผิดในทางแพง
และรับผิดในทางอาญาภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายและภายใตขอบวัตถุประสงคของตนดวย 
  2) อํานาจและหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อ่ืนนอกจากอํานาจและหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลจะมีตามกฎหมายการศึกษาแลวสถานศึกษา
ซ่ึงเปนหนวยงานใหบริการสาธารณะของรัฐตองจัดการศึกษาและกระทํากิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา
ตามหลักการใหบริการสาธารณะของรัฐ ดังนี้ 
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  (1) ความเสมอภาค เปนหลักสําคัญในการจัดทําบริการสาธารณะ เนื่องจาก
การจัดทําบริการสาธารณะมิไดจัดทําขึ้นเพื่อประโยชนของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ  แตกระทํา
เพื่อประชาชนทุกคน ดังนั้นประชากรทุกคนยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติหรือไดรับผลประโยชนจาก
บริการสาธารณะอยางเสมอกัน การจัดการศึกษาก็เชนกัน หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแหง
ตองคํานึงถึงหลักความเสมอภาค 
  (2) ความตอเนื่องของการบริการสาธารณะ เนื่องจากบริการสาธารณะเปนกิจการ
ที่จําเปนสําหรับประชาชน หากหยุดชะงัก ประชาชนผูไดรับบริการยอมไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายได การจัดบริการทางการศึกษาและกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาจึงตองดําเนินการไป
อยางตอเนื่องมิใหหยดุชะงัก 
  (3) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะจะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ใหทันกับความตองการของผูใชบริการอยูเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
และประโยชนของประชาชน 
 2.2.4 บทบาทหนาท่ีของผูบริหาร 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 44) ไดกําหนดบทบาทและหนาที่
ของผูบริหารสถานศึกษาไวดังนี้ 
  หนาท่ีและความรับผดิชอบ 
  ผูบริหารสถานศึกษา ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับดูแลเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
และที่ไดรับมอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1) บังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีอํานาจหนาที่
บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค
ของสถานศึกษา 
  2) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และจัดทํารายงานเกีย่วกับกิจการของสถานศึกษา 
  3) จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนา
ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดประเมินผล 
  4) สงเสริมการจัดการศกึษาใหกับกลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทั้งในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย 
   5) จัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
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   6) บริหารงบประมาณ การเงิน และสินทรพัย 
   7) วางแผนบริหารงานบุคคลการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและ
รองทุกข 
   8) จัดทํามาตรฐานและภาระงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   9) สงเสริมสนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
   10) ประสานความรวมกับชมุชนและทองถ่ิน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และใหบริการดานวิชาการแกชุมชน 
   11) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
 2.2.5 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 แนวทางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคต 

1) การพัฒนาคณุภาพใหมกีารจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
โดยมีคุณธรรมนําความรู ตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

2) สงเสริมใหผูเรียนทุกวัยไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องและตลอดชีวิต 
3) จัดระบบการบริหาร โดยการกระจายอาํนาจใหผูเกี่ยวของ (Stake holder) 

มีสวนรวมในการจัดการศกึษาทุกระดับ 
 วิสัยทัศน  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  เปนองคกรในการสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางทั่วถึง  มีคุณธรรมนําความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และ
มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

 พันธกิจ  
 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกประชากรวัยเรียนทุกคนอยางทั่วถึง  
เปนคนดีมีคุณธรรมนําความรู สามารถดํารงชีวิตแบบวิถีไทยอยูในสังคมไดอยางมีความสุขบนพื้นฐาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  เปาประสงค  
1) จัดและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกประชากรวัยเรียน

อยางทั่วถึงเสมอภาค และมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
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2) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถตามศักยภาพ ใหเปน
คนดีมีคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีชีวิตความเปนไทย อยูบนพื้นฐานดานเศรษฐกิจพอเพียง 

3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ใหมีความรูความสามารถและเจตคติที่ดีในการจัดการศึกษาตลอดทั้งการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานอยางมืออาชีพ 

4) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเนนการกระจายอํานาจ 
การมีสวนรวมและการสรางเครือขาย  

5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 กลยุทธ  
 1) กลยุทธ  1  คุณธรรมนําความรู  
      จุดเนน  

 (1) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสอดแทรกคุณธรรมนําความรู และการประยุกตใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 (2) ปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนการสอนนําหลักคุณธรรมนําความรูและ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 

 (3) สงเสริมกิจกรรมนักเรียนและสรางเครือขายคุณธรรมของบาน วัด โรงเรียน
ใหเกิดความรวมมือ รวมคิด รวมทํา  

 2) กลยุทธ  2  สรางโอกาสการเรียนรู ใหประชากรวัยเรียน ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางทั่วถึง  

      จุดเนน  
 (1) สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 (2) สรางความเสมอภาคการศึกษาภาคบังคับแกประชากรวัยเรียนทุกคน  
 (3) สงเสริมการเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกประเภท 
 3) กลยุทธ  3  พัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหมีมาตรฐานสูงขึ้น 
 จุดเนน  
 (1) บริหารจัดการโรงเรียนที่ต่ํากวามาตรฐาน 
 (2) เพิ่มทักษะในการอาน เขียน คํานวณ และคิดวิเคราะห 
 (3) ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาหลัก 
      (4) พัฒนาครูโดยเชื่อมโยงกับการประเมินวิทยฐานะ 
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 (5) สงเสริมความเขมแข็งทักษะทางวิชาการและการจัดการความรู 
 4) กลยุทธ  4  เพิ่มศักยภาพให สพท.เขมแข็ง และกระจายอํานาจสูสถานศึกษา 
 จุดเนน  

 (1) สรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมในการกระจายอํานาจของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 (2) พัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงและสรางความพรอมใหสถานศึกษา  
 (3) การบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจโดยมีโรงเรียนเปนฐาน 

 5) กลยุทธ 5 สงเสริมการมีสวนรวมจากทกุภาคสวนในการจัดการศกึษา  
 จุดเนน  

 (1) เสริมสรางความเขมแข็งใหแกคณะกรรมการสถานศึกษาและองคคณะบุคคล
ทุกระดับ 

 (2) สงเสริมใหผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และทองถิ่นมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 
 (3) สงเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก 
 

2.3 ผูนําและผูนําการเปลี่ยนแปลง 
  
 2.3.1 ความหมายของผูนาํ 
  นักวิชาการดานการบริหารทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศไดใหความหมายเกี่ยวกับผูนํา
ไวตาง ๆ กันดังนี้ 
 ภิญโญ สาธร (2526, หนา 256) ใหความหมายของผูนําโดยอาศัยลักษณะ 3 ประการของ
ผูนํา ดังนี้ 
  1) ผูนํา คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุมคนหลายคนที่มีอํานาจ มีอิทธิพลหรือ
ความสามารถในการจูงใจคนใหปฏิบัติงานตามความคิดเห็น ความตองการ หรือคําสั่งของเขาได 
  2) ผูนํา คือ ผูที่มีอํานาจเหนือในการติดตอสัมพันธระหวางบุคคล 
  3) ผูนําแตกตางจากหัวหนางานหรือผูบริหาร สองคนนี้อาจจะเปนคนเดียวกันก็ได
แตไมจําเปนเสมอไป หัวหนางานหรือผูบริหารหลายคนมีอํานาจหนาที่โดยตําแหนง แตไมใชผูนํา
ที่แทจริงของกลุม ผูนําที่แทจริงเปนคนอื่นที่ไมใชผูบริหาร แตมีอํานาจ มีอิทธิพล และมีความสามารถ
จูงใจคนใหประพฤติปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตองการหรือคําสั่งของเขาไดทั้งที่เขา ไมมีอํานาจ
ตามตําแหนงใด ๆ ทั้งสิ้น 
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  สมพงศ เกษมสิน (2534, หนา 210) ไดใหทัศนะวา ผูนํา คือหัวหนาของหนวยงานหรือ
ผูใตบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั่นเอง โดยเฉพาะผูนําในการบริหารแลวจะประจักษ ชัดวา 
ผูนําขององคการหรือหนวยงาน คือ ผูที่บรหิารงานของกลุม โดยเฉพาะทําหนาที่อํานวยการการจูงใจ 
การริเร่ิม การประนีประนอม และการประสานงาน 
 ฮัลปน (Halpin, 1966, pp. 27-28) ใหนยิามเกี่ยวกับผูนําอยางกวาง ๆ 5 อยาง ดังนี ้
 1) ผูนํา คือ บุคคลที่ไดรับบทบาทมากกวาบคุคลอื่น ๆ 
 2) ผูนํา คือ บุคคลที่มีบทบาทหรืออิทธิพลตอคนในหนวยงานมากกวาผูอ่ืน 
 3) ผูนํา คือ บุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุด ในการใหหนวยงานดําเนินตามหนทาง
ไปสูเปาหมายที่วางไว 
 4) ผูนํา คือ บุคคลที่ไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนใหเปนผูนํา 
 5) ผูนํา คือ ผูที่ดํารงตําแหนงผูนําในหนวยงานหรือดํารงตําแหนงหวัหนา 
 จากความหมายของผูนําดังกลาว จึงสรุปไดวา ผูนํา คือ ผูที่มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ
กับผูรวมงาน เพื่อโนมนาวจิตใจใหปฏิบัติงานรวมกัน ดวยความพึงพอใจ เต็มใจ ใหการดําเนินงาน
ไปสูเปาหมายที่ไดวางรวมกันอยางมีระเบียบแบบแผน โดยเปนผูรับผิดชอบ เปนผูมีอิทธิพล และ
อํานาจเหนือผูรวมงานในหนวยงาน ผูนําไมจําเปนเสมอไปวาจะตองเปนผูรวมงานหรือผูบริหาร 
แตหัวหนางานหรือผูบริหารตองมีลักษณะการเปนผูนํา กลาวคือ ตองรูจักประสานงาน ควบคุม 
กํากับ นิเทศ ประเมินผลและตัดสินใจ ตองเปนผูที่กลุมใหความเชื่อถือศรัทธา ไววางใจ เปนศูนยรวม
ของพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม 
 2.3.2 ทฤษฎีคณุลักษณะผูนํา 
 แนวความคิดของทฤษฎีนี้เชื่อวา การเปนผูนําขึ้นอยูกับลักษณะบุคคล ซ่ึงอาจจะไดรับ
การถายทอดทางกรรมพันธุ หรือส่ิงแวดลอมก็ได นักวิชาการในกลุมนี้จึงไดพยายามศึกษาวิเคราะห
คุณลักษณะตาง ๆ ของผูนํา เพื่อนําไปสรุปเปนทฤษฎี เชน 
 อริสโตเติล นักปราชญชาวกรีกเชื่อวา ความเปนภาวะผูนําของบุคคลเริ่มตนตั้งแตกําเนิด  
จึงเกิดทฤษฎี The great man theory of Leadership โดยมุงเนนการศึกษาคุณลักษณะทางกาย และทางจิต
ของผูนํา เพือ่อธิบายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกใหเห็นถึงความเปนภาวะผูนํา โดยจําแนกออกเปน 
3 ลักษณะ คือ 
  1) ลักษณะของรางกาย  หมายถึง  รูปราง  ความสงา  น้ําหนัก  แววตา  ซ่ึงจะพบวา
ลักษณะดังกลาวมักปรากฏใหเห็นในผูนําที่ประสบความสําเร็จ 
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  2) ลักษณะทางดานสติปญญา หมายถึง  ความฉลาด  ความรู  ความสามารถ
ในการแกปญหาซ่ึงพบวา  สติปญญามีความสัมพันธกับความเปนภาวะผูนํา  จึงทําใหการยกยองและ
ยอมรับผูมีลักษณะทางสติปญญาสูงกวาบุคคลอื่นในกลุมใหเปนผูนํา 
  3) ลักษณะทางดานบุคลิกภาพ  หมายถึง  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความสามารถ
ในการปรับตัว  ความมีมนุษยสัมพันธ  การเขาสังคม  การเขาใจและการยอมรับผูอื่น  นิสัยและ
ความประพฤติดีรวมทั้งความมีบุคลิกภาพที่โดดเดน  ซ่ึงพบวาคุณลักษณะดังกลาวจะเกิดขึ้นในตัวผูนํา
มากกวาบุคคลอื่น ๆ โดยทั่วไป 
 2.3.3 คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 SEDL (2009, Online) เสนอคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงควรมีลักษณะ 6 ประการ ดงันี ้
  1) มีวิสัยทัศน ผูนําสามารถกําหนดวิสัยทัศนไดอยางชัดเจน  และกระจายวิสัยทัศน 
ใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกรไดเรียนรู  และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางชัดเจนถูกตอง 
  2) มีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ หรือองคกรแหงการเรียนรู  ผูนํา
มีปรัชญาความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ จึงตองนําองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
โดยจัดสภาพบรรยากาศใหทุกคนไดศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง 
  3) การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย  ผูใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
จัดการฝกอบรมตามความตองการและความจําเปนใหขวัญกําลังใจในการทาํงานอยางตอเนื่อง
เปดโอกาสใหบุคลากรแสดงศักยภาพอยางเต็มกําลังความสามารถ 
  4) การสื่อสารและการเปนนักฟงที่ดี ผูนําใชหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิผลคํานึงถึง
ขอมูลขาสารที่เปนประโยชนตอการพัฒนาองคกรเขาใจและยอมรับความคิดเห็นของบุคลากรและ
พรอมรับฟงขอเสนอแนะตลอดเวลา 
  5) การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง  การปฏิบัติงานเนนการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง มีการประเมินผลและรายงานความกาวหนา เพื่อพัฒนางานไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จ   
  6) การใชหลักการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการมีความยืดหยุน และไมเครงครัด
จนเกินไป ในบางครั้งเปดโอกาสใหปฏิบัติงานเกินกรอบหรือนโยบายได ถางานนั้นสามารถพัฒนา
งานในหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2.3.4 ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใดนั้น
ขึ้นอยูกับผูบริหารสถานศึกษา ที่จะแสดงบทบาทและความสามารถในการเปนผูนําทางการศึกษา
โดยเฉพาะการมีความรู ความเขาใจและคุณลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิรูปการศึกษา
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ซ่ึงจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนไปในทิศทางที่เหมาะสมและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นโดยคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยพัฒนาแนวคิดคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ  SEDL (2009,  
Online) ประกอบดวยคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง 6 ดาน คือ การมีวิสัยทัศน การมีความเชื่อวา
องคกรเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ หรือองคกรแหงการเรียนรู การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย  
การสื่อสารและการเปนนักฟงที่ดี การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง และการใชหลักการ
บริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   1) การมีวิสัยทัศน (Vision) 
    วิสัยทัศนหมายถึง  การกําหนดทิศทาง  แนวทาง  และแนวทางที่จะบรรลุเปาหมาย
ในอนาคตขององคกร (ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2545, หนา 256)  หรือเปนการกําหนดความสําเร็จของ
หนวยงานและหาวิธีการ  ขั้นตอนเพื่อใหประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวังนั้น (ชื่นจิตต  แจงเจนกิจ,  
2544, หนา 136)  การมีวิสัยทัศนจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในอนาคต  และอาจเรียกวา  ผูนําวิสัยทัศน (Visionary Leadership) ซ่ึงเปนผูนํารูปแบบใหม  ผูนํา
ตองกําหนดวิสัยทัศนไดอยางชัดเจน  และกระจายวิสัยทัศนใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกร
ไดเรียนรู  และสามารถนําไปปฏิบัติไดชัดเจนถูกตอง  ดังนั้นผูนําจําเปนตองใหการนิเทศ ใหโอกาส
บุคลากรพัฒนาทักษะในการตัดสินใจดานคุณภาพและการพัฒนา  สรางความไววางใจผูนํา และผูนํา
จะคาดเดาสถานการณที่อาจมีอิทธิพลตอการดําเนินงานในอนาคต (สมชาย  เทพแสง และอรจิรา  
เทพแสง, 2549, หนา 157) ทั้งนี้ผูนําที่มุงเนนการเปลี่ยนแปลงจําเปนตองมีวิสัยทัศนท่ีมีประสิทธิผล  
สามารถทําใหบุคลากรและผูปฏิบัติงานยินดีที่จะเปลี่ยนแปลง (ภักดี  เมฆจําเริญ, 2549, หนา 60)  
รวมทั้งการบริหารจัดการเปนไปดวยความทาทายและโอกาสในการเจริญเติบโตในอนาคต ในขณะเดียวกัน
ก็จําเปนตองจัดเตรียมองคกรในการผลิตผลลัพธที่มีประสิทธิภาพอยางพรอมเพรียงในลักษณะ
บูรณาการ  มีการเชื่อมโยงวิสัยทัศนสูเปาหมายที่วางไวและเนนในภาพรวม  ใชความมุงมั่นตั้งใจ  
ที่จะทําใหเกิดผลลัพธที่เปนรูปธรรมขององคกร  ซ่ึงการบริหารและการจัดการนั้น  ผูนําวิสัยทัศน  
ควรคํานึงถึงสวนสําคัญหลัก ๆ ในเรื่องตอไปนี้ (สมชาย  เทพแสง และอรจิรา เทพแสง, 2549, หนา 
158-159) 
  (1) วัตถุประสงค  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  โดยการควบคุม และวิเคราะห
ปญหา  เตรียมเครื่องมือในการทํางาน พัฒนาระบบงาน  และพยายามหาวิธีที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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  (2) เปาหมาย  เปาหมายของภาระหนาที่ใด ๆ หมายถึงการทํางานใหสําเร็จ
ลุลวงไดดวยดี  รูปแบบการควบคุมคุณภาพ  และผลผลิตหรือบริการที่ไดเปรียบทางการแขงขันและ
มีจุดเดนเหนือกวาชัดเจน 
  (3) นโยบาย  ทั้งนี้รูปแบบภาวะผูนําถูกควบคุมโดยนโยบายการทํางานผูนํา
จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของตนใหเขากบัสิทธิและเปาหมายขององคกร  โดยการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูง
จะมีรากฐานมาจากภาวะผูนําวิสัยทัศนที่มีนโยบายชัดเจน มีอํานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ตามสายงาน และมีการควบคุมดูแลปญหาเบื้องตน 
  (4) ระดับทักษะ คือความสามารถและความปรารถนาที่จะแขงขันความรูกับ
เพื่อนรวมงาน  มีอิทธิพลตอระดับการศึกษา  ประสบการณในการทํางานจะทําใหเพิ่มทักษะและ
คุณคาของการบริการ  รวมทั้งเพิ่มประสบการณในการศึกษาแกบุคลากรอีกดวย 
  (5) เทคโนโลยี มีสวนชวยลดเวลาในการทํางานใหสําเร็จ  ซ่ึงผูนําวิสัยทัศน
ใหความสําคัญกับเทคโนโลยเีปนพิเศษ และนํามาใชใหเกดิประโยชนอยางมีคุณคา รวมทั้งมีสวนทาํให
การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ 
  ผูนําวิสัยทัศนมีกระบวนการในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการบริหารและ
การจัดการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ (Kahan Seth, 2009, Online) 
  (1) กําหนดวิสัยทัศน และกระจายวิสัยทัศนใหบุคลากรในองคกรรับทราบถึง
ความฝนหรือจินตภาพขององคกรวาจะดําเนินไปในทิศทางใด (Visioning)  
  (2) การกําหนดแผนที่นําทาง  เพื่อดําเนินไปสูเปาหมาย โดยมีจุดเริ่มตนและ
ชวงเวลาในการเดินทาง รวมทั้งเปาหมายอยางชัดเจน (Mapping) 
  (3) การเดินทางหรือการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว (Journeying) 
  (4) การเรียนรูตลอดเสนทางการเดินทาง ผูนําและบุคลากรตางเรียนรูไปพรอม ๆ กัน 
เพื่อพัฒนาตนเองใหเกิดความกาวหนาและทันสมัยอยูเสมอ (Learning) 
  (5) ใหคําปรึกษาหรือเปนพี่เล้ียงแกปญหาใหกับบุคลากรหรือแนะนํานิเทศ
การดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื่อง (Mentoring) 
  (6) ใหการบริการและอํานวยความสะดวก  ใชภาวะผูนําสนับสนุนบุคลากร
(Leading) 
  (7) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมแกบุคลากรและสนับสนุนให
การดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย (Valuing) 
  ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น  จําเปนตองอาศัยผูนําที่มี
วิสัยทัศนและมุงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาและ
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การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงการปฏิรูปการศึกษา
จะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใดนั้นผูนําการศึกษาหรือผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
ตองดําเนินงานตามหลักการและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  คือยึดโรงเรยีน
เปนศูนยกลางในการตัดสินใจ มุงใหโรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองและคํานึงถึงผลประโยชน
ที่เกิดขึ้นกับผูเรียน การมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของทุกฝาย การกระจายอํานาจดานการบริหารจัดการศึกษา
และความรับผิดชอบตรวจสอบได (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา 1-2) 
ซ่ึงสถานศึกษาจําเปนตองหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของตนเองใหสูงขึ้น  
โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของการบริหารจัดการ การประเมินผล  
การปฏิบัติงาน และการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังนั้นผูบริหารตองมี
วิสัยทัศนหรือเปนผูนําวิสัยทัศนที่สอดคลองกับขอบขายงานและภารกิจที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระจายอํานาจใหสถานศึกษา  หรือผูบริหารควรมีวิสัยทัศนในภารกิจ  ดังนี้ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา 28-29)  
  (1) การวางแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
  (2) การพัฒนาดานวิชาการ 
  (3) การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  (4) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
  (5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
  (6) การวัด  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
  (7) การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  (8) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรยีนรู 
  (9) การนเิทศการศึกษา 
  (10) การแนะแนว 
  (11) การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
  (12) การสงเสริมชุมชนใหมคีวามเขมแข็งทางวิชาการ 
  (13) การประสานงานความรวมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 
  (14) การพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  สรุปไดวา  การมีวิสัยทัศน  หมายถึง  ความสามารถในการกําหนดนโยบาย  
ทิศทาง  และกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาทั้งในดานหลักสูตรสถานศึกษา  การเรียนการสอน  
ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองสภาพการปฏิรูปการศึกษา  และรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต 
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  2) มีความเชื่อวาองคกรแหงการเรียนรูที่สําคัญ หรือองคกรแหงการเรียนรู 
   (1) ความหมายขององคกรแหงการเรียนรู 
   วิชัย วงษใหญ (2542, หนา 9) ไดกลาววา องคกรแหงการเรียนรูเปนองคกร
ที่บุคคลเรียนรูเพิ่มพูนความสามารถอยางตอเนื่อง เพื่อสรางผลงานที่ปรารถนา มีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงองคการอยางตอเนื่อง เปนกระบวนการเชิงประสบการณที่มุงสรางองคความรูที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธของการกระทํา เปนองคการที่สงเสริมรูปแบบการคิดใหม และบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่อง 
รวมทั้งรวมกันเสริมสรางวัฒนธรรมของการคิดอยางเปนระบบ เพื่อชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเรียน 
และผูปฏิบัติงานในองคกร 
   วิโรจน  สารรัตนะ (2546, หนา 11)  ไดกลาววา  องคกรแหงการเรียนรู
เปนองคกรที่สมาชิกในองคกรมีความตื่นตัว และมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อยางตอเนื่องมีความคิดริเร่ิมที่จะสรางสรรคสิ่งแปลกใหมใหเกิดขึ้นกับองคกร มีความสัมพันธ
เพื่อการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกขององคการเอง  โดยภาพรวมแลวถือวาเปนองคกรที่มุงแสวงหา
ความเปนไปไดและโอกาสเพื่อพัฒนาศักยภาพขององคกร 
   วีรวุธ  มาฆะศิรานนท  (2548, หนา 199)  ไดใหความหมายขององคการ
แหงการเรียนรูไววา  หมายถึง  องคการที่ใชการเรียนรูเปนกลยุทธสําคัญในการดําเนินงานบุคลากร 
และองคการทุกระดับ  ตั้งแตระดับบุคคล  หรือองคการ  ซ่ึงเปนการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนองคการ
ไปสูเปาหมายที่กําหนดไว และตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ และ
องคการดังกลาวตองใหการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของสมาชิกทุกคนอยางตอเนื่อง
ทําใหเกิดการพัฒนาองคการและดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
   ปาริชาติ  คุณปลื้ม (2548, หนา 24) ไดใหความหมายไววา  องคกรแหง
การเรียนรูเปนองคกรที่บุคลากรในองคการนั้นมุงมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของตน มีการสรางสรรค
ผลงานใหม ๆ มีการขยายขอบเขตของแบบแผนความคิด หรือสรางแรงบันดาลใจใหม ๆ ใหเกิดขึ้น 
อยูเสมอและเปนที่ซ่ึงสมาชิกขององคการมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
   จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล (2549, หนา 31-32) ไดกลาวไววา องคกรแหงการเรียนรู 
หมายถึง เปนการเพิ่มพูนความสามารถขององคการเพื่อใหบังเกิดการกระทําที่มีประสิทธิผล และ
สรางสรรคผลงานที่ดีกวาอยูเสมอ 
   ดังนั้น  องคกรแหงการเรียนรู  หมายถึง  องคกรที่สมาชิกมีแบบแผน
ในการคิดกระบวนการเรียนรู  การจัดการความรู  การแสวงหาความรู  การสรางความรูใหม  ตลอดจน
มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของตนเองและองคกร  โดยการเรียนรูรวมกัน 
และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการคิดที่เปนระบบ มีการสรางสรรคผลงานใหม ๆ รวมท้ัง
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มีการแกไขขอผิดพลาดและการปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อประสิทธิผลและความสําเร็จของงานอยางตอเนื่อง
  (2) ลักษณะขององคกรแหงการเรียนรู 
    องคกรที่มีการเรียนรูนั้นเปนองคกรที่มีลักษณะการเคลื่อนไหว ยืดหยุน
ไมหยุดนิ่ง  หรือพึงพอใจกับความสําเร็จที่มีอยู  สมาชิกในองคกรตองมีการขวนขวาย และหาความรู
มาแบงปน เผยแพรซ่ึงกันและกันเพื่อพัฒนางานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงมีนักวิชาการ 
ไดกลาวถึงลักษณะขององคกรแหงการเรียนรู  ดังนี้ 
    ภาวัฒน พันธุแพ (2547, หนา 55) ไดกลาววา องคกรแหงการเรียนรูมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
    ก. มีการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เนนถึงคุณคาของการทดลองทําสิ่งใหม ๆ 
มีความคิดริเร่ิมในการสรางนวัตกรรมมีความยืดหยุนในการทํางาน 
    ข. มีการสนับสนุนอยางชัดเจนจากผูบริหารระดับสูง 
    ค. มีกลไกและโครงสรางในการสนับสนุนและชวยเหลือใหบุคลากรทุกคน
ที่ตองการขณะเดียวกัน บุคลากรทุกคนจะไดรับการสนับสนุนใหมีการเสนอความคิด 
    ง. มีการแบงปนขอมูลขาวสารและความรูใหกับบุคลากรทุกคนที่ตองการ
ขณะเดียวกัน บุคลากรทุกคนจะไดรับการสนับสนุนใหมีการนําขอมูลและความรูนั้นไปประยุกตใช
ในการทํางาน 
    จ. มีการสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรในองคกร  เพื่อการเรียนรูของบุคลากร
ทุกระดับ 
    ฉ. มีการมอบหมายอํานาจหนาที่ใหบุคลากรในการแกไขปญหาและการปรับปรุง
วิธีการทํางาน 
    ช. มีการเนนถึงผลการทํางานในระยะสั้น   และระยะยาวขององคกร
อยางเทาเทียมกัน 
    ซ. มีการสงเสริมใหบุคลากรเกิดความปรารถนาอยางแรงกลาในการพัฒนา
และสงเสริมใหเกิดความรูเกี่ยวกับการทํางาน  การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและวิธีการที่จะทําให
บรรลุมุงหมายขององคกร  โดยไมกลัวความลมเหลว 
    ปาริชาติ  คุณปลื้ม  (2548, หนา 28) ไดเสนอวา  องคกรแหงการเรียนรู
ควรมีองคประกอบ  5  ดาน  ดังนี้ 
    ก. มีการเรียนรูอยางตอเนื่องในทุกระดับภายในองคกร  สมาชิกเรียนรูรวมกัน
และถายโอนองคความรูใหเห็นแกกันเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 
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    ข. มีการสรางองคความรูใหเปนศาสตรที่มีความแข็งแกรง  ทั้งดานความรู  
และทฤษฎี  มีการแบงปนความรู  มีการสงผานขอมูลแกกันอยางรวดเร็ว  ดวยเทคโนโลยีอันทันสมัย  
สามารถเผยแพรความรูแกผูที่ตองการใชไดอยางรวดเร็ว 
    ค. สนับสนุนการคิดอยางเปนระบบ  และใหสมาชิกไดเรียนรูวิธีคิดใหม ๆ
เปดโอกาสใหมีการวิพากษวิจารณและอภิปรายกันอยางเปดเผย 
    ง. ใหการสนับสนุนและสรางนวัตกรรมการเรียนรู 
    จ. ใหความสําคัญกับสมาชิกในองคกรโดยยึดคนเปนสําคัญในการเรียนรู 
    ดังนั้น  องคกรแหงการเรียนรูเปนองคกรที่มีการสนับสนุนทางดานการเรียนรู
ใหเกิดขึ้นทุกระดับ  มีการเรียนรูรวมกันโดยมีทั้งบทเรียนที่ผิดพลาด  และประสบความสําเร็จ
ซ่ึงสามารถนําความรูมาปรับปรุง  และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองคกรไดเปนระบบและตอเนื่อง         
การเรียนรูนั้นจะตองเปนไปโดยพรอมเพรียงกันทั้งองคกร  โดยมุงเริ่มตนดวยการเปลี่ยนแปลง
ในความคิด  ภูมิปญญาภายในตัวของแตละคน  และจะตองเปนการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับเวลา  
ความคิด  ความเขาใจของบุคลากรใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แทจริงไปตามแนวทางที่องคกร
ตองการ 
   (3) องคประกอบของความเปนองคกรแหงการเรียนรู 
    เซงเก (Senge, 1990; อางถึงใน ประพิศ  เกษรางกุล, 2552, หนา 48-49) ไดเสนอ
หลักการพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาองคกรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูไว  5  ประการ  ดังนี้ 
    ก. ความคิดเชิงระบบ (System thinking) คือสรางกรอบความคิดซึ่งประกอบดวย  
องคความรู  และกระบวนการคิด  ศึกษาเหตุผลและการคนหาคําตอบอยางมีวิจารณญาณ 
    ข. ความสามารถของบุคคล (Personal  mastery) คือความกระตือรือรน อยากรู  
อยากเห็น อยากทดลองทําสิ่งใหม ๆ สรางวิสัยทัศนแหงตน 
    ค. แบบแผนทางความคิด (Mental  models) คือการรับรูสิ่งตาง ๆ หรือ
ประสบการณทั้งปวงที่เปนรากฐานฝงลึกในตัวบุคคล  มีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง  
เนื่องมาจากการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  และวิสัยทัศน  พัฒนารูปแบบความคิด  ความเชื่อใหม
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
    ง. การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Shared  vision) คือการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู  
แนวคิด  และโลกทัศนของบุคคลในองคกร  เพื่อนําไปสูการเปนวิสัยทัศนหลักรวมกันขององคกร 
    จ. การเรียนรูรวมกันเปนทีม  (Team  building)  คือการเรียนรูที่จะทํางานรวมกัน
เปนทีมของบุคคลในองคกรอยางเปนระบบและสรางสรรค มีการแลกเปลี่ยนความรูของบุคคล  
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ซ่ึงทําใหบุคคลมีความรูเพิ่มพูนขึ้น พัฒนาภูมิปญญาและศักยภาพของทีมงานโดยรวม เพื่องานที่ทํานั้น
บรรลุเปาหมายสูงสุด 
   (4) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
     นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงสถานศึกษาในฐานะเปนองคกรแหงการเรียนรู  
ดังนี้ 
     เคอรดา (Kerka, 1995, p. 46; อางถึงใน ประพิศ เกษรางกุล, 2552, หนา 49)  
ไดกลาวถึงความเปนองคกรแหงการเรียนรูวา สถาบันการศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยพิจารณา
จากคุณลักษณะตอไปนี้ คือ ตองสรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่อง ใชการเรียนรูเพื่อนําไปสูเปาหมาย
ขององคกร เชื่อมโยงการปฏิบัติงานของบุคลากรกับการปฏิบัติงานขององคกรสนับสนุนการคนควา
สืบสวนสอบสวนและการสนทนา ใหบุคลากรแบงปนความรูอยางเปดเผยและกลาเสี่ยง คํานึงถึง
การใชสภาวะปจจุบันเปนฐานของการเปลี่ยนแปลง ตระหนักถึงความสําคัญและปฏิสัมพันธกับ
สภาวะแวดลอม 
     แบรนด (Brandt, 2003, p. 146; อางถึงใน ประพิศ เกษรางกุล, 2552, หนา 49-50)  
ไดกลาวถึงสถานศึกษาที่เปนองคกรแหงการเรียนรูวา  วัฒนธรรมของสถานศึกษานั้นตองเกี่ยวของ
ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพที่ลึกซึ้ง และยั่งยืน ซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จของผูเรียน ปจเจกบุคคลเรียนรู
ไดดีที่สุดเมื่อระบบตาง ๆ มีความหมาย บุคคลมีโอกาสปฏิสัมพันธทางสังคมและสิ่งแวดลอมตางๆ 
ตองสนับสนุนการเรียนรู ในการพิจารณาวาสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้น ควรพิจารณา
จากลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
     ก. องคกรแหงการเรียนรูตองมีโครงสรางที่สนับสนุนพฤติกรรมการเรียนรู
ของบุคคล 
     ข. องคกรแหงการเรียนรูมีเปาหมายที่ทาทายและสามารถทําใหสําเร็จได
ในสถานศึกษา โดยมีเปาหมายที่สําคัญตองเกี่ยวของกับการเรียนรูของนักเรียน 
     ค. สมาชิกในองคกรแหงการเรียนรู สามารถอธิบายขั้นตอนการพัฒนาองคกร
ไดอยางถูกตอง องคกรอาจเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา แตบุคคลสามารถกําหนดการเปลี่ยนแปลง
องคกร และอธิบายสถานะของการเปลี่ยนแปลงนั้นได 
     ง. มีการจัดเก็บขอมูล และกระบวนการที่ใชความรูเปนฐานและใชกระบวนการ
สรางความคิดใหม 
     จ. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับแหลงเรียนรูภายนอกอยูเสมอ 
     ฉ. ตองพิจารณาขอมูลยอนกลับ  ดานผลผลิต  และกระบวนการ 
     ช. มีการปรับปรุงแกไขกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง 
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     ซ. มีวัฒนธรรมที่สนับสนุน ไดแก บรรยากาศเปนมิตร สนับสนุนโอกาสเรียนรู
จากผูอ่ืน 
     ฌ. เปนระบบเปด (Open  system) ที่รับรูความเคลื่อนไหวจากสิ่งแวดลอม
ภายนอก  รวมทั้งเงื่อนไขทางสังคม  การเมือง  และเศรษฐกิจ 
   (5) ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการสรางความเปนองคกร
แหงการเรียนรู 
     ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change  Leadership) เปนรูปแบบของผูนํายุคใหม
ที่สอดคลองกับยุคปฏิรูปการศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและการบริการอยางตอเนื่อง  
(สมหมาย เทพแสง และอรจิรา เทพแสง, 2549, หนา 37) ความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองอาศัยปรัชญาความเชื่อที่วา “สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ
สําหรับนักเรียน” ดังนั้น การพัฒนาสถานศึกษาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู จึงนับวาเปนวิธีการ
ปฏิบัติงานที่บรรลุความเชื่อดังกลาวได อยางไรก็ตามสถานศึกษาจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได 
หากผูบริหารสถานศึกษายังไมเปลี่ยนแปลงบทบาทการบริหารจัดการตนไปสูการเปน “ผูนํา
การเปลี่ยนแปลง” เสียกอน 
     สําหรับขอบขายและภาระงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหกับสถานศึกษานั้น  
ครอบคลุมการบริหารงาน 4 ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
งบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา 1) 
ดังนั้นผูบริหารในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงตองพัฒนาใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของบุคลากรและนักเรียน โดยแสดงความสามารถ และศักยภาพการพัฒนาบุคลากรและนักเรียน  
ดังนี้ 
     ก. ความสามารถในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  ส่ือ  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเรียนรูสําหรับบุคลากรและนักเรียนอยางเพียงพอ 
     ข. ความสามารถในการจัดหา  พัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา  และ
การแสวงหาแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาเพื่อใชเปนสถานศึกษาที่ใหครู  บุคลากรและนักเรียน
ไดเรียนรูรวมกัน 
      ค. ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอม  ภูมิทัศน  และบรรยากาศทั้งภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูของบุคลากรและนักเรียนอยางตอเนื่อง 
     ง. ความสามารถในการยั่วยุ  เสริมแรง  และสรางโอกาสใหบุคลากรและ
นักเรียนเกิดการเรียนรูทั้งดานวิชาการและวิชาชีพอยางหลากหลายและเปนระบบ 
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     จ. ความสามารถในการจัดหามาตรการและวิธีการใหทุกคนไดพัฒนาตนเอง  
โดยการศึกษาหาความรู  สืบคนขอมูลจากสื่อ  เทคโนโลยี  และอินเทอรเน็ต  อยางตอเนื่อง
และหลากหลาย 
   สรุปไดวา การมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ หรือองคกร
แหงการเรียนรู หมายถึง ความสามารถในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ นวัตกรรม และจัดหา
แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา และการแสวงหาแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาเพื่อใชเปนสถานที่
ใหครู บุคลากร และนักเรียนไดเรียนรู รวมถึงการจัดสภาพบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ใหเอื้อตอการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
  3) การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย 
   ทรัพยากรมนษุย นับวามีความสําคัญสูงสุด เพราะมนุษยเปนผูใชทรัพยากรอื่น ๆ 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในวันขางหนา จะเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญ ๆ 4 ประเด็น ไดแก การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (จุฑา  เทียนไทย, 2550, หนา 208) ดังนั้น  
องคกรทุกองคกรจึงตองเตรียมพฒันาทรัพยากรมนุษยในอนาคตโดยมองที่การเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ดาน 
ขางตนที่ตองเกิดขึ้นอยางแนนอน หนวยงานทั้งหลายตองใหความสําคัญและเห็นคุณคาของ
ทรัพยากรมนุษย  ซ่ึงตองมีการเตรียมพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานกับองคกร
ไดอยางเหมาะสมและมีระสิทธิภาพสูงสุด  ดังนั้น  จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาหนวยงานหรือ
องคกร  โดยเฉพาะการพัฒนาบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย  ซึงเปนผูปฏิบัติงานดวยเทคนิค  วิธีการ
ที่หลากหลาย  มีนักวิชาการหลายทานเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกร
ไวดังนี้ 

 สมยศ  นาวีการ (2546, หนา 341-342) ไดกลาววา องคกรจําเปนตองเนนคุณคา
ของทรัพยากรมนุษย และใหความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาองคกร
ไปพรอม  ๆ กัน  โดยมีความมุงหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลใหเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานรวมทั้ง ปรับปรุงและพัฒนาองคกรใหสามารถแขงขันกับสภาวการณตาง ๆ ได
อยางดีที่สุด 

 จุฑา  เทียนไทย (2550, หนา 233-234) ไดกลาววา องคกรทุกองคกรตองให
ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย และปรับตัวใหเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
องคกรทางการศึกษา ยิ่งมีความจําเปนที่จะตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
ทั้งในดานวิชาการ และทักษะวิชาชีพช้ันสูง ใหกับนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงเปนผลผลิตทางการศึกษา
และเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ 
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 วิรัช  สงวนวงศวาน (2546, หนา 125-126) ไดกลาววา องคกรที่เนนความสําคัญ
ของการจัดการทรัพยากรมนุษย  อาจใชวิธีการปฏิบัติงานที่มุงใหเกิดผลผลิตสูง (High-performance 
Work Practices) ซึ่งมีหลายวิธี และตางมีเปาหมายมุงเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพิ่มแรงจูงใจ ลดการทํางานแบบเฉื่อยชา รักษาบุคลากร
ที่มีคุณภาพใหอยูในองคกร และพัฒนาบุคลากรที่ดอยคุณภาพใหมีศักยภาพสูงขึ้น 

 สําหรับองคกรสมัยใหม  จําเปนอยางยิ่งที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตองใหความสําคัญ
ของทรัพยากรมนุษย และพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหยั่งยืน ซ่ึงองคกรที่ใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย  
จะมีกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย ดังนี้ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2545, หนา 294)  

 (1) การคัดเลือกบุคลากรใหไดคุณภาพ  ครอบคลุมถึง  การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การสรรหา และการคัดเลือก 

 (2) การใหความรูและทักษะแกบุคลากร  ครอบคลุมถึง  การปฐมนิเทศ และ
การฝกอบรมบุคลากร เพื่อใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 

 (3) การรักษาบุคลากรที่ดีใหอยูกับองคกร  ครอบคลุมถึง  การประเมินผล
การปฏิบัติงาน  การจายคาตอบแทนและสิทธิประโยชน  และการพัฒนาอาชีพใหกับบุคลากร 

 ผูบริหารการศึกษา ในฐานะผูนําองคกรและผูนําการเปลี่ยนแปลง  จําเปนตอง
ใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เชนเดียวกับผูบริหารธุรกิจ   ทั้งนี้ เนื่องจาก
ทรัพยากรมนุษยนับวาเปนกลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ  และนําไปสูความสําเร็จ
ขององคกรในที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญกับครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
ในสถานศึกษาที่จะเติบโดเปนผูใหญและเปนพลเมืองที่ดีของสังคมในอนาคตตอไป ดังนั้น การเนน
คุณคาของทรัพยากรมนุษยของผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งไดสังเคราะหจากแนวคิดของนักวิชาการ
หลายทาน (จุฑา เทียนไทย, 2550, หนา 233-240, วิรัช สงวนวงศวาน, 2546, หนา 126-127, และ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2545, หนา 128-132) จะสะทอนใหเห็นพฤติกรรมดังตอไปนี้ 

  (1) ผูนําการเปลี่ยนแปลงยอมรับวามนุษยมีความแตกตางกัน และทุกคน
ตางมีศักยภาพในตนเอง  และสามารถดึงศักยภาพเหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชนได 

  (2) ผูนําการเปลี่ยนแปลงเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพมนุษย และ
เชื่อวามนุษยทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาได 

  (3) ผูบริหารมอบหมายใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามความรู 
ความสามารถ ทักษะความถนัด และความสนใจ ตรงตามวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษาและประสบการณ
การทํางาน รวมทั้งมอบหมายงานพิเศษใหปฏิบัติตามประสบการณ และความเหมาะสม 
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  (4) ผูบริหารจัดฝกอบรม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
ความตองการและความจําเปนเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับงานที่ไดรับมอบหมายซึ่งอาจใชวิธีการฝกอบรมดังนี้ 

  ก. การฝกอบรมโดยใหลงมือปฏิบัติงาน  การหมุนเวียนงาน  การแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูชวย การเลื่อนตําแหนงชั่วคราว การสอนงาน เปนตน 

  ข. การฝกอบรมภายในและภายนอกองคกรที่มีการกําหนดหลักสูตร เชน    
การฝกอบรมการเปนผูนํา การเผชิญหนา การประชุมอภิปราย การฝกอบรมพิเศษ เปนตน 

  (5) ผูบริหารใหคําแนะนํา นิเทศ กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือ
การปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

  (6) ผูบริหารเสริมแรงและสรางขวัญกําลังใจในการทํางานใหกับบุคลากร
อยางตอเนื่อง 

  (7) ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงศักยภาพอยางเต็มกําลังความสามารถ
และใหอิสรเสรีภาพในการปฏิบัติงานในขอบเขตที่เหมาะสม ลดความกดดัน และยืดหยุนโดยมีเปาหมาย
ที่ผลสําเร็จของงานนั้นมากกวากระบวนการควบคุม 
  สรุปไดวา การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย หมายถึง ความสามารถในการพัฒนาครู 
และนักเรียนใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานสอนและการเรียนรู ใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร และนักเรียนตามความตองการ 
และจําเปนดวยวิธีการที่หลากหลาย เปดโอกาสใหบุคลากรและนักเรียนแสดงความรู ความสามารถ
และศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ รวมทั้งใหขวัญกําลังใจในการทํางาน
อยางตอเนื่อง 
   4) การสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี 

 (1) ความหมายของการสื่อสาร แมวาการสื่อสารจะไดประยุกตเขาไปในการจัดการ
ทุกขั้นตอนแลวก็ตาม แตการสื่อสารก็ยังมีความสําคัญตอการบริหารจัดการอีกดวย การสื่อสาร หมายถึง  
การเคลื่อนยายขอมูลขาวสารจากผูสงไปยังผูรับสารดวยขอมูลขาวสารที่ทําใหผูรับเขาใจ (ศิริวรรณ  
เสรีรัตน, 2545, หนา 283) หรือการส่ือสาร หมายถึง การถายโอนการทําความเขาใจในความหมาย  
ดังนั้น การสื่อสารจะประสบความสําเร็จก็ตอเมื่อสามารถสงตอความหมายและผูรับเกิดความเขาใจ
อยางถูกตอง การสื่อสารอาจมีลักษณะเปนการสื่อสารระหวางบุคคล เปนเครือขายในองคกรหรือ
ที่เรียกวา การสารขององคกร (วิรัช  สงวนวงศวาน, 2546, หนา 115) 
   (2) ความสําคัญของการสื่อสาร การสื่อสารนับวามีความสําคัญอยางยิ่งในการชวย
สนับสนุนและถายทอดความคิดซึ่งไดรับการยอมรับมาชานาน โดยการสื่อสารเปนส่ิงที่บุคคลสามารถ
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เชื่อมโยงเขาดวยกันในองคกรเพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค ส่ิงเหลานี้เปนหนาที่พื้นฐาน
ของการสื่อสาร เนื่องจากกิจกรรมของกลุมจะไมมีทางเกิดขึ้นได ถาปราศจากการสื่อสาร เพราะวา
การปฏิบัติงานรวมกันและการแลกเปลี่ยนไมสามารถบังเกิดผลขึ้นได 
   (3) กระบวนการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารอยางงายประกอบไปดวยผูสง การสง
ขอมูลขาวสารผานชองทางที่ไดเลือกไวแลว และผูรับสาร ทั้งการสื่อสารระหวางบุคคล และการสื่อสาร
แบบทางเดียวและสองทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (สมคิด บางโม, 2546, หนา 429-430) 
    ก. ผูสงขาวสาร การสื่อสารเริ่มจากผูสงเปนผูคิดหรือมีความคิดซึ่งจะแปลขอความ
เปนรหัส ที่สามารถทําใหผูรับและผูสงเขาใจได การแปลขอความเปนรหัสทําไดหลายวิธี เชน 
การแปลความคิดเปนภาษาคอมพิวเตอร หรือการแปลขอความเปนรหัสขาวสารที่คิดออกมาเปน
ภาษาอังกฤษ เปนตน 
    ข. การใชชองทางในการสงขาวสาร ขอมูลขาวสารถูกสงออกไปตามชองทาง
ซ่ึงเชื่อมโยงกันระหวางผูสงกับผูรับ ขาวสารอาจเปนคําพดูหรือภาษาเขียน และขาวสารจะถูกสงผาน
บันทึกขอความ คอมพิวเตอร โทรศัพท โทรสาร หรือโทรทัศน ซ่ึงสามารถแสดงออกในลักษณะทาทาง
หรือหลักฐานอื่นๆ 
    ค. ผูรับขาวสาร ผูรับขาวสารมีความพรอมที่จะรับขาวสารโดยสามารถถอดรหัส
เปนความคิด หรือเปนขอความ ภาษาที่สามารถสรางความเขาใจได 
   (4) อุปสรรคของการสื่อสารระหวางบุคคลอยางมีประสิทธิภาพซึ่ง วิรัช สงวนวงศวาน 
(2546, หนา 118-119) ไดเสนอไวดังนี้ 
    ก. การกรองขอมูลใหบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง โดยอาจมีเจตนาเอาใจ
ผูบังคับบัญชา องคกรที่มีบังคับบัญชายาวตองผานความเห็นจากหลายระดับ โอกาสที่ขาวสารขอมูล
จะผิดเพี้ยนไปจากความจริงยอมมีมากขึ้น การสื่อสารโดยตรงระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
เชน การสงโดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส จะชวยแกปญหานี้ไดมาก 
    ข. การเลือกรับขอมูลขาวสาร คือการที่บุคคลเลือกรับหรือตีความขอมูลขาวสาร
ที่ไดรับอยางมีอคติ  ตามความสนใจ ภูมิหลัง ประสบการณ และทัศนคติของตนเอง 
    ค. อารมณความรูสึก อารมณของผูรับขาวสารในขณะที่ไดรับขาวสาร 
จะมีผลตอการตีความขาวสารที่ไดรับตางกัน เชน ขณะกําลังดีใจ หรือเสียใจ จะมีความรูสึกตอ
ขาวสารไมเหมือนกัน 
    ง. การไดรับขอมูลขาวสารมากเกินไป ทําใหเกินความสามารถในการรับขาวสาร 
ทําใหตองรับรูรับทราบเฉพาะบางขาวสาร บางขอมูลท่ีมีความสําคัญอาจถูกละเลยผานขามไป หรือ
ขาวสารอาจถูกลืมเลือนไป ซ่ึงอาจเปนขอมูลขาวสารที่สําคัญตอการตัดสินใจ 
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   จ. การตอตาน เมื่อผู รับขาวสารรูสึกวาขาวนั้นกระทบตอตนในทางลบ
ก็เกิดปฏิกิริยาตอตาน ไมพยายามเขาใจ หรือรับรูขาวสารนั้น ทําใหเปนอุปสรรคตอการสื่อสารได 
   ฉ. ปญหาของภาษา การสื่อสารระหวางผูคนที่แมจะเปนชนชาติเดียวกัน
แตแตกตางกันที่วัย การศึกษา และวัฒนธรรม ก็อาจมีทักษะและความเขาใจในเรื่องภาษาตางกัน
ในองคกรที่มีบุคลากรจากหลายเชื้อชาติ ชนชาติ ปญหาก็อาจเกิดขึ้นไดมาก หรือแตละฝายอาจมี
ภาษาเฉพาะเปนของกลุมตน เมื่อส่ือสารกับฝายอ่ืน ๆ ก็อาจทําใหเกิดปญหาได 
   ช. วัฒนธรรมประจําชาติ ชาติตาง ๆ จะมีวัฒนธรรมของตนเอง ชนชาติตาง ๆ
ที่ส่ือสารกันอาจเปนอุปสรรคตอความเขาใจกัน หากมิไดมีการศึกษา และทําความเขาใจใหถองแท 
   (5) วิธีการแกไขอุปสรรคของการสื่อสารระหวางบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ
ซ่ึง  วิรัช สงวนวงศวาน (2546, หนา 119) ไดเสนอไวดังนี้ 
   ก. การใหโอกาสผูรับขาวสารโตตอบขอมูล 
   ข. การใชภาษางาย ๆ 
   ค. การตั้งใจรับฟง 
   ง. การระงับอารมณ หรือความรูสึก 
   จ. สังเกตอากัปกิริยาของคูสนทนา 
  สําหรับผูบริหารการศึกษาหรือผูนําการเปลี่ยนแปลง  ควรมีความสามารถ
ในการสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพการทํางานตองอาศัย
หลักการประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดความเขาใจและชวยสรางทัศนคติที่ดีตอการทํางานและหนวยงาน    
เพื่อใหทุกคนยอมรับและศรัทธาหนวยงาน (สมชาย เทพแสง และอรจิรา เทพแสง, 2549, หนา 19)           
การสื่อสารที่ดีที่สุดคือ การพูดคุยเจรจาแบบปากตอปาก เพื่อใหเห็นถึงบุคลิกภาพ ความรูสึก
ที่จริงใจตอกัน และสามารถโตตอบขอมูลขาวสารแบบสองทางไดทันที ดังนั้นผูนําจึงตองมีความสามารถ
ในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีวาทศิลป สามารถพูดจูงใจได ออนนอมและ
ใชภาษาที่สละสลวย เหมาะสมกับการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี จากการสังเคราะห 
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร และการเปนผูฟงที่ดีสําหรับผูนําองคกรนั้น สรุปไดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 
2545, หนา 290-293, และวิรัช สงวนวงศวาน, 2546, หนา 120-121) 
  (1) ผูนํามีการวางแผนสําหรับการสื่อสาร ทั้งนี้การวางแผนลวงหนาและกําหนด
จุดมุงหมายของขาวสารไวลวงหนา จะทําใหผูบริหารตองเลือกชองทางและเวลาที่เหมาะสม 
จะสามารถสรางความเขาใจ และลดการตอตานการเปลี่ยนแปลงได 
  (2) ผูนําไมบิดเบือนความหมายของการสื่อสาร โดยผูบริหารสื่อสารอยางตรงไปตรงมา
ตามวัตถุประสงคที่ตองการสื่อสาร ไมใชภาษาที่ซับซอน และกอใหเกิดการบิเบือนของขอมูลขาวสาร 
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  (3) ผูนําขอมูลขาวสารมีคุณภาพ โดยที่ขาวสารนั้นมีเนื้อหาสาระที่จะทําใหเกิด
ความชัดเจนขึ้นในตัวผูสงขาวสาร ก็จะมีผลตอขาวสารที่ถูกแสดงออกมา โดยไมกอใหเกิดความผิดพลาด
ในการสื่อสารระหวางกัน 
  (4) การฟงที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยที่ผูบริหารตองแสดงบทบาทในฐานะ    
ผูส่ือสารและผูรับสารที่ดี การสื่อสารที่ดีจําเปนตองเปดโอกาสใหผูฟงหรือผูรับสารมีการโตตอบ
ขอมูลดวย จึงจะรียกไดวามีการสื่อสารแบบสองทาง และเกิดปฏิสัมพันธอันดีระหวางการสื่อสารดวย 
  (5) ผูนําใชหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิผล และแสดงบทบาททั้งในฐานะการสงสาร 
และผูรับสารอยางเหมาะสม 
  (6) ผูนําคํานึงถึงขอมูลขาวที่เปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร เขาใจและยอมรับ
ความคิดเห็นของบุคลากรและพรอมรับฟงขอเสนอแนะตลอดเวลา 
  สรุปไดวา การสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารของ
ผูนําที่มีประสิทธิภาพ สรางความเขาใจอันดีระหวางผูนําและผูรวมงาน คํานึงถึงการสื่อสารขอมูล
ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร เขาใจและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ และ
รับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตลอดเวลา 
  5) การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง 
  การปฏิบัติงานที่ดีจําเปนตองมีการวางแผน เพราะการวางแผนเปนกระบวนการ
ในการกําหนดเปาหมายขององคกร การกําหนดกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และการกําหนดแผนยอย  
เพื่อประสานงานขององคกรโดยรวม การวางแผนจึงเกี่ยวของทั้งผลลัพธคือ เปาหมายหรือส่ิงที่
ตองการจะทํา และวิธีการปฏิบัติ (วิรัช สงวนวงศวาน, 2546, หนา 60) ทั้งนี้การวางแผนมีจุดประสงค
เพื่อชวยกําหนดทิศทาง ลดความไมแนนอน ลดความซ้ําซอนและความสิ้นเปลืองในการทํางาน  
และแผนยังชวยกําหนดมาตรฐานในการควบคุม เพื่อใหผูบริหารเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ
เปาหมายไดอยางถูกตอง (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2545, หนา 101-103) ไดกลาววา การนําแผนปฏิบัติงานนั้น
จําเปนตองใชแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ หรืออาจกลาวไดวา เปนการตัดสินใจและลงมือดําเนินการ
ปฏิบัติของผูบริหารในระยะยาว การจัดการเชิงกลยุทธจําเปนตองอาศัยกระบวนการจัดการที่เปนพื้นฐาน
ขององคกรไดแก การวางแผน การจัดการองคกร การนําไปปฏิบัติ และการควบคุม รวมทั้งประเมินผล
การทํางาน และปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติ
ดังนี้ (สมคิด  บางโม, 2546, หนา 468-469)   
  (1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน นับวาเปนกระบวนการของการประเมินผลบุคลากร
อยางเปนระบบ ซึ่งเกี่ยวของกับจุดแข็ง จุดออนในการทํางานของบุคลากรแตละคน รวมทั้ง
การหาแนวทางที่ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานเหลานั้นใหดีขึ้น หรืออาจหมายถึง เปนกระบวนการ
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ของการสังเกต และการประเมินคาผลการปฏิบัติงาน ทําการบันทึกการประเมิน และการจัดหาขอมูล
ปอนกลับไปสูบุคลากรเอง โดยผูบริหารสามารถเลือกวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ไดหลายวิธี ดังนี้ (วิรัช สงวนวงศวาน, 2546, หนา 135-136) 
    ก. Written Essays คือ เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผูประเมิน
จะเขียนขอความเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน และผลการปฏิบัติงานของผูถูกประเมิน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน 
    ข. Critical Incidents คือวิธีการประเมินผลที่มุงเนนพฤติกรรมการทํางานที่สําคัญ 
และมีผลตอความมีประสิทธิภาพและไรประสิทธิภาพของงาน โดยผูประเมินจะชี้พฤติกรรม
ของผูถูกประเมินในการทํางานที่ผานมาวาพฤติกรรมมีผลตอประสิทธิภาพของงาน 
    ค. Graphic Rating Scale คือ วิธีประเมินที่นิยมและใชมาแตดั้งเดิมโดยการระบุ
พฤติกรรมที่จะทําการประเมิน เชน ปริมาณและคุณภาพของงาน ความรู ความสามารถในการทํางาน 
ความรวมมือ อาจมีระดับคะแนนจากต่ําสุดจาก 1 คะแนน ไปจนถึงสูงสุด 5 คะแนน 
    ง. Behaviorally Anchored Rating Scale (BARS) เปนวิธีประเมินที่ปจจุบันนิยมมาก 
เปนการนําเอาวิธีการประเมินตาม ข. และ ค. มาใชรวมกัน คือ ผูประเมินจะใชคะแนนกับพฤติกรรม
ของผูประเมินโดยพฤติกรรมที่นํามาประเมินจะเปนพฤติกรรมจริง ๆ ของผูถูกประเมินในการทํางาน
ที่ผาน 
    จ. Multiple Comparison เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติงานของผูถูกประเมินกับผูปฏิบัติงานคน  แบงเปน 3  แบบคือ Group Order Ranking  
เปนการเปรียบเทียบการทํางานวาอยูในกลุมยอยกลุมใด Individual  Ranking เปนการกําหนดลําดับ
ของผูถูกประเมินเปรียบเทียบกับผูปฏิบัติงานทั้งหมด และ Pair Comparison เปนการเปรียบเทียบ
การปฏิบัติงานของผูถูกประเมินกับผูปฏิบัติงานรายบุคคลทีละคน หรือเปนคู ๆ  กับเพื่อนรวมงานคนอื่น ๆ  
โดยประเมินวา ผูถูกประเมินดีกวาหรือดอยกวาผูที่มาเปรียบเทียบหรือไม และจะไดรับคะแนนวา
ดีกวากี่คะแนน หรือดอยกวากี่คะแนน 
    ฉ. Objectives คือ ผลการปฏิบัติงานโดยใชหลักการและวัตถุประสงคของงาน
เปนหลัก เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้งผูบริหาร และผูปฏิบัติงานรวมกันในเปาหมาย 
หรือวัตถุประสงคที่ไดรับมอบหมายวามีผลสําเร็จมากนอยเพียงใด 
    ช. 360 Degree Feedback เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผูประเมิน คือ 
ผูเกี่ยวของกับผูถูกประเมินจากทุกฝาย หรือรอบตัวผูถูกประเมิน วิธีนี้แมจะเหมาะสมกับการไดความเห็น
หรือขอมูลจากทุกฝายแตก็ไมเหมาะสมกับการนํามาประกอบการเลื่อนเงินเดือนหรือตําแหนง เนื่องจาก



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 

47

แตละฝายที่มองนั้นจะมองหรือประเมินเฉพาะจากพฤติกรรมที่ปฏิบัติตอตนเองอาจไมไดพิจารณา
ความสามารถของผูถูกประเมินในสวนที่เปนประโยชนโดยรวมขององคกร 
  (2) การประเมินผลและรายงานผลความกาวหนา ทั้งนี้บุคลากรหรือผูปฏิบัติงาน
จําเปนตองไดรับการประเมินผลจากผูบังคับบัญชาตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากร
ไดรูถึงศักยภาพการทํางาน ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของตน และใชเปนขอมูลสําหรับ
การพัฒนาศักยภาพใหยั่งยืน หรือพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยผูปฏิบัติงานตองพัฒนางาน และรายงานผล
ความกาวหนาของการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเปนระยะ เพื่อพัฒนางานไปสูเปาหมาย
แหงความสําเร็จขององคกร 
  (3) ปญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูบริหารจําเปนตองดําเนินงานประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในเชิงสรางสรรค ไมตําหนิอยางเปนทางการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
พวกเขา ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานควรเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจําวัน นอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลงแบบประเมิน หรือความลําเอียงของผูประเมิน ยอมนํามาซึ่งปญหาและอาจสงผล
กระทบตอการดําเนินงานขององคกร 
  (4) การปฏิบัติงานเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ไมวาองคกรจะมีขนาดเล็กหรือ
ใหญเพียงใด แมจะมีการวางแผนงาน การจัดการเชิงกลยุทธ และควบคุมดีเพียงใด หากขาดการปรับปรุง
และพัฒนางานอยางตอเนื่อง ก็ไมอาจทําใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมายได หรือไมสามารถ
รักษาความสําเร็จนั้นไวไดอยางยั่งยืน ไมวาองคกรจะบริหารจัดการลักษณะเชิงรุก การบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ หรือการบริหารจัดการองคกรแบบปกติตามวงจรคุณภาพ หรือวงจรเดมิ่ง (PDCA) 
ที่ประกอบไปดวย P คือการวางแผน D คือการปฏิบัติตามแผน C  คือตรวจสอบและประเมินผล และ A 
คือการปรับปรุงพัฒนางาน ซ่ึงขั้นตอน A นี้นับวามีความสําคัญและสงผลตอคุณภาพขององคกร และ
ผลผลิตของงานที่ปฏิบัติไดดีขึ้นอยูเสมอ 
  ผูบริหารการศึกษาหรือผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ก็สามารถใชหลักการ
เดียวกันนี้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการบริหาร
จัดการดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป โดยใชระบบการจัดการคุณภาพ
ตามวงจรเดมิ่ง (PDCA) และการปฏิบัติงานที่เนนการปรับปรุงงานอยางตอเนื่องมีการประเมินผล
และรายงานความกาวหนา เพื่อพัฒนางานไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จขององคกรสูงสุด ซ่ึงสามารถ
ใชวิธีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางหลากหลาย
วิธีการ และสามารถปรับใชใหเหมาะสมกับแตละบุคคลหรือสถานการณได 
  สรุปไดวา การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง หมายถึง ความสามารถ
ในการดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา 4 งาน ไดแก งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ 
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และงานบริหารทั่วไป โดยใชหลักวงจรคุณภาพ หรือ PDCA การปฏิบัติงานที่เนนการปรับปรุง และ
พัฒนาอยางเปนระบบ สม่ําเสมอ และตอเนื่อง มีการประเมินผลและรายงานความกาวหนา
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 
  6) การใชหลักการบริหารความเสี่ยง  
    การใชหลักการบริหารความเสี่ยง หรือ Risk Management มักใชในวงการธุรกิจ 
หรือองคกรที่มุงแสวงหากําไร (Profit  Organization)  มากกวาองคกรไมแสวงหากําไร (Non  profit 
Organization) หรือองคกรสาธารณะ (Public Organization) (ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2545, หนา 299) 
การบริหารความเสี่ยงนี้เกี่ยวกับการตัดสินใจวาจะดําเนินการธุรกิจหรือไม  จะตองเสี่ยงกับการขาดทุน
หรือไดกําไรมากนอยเพียงใด ซึ่งตองอาศัยปจจัยทางดานการตลาด และการลงทุนเปนพื้นฐาน 
การตัดสินใจ รวมทั้งการมีขอมูลและสารสนเทศที่เพียงพอ และเปนปจจุบันประกอบการตัดสินใจ
หรือเส่ียงที่จะลงทุนหรือดําเนินการประกอบธุรกิจเหลานั้น (ชื่นจิต แจงเจนกิจ, 2544, หนา 253) ดังนั้น
การบริหารความเสี่ยง จึงหมายถึง การตัดสินใจดําเนินกิจการทางธุรกิจที่มีโอกาสคุมทุนและขาดทุน  
ไมสามารถสรางกําไรไดตามที่คาดหวัง  และการตัดสินใจในการบริหารความเสี่ยง ตองใชขอมูล
และสารสนเทศที่เพียงพอ ทันสมัย และเปนปจจุบัน เพื่อใชประกอบการตัดสินใจที่จะเสี่ยงไดกําไร 
หรือขาดทุน (วิรัช สงวนวงศวาน, 2546, หนา 255) ดังนั้นผูบริหารจึงใชหลักความคุมทุนมาประกอบ 
การบริหารความเสี่ยงเปนหลัก และอาศัยการตัดสินใจที่ถูกตอง แมนยํา ไมผิดพลาด จึงจะทําให
การบริหารความเสี่ยงประสบผลสําเร็จ สามารถสรางกําไร หรือเพิ่มคุณคาของธุรกิจได 
   สําหรับองคกรทางการศึกษา ซ่ึงเปนองคกรที่ไมแสวงกําไร หรือองคกรสาธารณะ
ที่มุงจัดการศึกษาใหกับเยาวชน ไมไดประกอบธุรกิจแตประการใด ดังนั้นการนําหลักการบริหาร
ความเสี่ยงมาใชในวงการศึกษา จึงเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพของ
การบริหารจัดการตามภารกิจของสถานศึกษา ในดานการบริหารวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และ
การบริหารทั่วไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา 1-2) นอกจากนี้ 
ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษายิ่งตองใชหลักการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) ในการบริหารจัดการในฐานะที่สถานศึกษาเปนนิติบุคคล (Autonomy School) 
ซ่ึงรองรับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่ไดรับการกระจายมาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นเมื่อสถานศึกษามีอํานาจและหนาที่จัดการศึกษาในฐานะนิติบุคคล  
จึงจําเปนตองพิจารณาดําเนินงานดานตาง ๆ ภายใตกฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ 
โดยใชหลักการบริหารความเสี่ยงประกอบการตัดสินใจบนฐานขอมูลสารสนเทศใหมากที่สุดเพราะ
ผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยงนั้นอาจเปนไปในทิศทางที่ตองการ หรือไมพึงประสงคก็ได
ซ่ึงผูบริหารตองรับผิดชอบทุกกรณี อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดผลงานการบริหารความเสี่ยง



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 

49

เปนไปตามความคาดหวังขององคกร ผูบริหารหรือผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  จึงควรยึดหลัก
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนไปตามความคาดหวังขององคกร ผูบริหารหรือผูนําการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาจึงควรยึดหลักในการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาระงานของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 
ซึ่งผูวิจัยไดสรุปประเด็นจากแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสําหรับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา 3-26)  
ดังนี้ 

  (1) การบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจมีความยดืหยุน ไมตึงและไมหยอนเกนิไป 
  (2) บรรยากาศในการทํางานเปนแบบเปด ไมเครงครัดจนเกินไป ใหอิสรเสรีภาพ
ในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตที่เหมาะสม 
  (3) เปดโอกาสใหปฏิบัติงานเกินกรอบหรือนโยบายได ถางานนั้นสามารถพัฒนา
งานในหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
  (4) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มุงสงผลการปฏิบัติงานทางบวกมากกวาทางลบ 
สําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูของผูเรียนมากกวาผลประโยชนดานอื่น ๆ 
  (5) การพัฒนาการศึกษาสามารถใชวิธีการที่หลากหลาย หากเปนวิธีการที่อาจเพิ่ม
คุณภาพหรือแกปญหาการบริหารจัดการไดดีกวาวิธีเดิม ๆ 
 สรุปไดวา การใชหลักการบริหารความเสี่ยง หมายถึง ความสามารถในการจัดการภารกิจ
ของสถานศึกษาที่มีความยืดหยุน ไมเครงครัดจนเกินไป ใหอิสรเสรีภาพแกครูและบุคลากร
ในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตที่เหมาะสม บางครั้งเปดโอกาสใหครูและบุคลากรปฏิบัตินอกกรอบ
หรือนโยบายได หากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
  

 2.4.1 ความหมายของการบริหารงานวชิาการ 
 งานวิชาการเปนงานหลักและเกีย่วของกับทุกกิจกรรมในสถานศึกษา โดยมีจุดหมายให
ไปสูการมีคุณภาพของการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเปนจดุมุงหมายของสถานศึกษา นักการศึกษาได
ใหความหมายของการบริหารงานวิชาการไวแตกตางกัน ดังนี ้
 อําภา บุญชวย (2537, หนา 2) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตรและการสอน ผูศึกษาตองใชความพยายามและสามารถเปนอยางมากในการนําคณะครูและ
ผูเกี่ยวของ เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร 
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  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2539, หนา 2) กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง 
การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียน
การสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 
 กมล ภูประเสริฐ (2545, หนา 5 – 6) กลาววา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา หมายถึง 
การบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเปนเปาหมายสูงสุดในภารกิจของสถานศึกษา
ซ่ึงคุณภาพการศึกษาที่คาดหวัง คือ คุณสมบัติอันพึงประสงคที่จะเกิดขึ้นแกผูเรียน ไดแก ความรู
ความเขาใจ ความคิด ทักษะ ความสามารถ สุขภาพกาย สุขภาพจิต และคุณลักษณะในดานบุคลิกภาพ 
คานิยม คุณธรรม จริยธรรม 
 วรรณชุรีย  เกิดมงคล (2551, หนา 23) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรม
ทุกชนิดที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ  
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ คือ กระบวนการบริหารในกิจกรรมตาง ๆ ที่สถานศึกษา
จัดขึ้น ซ่ึงสงผลทั้งโดยตรงและโดยออมตอผูเรียน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุง สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพมาตรฐานไดตามเจตนารมณของการศึกษาใหมากที่สุด 
 2.4.2 ความสําคัญของการบริหารงานวชิาการ 
 อุทัย บุญประเสริฐ (2540, หนา 25) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวา งานวิชาการ
เปนงานหลัก เปนงานที่ใหญที่สุดของระบบ เปนงานที่เปนหัวใจของสถานศึกษา และมีหลักสูตร
ซ่ึงเปนสวนที่สําคัญที่สุดของงานวิชาการ ที่จะตอบสนองและสนับสนุนงานวิชาการใหไดผลผลิต
ที่มีคุณภาพ 
 รัตนศักดิ์ มณีรัตน (2540, หนา 22) ไดกลาววา งานวิชาการเปนงานหลักที่สําคัญที่สุด
ในการบริหารงานโรงเรียน เพราะผลที่เกิดจากงานวิชาการสงผลตอตัวนักเรียนโดยตรง สวนอื่น ๆ นั้น
เปนงานที่มาสนับสนุนใหงานดานวิชาการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 พิชัย เสงี่ยมจิตต (2541, หนา 4) กลาววา การบริหารงานวิชาการมีความสําคัญอยางยิ่งและ
จดัวาเปนงานหลักในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษาเปนการวางพื้นฐาน
ในการพัฒนาคน ใหสามารถแสวงหาความรู กาวมั่นทันโลก สามารถปรับตัวอยูไดอยางมีความสุข 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2539, หนา 1) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวา 
การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด
มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตร
การจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเปนหัวใจของสถานศึกษา 
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 กมล ภูประเสริฐ (2545, หนา 6 ) กลาววา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
เปนการพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณภาพตามที่คาดหวัง ประกอบดวยงานหลาย ๆ ดาน ไดแก งานเกี่ยวกับ
หลักสูตร หลักสูตรทองถ่ิน งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน งานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริง ไมเนนการใชขอสอบเพียงอยางเดียว 
 วรรณชุรีย  เกิดมงคล (2551, หนา 25) กลาววา การบริหารงานวิชาการเปนงานที่สําคัญ
เปนอยางมากของผูบริหารสถานศึกษา ที่จะกําหนดหลักสูตรของสถานศึกษาและกิจกรรมสงเสริม
กระบวนการเรียนรูใหนักเรียนมีคุณภาพ และยังเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จของผูบริหารสถานศึกษาดวย 
   สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการเปนภารกิจสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาจะปรากฏเดนชัด หากผูบริหารสามารถบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
จึงถือไดวาการบริหารงานวิชาการเปนหัวใจที่สําคัญที่สุดในการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารตองใสใจ
และตระหนักในภารกิจ รูจักปรับปรุงตนเอง รูและเขาใจงานวิชาการอยางถองแท รวมทั้งพัฒนา
งานวิชาการใหกาวหนา ทันตอการจัดการศึกษาในยุคปจจุบัน นอกจากนี้ยังจะไดรับความไววางใจ 
การยอมรับนับถือจากชุมชน สังคม อันจะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจตอความสําเร็จในที่สุด 
 2.4.3 ขอบขายของงานบริหารงานวชิาการ 
 ความสําเร็จของสถานศึกษาอยูที่การบริหารงานวิชาการ ซ่ึงงานวิชาการมีขอบขายกวางขวาง
ในดานหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยทั่วไปสถานศึกษาที่จัดการศึกษาไมวาจะดานประถมศึกษา
หรือดานอื่น ๆ ในแตละระดับนั้นจะมีหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาที่ใชรวมกันโดยทั่วไป
หลักสูตรจัดโดยสวนกลางดังนั้นขอบขายของงานวิชาการจะครอบคลุมตั้งแตการวางแผนเกี่ยวกับ 
งานวิชาการ การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดบริการการสอน และการจัดการ
วัดผลและประเมินผลรวมทั้งการติดตามผลขอบขายของงานวิชาการจะประกอบดวยงานตอไปนี้ 
 อําภา บุญชวย (2537, หนา 4) กลาววา ขอบขายของงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
มี 10 งาน คือ งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช งานการเรียนการสอน งานวัสดุประกอบ
หลักสูตร งานวัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศการศึกษา งานการวางแผนและ
กําหนดวิธีดําเนินงาน งานสงเสริมการสอน งานประชุมอบรมทางวิชาการ งานพัฒนาการสอน
กลุมประสบการณตาง ๆ 
 อุทัย บุญประเสริฐ (2540, หนา 36) กลาวถึง ขอบขายการบริหารงานวิชาการครอบคลุม
ในเรื่องตอไปนี้ 
  1) เร่ืองความรูความเขาใจเกีย่วกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 
  2) เร่ืองการสอนและการจัดการเรียนการสอน 
  3) เร่ืองกิจกรรมนักเรียนและการบริหารกิจกรรมนักเรียน 
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  4) เร่ืองสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมหองสมุด 
  5) เร่ืองการวัดผลและการประเมินผล 
  6) เร่ืองการนิเทศการศึกษาและเรื่องพัฒนาวิชาชีพ 
 กมล ภูประเสริฐ (2545, หนา 9) ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา ไวดังนี้ 
  1) การบริหารหลักสูตร 
  2) การบริหารการเรียนการสอน 
  3) การบริหารการประเมินผลการเรียน 
  4) การบริหารการนิเทศภายใน 
  5) การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 
  6) การบริหารการวิจัยและพัฒนา 
  7) การบริหารโครงการทางวิชาการอื่นๆ 
  8) การบริหารระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ 
  9) การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
 ประชุม  ผงผาน (2545, หนา 80) ไดสรุปขอบขายงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา 
ไดดังนี้ 
  1) งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 
  2) งานการเรียนการสอน 
  3) งานสื่อการเรียนการสอน 
  4) งานวัดผลและประเมินผล 
  5) งานหองสมุด 
  6) งานนิเทศการศึกษา 
  7) งานวางแผนและกําหนดวิธีดําเนินงาน 
  8) งานสงเสริมการสอน 
  9) งานประชุมอบรมทางวิชาการ 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2539, หนา 3-4) ไดเสนอขอบขายการบริหารงานวิชาการ 
ซ่ึงประกอบดวย 
   1) การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ 
 (1) แผนปฏิบัติงานวิชาการ 
 (2) โครงการสอน 
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 (3) บันทึกการสอน 
   2) การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
   (1) การจัดตารางสอน 
   (2) การจัดชั้นเรียน 
   (3) การจัดครูเขาสอน 
   (4) การจัดแบบเรียน 
   (5) การปรับปรุงการเรียนการสอน 
   (6) การฝกงาน 
   3) การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
  (1) การจัดสื่อการเรียนการสอน 
  (2) การจัดหองสมุด 
  (3) การนิเทศการสอน 
  (4) การวัดและประเมนิผล 
  วรรณชุรีย  เกิดมงคล (2551, หนา 27) ไดสรุปขอบขายการบริหารงานวิชาการวา 
มีองคประกอบที่คลายคลึงกันเปนสวนใหญ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับ
การจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรจุจุดมุงหมายของหลักสูตร
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาการบรหิารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ (2546ข, 
หนา 33-34) ที่บัญญัติใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลจํานวน 12 ดาน ดังมีรายละเอียดการบริหารงานวิชาการ
ดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล
และเปรียบเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาแหลงการเรียนรู 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนว
การศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การสงเสริมความรูทางวิชาการ
แกชุมชน 11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 12) การสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ดังมีรายละเอียด
แตละดานตอไปนี้ 
  1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
    ในระบบการศึกษานั้น การจัดการศึกษาจะเปนไปในทิศทางใดขึ้นอยูกับ
ความมุงหมายของหลักสูตรเปนสําคัญสําหรับแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ
นําไปจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ ความเขาใจในเรื่องของหลักสูตรและการเรยีนการสอน
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จะทําใหการจัดการศึกษาดําเนินไปดวยดีทั้งแกผูเรียน และชวยใหครูมีทิศทางและสิ่งกําหนดในการสอน 
ไดมีผูใหความสําคัญของหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรไวดังนี้ 
   ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2539, หนา 24-25) กลาววา หลักสูตร มีความหมาย   
3 ประการคือ 
   (1) หลักสูตรเปนศาสตรที่มีทฤษฏี หลักการและการนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอนตามที่มุงหมายไว 
   (2) หลักสูตรเปนระบบในการจัดการศึกษา โดยมีปจจัยนําเขา (Input) ไดแก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลผลิต (Output) ไดแกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสําเร็จ
ทางการศึกษา เปนตน 
   (3) ผลักสูตรเปนแผนการจัดการเรียนการสอน ที่มุงประสงคจะอบรมฝกฝนผูเรียน
ใหเปนไปตามเปาหมายที่ตองการ 
   จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 77) หลักสูตรหมายถึง แผนการเรียนที่ประกอบดวย
เปาหมายและจุดประสงคเฉพาะที่จะนําเสนอและจัดการเนื้อหา ซ่ึงจะรวมถึงแบบของการเรียนการสอน
ตามจุดประสงค และทายที่สุดจะตองมีการประเมินผลลัพธของการเรียน 
   อดิสัย ชาติกําแหง (2540, หนา 125-126) กลาวถึงหลักสูตรวาเปนตัวแบบ
ในการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความสามารถ มีประสบการณ มีเจตคติที่ดีเปนบุคคล
ที่มีประโยชนตอสังคมอยางแทจริง สําหรับความสําคัญ 
    หลักสูตรเปนหลักและหัวใจของการจัดการเรียนการสอน เพื่อนําไปสูเปาหมาย 
ของการศึกษา ความเขาใจในเรื่องของหลักสูตรและการเรียนการสอน จะทําใหการจัดการศึกษา
ดําเนินไปดวยดีทั้งแกผูเรียนเอง และชวยใหครูไดมีทิศทางและสิ่งที่กําหนดในการสอน  

   ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2539, หนา 23-24) ไดกลาวถึงความสําคัญของหลักสูตรวา 
   (1) งานดานหลักสูตรและการสอน ทําใหการศึกษาดําเนินไปสูเปาหมายที่วางไว 
   (2) งานดานหลักสูตร ทําใหการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมาย 

   (3) หลักสูตรเปรียบเสมือน แบบแปลน การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตรบอกไววา วัตถุประสงคที่ตองการมีอะไรบาง จะใชอะไรบางเปนวัสดุและอุปกรณ จะสอน
อยางไรหลักสูตรจึงมีความสําคัญเปนแผนยุทธศาสตรที่จะนําไปสูความสําเร็จที่ตองการ เปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของครูที่จะจัดประสบการณใหผูเรียนไดมีความรู ทักษะ ความประพฤติ มีเจตคติที่ดี
ตอวิชาชีพ 
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   สรุปไดวา หลักสูตร หมายถึง การจัดมวลประสบการณเรียนรูตาง ๆ เพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค และครูผูสอนจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ และพัฒนาการดานตาง ๆ 
ในทางที่ดีขึ้นตามเปาหมายที่ตองการ 
   ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2539, หนา 43-49) ไดกลาวถึงการบริหารหลักสูตร
วาเปนกระบวนการบริหารงานการใชหลักสูตร แบงเปน 3 ขั้นตอน คือ 
   (1) การเตรียมหลักสูตร เปนการวางแผนการใชหลักสูตร โดยตองเตรียมการลวงหนา
กอนเปดหลักสูตร การวางแผนการใชหลักสูตรอยางเปนระบบ และนําวัตกรรมทางการศึกษามาชวย
เปนสิ่งจําเปน การเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตรมีดังนี้ 
    ก. การตรวจสอบหลักสูตรแมบทกอนนําไปใช 
    ข. การประชาสัมพันธหลักสูตร 
    ค. การเตรียมความพรอม 
    ง. การจัดทาํโครงการสอน 
    จ. การตรวจสอบความพรอมของผูเรียน 
    ฉ. การตรวจสอบการยอมรับจากสังคม  
    ช. การจัดโครงสรางของหนวยงาน 
    (2) การดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรไปใชซ่ึงมีทั้งฝายปฏิบัติการ
หลักสูตรและฝายสนับสนุน ตลอดจนฝายควบคุมการใชหลักสูตร การดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร
มีดังนี้ 
    ก. การประชุมครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกบัหลักสูตร 
    ข. การปฐมนิเทศนักเรียน 
    ค. การจัดคูมือครู 
    ง. การจัดตารางสอน 
    จ. การจัดครูเขาสอน 
    ฉ. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
    ช. การฝกงาน 
    (3) การประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร เมื่อไดนําหลักสูตรไปใช
ควรมีการจัดประเมินผลเกี่ยวกับหลักสูตร วัตถุประสงคของการประเมินผลเพื่อพิจารณาวาตรงกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรหรือเพื่อจะไดใชในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตร 
    กมล ภูประเสริฐ  (2545, หนา 32-37) ไดกลาวถึงภารกิจในการบริหารหลักสูตร
มีดังตอไปนี้ 
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(1) การรวบรวมเอกสารและวัสดุตาง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรใหสมบูรณและเพียงพอ
ตอการดําเนินงานดานหลักสูตร 

(2) การรวบรวมขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกบัชุมชน 
(3) การทําความเขาใจหลักสูตรและภารกิจทีจ่ะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักสูตร 
(4) การจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับปญหาและความตองการของ

ชุมชน 
(5) การจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
(6) การชี้แจงประชาสัมพันธใหบุคคลในสถานศึกษา ผูปกครอง และประชาชน

ในทองถ่ินทราบ 
(7) การเตรียมการใชหลักสูตร 
(8) การวางแนวทางการติดตามกํากับการใชหลักสูตร 
(9) การวางแนวทางการประเมินการใชหลักสูตร 

   จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 59-67) ไดกลาววา ในปจจุบันไดมีประกาศใช
หลักสูตรใหมที่เรียกวา “หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544” ซ่ึงเปนหลักสูตรแกนกลาง
เพื่อใหสถานศึกษาจัดทําสาระของหลักสูตร  ดังนั้นกิจกรรมสําคัญที่ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรคือ การศึกษาสาระการเรียนรู
ของหลักสูตร และการจัดระบบ 
   ผูบริหารสถานศึกษาจะตองศึกษาสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่กําหนดไวในหลักสูตร 
ซ่ึงเปนองคความรูเดิม โดยจะตองนํามาจัดใหเปนระบบ  และมีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู
เปนรายวิชาละชวงชั้น โดยปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 ซ่ึงสถานศึกษา
จะตองจัดทําสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพปญหาของชุมชน และสังคม ตลอดจนตองคํานึงถึง
ความพรอมและภูมิปญญาทองถ่ิน มีการจัดทําคําอธิบายรายวิชาตามหนวยการเรียนรู และแผนการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนไดมีความสําพันธกับวิถีชีวิตจริงในชุมชน แทนการเรียนรูจากสิ่งที่ไกลตัว สาระการเรียนรู
มีทั้งสิ้น 8 กลุมสาระ ที่สถานศึกษาจะตองนําเปนหลัก เพื่อเสริมสรางการคิด การเรียนรู และ
การแกปญหา ตลอดจนเสริมสรางการเปนมนุษย ศักยภาพพื้นฐานในการคิด การทํางานพัฒนาตนเอง  
   กระทรวงศึกษาธิการ (2549ข, หนา 1-7) กลาวไววา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรแกนกลางที่มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณ เปนคนดี 
มีปญญา มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพทางกาศึกษาตอและการประกอบอาชีพโดยมีมาตรฐาน
เปนตัวกํากับในการพัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมาย 
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   กระทรวงศึกษาธิการ (2533, หนา ก) กลาววาหลักสูตรเปนสาระสําคัญที่ผูที่มี
ความเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ตองมีความเขาใจในองคประกอบตอไปนี้ 

(1) จุดหมาย คือ ความประสงคหรือความตองการทางการศึกษาและสังคม
ซ่ึงหลักสูตรมุงสนองใหเปนไปตามนั้น 

(2) หลักการคือทิศทางซึ่งจะนําไปสูจุดหมายของหลักสูตร 
(3) โครงสราง คือ กลุมวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร ทั้งวิชาบังคับ เลือก ความถนัด

และเลือกเสรี 
(4) จุดประสงคการเรียนรู หมายถึง ความรู ทักษะบางประการเฉพาะรายวิชานั้น ๆ  

ซ่ึงนักเรียนจะตองรูและปฏิบัติใหได 
(5) เนื้อหาของหลักสูตร คือ ประสบการณตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออม 

ที่กําหนดไวสําหรับรายวิชานั้น ๆ อันจะชวยใหบรรลุถึงจุดประสงคการเรียนรูที่วางไว 
(6) ส่ือการเรียน คือ อุปกรณตาง ๆ ที่จะชวยใหเกิดการเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ

ตามที่ตองการ 
(7) วิธีสอน  คือ วิธีการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ใหรูจักคิดเปน ทําเปน และ

แกปญหาเปน 
(8) การประเมินผล คือ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ความเขาใจ และทักษะ

ตามนัยของจุดประสงคการเรียนรูเพียงใด หรือไม 
    กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรดังนี้  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ข, หนา 34) 

(1) ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สาระแกนกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ ปญหา และความตองการของสังคม ชุมชน
และทองถ่ิน 

(2) วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพและสถานศึกษา เพื่อกําหนด
วิสัยทัศนภารกิจ  เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(3) จัดโครงสรางหลักสูตรและสาระตาง ๆ ที่กําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายคุณสมบัติที่พึงประสงค โดยพยายามบูรณาการ เนื้อหาสาระ
ทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน และระหวางสาระการเรียนรูเดียวกันตามความเหมาะสม 

(4) นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใชหลักสูตร
ใหเหมาะสม 
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(5) นิเทศการใชหลักสูตร 
(6) ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
(7) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

   สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่ผูบริหารสถานศึกษา
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย การศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการวิเคราะห
สภาพแวดลอม จัดทําโครงสรางหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนการนิเทศ
หลักสูตรการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร 
   2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
       การเรียนรูเปนสวนหนึ่งแหงการปรับตัวใหเขากับสังคมและสามารถดํารงชีวิต
และพัฒนาสังคมใหดีขึ้น การเรียนรูไมเพียงแตเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนเทานั้น 
แตยังเกิดขึ้นไดในสภาพแวดลอมทั่วไป การเรียนรูของนักเรียนจากสภาพแวดลอมทางบาน และ
ขยายวงกวางไปเรื่อย ๆ เมื่อเขาไดกาวสูโรงเรียนซึ่งเปนแหลงใหความรูอยางเปนระบบรวมทั้งความรู
ในวิชาชีพที่จะนําไปประกอบอาชีพได ดังที่ บลูม (Bloom, 1976, p. 52) ไดกลาวไววาการเกิดการเรียนรู
ในแตละครั้งจะตองมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 3 ประการ จึงจะเรียกวาเปนการเรียนรูที่สมบูรณ คือ 
   (1) การเปลี่ยนแปลงทางดานความรู ความคิด ความเขาใจ (Cognitive Domain) 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง เชน ความคิดรวมยอด 
   (2) การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ หรือความรูสึก (Affective Domain) หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ เชน ความเชื่อ เจตคติ คานิยม 
   (3) การเปลี่ยนแปลงทางการเคลื่อนไหวของรางกาย  เพื่อใหเกิดทักษะและ
ความชํานาญ (Psychomotor Domain) เชน การวายน้ํา เลนกีฬา 
   การพัฒนากระบวนการเรียนรูหรือที่เรียกวา การปฏิรูปการเรียนรูทั้งในสวนที่
เกี่ยวกับวิธีการเรียนของผูเรียนและวิธีการสอนของครู ซ่ึงครูจะตองสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหและศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูควบคุมดูแล
เปนการฝกปฏิบัติใหผูเรียนมีประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง รูจักคิด วิธีการดําเนินชีวิต
และมีทักษะในการเผชิญกับปญหาตาง ๆ ได  การจัดการเรียนการสอนตามแนวของหลักสูตรใหม
จึงนาจะมีหลักการและแนวปฏิบัติดังตอไปนี้  (จันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 61-62) 

(1) เนนการเรยีนการสอนตามสภาพจริง 
(2) เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาหาความรู ไดแสดงความคิดอยางอิสระ สามารถ

สรุปและสรางองคความรูใหมขึ้นไดจากขอมูลที่มี 
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(3) นักเรียนเปนผูปฏิบัติ ครูเปนเพียงแหลงขอมูลหนึ่งจากหลาย ๆ แหลง และ
เปนผูอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน 

(4) เนนการปฏิบัต ิที่ควบคูไปกบัหลักการและทฤษฏี 
(5) เนนวิธีการสอนจากการเรียนรูหลาย ๆ รูปแบบ 
(6) สงเสริมใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดมากวาการคนหา คําตอบที่ตายตัว

เพียงคําตอบเดียว 
(7) ถือวากระบวนการเรียนรูมีความสําคัญมากกวาเนื้อหา  เพื่อใหผูเรียนมีขอมูล

เพียงพอที่จะสรางองคความรูใหม 
(8) ใชกระบวนการกลุมเรียนรู รวมกันและเรยีนรูดวยตนเอง 

    กระทรวงศึกษาธิการกํ าหนดแนวทางปฏิบัติแนวทางการเรียนรูดั งนี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ข, หนา 34-35)  

(1) สงเสริมใหครูจัดแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ   

(2) สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกปญหา การเรียนรูจากประสบการณ และ
การปฏิบัติจริง การสงเสริมใหรักการอาน และใฝรูอยางตอเนื่อง การผสมผสานความรูตาง ๆ 
ใหสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลองกับเนื้อหา
สาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดกระบวนการ
เรียนรูและนําภูมิปญญาทองถิ่นหรือเครือขาย ผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่นมามีสวนรวมในการจัด 
การเรียนการสอนตามความเหมาะสม  

(3) จัดใหมีนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศ
ที่รวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เชน นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รวมกัน หรือแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

(4) สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 
   สรุปไดวา การพัฒนากระบวนการเรียนรู หมายถึง ภารกิจที่ผูบริหารตองสงเสริม
ใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง
จากแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู จัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียน นําภูมิปญญาทองถ่ิน และชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 
มีการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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   3) การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
   กําหนดระเบียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผลและการประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 
สาระการเรียนรูโดยเนนการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบัติ และผลงานจัดใหมี
การเทียบโอนความรู ประสบการณ ทักษะและผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ
และอื่น ๆ  ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินผลใหไดมาตรฐาน
การวัดและการประเมินผลการเรียนรูเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะชวยตรวจสอบคุณภาพของผูเรียน
วาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
ซ่ึงเปนผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไมเพียงใด  ผลการประเมินจะชวยใหครูผูสอน
รูขอบกพรองหรือความกาวหนาของผูเรียน ทําใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูและวิธีการแกปญหา
หรือพัฒนาใหเหมาะสมได กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรูสามารถดําเนินการไดทั้ง 3 ลําดับ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2545, หนา 1-2) 

(1) การประเมนิผลลําดับชั้นเรียน เปนหนาที่สําคัญที่ครูผูสอนจะตองประเมินผล
ผูเรียนในแตละรายวิชา เพื่อรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล โดยใชวิธีการที่หลากหลาย และควรทํา
อยางตอเนื่องควบคูกับไปกับกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 

(2) การประเมินผลลําดับสถานศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู เพื่อนําผลการประเมินไปพิจารณาตัดสิน
การเลื่อนชวงชั้น กรณีที่ผูเรียนไมสามารถผานมตราฐานการเรียนรูของกลุมสาระตาง ๆ สถานศึกษา
จะตองจัดใหมีการสอนซอมเสริม และจัดใหการประเมินการเรียนรูดวย 

(3) การประเมินผลระดับชาติ สถานศึกษาจะตองจัดใหเรียนทุกคนที่เรียน
ในปสุดทายของแตละชวงชั้นไดแก ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ ในกลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญ
ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ  
และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ตามกระทรวงกําหนด ขอมูลท่ีไดรับจากการประเมินจะนําไปใช
ในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานที่ศึกษาแตละแหงกิจกรรม  
การวัดและการประเมินผลอาจทําไดดวยวิธีตอไปนี้   

   การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) การประเมินผลจากงานหรือ
ผลงานที่เปนจริง มากกวาประเมินดวยขอสอบแบบเลือกตอบ และเปนการประผลตามเกณฑ
ซ่ึงมีความสําคัญตอการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน ซ่ึงการประเมินตามสภาพจริงจะครอบคลุมถึง
วิธีการ ไดแก การนําเสนอดวยปากเปลา การโตวาที การแสดงนิทรรศการ การรวบรวมผลงานเขียน
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ของนักเรียน แถบบันทึกภาพผลการปฏิบัติ การสรางและประดิษฐโครงหุน การแกปญหาพฤติกรรม
ของนักเรียน การปฏิบัติงานกลุม 

   การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน (Portfolio Assessment) เปนวิธีการประเมินผล
เรียนการสอนโดยผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการประเมินอยางเต็มที่ 2 ขั้นตอน คือ ผูเรียนแตละคน
รวบรวมผลงานและบันทึกผลการประเมินไวในแฟมรวบรวมผลงาน และนักเรียนแตละคนจะจัด
คัดเลือกผลงานแฟมรวบรวมผลงาน  เพื่อจัดทําแฟมสะสมงานตอไป แฟมสะสมงานจะเปนเอกสาร
ที่จะระบุวาผูเรียนไดเรียนรูอะไรไปแลวบางในชั้นเรียนในชีวิตประจําวัน และนักเรียนไดทําอะไร
ไปแลวบางระหวางการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ 
   การประเมินโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน (Standardize Test) แบบทดสอบตาง ๆ 
เปนสิ่งที่ครูผูสอนโดยทั่วไปไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนและเปนวิธีการเรียนรู
ที่ใชมาแตเดิมซึ่งปจจุบันก็ยังมีการใชอยู ทั้งในรูปแบบของขอสอบแบบปรนัยและอัตนัย 
ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของและจุดมุงหมายของการประเมินเปนสําคัญ ซ่ึงสถานศึกษา
จะตองจัดใหผูเรียนทุกคนไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาแกนหลักและคุณลักษณะที่สําคญั
ดวยเครื่องมือหรือแบบทดสอบที่ไดมาตรฐาน 
   การเทียบโอนผลการเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อการนําผลการเรียนหรือผลการเรียนรู
ซ่ึงเปนความรู ทักษะ และประสบการณของผูเรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือประสบการณการทํางาน มาเทียบโอนเปนสวนหนึ่ง
ของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา
แนวดําเนินการเทียบโอนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2545, หนา 41-42) 

(1) ผูขอเทียบโอนตองขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนของสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง  
โดยสถานศึกษาดังกลาวดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกที่ผูเรียนขึ้นทะเบียน
เปนนักเรียนหรือนักศึกษายกเวนกรณีมีเหตุจําเปน 

(2) จํานวนหมวดวิชา รายวิชา จํานวนหนวยการเรียนที่จะรับเทียบโอนและอายุ
ของผลการเรียนที่จะนํามาเทียบโอน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบิหารหลักสูตรและ
งานวิชาการของสถานศึกษา ทั้งนี้ เมื่อเทียบโอนแลวผูเทียบโอนมีเวลาเรียนอยูในสถานศึกษา
ไมนอยกวา 1 เดือน 

(3) ในกรณีมีเหตุจําเปนระหวางเรียน ผูเรียนสามารถแจงความจํานงขอไปศึกษา
บางรายวิชาที่สถานศึกษาอื่นไดแลวนําผลมาเทียบโอนไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 
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(4) การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในรูปคณะกรรมการเทียบโอน
ผลการเรียนมีไมนอยกวา 3 คนแตไมเกิน 5 คน 

(5) การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนนิการ  ดังนี ้
   ก. ในกรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนจากหลักสูตรตาง ๆ ใหนําหมวดวิชา
รายวิชาที่มีจุดประสงคและเนื้อหาสอดคลองกันไมนอยกวารอยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรียนได
และพิจารณาใหระดับผลการเรียนของหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
   ข. กรณีการเทียบโอน ความรู ทักษะ และประสบการณใหพิจารณาจาก
หลักฐาน (ถามี) โดยใหมีการประเมินดวยเครื่องมือที่หลากหลาย และใหระดับผลการเรียน
ตามเกณฑการประเมินผลการเรียนของหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
    กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการวัดผลประเมินผล  และ
เทียบโอนผลการเรียนดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ข, หนา 35) 

(1) กาํหนดระเบียบ แนวปฏิบตัิเกีย่วกบัการวดัผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
(2) สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
(3) สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนน

การประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการปฏิบัติ และผลงาน 
(4) จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจาก

สถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ และอ่ืน ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
(5) พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 

   สรุปไดวา การวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง วิธีการที่ผูบริหาร
สถานศึกษากําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลสงเสริมใหครูจัดทํา
แผนการวัดผลและประเมินผล ดําเนินการวัดผลเรียนการสอน จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ
ประสบการณ ผลการเรียน และมีการพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลใหไดมาตรฐาน 

4) การวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษา 
   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 30 กลาวไววา สถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนรูที่เหมาะสมแกผูเรียนในแตละระดับการศึกษา ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
(2544, หนา 5) กลาวไววา “บทบาทใหมที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ซ่ึงไมมีตําราที่ไหนในโลกกําหนดไว
คือ มาตรา 30 ผูสอนสามารถ “วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู” ที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา
ฉะนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองสงเสริม สนับสนุนใหผูสอนนํากระบวนการวิจัยมาผสมผสาน หรือ 
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บรูณาการในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน และเพื่อใหผลการวิจัย จะเปนประโยชน
ตอการแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดเปนอยางดีสถานศึกษาควรเนนการวิจัยท้ังในหองเรียน
และการวิจัยในภาพรวมของสถานศึกษา ซ่ึงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามคูมือแนวทาง 
การบริหารและการจัดการศึกษาในพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาไดกําหนดบทบาทและหนาที่
ของสถานศึกษาไวดังนี้ 
   การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโดยรวมของสถานศึกษา
และสงเสริมใหครูศึกษาวิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู
ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ
สถาบันอื่นผลจากการประเมินผูเรียน จะทําใหครูไดรูขอบกพรองของผูเรียนแตละคนและคิดหาวิธีการ
ที่จะพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหมีคุณภาพมากขึ้น ซ่ึงวิธีหนึ่งที่ครูสามารถจะแกไขขอบกพรอง
ของผูเรียนและพัฒนาการเรียนรูไดอยางเปนระบบ ไดแกการนําเอาการวิจัยมาใหเพื่อการแกปญหา
ที่เรียกวา “การวิจัยในชั้นเรียน” (Classroom Research) 
   การวิจัยในชั้นเรียนเปนกระบวนการที่นาเชื่อถือและเปนระบบในการแสวงหา
คําตอบ เพราะการคิดคนและพัฒนาที่เปนการแกปญหา ในสถานการณที่เปนจริงในชั้นเรียน
เปนกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตรที่มีเปาหมายอยูที่การแสวงหาคําตอบ จากปญหาและ
ขอสงสัยของครูเปนการคิดพัฒนานวัตกรรมเพื่อใชในการแกปญหาและการเรยีนการสอนลกัษณะของ
การวิจัยในชั้นเรียนมีดังนี้คือ 

(1) ปญหาการวิจัยเกิดจากการทํางานในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ซ่ึงอาจเปนปญหาของผูเรียนที่ครูตองการแกปญหาที่ครูตองพัฒนาการเรียนการสอน 

(2) ผลการวิจัยเปนสิ่งที่ครูสามารถนําไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 
(3) การวิจัยในชั้นเรียนจนเรียนดําเนินไปพรอมกับการเรียนการสอนกลาวคือ

สอนไปวิจัยไป เก็บขอมูลและบันทึกผล แลวนําผลการวิจัยมาใชแกปญหาและเผยแพรใหเกิด
ประโยชนตอผูอ่ืน 

(4) สวนการวิจัยในชั้นเรียนจะมีวิธีการดําเนินการโดยละเอียดอยางไรนั้น ผูอาน
จะตองศึกษาดวยวิธีการโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของตอไปซ่ึงในทั้งนี้มิไดกลาวถึงวิธีการดําเนินการ
วิจัยในชั้นเรียนโดยละเอียด 
    กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแนวทางปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ข, หนา 35)  
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(1) ศึกษา วิเคราะห วิจัยการบริหาร การจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
ในภาพรวมของสถานศึกษา 

(2) สงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระ
การเรียนรู 

(3) ประสานงานความรวนมือในมือการศึกษา  วิเคราะห วิจัย  ตลอดจน
การแพรผลงานวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น 
   สรุปไดวา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การสงเสริม  ประสาน
ความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
ในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู ตลอดจนการเผยแพร
ผลการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว  
องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น 

5)  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
    ผูบริหารจะตองจัดใหสถานศึกษามีส่ือการเรียนการสอน เพราะสื่อเปนสิ่งที่ชวยให
ครูและผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนไดสะดวกยิ่งขึ้น ส่ือเปนส่ิงจําเปนสําหรับครูผูสอน 
เชน เอกสารหลักสูตร คูมือครูบันทึกการสอน และนอกจากนี้แหลงการเรียนรูทุกรูปแบบเครือขาย
การเรียนรูที่สามารถใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตัวเอง ก็ถือวาเปนสื่อการเรียนรูทั้งสิ้น 
   ส่ือการเรียนรู เปนสวนประกอบสําคัญที่จะชวยใหการเรียนการสอน
ครูดําเนินไปดวยดี ชวยใหผูเรียนเกดิการเรยีนรูที่ดีตามกระบวนการตาง ๆ ที่หลักสูตรตองการ 
   ในปจจุบันตองยอมรับวาผูเรียนทุกคนตางก็มีประสบการณเดิมอยูแลว ความรูใหม ๆ  
ที่ผูเรียนจะไดรับอาจมีมาไดหลายทาง นอกจากครูและสื่อตาง ๆ ดังกลาว เชน วทิยุ โทรทัศน ส่ิงพิมพ  
คอมพิวเตอร และภูมิปญญาทองถ่ิน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับศักยภาพและความสามารถของครูที่จะสามารถ
จัดหามาใช และศักยภาพของผูเรียนแตละคน ซ่ึงหลัดสูตรใหมมิไดละทิ้งหนังสือแบบเรียนเกา ๆ 
โดยส้ินเชิง องคความรูใหมก็ยังคงตองอาศัยหนังสือเการวมอยูดวยตามความจําเปนและความเหมาะสม
   วารินทร รัศมีพรหม (2531, หนา 14) ใหความหมาย  สื่อการสอนวาสื่อ 
(Medium-media) คํานี้มาจากภาษลาตินวา “between” ซึ่งแปลวา ระหวาง คําวา สื่อ จึงหมายถึง 
ส่ิงที่เปนพาหะนําขอมูลจากแหลงกําเนิดไปยังผูรับ ส่ือของการสงความหมายถึงกันที่ใชกันอยูคือ 
ภาพยนตร โทรทัศน วิทยุ เครื่องเสียง ภาพ วัสดุฉายและสิ่งพิมพ ส่ิงเหลานี้เมื่อนํามาใชกับการเรียน
การสอนเราก็จะเรียกวาสื่อการสอน  
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   สมบูรณ  สงวนญาติ (2534, หนา 44) กลาววา ส่ือการสอนมาความหมายกวางขวาง
ครอบคลุมสิ่งตาง ๆ ทั้งวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ วิธีการและกิจกรรม ซ่ึงเลือกมาใชถายทอดความรู
จากครูไปสูผูสอน 
   สรุปไดวา ส่ือการสอนหมายถึง วัสดุ อุปกรณ และวิธีการที่ใชในการเรียนการสอน
เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูตามจุดมุงหมายที่ผูสอนไดตั้งไว 
   กิดานันท มลิทอง (2540, หนา 90) ใหความหมายนวัตกรรมการศึกษาไววา 
หมายถึง การนําเอาสิ่งประดิษฐและการปฏิบัติใหม ๆ มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น และประหยัดเวลาไดอีกดวย 
   ชลิยา ลิมปยากร (2540, หนา 9) กลาววา นวัตกรรมการศึกษา หมายถงึวิธีการใด ๆ 
หรือการกระทําใด ๆ  ที่เปนการกระทําใหมหรือส่ิงใหมที่ผูคิดคนขึ้น หรืออาจเปนเพียงแตเปนการปรับปรุง
ของเกาใหใหมหรือดีขึ้น เพื่อใชส่ิงนั้นแกปญหาหรือปรับปรุงการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   สรุปไดวา นวัตกรรมการศึกษาหมายถึง การนําวัสดุ ลีการใหม ๆ ซ่ึงมีกําลังอยู
ระหวางการวิจัยมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา 
   คณะกรรมการการกําหนดศัพทและความหมายของสมาคมเทคโนโลยีและ
การสื่อสารการศึกษาของสหรัฐอเมริกา (1979, หนา 12; อางถึงใน วารินทร รัศมีพรหม, 2531, หนา 2) 
ใหคําอธิบายไววา เทคโนโลยีการศึกษาเปนกระบวนการที่ซับซอน และบูรณาการเขาดวยกันเกี่ยวกับ
บุคคล กรรมวิธี ความคิด  เคร่ืองมือ และการจัดการ เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหปญหา การจัดการ
วิธีการแกปญหา การปรับปรุงและการนําเอาการแกปญหามาใช ซ่ึงจะตองใชแนวทางทั้งหลายของ
การเรียนรูของการแกปญหาโดยวิธีทางเทคโนโลยีการศึกษานั้นจะรวมเอาแหลงการเรียนรูทั้งหลาย
ที่ออกแบบเลือกหรือนํามาใชเพื่อมุงไปสูจุดหมายที่ผูเรียนประสบผลสําเร็จตามตองการ 
   การนําความรู วัสดุ อุปกรณ และวิธีทางวิทยาศาสตร มาประยุกตใชอยางเปนระบบ
กับงานดานการศึกษา เพื่อแกปญหาการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา (ขวัญจิต ภิญโญชีพ,  
2534, หนา 13)   
   กิตินันท มลิทอง (2540, หนา 6) กลาววา เทคโนโลยีการศึกษาเปนการประยุกต
เอาเทคนิค วิธีการ แนวความคิด วัสดุ อุปกรณ และสิ่งตาง ๆ อันสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีมาใช
ในวงการศึกษา เทคโนโลยีเหลานั้นถึงแมในบางครั้งจะเปนการคิดคนเพื่อใชในวงการอื่น ๆ 
โดยเฉพาะก็ตาม แตสามารถนํามาใชในวงการศึกษาไดเชนกัน ดังเชน คอมพิวเตอรที่ประดิษฐขึ้นมา
เพื่อนํามาใชในการคิดคํานวณและในวงการธุรกิจ ก็ยังสามารถนํามาใชในการบริหารสถาบันการศึกษา  
และชวยในการเรียนการสอนได หรือการใชเทคโนโลยีในการพิมพเพื่อพิมพเอกสารและตําราทางวิชาการ 
การใชโทรทัศนที่คิดคนขึ้นเพื่อใหความบันเทิงก็สามารถนํามาใชเพื่อการศึกษาไดเชนกัน ตลอดจน



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 

66

การใชระบบโทรคมนาคมประเภทตาง ๆ เชน ระบบโทรศัพท หรือการสงสัญญาณผานดาวเทียม
เพื่อใชในการศึกษาและการเรียนการสอนเหลานี้ เปนตน นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับบุคคลและองคกรตาง ๆ  
โดยเปนกระบวนการที่ซับซอนของการประยุกตเอาสิ่งทั้งหลายเหลานั้นมาใชเพื่อการวางแผน 
วิเคราะหปญหาและแกปญหาทางการศึกษา 
  โดยสรุป เทคโนโลยีการศึกษาหมายความถึงการนําเอา วัสดุอุปกรณ และวิธีการตาง ๆ  
มาใชอยางเปนระบบเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา 
  บทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จะครอบคลุมปญหาทาง
การศึกษา 2 ดาน (สมบูรณ สงวนญาติ, 2534, หนา 19-20) คือ 

(1) ดานการจัดระบบการศึกษา การดําเนินงานเปนไปในรูปสามมิติ 
   ก. นักบริหาร 
   ข. นักวิชาการ 
   ค. นักเทคโนโลยี 

(2) ดานสื่อการเรียนการสอน มีความสําคัญตอการศึกษาดังนี้ 
   ก. ทําใหการเรยีนการสอนการจัดการศึกษามีความหมายมากขึ้น 
   ข. สามารถสนองเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลได 
   ค. ทําใหการจดัการศึกษาตั้งอยูบนรากฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร 
   ง. ชวยใหการจัดการศึกษามพีลังมากขึ้น 
   จ. สามารถทําใหการเรยีนรูอยูแคเอื้อม 
   ฉ. ทําใหเกดิความเสมอภาคทางการศึกษา 
    กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแนวทางปฏิบัติการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ข, หนา 36) 

(1) ศึกษา วิเคราะห ความจําเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน
การสอน และการบริหารงานวิชาการ 

(2) สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
(3) จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา

งานดานวิชาการ 
(4) ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชส่ือ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานดานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น 

(5) การประเมินผลการพัฒนาการใชส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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    สรุปไดวา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง การศึกษา 
วิเคราะหความจําเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยี การสงเสริมใหครูผลิตส่ือ นวัตกรรมการจัดหาสื่อ
และประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา ตรวจสอบการประเมินผล การผลิตสื่อ นวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
    6) การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
   ในการพัฒนาแหลงเรียนรู สถานศึกษาจําเปนตอง สงเสริม สนับสนุน ใหมี
แหลงการเรียนรูนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียนใหผูเรียนไดศึกษาคนควา เพิ่มพูนประสบการณ
และความชํานาญโดยเฉพาะหองสมุดนั้นเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญ เพราะจะเปนที่รวบรวม
องคความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอผูเรียนโดยตรงทั้งนี้มีจําเปนตองเปนหองสมุด ที่มีความหรูหรา
หรือใหญโตอาจเปนเพียงมุมหนังสือเพื่อเปนการศึกษาคนควาก็ใชได นอกจากนี้ตองมีการสนับสนุน
ใหมีแหลงการเรียนรูในรูปแบบของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีตาง ๆ ดวย 
   กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแนวทางปฏิบัติการพัฒนาแหลงเรียนรูดังนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ข, หนา 36)  

(1) สํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทัง้ใน
สถานศึกษา ชุมชนทองถ่ิน ในพื้นที่การศึกษา และพื้นที่การศึกษาใกลเคียง 

(2) จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรูแกครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษาบริเวณใกลเคียง 

(3) จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู และประสาน
ความรวมมือสถาบันอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
ในการจัดตั้ง สงเสริม พัฒนาแหลงการเรียนรูที่ใชรวมกัน 

(4) สงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน
ในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 
    สรุปไดวา  การพัฒนาแหลงการเรียนรู หมายถึง  การดําเนินงานของสถานศึกษา
ตั้งแตการจัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรู และการสงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งใน
และนอกโรงเรียน 

7) การนิเทศการศึกษา 
    ไดมีนักวิชาการ ผูรู ผูเชี่ยวชาญใหความหมายไวหลายทัศนะ ความหมาย
อาจคลายคลึงกันแตกตางกันตามความเชื่อ ตามแนวคิดของแตละบุคคล ที่นาสนใจนํามาศึกษา คือ
จัดตั้งพัฒนาแหลงขอมูล ที่นาสนใจนํามาศึกษา คือ  
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   นิวัฒน โรจนาพงษ (2534, หนา 6) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียนเปนการศึกษา
ที่ดําเนินภายในโรงเรียน ซ่ึงมีผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนรวมมือกันเพื่อปรับปรุงงานตาง ๆ 
เปนการสงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอันจะนํามาซึ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
   อําภา บุญชวย (2537, หนา 110) ใหความหมายวาการนิเทศภายในโรงเรียน 
หมายถึง ความพยายามทุกสิ่งทุกอยางของผูที่อยูในโรงเรียนตั้งแตผูบริหารลงไป ในอันที่จะปรับปรุง
สงเสริมประสิทธิภาพในดานการเรียนการสอนภายในโรงเรียนใหดีขึ้น ทําใหเกิดการเพิ่มพลังของ
ครูรวมทั้งใหครูเกิดความกาวหนาในวิชาชีพ และกอเกิดผลในขั้นสุทายคือการศึกษาของเด็กกาวหนา
ไปอยางมีประสิทธิภาพ 
   ประภาพรรณ เส็งวงศ (2537, หนา 11) ไดในความหมายของการนิเทศภายใน
โรงเรียนหมายถึง การปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารกับครูในโรงเรียนในการแกไขปรับปรุง
การทํางานของครูใหมีประสิทธิภาพ และสงผลตอคุณภาพของนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ (2541, หนา 42) ไดเนนการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึงการสงเสริม
สนับสนุน หรือใหความชวยเหลือครูในโรงเรียนใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก คือการสอนหรือการสรางเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน ทั้งทางรางกาย  
สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมใหเต็มวัย และเต็มศักยภาพ โดยการรวมมือของบุคลากร
ในโรงเรียน 
   จากแนวคิดตาง ๆ  ที่นํามาเสนอสามารถสรุปไดวาความหมายของการนิเทศภายใน
โรงเรียนคือการนิเทศที่มีการริเร่ิมและจัดการดําเนินการโดยบุคลากรภายในสถานศึกษาโดยจัดตาม
ความตองการลดความจําเปนของสถานศึกษานั้น ๆ และมีวัตถุประสงคที่พัฒนาการปฏิบัติงานของ
บุคลากร อันจะสงผลใหการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
   การนิเทศภายในสถานศึกษามีจุดมุงหมายดังตอไปนี ้

(1) เพื่อใหสถานศึกษามีศักยภาพ ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหสอดคลองกับ
มาตรฐานหลักสูตรตามแนวทาง พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

(2) เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 
(3) เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการ

ของชุมชนและสังคม ทันตอการเปลี่ยนแปลงทุกดาน 
(4) เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาไดพัฒนาความรู  ทักษะและประสบการณ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนพัฒนาวิชาชีพ 
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(5) เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาปฏิรูประบบบริหาร โดยใหทุกคนมีสวนรวม
ในการคิด รวมกันตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และชื่นชมในผลงาน  

(6) เพื่อใหเกิดการผสมผสานงานและความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของ ไดแก  
ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    กิจกรรมนิเทศภายในสถานศกึษา ที่ผูบริหารสามารถดําเนินการไดมีหลายอยาง
การจะนําวิธีการใดมาใชควรคํานึงถึงสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของสถานศึกษาแตละแหง
เชน  

(1)  การประชุม อบรม ประถมนิเทศ  
(2)  การสังเกตการณสอนในชันเรียน 
(3)  การศึกษาเอกสารทางวิชาการ ตํารา   
(4)  การใหคําปรึกษาหารือเปนกลุมและเปนรายบุคคล 
(5)  การสนทนาทางวิชาการ 
(6)  การสาธติการสอน 
(7)  การพาไปศึกษานอกสถานที่ 
(8)  การสัมมนา 
(9)  การจัดนิทรรศการ 
(10)  การเยี่ยมชั้นเรยีน 
(11) การวิจยัเชิงปฏิบัติการ 

   ประโยชนของการนิเทศภายในทําใหครูสามารถสอนตรงตามเปาหมาย
เพราะผูบริหารซึ่งเปนผูนิเทศ  จะชวยเหลือครูในการตรวจสอบ และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหา
มิใหการแกปญหา และอุปสรรคการสอนเกิดความลาชาโดยไมจําเปน 

(1) ผูบริหารที่เปนผูนําทางวิชาการ  และทําหนาที่นิเทศภายใน  จะทําให
ความเคลื่อนไหวทางวิชาการของสถานศึกษาเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่องตลอดเวลา 

(2) ทําใหบุคลากรในสถานศึกษามองเห็นความสําคัญของงานวิชาการ  และ
ปฏิบัติงาน  โดยเนนคุณภาพของผูเรียนเปนเปาหมายสําคัญในการบริหารสถานศึกษา 

(3) การนิเทศภายในจะชวยใหสถานศึกษาสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
อันมีผลกระทบตอคุณภาพของการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแนวทางปฏิบ ัต ิการนิเทศการศึกษาด ังนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ข, หนา 36) 

(1) จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
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(2) ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย
และเหมาะกับสถานศึกษา 

(3) ประเมนิผลการจัดระบบ  และกระบวนการ  และกระบวนการนิเทศการศกึษา
ในสถานศึกษา 

(4) ติดตาม  ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ
นิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

(5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู  และประสบการณจักระบบนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น  หรือเครือขานิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
 สรุปไดวา  การนิเทศการศึกษา  หมายถึง  การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบการนิเทศ
งานวิชาการภายในสถานศึกษาเพียงติดตามการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ประเมินผล
การจัดระบบ  และกระบวนการนิเทศ  ประสานงานกับเขตพื้นที่  และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    8)  การแนะแนวการศึกษา  
   สังคมปจจุบันเพิ่มความสลับซับซอนมากขึ้นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  เทคโนโลยีตางๆ  ไดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสีย  สวนที่เปน
ผลดีนั้นมักเกิดกับผูที่มีความสามารถในการปรับตัวไดดี  มีการรับรูขาวสารขอมูลที่ถูกชัดเจนและ
สามารถแยกแยะไดอยางมีประสิทธิภาพก็สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข  สวนผลเสียนั้น
มักเกิดกับผูที่มีปญหาในการปรับตัวโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน  ซ่ึงเปนชวงที่ยังขาดประสบการณ
ของชีวิต จึงเปนหนาที่ของสถาบันทางการศึกษาและสถาบันครอบครัว  ในการใหความสําคัญและ
รวมมือกันแสดงบทบาทหนาที่ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนอาศัยการแนะแนว
เขามาเปนหลักในการดําเนินการเพื่อชวยใหบุคคลรูจักตนเอง  เขาใจตนเอง  รูจักคิด  และตัดสินใจ
แกไขปญหาดวยตนเอง   
   คําวา “การแนะแนว” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Guidance” โดย แฟรงคพารสัน 
ผูไดรับการยกยองใหเปนบิดาแกวงการแนะแนวเปนผูใชคํานี้เปนคนแรกเมื่อป พ.ศ. 1908 
   กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (2545, หนา 2) ใหความหมายวา  กิจกรรม
คาบแนะแนวคือ  กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแนะแนวที่หลักสูตรกําหนดคาบเวลาไวใหโรงเรียน
จัดกิจกรรมแกนักเรียนเพื่อชวยใหนักเรียนไดรูจักตนเอง ส่ิงแวดลอมสามารถพัฒนาตนเอง ปรับตัว
เขากับสังคมและสถานการณตางๆ ไดกิจกรรมที่จัดครอบคลุมทั้งกิจกรรมแกปญหาและกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู 
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   กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแนวทางปฏิบัติการแนะแนวการศึกษา  ดังนี้  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ข, หนา 37) 

(1) จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา  
โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  และกระบวนการเรียนการสอน 

(2) ดําเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความรวมมือของครูทุกทานในสถานศกึษา 
(3) ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษา

ในสถานศึกษา 
(4) ประสานงานความรวมมือ  และแลกเปลี่ยนความรู  และประสบการณ

ดานการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
   สรุปไดวา  กิจกรรมแนะแนวการศึกษา  หมายถึง  การจัดกิจกรรมในคาบเรียน
ในหลักสูตร เพื่อชวยใหตัวเองไดรูจักตนเอง  สามารถพัฒนาตนเองและปรับตัวใหเขากับสังคมได
โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอนดําเนินการแนะแนว
การศึกษาโดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา ติดตามและประเมินผลประสานความรวมมือ
และแลกเปลี่ยนความรู  และประสบการณดานการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือขาย
การแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
    9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมาก เพราะการศึกษา
เปนการพัฒนาคน และกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดํารงอยูอยางยั่งยืนตองอาศัยระบบ
การประกันคุณภาพแบบกลไกขับเคลื่อน จึงไดตราไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไวในหมวดที่ 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  (มาตรา 47-51)  โดยที่มาตรา  47  กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั  ประกอบดวย  ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก สวนระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549ก, หนา 2) 
   การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรม
ตามภารกิจปกติของสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่องซึ่งจะเปนการสราง
ความมั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษาทั้งผูรับบริการโดยตรงแกผูเรียนและผูปกครอง และผูรับบริการ
ทางออม  ไดแกสถานประกอบการ  ประชาชน  สังคมโดยรวม  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2544, หนา 7) 
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   สํานักงานวิชาการมาตรฐานการศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549ข, หนา 1) 
การประกันคุณภาพการศึกษาหมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือหนวยงาน
ตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดําแลสถานศึกษานั้น 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2544, หนา ก) การประกันคุณภาพ
ภายใน หมายถึง กระบวนการการบริหารจัดการที่มีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพ ซ่ึงเปนภารกิจที่สถานศึกษาจะตองทําอยูแลว การประกันคุณภาพจึงไมใชเร่ืองใหม
หรือเปนเรื่องแปลกแยกไปจากงานปกติ  และไมใชการประเมินเพื่อประเมิน  ไมเนนการสารเอง
สารแบบวัด หรือแบบประเมินเปนจํานวนมาก  แตเปนการประเมินเพื่อพัฒนา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
   การประกันคุณภาพภายในตามสาระบัญญัติของ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ  
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา  2-3) กลาววา 
จากความเปนจริงของการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาซึ่งเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญตอการปฏิรูปของการศึกษาของไทย จึงไดมีสาระบัญญัติใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในไวดังนี้ 
   หมวด 6  มาตรา 48  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
การประคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายการประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับประกันคุณภาพภายนอก 
   สาระบัญญัติดังกลาว   เปนสิ่งที่สถานศึกษาทุกแหงจะตองนําไปปฏิบัติ  
เพื่อใหบรรลุเจตนารมณในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่งจะเปนการสรางความมั่นใจ
แกพอแมและประชาชนวาลูกหลานจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   การประกันคุณภาพภายในจะทําใหสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  มีการทํางานที่มีเปาหมายและแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน  โดยดําเนินการตามแผน 
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายนั้นก็จะตองมีการประเมินคุณภาพภายในหรือการประเมินตนเอง
เพื่อตรวจสอบ  และพัฒนาปรับปรุงใหเปนไปตามเปาหมายอยูตลอดเวลา 
   หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายใน 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 11) กลาวถึงหลักการสําคัญ
ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามแนวคิดที่กลาวมาขางตน ไดแก 
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(1) จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน  คือ  การที่สถานศึกษารวมกัน
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

(2) การที่จะดําเนินการใหการบรรลุเปาหมายตามขอ 1 ตองทําใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 

(3) การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในการศึกษา ไมวาจะเปน
ผูบริหาร  ครู  อาจารย  และบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา โดยดําเนินงานใหผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ
เชน ผูเรียน ชุมชน เขตพื้นที่  หรือหนวยงานที่กํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
วางแผน  ติดตามและประเมินผล  พัฒนาปรับปรุง  ชวยกันคิด  ชวยกันทํา  ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษา
มีคุณภาพเพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ  เปนไปตามความตองการของผูปกครอง  สังคม
และประเทศชาติ 
   กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแนวทางปฏิบัติการพัฒนาระบุการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ข, หนา 37) 

(1) จัดระบบโครงสรางองคกร ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

(2) กําหนดเกณฑการประเมินเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง  เปาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา 

(3) วางแผนการพฒันาคณุภาพการศึกษา  ตามระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา
ใหบรรลุตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา 

(4) ดําเนินการพัฒนาตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายใน
เพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

(5) ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา  และหนวยงานอื่นในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

(6) ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

(7) ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
   สรุปไดวา  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  หมายถึง  
การบริหารจัดการและดําเนนิกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
อยางตอเนื่องโดยการจัดระบบโครงสรางองคกรใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
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สถานศึกษา  กําหนดเกณฑการประเมินเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัด
ของกระทรวง  และเขตพื้นที่การศึกษา  โดยการวางแผน  พัฒนาติดตาม  ตรวจสอบอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง  ประสานงานกับเขตพื้นที่และสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาเพื่อประเมินสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง 
  10)  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน 
   เจตนารมณของรัฐตามพระราบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา29) 
ไดกําหนดใหสถานศึกษาสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนดังนี้  1)  รวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  
องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  
และสถาบันสังคมอื่น  2)  จัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน  เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษา
อบรมมีการแสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสาร  รูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ  เพื่อพัฒนา
ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและเปนความตองการ หาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน  จากขอกําหนดดังกลาวเปนเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการ
ใหทุกฝายมีสวนรวมในการสงเสริมความเขมแขง็ของชุมชน  โดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายใน
ชุมชนและจากการรายงานการศึกษาวิถีของชุมชน  แนวคิดสําคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู
ของชุมชน พบวาการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชน ตองอยูบนพื้นฐานที่วา “ชีวิตความเปนอยู
ของชาวบานและชุมชนในชนบทโดยทั่วไปประกอบอาชีพทางการเกษตร ประสบการณของชาวบาน
และชุมชนจึงใกลเคียงกันและฐานะทางเศรษฐกิจก็ไมแตกตางกันมากนัก  ตลอดจนจิตใจที่เอ้ือเฟอเผ่ือแผ
เอื้ออาทรตอญาติพี่นองและเพื่อนบานสงผลใหความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางชาวบานและชุมชนเหลานี้
อยูในฐานะเทาเทียมกันหรือที่เรียกวา  ความสัมพันธแนวราบ  ซ่ึงเปนการเอื้อใหเกิดการเรียนรูตางจาก
กระบวนการศึกษาที่จัดอยูในสถาบันการศึกษาทั่ว ๆ ไปที่เนนความสัมพันธแนวตั้ง  ซ่ึงแสดงออกถึง
ความไมเทาเทียม เชน ครู-นักเรียน ผูรู-ผูไมรู เปนตน ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในหองเรียนจึงเปนการรับรู
มิใชการเรียนตามความหมายนี้ ประกอบกับสถานการณของชุมชนในชวงกอนหนานี้ ไดรับผลกระทบ
จากภายนอกคอนขางมาก  สงผลใหการรวมตัวของชาวบานและชุมชน  เพื่อแสวงหาทางออกรวมกัน
เกิดขึ้นไดไมยากนัก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2544, หนา 19-21) 
   จากกระบวนการเรียนรูของชุมชน พบวา การเรียนรูดังกลาว ประกอบดวย
กระบวนการดังตอไปนี้ (ไพรัช อรรถกามานนท, 2545, หนา 42) 

(1) การวิเคราะหและสังเคราะหปญหาของตนเอง  ชุมชนและเชื่อมโยงสิ่งเหลานี้
เขากับสังคมไทย  ตลอกจนสังคมโลก 

(2) การแสวงหาทางออกที่เหมาะสมกับตนเองและชุมชนดวนวิธีการตาง ๆ เชน 
การประชุม  สัมมนา  การศึกษาดูงาน  และการเรียนรูผานสื่อตางๆ  
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(3) การสรางสรรคกิจกรรมที่เปนผลจากการตัดสินใจของตนและชุมชน กิจกรรม
ที่ทําขึ้นที่เรียกวา  กิจกรรมเครือขาย  เพราะเปนตัวชักจูงและเชื่อมโยงคนเขาดวยกัน 

(4) การประเมินผลกิจกรรม และนาํผลที่ไดไปแกไขปรับปรุงกระบวนการทั้งหมด 
     กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแนวทางการปฏิบัติการสงเสริมความรูทางวิชาการ
แกชุมชนดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ข, หนา 38) 

(1) การศึกษา  สํารวจความตองการ  สนับสนนุงานวิชาการแกชุมชน 
(2) จัดใหความรู  เสริมสรางความคิด  และเทคนิค  ทักษะทางวิชาการเพื่อการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  ทองถ่ิน 
(3) การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน  ทองถ่ินมีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการ

ของสถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
(4) สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางบุคคล  ครอบครัว  

ชุมชน  ทองถ่ิน 
   สรุปไดวา  การสงเสริมความรูทางวิชาการชุมชน  หมายถึง  แนวทางที่สถานศึกษา
รวมมือกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกร  องคกรกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น  เพื่อเสริมสรางความคิด  และเทคนิค 
ทักษะ  ทางวิชาการ  เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทองถ่ิน และ
ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดระบบการเรียนรูในชุมชน  นับตั้งแตการวางแผน 
การดําเนินงาน การใชประโยชนและการประเมินผล ตลอดจนการสรางชุมชนใหเปนแหลงการเรียนรู
โดยการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 
  11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวชิาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 
         การพัฒนางานวิชาการระหวางสถานศึกษาเดียวกัน และองคกรอื่นที่ทําใหเกิด
ความรวมมือการพัฒนาทางวิชาการของสถานศึกษา ยอมเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ในการปฏิรูปการศึกษานั้น  ความมุงมั่นจริงใจที่จะทําเพื่อประเทศชาติและสังคมโดยสวนรวม  
เพราะการที่จะทําใหสถานศึกษามีคุณภาพได  งานที่เปนหัวใจของการศึกษาก็คืองานวิชาการ  ดังนั้น
การศึกษาจึงควรเห็นความสําคัญในการพัฒนางานดานวิชาการ  โดยเฉพาะการประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 
   ในสภาพปจจุบัน องคกรและหนวยงานตาง ๆ  มีขนาดใหญ  และมีความสลับซับซอน
ขององคกร ความแตกตางของงานตลอดจนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ความตองการบุคลิกภาพ 
ภูมิหลังทางการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม แนวคิด ความเชื่อถือ และวัฒนธรรมยอยของบุคคล
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ที่แตกตางกันอยูมาก จากเหตุผลดังกลาวยอมใหเกิดความยุงยาก และความขัดแยงในการบริหารงาน
อยูเสมอ ๆ 
   จากการศึกษาคนควาของ กรนิตต  กวานดา (2541, หนา 31) ไดศึกษาปญหา
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร ไดกลาวเกี่ยวกับ
การประสานงานมีสาระดังนี้ 

(1) กระบวนการที่พึงระลึกในการประสานงาน มี  3  ประการ  คือ 
   ก.  กําหนดแผนการหรือโครงสรางการสําหรับทุกคนในหนวยงานหรือ
สําหรับทุกหนวยงานขึ้นมากอน 
   ข.  ใหทุกคนหรือทุกหนวยงานเขาใจแผนการหรือโครงการทั้งหมดหรือ
บางสวนที่จําเปนเพื่อใหรูวาใครหรือหนวยงานใดมีหนาที่อะไร  กําลังทําอะไรอยู 
   ค.  ใหทุกคนหรือทุกหนวยงานเต็มใจรับงานที่ไดรับมอบหมายใหทําจริง ๆ 

(2) การประสานงานในสถานศึกษา จะมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเมื่อไดจัดสิ่งตาง ๆ 
ตอไปนี้ไวชัดเจน 
   ก.  โครงสรางของการบริหาร  จัดไดเปนระเบียบแบบแผนและรัดกุม 
   ข.  มีแผนภูมแิสดงสายงานการบังคับบัญชาถูกตองชัดเจนและปฏิบัตใิหเปนไป
ตามแผนภูมิทีว่างไว 
   ค.  กําหนดนโยบาย  กฎเกณฑ  ระเบียบขอบังคับตาง ๆ  ไวเปนลายลักษณอักษร
และเปนที่ทราบโดยทั่วไป ตลอดจนถือปฏิบัติตามนโยบาย กฎเกณฑ และระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ 
อยางเครงครัด 
   ง.  ระบบเสนองานเปนไปตามแผนสายงานนั้น ๆ 
   จ.  มีเครื่องมือ  อุปกรณ  และการสื่อสารเพียงพอและมีประสิทธิภาพอยูใน
สภาพพรอมที่จะใชงานไดทุกโอกาส 
   ฉ.  บุคลากร  ผูทําหนาที่ประสานงานตองมีความรูสูง  มนุษยสัมพันธดี
นักบริหารที่ดีตองรูจกัอดทน  และรูจักการแกปญหา 
   ช.  มีคณะกรรมการซึ่งจะตองประกอบดวย ตัวแทนของบุคลากรของระดับตาง ๆ  
ซ่ึงรวมประชุมเปนประจํา 
    ซ.  มีคณะกรรมการระดับเดียวกันทําหนาที่คลาย ๆ  กัน  รับหนาที่หารือเกี่ยวกับ
งานเฉพาะเรื่อง 
   ฌ.  จดทะเบียนและบันทกึรายงายตาง ๆ เปนระบบที่รับไดสะดวก 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 

77

   ญ.  ผูรวมงานมีโอกาสพบปะสังสรรคกันนอกเวลา ปฏิบัติงานในรูปแบบตาง ๆ  
เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
   ฎ.  จัดทําปฏิทิน  กําหนดระยะเวลา  การปฏิบัติงานตาง ๆ ไวชัดเจน 
   ฏ.  จัดใหมีการพัฒนาบุคลากร ระดับตาง ๆ  เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับงานอยูเสมอในรูปการประชุม  การสัมมนา  การอบรม  การประชุมปฏิบัติการ  เปนตน 

(3) อุปสรรคของการประสานงาน 
   ก.  ชอบทํางานเฉพาะหนาและทําตามคําสั่ง 
   ข.  งานไมมีแผน/โครงการไวลวงหนา 
   ค.  ขัดแยงกันเปนสวนตัว 
   ง.  ประสิทธิภาพระหวางหนวยงานผิดกันมาก 
   จ.  ขัดผลประโยชนซ่ึงกันและกัน 
   ฉ.  ขัดมนุษยสัมพันธ 
   ช.  บางอยางแยงกันทํา 
   ซ.  ไดเงินมาไมพรอมกัน 
   ฌ.  ตางฝายตางถือทิฐิกัน 
   กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแนวทางปฏิบัติการประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่นดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ข, หนา 38) 

(1) การศึกษา  สํารวจความตองการ  สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน 
(2) จัดใหความรู  เสริมสรางความคิด  และเทคนิค  ทักษะทางวิชาการ  เพื่อการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทองถ่ิน 
(3) การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน  ทองถิ่น  เขามามีสวนรวมในกิจกรรม

ทางวิชาการของสถานศึกษา  และที่จัดโดยบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา 

(4) สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณระหวางบุคคล  ครอบครัว  
ชุมชน  ทองถ่ิน 
   สรุปไดวา  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องคกรอื่น  หมายถึง  สถานศึกษามีการสํารวจความตองการ  สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน
การจัดใหความรู เสริมสรางความคิด เทคนิค ทักษะทางวิชาการ สงเสริมใหชุมชน เขามามีสวนรวม
กิจกรรมทางวิชาการ  ตลอดจนการสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล  ครอบครัว  
ชุมชนทองถ่ิน 
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   12)  การสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบัน
อ่ืนทีจัดการศึกษา 
   ในการจัดการศึกษาในปจจุบันทุกฝายตองรวมมือกันจัดการศึกษา ดังปรากฏ
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 29 วา “ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล
ครอบครัว  ชุมชน  องคกรปกรองสวนทองถ่ิน  เอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  
และสถาบันสังคมอื่น  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 
เพื่อใหชุมชนมีการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญา
และวิทยาการตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการรวมทั้งวิชาการ
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณพัฒนาระหวางชุมชน” จะเห็นไดวาโรงเรียนนั้นมีความสําคัญ
ในการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา 
    กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานสงเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแกบุคคลครอบครัว   องคกร   หนวยงาน   และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาดังนี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ข, หนา 38) 

(1) สํารวจขอมูลและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความตองการ
ในการไดรับการสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่น
ที่จัดการศึกษา 

(2) สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการ
จัดการศึกษาของบุคล   ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

(3) จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  
หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
   สรุปไดวา  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  
หนวยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  หมายถึง  การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน  เพื่อใหชุมชน
มีการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู  โดยมีการสํารวจความตองการในการไดรับการสนับสนุน
ดานวิชาการ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูและจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรู 
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2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 บุษราคัม  จรรยนาฏย  (2544,  บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการศึกษาดําเนินงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ในโครงการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรม
ผูเรียน  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  พบวา  1)  ดานการวางแผนงานวิชาการ
โรงเรียนมีการจัดทําแผนงานวิชาการ  กําหนดแนวทางปฏิบัติตามลักษณะของหมวดงาน / งาน / ฝาย  
ประชุมเพื่อเขียนแผนรวมกัน  แลวนําเสนอฝายบริหารเพื่อพิจารณา  โดยมีหัวหนาแผนงาน  ทําหนาที่
ติดตามและประเมินผลจากการสรุปรายงานในรอบเดือน 2)  ดานการจัดงานวิชาการ  โรงเรียน
จัดบุคลากรตามความรู  ความสามารถ  และประสบการณ  จัดกลุมการเรยีนรูโดยจัดวิชาบังคับและ
วิชาเลือกตามโครงสรางของหลักสูตร  มีการศึกษาสภาพของทองถ่ินและความตองการของชุมชน  
กําหนดวิชาเรียนและเวลาเรียนใหครบตามหลักสูตร  จัดครูเขาสอนตามตารางสอน  โดยพิจารณา
วุฒิการศึกษา  ความรูความสามารถและความถนัดของผูเรียน  3)  โรงเรียนใหครูผูสอน  จัดทําแผนการสอน
ใหสอดคลองกับหลักสูตรและเนื้อหาวิชา  กําหนดเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูใหเชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง  และกําหนดกิจกรรมสื่อการสอน  การประเมินผลที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ  มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการสอน  โดยสังเกตการสอนของครู  4)  ดานการพัฒนาและ
การสงเสริมดานวิชาการ  โรงเรียนจัดใหการอบรม  สัมมนากอนเปดภาคเรียน  จัดสอนซอมเสริม
ใหแกนักเรียน  โดยจัดใหมีหองเรียนเฉพาะเพื่อการสอนเสริมนอกเวลา  จัดกิจกรรมนักเรียนทั้งใน
และนอกหลักสูตร  มีนโยบายสนับสนุนใหครูเขารับการประชุม  อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  
สงเสริมการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  สนับสนุนครูทําผลงานวิชาการและเขารวมในโครงการครูตนแบบ / 
ครูเครือขาย  รวมทั้งสรางบรรยากาศทางวิชาการที่เอื้อตอการเรียนรู  จัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  
และ  5)  ดานการวัดประเมินผลการเรียนรู  และงานทะเบียนนักเรียน  โรงเรียนสงเสริมใหครสูราง
เครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริง  ครูผูสอนแตละรายวิชาสรางเครื่องมือการวัดผลใหเปนไปตาม
จุดประสงคการเรียนรู 
 ธิรัตน  สุภาภรณ  (2547,  บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ระยอง  รวมทั้งหาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจตอ
การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  โดยเก็บขอมูลจากครูผูสอน  จํานวน  200  คน  และคณะกรรมการ
สถานศึกษา  156  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก  แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  
5  ระดับ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาที (t-test)  
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ผลการวิจัยพบวา  คุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามความเห็นของครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง  อยูในระดับมาก  และยังพบวา  คุณลักษณะ
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 บังอร  อินทรามี (2547,บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาล  
เขตการศึกษา 5  พบวา  ดานคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง  6  ดาน  มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก  ดานการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  และ
พบวา  คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาจําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอนประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยรวม และรายดานการมีวิสัยทัศน  
สวนดานอื่น ๆ นั้นไมพบความแตกตางกัน  อยางไรก็ตาม  คุณลักษณะผูนํามีความสัมพันธกับ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 บุญเตือน  สมสีนวน (2547,  บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองแนวทางการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวา  สภาพการบริหารงานวิชาการอยูใน
ระดับการปฏิบัติเปนประจํา  ปญหาการบริหารงานวิชาการจําแนกเปนรายดาน  ดังนี้  ดานงบประมาณ
ขาดแคลนงบสนับสนุน  ดานบุคลากรขาดความพรอมและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  ดานผูเรียน
ปญหาจากครอบครัวและความยากจน  การนําเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการที่ไดจากการประมวล
ปญหา  แลวนําเสนอแนวปฏิบัติในภาพรวมเพื่อผูบริหารไดทบทวนและทําความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท
ของตนเองมากขึ้น 

 ประทวน  พรมจอย  (2547,  บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน  เขต 2 พบวา  สภาพ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  ลําดับ
การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชนมีการปฏิบัติอยูในระดับ  “ปานกลาง”  ปญหาการบริหาร 
งานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยภาพรวมปญหาอยูในระดับ  “นอย”  เมื่อพิจารณา
รายดานพบวา  มีปญหาอยูในระดับ  “ปานกลาง”  3  ดาน  ดานการพัฒนาหลักสูตร  ดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และดานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
ผลการเปรียบเทียบ  การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาพบวาวุฒิการศึกษา  มีผลตอ
การบริหารงานวิชาการที่แตกตางกัน  
 สมแพน  จําปาหวาย (2547,  บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  พบวา  สภาพ
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การบริหารงานวิชาการทั้ง 7 ดาน  คือ  ดานการบริหารหลักสูตร  ดานการเรียนการสอน  ดานวัสดุ
อุปกรณและสื่อการเรียนการสอน  ดานการวัดผลและประเมินผล  ดานหองสมุด  ดานนิเทศภายใน
งานวิชาการ  และดานการประชุมอบรมทางวิชาการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก   ปญหา
ในการบริหารงานทั้ง  7  ดานอยูในระดับมาก  โรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันมีสภาพการบริหารงาน
วิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ   0.05  ผูตอบแบบสอบถามเสนอใหโรงเรียน
เนนดานการเรียนการสอน  และดานการวัดผลและประเมินผล 
 โยธิน  สกุลเดช (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย 
เขต  1 พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษารายดานมีความสัมพันธภายในระหวาง
ตัวแปรอิสระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
รายดานมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คอื บรรยากาศในโรงเรียน 
 วินัย  ทิมยายงาม (2549, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต  2  พบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใหมีความรู  ความสามารถ  และทักษะในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งวิสัยทัศน  ความคิดริเร่ิม  การรูจัก
ปรับปรุงแกไขพัฒนางาน  อยูในระดับมากที่สุด   
 ดวง  สุวรรณเกิดผล (2550, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ  
ตามแนวปฏิรูปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  
ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ดานการวัดผลและประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน  ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  ดานการพัฒนา
และใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  ดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  พบวา  
สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิบัติการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายดาน
ทุกดานอยูในระดับมาก   
 โกวิท  ลุนไธสง  (2551,  บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา  เขต 4  พบวา  ผูอํานวยการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  มีการบริหารงานดานการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียน  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยพบวามีการบริหารดานการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษามีการปฏิบัติมากที่สุด  และการบริหารดานการนิเทศภายในมีการปฏิบัตินอยที่สุด   
 เพ็ญจันทร  วัชรภิรมย  (2551,  บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 6  พบวา  การบริหารงาน
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วิชาการของผูบริหารในสถานศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 6  
โดยภาพรวม  มีการบริหารงานวิชาการของผูบริหารอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
สวนใหญมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  รองลงมาคือ  การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  และการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ตามลําดับ   
 วรรณชุรีย  เกดิมงคล  (2551,  บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  พบวา  การบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศกึษา  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  3 อันดับ  คือ  การพฒันาระบบประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา  การวัดผลประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน  การประสานความรวมมือ
ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น  และการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามวุฒิการศึกษา  
ประสบการณการเปนผูบริหาร  และการไดรับการอบรมพัฒนาวิชาการ  พบวา  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 ฉัตรชัย  ไชยมงค (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2  พบวา  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2  มีความสัมพันธทางบวก 
 ประพิศ  เกษรางกูล (2552, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  พบวา คุณลักษณะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  
เขต 2  โดยรวมอยูในระดับมาก 
 ไผท  แถบเงิน (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร  เขต 1 พบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสกลนคร  เขต 1  โดยรวมมีความสมัพันธทางบวก 
 2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 แมทท็อกซ  (Mattox, 1987, p. 706)  ศึกษาความตองการในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาในรัฐอิลินอยด  พบวา  ความตองการที่มีระดับมาก  คือความตองการที่มี
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ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศและการประเมินผล  ตลอดจนความตองการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาหลักสูตร 
 แจง  (Jang, 1987, p. 66)  ไดศึกษาพบวาหากผูนํามีการสื่อสารและพฤติกรรมการรับฟง
ความคิดเห็นของครูมากเทาใดก็จะทําใหครูมีความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้นเทานั้น  จึงสงผล
ใหผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในลําดับแรก ๆ โดยเฉพาะการคํานึงถึง
การส่ือสารขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร  การรับฟงขอเสนอแนะหรือความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาอยูตลอดเวลา  และการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  สวนการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของนั้น  
ผูบริหารมีคณุลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในอันดับสุดทาย  
 สปริโต  (Spirito, 1990,  p. 3986-A)  ศึกษาพฤติกรรมของครูใหญ  ในฐานะผูบริหาร
ทางดานวิชาการของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  ในรัฐแคลิฟอรเนีย  ที่มีผลตอความสําเร็จทางวิชาการ
ของนักเรียน  ไดผลที่นาสนใจอยางหนึ่งวา  การพัฒนาบุคลากรของครูใหญมีความสําคัญตอความสําเร็จ
ทางวิชาการของนักเรียน 
 จากเอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควาครั้งนี้  ตลอดจนงานทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ  พอสรุปไดวา  คุณลักษณะผูนําเปนสิ่งที่สําคัญและสงผลตอความสําเร็จของการบริหาร
โรงเรียน  คุณลักษณะที่สําคัญประกอบดวย  ความรับผิดชอบ  ความเขาใจงานและบุคคล  การเขา
สังคมไดดี  การใหการยอมรับนับถือ การมีความคิดริเริ่ม  การโนมนาวจิตใจ  การประสานงาน  
การใหความชวยเหลือ และการรูจักปรับปรุงแกไขพัฒนางานใหดีขึ้นอยูเสมอ  สุขุมรอบคอบ  และ
รวมทั้งการมีวิสัยทัศน  กลาและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูส่ิงที่ดีขึ้นอยูเสมอ  นอกจากนี้  ผูบริหาร
ควรใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการ  เพราะงานวิชาการมีผลตอความสําเร็จทางวิชาการ
ของนักเรียน  และคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนจะมีผลตอบุคลากรซึ่งมีความสําคัญตอความสําเร็จ
ของนักเรียน 
 

2.6  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากการศึกษาเอกสาร  แนวคิด  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง
กับการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  นี้ ผูวิจัยอาศัยทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงพัฒนามาจากแนวคิด
ของ SEDL (Southwest Educational Development Laboratory, 2009, Online) จํานวน 6 ดาน และ
กรอบแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2546ข, หนา 33 – 34) จํานวน 12 ดาน มาเปนกรอบแนวคิด
ในการวิจัยคร้ังนี้ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
 จากการศึกษาเอกสาร  แนวคิด  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง
พัฒนามาจากแนวคิดของ SEDL (Southwest Educational Development Laboratory, 2009, Online)  
ประกอบดวย  คุณลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลง 6  ดาน  ดังนี้ 
  1)  การมีวิสัยทัศน  หมายถึง  ความสามารถในการกําหนดนโยบาย  ทิศทาง  และ
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาทั้งในดานหลักสูตรสถานศึกษา  การเรียนการสอน  ส่ือ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองสภาพการปฏิรูปการศึกษา และรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
  2)  การมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ หรือองคกรแหงการเรียนรู  
หมายถึง  ความสามารถในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือ  นวัตกรรม และจัดหาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษา และการแสวงหาแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาเพื่อใชเปนสถานที่ใหครู  
บุคลากร และนักเรียนไดเรียนรู  รวมถึงการจัดสภาพบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ใหเอื้อตอการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
  3)  การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย  หมายถึง  ความสามารถในการพัฒนาครู 
และนักเรียนใหมีความรู  ความสามารถ  และทักษะในการปฏิบัติงานสอนและการเรียนรู  ใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร  และนักเรียนตามความตองการ 
และจําเปนดวยวิธีการที่หลากหลาย  เปดโอกาสใหบุคลากรและนักเรียนแสดงความรู  ความสามารถ
และศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ  รวมทั้งใหขวัญกําลังใจในการทํางาน
อยางตอเนื่อง 
  4)  การสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี  หมายถึง  ความสามารถในการสื่อสารของผูนํา
ที่มีประสิทธิภาพ  สรางความเขาใจอันดีระหวางผูนําและผูรวมงาน  คํานึงถึงการสื่อสารขอมูล
ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร  เขาใจและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ  และ
รับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตลอดเวลา 
  5)  การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง  หมายถึง  ความสามารถ
ในการดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา  4  งาน ไดแก  งานวิชาการ  งานบุคลากร  งานงบประมาณ 
และงานบริหารทั่วไป  โดยใชหลักวงจรคุณภาพ  หรือ  PDCA  การปฏิบัติงานที่เนนการปรับปรุง 
และพัฒนาอยางเปนระบบ  สม่ําเสมอ  และตอเนื่อง  มีการประเมินผลและรายงานความกาวหนา
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 
 6)  การใชหลักการบริหารความเสี่ยง  หมายถึง  ความสามารถในการจัดการภารกิจ
ของสถานศึกษาที่มีความยืดหยุน  ไมเครงครัดจนเกินไป  ใหอิสรเสรีภาพแกครูและบุคลากร
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ในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตที่เหมาะสม  บางครั้งเปดโอกาสใหครูและบุคลากรปฏิบัตินอกกรอบ
หรือนโยบายได  หากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
 จากการศึกษาเอกสาร  แนวคิด  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ผูวิจัยไดยึดกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546ข, หนา  33-34) ไดกําหนดใหสถานศึกษาปฏิบัติงานวิชาการจํานวน  
12  ดาน  ดังนี้ 
 1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  หมายถึง  การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร  ประกอบดวย  การศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตร  การวิเคราะห
สภาพแวดลอม  จัดทําโครงสรางหลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน  
การนิเทศหลักสูตร  การติดตามประเมินผล  และการปรับปรุงหลักสูตร 
  2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู หมายถึง การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
ในการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง
จากแหลงเรียนรูที่เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนรู จัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจ 
และความถนัดของผูเรียน นําภูมิปญญาทองถ่ินและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 
มีการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  3)  การวัดผล ประเมินผลและเปรียบเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การปฏิบัติงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาในการกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 
สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผล ดําเนินการวัดผลการเรียนการสอน จัดใหมี
การเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ ผลการเรียน และมีการพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผล
ใหไดมาตรฐาน 
 4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษาในการสงเสริม  ประสานความรวมมือในการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  การบริหารการจัดการ
และการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระ
การเรียนรู  ตลอดจนการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  และงานวิชาการ
กับสถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันอื่น 
 5)  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  หมายถึง  การปฏิบัติงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา  ในการจัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนรู  โดยการนําเทคโนโลยีมาใช
เพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษา  และการบริหารงานวิชาการ  และสงเสริมใหครูมีการผลิตส่ือ
และนวัตกรรมการเรียนการสอน  รวมทั้งจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนรู  และ
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ประสานความรวมมือในการผลิต  จัดหา  พัฒนาการและการใชส่ือในการพัฒนางานดานวิชาการกับ
สถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่น  รวมทั้งเครือขายการเรียนรูตาง ๆ 
ที่มีอยูในชุมชน 
 6)  การพัฒนาแหลงการเรียนรู  หมายถึง  การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
ในการสํารวจแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน  ทองถ่ิน
ในพื้นที่การศึกษา  และพื้นที่ใกลเคียง  และจัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูใหแกครู  นักเรียน  
สถานศึกษา  หนวยงาน  องคกร  และสถาบันอ่ืน  ที่จัดการศึกษาใกลเคียง  รวมทั้งจัดตั้งและพัฒนา
แหลงเรียนรูใหเกิดองคความรูรวมกับสถาบันอื่น  และจัดใหมีการพัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน  
เพื่อจัดเตรียมแหลงสําหรับการศึกษาคนควาอยางเพียงพอและเหมาะสม 
 7)  การนิเทศการศึกษา หมายถึง การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในการสนับสนุน
ความรวมมือของผูนิเทศ ครูผูสอน และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวกับการใหการศึกษาที่กระตุน และสงเสริม
ใหมีการปรับปรุงการสอนใหมีระสิทธิภาพและทันสมัยอยูเสมอ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ประสบการณจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น ๆ หรือเครือขายนิเทศ
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา อันจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุสูงสุด 
 8)  การแนะแนวการศึกษา หมายถึง การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
ในการวางระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพในสถานศึกษาโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรยีน และมีการประสานความรวมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการศึกษา
เพื่อพัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข สามารถแกปญหาไดดวยตนเอง 
ในดานตาง ๆ ซ่ึงจะสงผลใหการเรียนรูเกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  หมายถึง  การปฏิบัติงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา  ในการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่องโดยการจัดระบบโครงสรางองคกรใหรองรับการจัดระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  กําหนดเกณฑการประเมินเปาหมายความสําเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง  และเขตพื้นที่การศึกษา  โดยการวางแผน  พัฒนา
ติดตาม  ตรวจสอบอยางเปนระบบ  ประสานงานกับเขตพื้นที่  และสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา  
เพื่อประเมินสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 10)  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน  หมายถึง  การปฏิบัติงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา  โดยการรวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  
องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันอื่น  เพื่อเสริมสรางความคิดและ
เทคนิค  ทักษะ  ทางวิชาการ  เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
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ทองถ่ิน  และไดมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน  นับตั้งแต
การวางแผน  การดําเนินงาน  การใชประโยชน  และการประเมินผล  ตลอดจนการสรางชุมชน
ใหเปนแหลงการเรียนรูโดยการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 
 11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น  หมายถึง  
การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา  เกี่ยวกับการสํารวจความตองการ  สนับสนุนงานวิชาการ
แกชุมชน  มีการจัดใหความรู  เสริมสรางความคิด  เทคนิค  ทักษะวิชาการ  สงเสริมใหชุมชน  เขามามี
สวนรวมกิจกรรมทางวิชาการ  ตลอดจนการสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล  
ครอบครวั  ชุมชน  ทองถ่ิน 
  12)  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา หมายถึง การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา  เพื่อใหมีการมีสวนรวม
ในการสํารวจความรูของบุคคล ครอบครัว องคกร และสถานศึกษาอื่น การวางแผนสงเสริม และ
สนับสนุนงานวิชาการ เพื่อพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการจัดการศึกษา 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษา 


