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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตํารา บทความและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยนําเสนอตามหัวข้อต่างๆ 
ตามลําดับต่อไปนี้  
 2.1 สภาพและข้อมูลทั่วไปของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 2.2 แนวคิดการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.2.1 นโยบายการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.2.2 บทบาทหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.2.3 การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล 
  2.2.4 ขอบข่ายการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2.3 แนวคิดทฤษฎีบทบาท  
  2.3.1 ความหมายของบทบาท 
  2.3.2 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.3.3 แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.4 การประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.4.1 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.4.2 หลักการและแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.4.3 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.4.4 บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องในการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 2.5 การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.5.1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
  2.5.2 การจัดทาํแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
  2.5.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   
  2.5.4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
  2.5.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  2.5.6 การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา    
  2.5.7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี   
  2.5.8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.7 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
2.1 สภาพและข้อมูลท่ัวไปของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2
  
 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)     
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
กําหนดให้มีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มิได้อยู่
ในการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553ข, 
หน้า 28-33)   
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นส่วนราชการบริหารราชการส่วนกลาง  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บริหารสูงสุดในเขตพื้นที่การศึกษา รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สายสามัญศึกษา ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 3 ลงมาในเขตท้องที่ 4 อําเภอ ได้แก่  
อําเภอพนัสนิคม อําเภอบ่อทอง อําเภอพานทอง และอําเภอเกาะจันทร์ มีสภาพข้อมูลทั่วไปพอสังเขป
ได้ดังน้ี (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2, 2551, หน้า 4-8)   
 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ถนนพนัสนิคม-ทุ่งเหียง 
ตําบลบ้านช้าง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดชลบุรี ประมาณ 28 กิโลเมตร 
บนพ้ืนที่ดินสาธารณประโยชน์ จํานวน 6 ไร่เศษ มีอาคารสํานักงานลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 3 ช้ัน สร้างโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อปีงบประมาณ 2548   
  1) อาณาเขตติดต่อ  
   ทิศเหนือ            ติดต่อกับอําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ทิศตะวันออก       ติดต่อกับอําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา      
                                             และกิ่งอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
   ทิศตะวันตก         ติดต่อกับอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอเมือง  
     จังหวัดชลบุรี 

   ทิศใต้                ติดต่อกับอําเภอบ้านบึง และอําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
  2) ลักษณะภูมปิระเทศ   
   ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเหมาะแก่การทํานา ทําไร่ และทําสวนผลไม้ 
โดยเฉพาะในเขตอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง ส่วนในพ้ืนที่อําเภอบ่อทองและอําเภอเกาะจันทร์      
จะเป็นที่ราบค่อนข้างสูง มีเขาเตี้ยๆ และป่าไม้อยู่บ้างเล็กน้อย ลักษณะภูมิอากาศ และอาชีพของ
ประชาชน ต้ังอยู่ในเขตอากาศร้อนชื้น มีฝนตกพอควรประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ ทํานา ทําไร่มัน
สําปะหลัง ไร่อ้อย เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างโรงงานอุตสาหกรรม 
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  ส่วนที่ 2 การบริหารจดัการ 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดําเนินการ
ให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
  1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น   
  2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา หน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

  3) ประสาน สง่เสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
       4) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการศึกษา 
  8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
สถานที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่ 
  9) ดําเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  10) ประสาน ส่งเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ด้านการศึกษา 
  11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 
  12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน เก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 วิสัยทัศน์  
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคและทั่วถึง ประชากรวัยเรียนมีคุณธรรม นําความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พันธกิจ   
  1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาค และทั่วถึง 
  2) ส่งเสริมประชากรวัยเรียนให้มีคุณธรรมนําความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  เป้าประสงค์   
  ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคและทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีคุณธรรมนําความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
  กลยุทธ์มุ่งสู่ความสําเร็จ 
  1) กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน 
  2) กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
ลดอัตราการออกกลางคันและพัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่เยาวชนที่อยู่นอก
ระบบการศึกษา 
  3) กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนา
ผู้เรียน สมรรถนะครู และบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและปฐมวัยและการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
  4) กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่สถานศึกษา
และหน่วยงานการศึกษาในสังกัดเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
  5) กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาล
ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา   
 ส่วนที่ 3 ผลการดําเนนิงาน 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระบบ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1-อ.2) การศึกษา
ภาคบังคับ (ป.1-ม.3) การประสานความร่วมมือศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในการส่งต่อ
นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนในระบบโรงเรียนได้และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (home 
school) จํานวน 1 ครอบครัว รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 4 อําเภอ ประกอบด้วย 
อําเภอพนัสนิคม อําเภอบ่อทอง อําเภอเกาะจันทร์ อําเภอพานทอง มีผลการดําเนินงานด้านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ประจําปีการศึกษา 2552 ดังนี้ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2, 2552, 
หน้า 16-17)   
 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ประจําปีการศึกษา 2552 
 การประเมินการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2, 2553ก, หน้า 14-58)    
 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทยร้อยละ 60.35 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 53.54  
 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทยร้อยละ 49.05 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 34.63 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทยร้อยละ 38.79 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 25.64 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2, 2553ข, หน้า 34-94)    
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 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทยร้อยละ 48.00 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 50.04 และวิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ 40.23  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมทุกวิชา ร้อยละ 83.01 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2552 (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2, 2553ค, หน้า 76-97)   
 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย ร้อยละ 37.85 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 33.21 วิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ 37.77 สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 64.81 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 33.54 
ศิลปะ ร้อยละ 41.73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ 51.95 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ  26.60 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย ร้อยละ 36.88 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 26.68 วิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ 29.86 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 21.07 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 40.03 สุขศึกษา
และพลศึกษา ร้อยละ 58.18 ศิลปะ ร้อยละ 33.31 และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ 35.13 
 ส่วนที่ 4 แนวทางในการพฒันา 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (2553ง, หน้า 32-35) ดําเนินการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดทั้ง 6 กลยุทธ์
โดยจะดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและให้เกิดความยั่งยืนในทุกกลยุทธ์ ดังน้ี 
 กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
ความสมาฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย จะมุ่งส่งเสริมโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เน้นคุณธรรมนําความรู้น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ต้นแบบ โรงเรียนวิถีพุทธ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวาง  
ติดตามนักเรียนที่ตกหล่นได้เข้าเรียน กํากับ ติดตาม รณรงค์เด็กตกหล่นให้กลับเข้ารับการศึกษา มีระบบ
เฝ้าระวังนักเรียนออกกลางคัน สําหรับเด็กพิการให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ส่งเสริมนักเรียนเรียนต่อ
ในช่วงช้ันที่ 3 มากขึ้น โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาหลักให้มีระดับสูงขึ้น แสวงหารูปแบบในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยยึดบริบทของ
แต่ละสถานศึกษาเป็นหลักและส่งเสริมการแข่งขันวิชาการ 
 กลยุทธ์ที่ 4 กระจายอํานาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้สํานักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา  
โดยกําหนดเป้าหมายสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบโรงเรียนเป็นฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัด
การศึกษา มุ่งสร้างความเข้มแข็งขององค์กรคณะบุคคลในเขตพื้นที่และสร้างความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ชุมชน
ในรูปเครือข่ายการจัดการศึกษาอย่างย่ังยืน 
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2.2 แนวคิดการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 การบริหารจัดการนับว่าเป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สําคัญ 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการของโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาทั้งระบบของโรงเรียน การจัดการศึกษาและ
ภารกิจการบริหารตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่กําหนดไว้ โดยมุ่งหวังให้มีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายและลดขั้นตอนการบริหาร เป็นการใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษามากที่สุด 
 2.2.1 นโยบายการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                     
  1) ความเป็นมาและความสําคัญของการกระจายอํานาจ 
   การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีความมุ่งหมายท่ีจะจัดการเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องยึดเง่ือนไขและหลักการสําคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545, หน้า 1-3) ดังน้ี 
   (1) ยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ (school based decision making)
เป็นแนวคิดที่มุ่งให้โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยยึดประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียน 
    (2) การมีส่วนร่วม (participation) กําหนดให้บุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษามีส่วนรว่มเป็นคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น 
หรือร่วมกํากับดูแล เป็นต้น 
      (3) การกระจายอํานาจ (decentralization) การกระจายอํานาจด้านการบริหาร 
จัดการศึกษาด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ให้คณะกรรมการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 
     (4) ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (accountability) มีการกําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบและภารกิจของผู้รับผิดชอบ หลักความรับผิดชอบน้ีถือว่าใครได้รับมอบหมายหน้าที่ใด
ต้องรับผิดชอบทํางานน้ันให้เกิดผลดีที่สุดและต้องสามารถตรวจสอบความสําเร็จได้ เพ่ือเป็นหลักประกัน 
คุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้น 
   ทั้งน้ี ได้กําหนดแนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษา อันจะนําไปสู่การปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการจากแบบเดิมที่เน้นการรวมอํานาจไว้ที่ส่วนกลางไปสู่การบริหารแบบกระจายอํานาจ 
โดยเฉพาะมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 กําหนดสาระสําคัญให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาโดยตรง เพ่ือให้การศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคมคุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพ
และประสิทธิภาพต่อไป 
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  2) การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
   รัฐบาลได้แถลงนโยบายการศึกษาต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อพฤศจิกายน       
พ.ศ. 2549 ว่า “เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู้ มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษา
ของประชาชนให้กว้างขวางและท่ัวถึง โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย 
พัฒนาคน โดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงความร่วมมือของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา การจัดการศึกษาจะเน้นการกระจายอํานาจ
ไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและท้องถิ่น รวมท้ังการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน
เพ่ือให้การศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคม คุณภาพ สมรรถภาพ และประสิทธิภาพ” และ
หน่ึงในนโยบายน้ัน คือ การจัดการศึกษาจะเน้นการกระจายอํานาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา
และท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายสําคัญ ถ้าสามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งนโยบายดังกล่าว ด้วยเหตุน้ีกระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้กําหนดมาตรการเพ่ือนํานโยบายการกระจายอํานาจไปสู่การปฏิบัติ 5 มาตรการ ดังน้ี 
   มาตรการท่ี 1 จัดระบบการกระจายอํานาจด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารท่ัวไป สําหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   มาตรการท่ี 2 พัฒนาผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูแกนนําของเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงและสามารถขยายผลได้เต็มพ้ืนที่ 
   มาตรการท่ี 3 นําร่องการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่มีศักยภาพและความพร้อมในทุกเขตพ้ืนที่ 
   มาตรการท่ี 4 เปลี่ยนสถานะของอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการและมีศักยภาพ
และความพร้อมเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกับของรัฐตามความสมัครใจของแต่ละแห่ง 
   มาตรการท่ี 5 จัดระบบการกระจายอํานาจไปสู่สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ตามหลักการบริหารที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
   จากนโยบายและมาตรการดังกล่าวประกอบกับมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กําหนดกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 เพ่ือนําไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกําหนดรูปแบบของการกระจายอํานาจ ดังน้ี 
   (1) รูปแบบโดยกําหนดการกระจายอํานาจไว้ในกฎหมาย 
   (2) รูปแบบมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจตามกฎหมายจากส่วนกลางไปสู่เขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
   (3) รูปแบบการแบ่งอํานาจ โดยการแบ่งอํานาจให้มีผู้ปฏิบัติราชการแทน 
 2.2.2 บทบาทหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2547, หน้า 4-5) มีบทบาท และอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม 
และกํากับดูแลการจัดการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภทกําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
การสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
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และการกีฬาเพ่ือการศึกษา การติดตามตรวจสอบและประเมินผล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนราชการดังน้ี  
   1) สํานักงานรัฐมนตร ี
   2) สํานักงานปลัดกระทรวง 
   3) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
   4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   5) สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
   6) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีส่วนราชการ ดังน้ี 
   1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 (2551, หน้า 4-8) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
หลอมรวมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด 
สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ / กิ่งอําเภอและสํานักงานประถมศึกษาอําเภอ / กิ่งอําเภอ เพ่ือจัดต้ังเป็น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ในการดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมีอํานาจหน้าที่ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีดังต่อไปนี้   
  1) อํานาจหน้าที่ในการบริหาร การจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
  2) อํานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการ และการจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
  3) รับผิดชอบการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 
 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
พ.ศ. 2546 ดังน้ี (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2, 2551, หน้า 4-8) 
  1) กลุ่มอํานวยการ 
  2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  3) กลุ่มนโยบายและแผน 
  4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  5) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
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 ในระยะแรก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจจะจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัด  
การศึกษา เพ่ือทําหน้าที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยให้ยุบเลิกภายในสามปีนับต้ังแต่ 
การจัดต้ังส่วนราชการดังกล่าว 
 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานหลักที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ได้กําหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล (สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2, 2551, หน้า 4-8)  
 2.2.3 การบรหิารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปน็นิติบุคคล 
 สถานศึกษานิติบุคคลย่อมมีสิทธิหน้าที่หรืออํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังที่กําหนดไว้ในกฎหมาย คือเป็นส่วนราชการที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา
รับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว้ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสถานศึกษาโดยตรง เช่นเดียวกับสถานศึกษา     
ไม่เป็นนิติบุคคล ส่วนอํานาจหน้าที่ที่เพ่ิมขึ้นในฐานะนิติบุคคล กําหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดให้สถานศึกษา
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคลมีอํานาจในการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของสถานศึกษาที่เป็นราชพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน รวมท้ังจัดหา
รายได้จากการบริหารสถานศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียม สถานศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และภารกิจของสถานศึกษา สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ดังกล่าว นอกจากจะมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ถือปฏิบัติแล้ว จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมี
การดําเนินกิจการ หรือบริหารงานทั้งงานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป
ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school based management) 
และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (good governance) ที่ยึดหลักทั้งหลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เป็นเคร่ืองมือในการนํา
วิสัยทัศน์ และนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 การกําหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล มีจุดมุ่งหมายท่ีสําคัญที่จะทําให้สถานศึกษามีอิสระ
มีความเข้มแข็งในการบริหาร เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็วและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศชาติ ดังน้ัน สถานศึกษาจึงจําเป็นต้อง
จัดระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ มีการรวบรวม และจัดระบบข้อมูล วางแผน และดําเนินการ
ตามแผน ศึกษากฎหมาย กฎและระเบียบที่เก่ียวข้อง ใช้การบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมมีการจัดระบบ
บัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง เน่ืองจากสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลมีสถานภาพที่เป็นทั้งบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายมากกว่าสถานศึกษาที่ไม่เป็นนิติบุคคล 
 ดังน้ันในการบริหารงานผู้อํานวยการสถานศึกษาในฐานะผู้แทนนิติบุคคล จึงควรระมัดระวัง
เพราะอาจถูกฟ้องร้องกรณีไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วทําให้ผู้อ่ืนเสียหาย ต้องระมัดระวัง
ในการกระทํานิติกรรมสัญญาต้องรับผิดชอบฐานละเมิด โดยเฉพาะการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
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หรือสื่อ สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ในการบริหารงานเงินและทรัพย์สิน ผู้อํานวยการ
สถานศึกษาต้องมีระบบการตรวจสอบและรายงานที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันมีการควบคุม รักษาทรัพย์สิน
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เสมอ รวมท้ังระมัดระวังการใช้ประโยชน์จากเงินรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สิน 
 2.2.4 ขอบข่ายการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบงานทุกอย่างของสถานศึกษารวมถึงประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา และหน้าที่ที่อยู่ขอบข่ายในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีขอบข่ายกว้างขวางมาก ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้แบ่งแยกภารกิจ
หรือความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาไว้หลายประการ ดังน้ี 
 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2539, หน้า 10) กล่าวว่าในระดับองค์การมีการยอมรับกันว่าความสําเร็จ
ขององค์การ ไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (results-based management)  
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล ล้วนแต่ขึ้นกับภูมิปัญญาความคิดอ่าน และแนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์ของ
ผู้นําองค์การ 
 สงวน นิตยารัมพงศ์ (2541, หน้า 83) ผู้บริหารมีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์การ
และการจัดการในทุกระดับ ทั้งในภาครัฐ เอกชน ระดับโลก ชาติหรือท้องถิ่น  
 สมศักด์ิ สินธุระเวชญ์ (2542, หน้า 150) เสนอว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพ มีการทํางานที่มีมาตรฐาน มีการทํางานเป็นทีม  
ให้ทุกคนมีส่วนร่วม สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการสร้างขวัญกําลังใจ 
จัดทําธรรมนูญสถานศึกษา ระบบสารสนเทศ การทบทวนคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง สําหรับการบริหารจัดการศึกษาจะให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพนั้น ต้องมุ่งให้เกิด
ความสมานฉันท์ มีการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่นและสถานศึกษา ให้ท้องถิ่นตลอดจนเอกชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ คุณภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจสําคัญย่ิง 
และคุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์ส่วนหน่ึงจะมาจากการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากระบบสถานศึกษา 
ในขณะที่สังคมโลกพัฒนาเปลี่ยนแปลงเร็ว การศึกษาในระบบสถานศึกษาจําเป็นต้องตอบสนองพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนให้สอดคล้องกับลักษณะสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคต 
 แคมพ์เบล, บริดส์ และไนสแตรด (Campbel, Bridges & Nystrad, 1978, p. 116; อ้างถึงใน  
มนัส ญาติเจริญ, 2544, หน้า 186) ได้จําแนกหน้าที่ของครูใหญ่ไว้ 6 ประการ คือ 
  1) การบริหารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน (school-community 
relationships) 
  2) การบริหารหลักสูตรและการสอน (curriculum and instruction) 
  3) การบริหารกิจการนักเรียน (pupil personnel) 
  4) การบริหารอาคารสถานที่ (physical facilities) 
  5) การบริหารงานบุคคล (personnel management) 
  6) การบริหารการเงินและธุรการ (finance and business management) 
 ภิญโญ สาธร (2543, หน้า 356-357) ได้กล่าวไว้ว่า ครูใหญ่ หรืออาจารย์ใหญ่ มีหน้าที่             
ซึ่งจะต้องทําในการบริหารถึง 7 ประการ คือ 
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  1) การบริหารบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งหมายถึงครู เจ้าหน้าที่ คนงานและภารโรง
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันทกุฝ่าย 
  2) การปกครองและการแนะแนวนักเรียนหรือการบริหารกิจการนักเรียน ตลอดจน
การติดต่อกับผู้ปกครองนักเรียน 
  3) การบริหารงานวิชาการเก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน หนังสือ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการสอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และการบริหารการสอน เพื่อที่จะก่อให้เกิดการสอน
ที่มีประสิทธิภาพที่สุด 
  4) การบริหารงานต่างๆ ที่เก่ียวกับชุมชนในฐานะที่โรงเรียนเป็นผู้นําของชุมชน และ
เป็นศูนย์ของชุมชนเพ่ือช่วยพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้าน และรับความช่วยเหลือ และคําแนะนํา
จากชุมชนด้วย ในทํานองกระบวนการ 2 ทาง 
  5) การจัดระบบบริหารโรงเรียน กําหนดอํานาจหน้าที่ และแผนภูมิของโรงเรียน
เพ่ือให้โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่มีระเบียบแบบแผนสมเป็นองค์การที่ดี 
  6) การจัดการเกี่ยวกับอาคาร สถานที ่บริเวณ และพัสดุครภัุณฑ์ 
  7) การบริหารงานธุรการ หรืองานเสมียน เอกสารต่างๆ การเงิน และงานบริการต่างๆ 
ของโรงเรียน 
 ประภาส โปธิปัน (2543, หน้า 1) กล่าวว่า ผู้บริหารจะต้องคอยช้ีแนะ แนะนํา ตัดสินใจแก้ปัญหา 
อํานวยการ ควบคุมดูแล บํารุงขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร รวมถึงการบริหารสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายหลักคือนักเรียน บรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ผู้บริหารควรให้สวัสดิการ
แก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างเหมาะสม บุคลากรอย่างยุติธรรม ประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับ
บุคลากรในโรงเรียน สร้างหลักเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติในการควบคุมการบริหารงานโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพมีการประเมินงานอย่างสมํ่าเสมอ นิเทศกํากับติดตามเป็นอย่างดี 
 วิลาภรณ์ ภู่วัฒนกุล (2543, หน้า 34-36) ได้กล่าวถึงผู้บริหารสถานศึกษา คือ ผู้นําในการบริหาร
โรงเรียน เป็นที่คาดหวังว่าจะเป็นผู้นําทางวิชาการของโรงเรียนและแสดงบทบาทในการเก่ียวข้อง และ
ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอน แต่เป็นที่น่าสังเกตได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาไทย
ดูจะเป็นผู้บริหารอาคารสถานที่และงานธุรการมากกว่างานวิชาการ หน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร
การศึกษา โดยมีหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารวิชาการ มี 2 ประการ   
  1) หน้าที่ผู้นําทางการสอนและนิเทศการสอน 
  2) หน้าที่เป็นผู้นําในการพัฒนาหลักสูตร ประเมินผลการเรียน ตารางสอน สื่อการเรียน 
การสอนและการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 สมิท และคนอ่ืนๆ (Smith & et al., 1961, p. 170; อ้างถึงใน อาคม วัดไธสง, 2547, 
หน้า 80-81) ได้กล่าวถึงงานท่ีผู้บริหารสถานศึกษาต้องปฏิบัติไว้ 7 ประการ ดังน้ี 
  1) การบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารต้องใช้เวลากับงานวิชาการ 40 เปอร์เซ็นต์ 
  2) การบริหารบุคคล ผู้บริหารใช้เวลากับงานบุคคล 20 เปอร์เซ็นต์ 
  3) การบริหารกิจการนักเรียน ผู้บริหารใช้เวลากับงานกิจการนักเรียน 20 เปอร์เซ็นต์ 
  4) การบริหารการเงิน ผู้บริหารต้องใช้เวลากับงานการเงิน 5 เปอร์เซ็นต์ 
  5) การบริหารอาคารสถานที่ ผู้บริหารต้องใช้เวลากับงานอาคารสถานที่ 5 เปอร์เซ็นต์ 
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  6) การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุนชน ผู้บริหารต้องใช้เวลากับงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุนชน 5 เปอร์เซ็นต์ 
  7) การบริหารธุรการอ่ืนๆ ผู้บริหารต้องใช้เวลากับงานธุรการอ่ืนๆ 5 เปอร์เซ็นต์ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 33-73) ได้จัดทําคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่เป็นนิติบุคคล โดยกําหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน ดังน้ี 
  1) กลุ่มงานการบริหารวิชาการ มีขอบข่าย / ภารกิจ คือ 
     (1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
       (2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
       (3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
       (4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       (5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
       (6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
       (7) การนิเทศการศึกษา 
       (8) การแนะแนวการศึกษา 
       (9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       (10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 
       (11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
       (12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
  2) กลุ่มงานการบริหารงบประมาณ มีขอบขา่ย / ภารกิจ ดังน้ี 
      (1) การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
      (2) การจัดสรรงบประมาณ 
      (3) การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน 
      (4) การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
      (5) การบริหารการเงิน 
      (6) การบริหารบัญชี 
      (7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
  3) กลุ่มงานการบริหารงานบุคคล มีขอบข่าย / ภารกิจ ดังน้ี 
      (1) การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหน่ง 
      (2) การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
      (3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
      (4) วินัยและการรักษาวินัย 
      (5) งานออกจากราชการ 
  4) กลุ่มงานบริหารท่ัวไป มีขอบข่าย / ภารกิจ ดังน้ี 
      (1) การดําเนินงานธุรการ 
      (2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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      (3) การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศศึกษา 
      (4) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
      (5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
      (6) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
      (7) การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารท่ัวไป 
      (8) การบริหารจัดการอาคารสถานที ่และสภาพแวดล้อม 
      (9) การจัดทําสํามะโนผู้เรียน 
      (10) การรับนักเรียน 
      (11) การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย 
      (12) การส่งเสริมกิจการนักเรยีน 
      (13) การประชาสัมพันธ์ 
      (14) การส่งเสริมสนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
และหน่วยงานอ่ืน 
      (15) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
      (16) งานบริการสาธารณะ 
      (17) งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
 รุ่ง แก้วแดง (2543, หน้า 278-279) กล่าวถึงความสําคัญของผู้บริหารสถานศึกษาว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีบทบาททางวิชาการท่ีเข้มแข็ง เป็นผู้จัดการที่เฉียบแหลม เป็นผู้ประสาน
ชุมชนที่ดี เป็นผู้อํานวยความสะดวกท่ีเช่ียวชาญ และเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองอนาคตโรงเรียน
ในทางสร้างสรรค์   
 พันธรัตน์ วิสูญ (2548, หน้า 21) ได้สรุปบทบาทผู้บริหารโรงเรียนไว้ว่าผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีบทบาทตามอํานาจหน้าที่รูปแบบต่างๆ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) บทบาทในฐานะ
เป็นผู้บริหาร เช่น บทบาทในการจัดรูปงาน การจัดโปรแกรมการศึกษา การกําหนดทิศทาง การวาง
นโยบาย การวางแผน การสื่อความหมาย การติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การจัดบรรยากาศ 
การประสานและอํานวยความสะดวกในการตัดสินใจสั่งการ และการมอบหมายงานให้คณะครูปฏิบัติ  
2) บทบาทในฐานะผู้นํา เช่น เป็นผู้นําในการทําวิจัย การสร้างความสัมพันธ์กับคณะครู ชุมชน การพัฒนา
ความคิด การกระตุ้นคน การตัดสินใจ การจัดองค์กร การวัดผลประเมินผล ติดตามผล การจัดบุคลากร
ในการทํางาน ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี อํานวยการ อํานวยความสะดวก
ให้คําปรึกษา แนะนํา การจูงใจ การเสริมสร้างขวัญ และกําลังใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ได้รับขวัญ
และกําลังใจอย่างดีพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และผู้บริหารเองจะต้องใช้ศิลปะ
ในการบริหาร มีปฏิภาณไหวพริบพร้อมทั้งปฏิบัติงานให้ได้ผลงาน และน้ําใจจากผู้ร่วมงานและบุคลคลอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
 พนัส หันนาคินทร์ (2542, หน้า 62; อ้างถึงใน ยุทธนา ไชยกุล, 2550, หน้า 26) ได้กล่าวถึง
หน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน ดังน้ี 
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  1) งานที่เกี่ยวกับตัวครู ได้แก่ การจัดหาครูมาสอน การมอบหมายงานต่างๆ ให้ครู 
ตามเหมาะสม การสร้างขวัญกําลังใจ การพัฒนาตัวครู การนิเทศ การพิจารณาความดีความชอบ 
  2) งานที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน ได้แก่ การแบ่งกลุ่มนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน
ทางวิชาการ การบริการต่างๆ การสอนซ่อมเสริม การติดต่อกับผู้ปกครอง 
  3) งานเก่ียวกับการจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์การสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ได้แก่ การจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ การจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อบริการด้านอุปกรณ์การสอนแก่ครู การสร้าง
มาตรการเก็บรักษาอุปกรณ์การสอนและการนําไปใช้ 
  4) งานเก่ียวกับการจัดโปรแกรมการสอน ได้แก่ การพัฒนาและใช้หลักสูตร การประเมินผล
การเรียนของนักเรียน 
 จากการศึกษาหน้าที่ขอบข่าย ภารกิจ การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาจะเห็นได้ว่า
ที่นักการศึกษาแต่ละท่านได้กล่าวมาไม่มีความแตกต่างกันมากนัก หน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหาร
สถานศึกษา คือ การบริหารงานวิชาการ กิจการนักเรียน บุคลากร อาคารสถานที่ ธุรการ การเงิน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้จัดเป็นกลุ่มงาน   
และแบ่งขอบข่ายภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยแบ่งขอบข่ายภารกิจออกเป็น 4 กลุ่มงานดังกล่าว 
  
2.3 แนวคิดทฤษฎีบทบาท 
 
 เมื่อมนุษย์รวมตัวเป็นกลุ่มสังคม ทุกคนก็แสดงบทบาทแตกต่างกันไปตามตําแหน่ง หน้าที่  
เพศ และวัยของแต่ละคน เป็นการปฏิสัมพันธ์กันให้เกิดความราบร่ืนในสังคมน้ันๆ เมื่อพิจารณาลักษณะ
ของบทบาทที่ปรากฏอยู่ในสังคมให้ลึกซึ้งแล้วจะพบว่า บทบาทมีอยู่หลายรูปแบบ หลายลักษณะ
ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้พูดถึงบทบาทไว้ดังน้ี 
 2.3.1 ความหมายของบทบาท 
 สรวงทิพย์ ภู่กฤษณา (2541, หน้า 22) ได้สรุปความหมายของบทบาทว่า เป็นการแสดงออก
หรือพฤติกรรมที่บุคคลประพฤติปฏิบัติตามสิทธิ หน้าที่ของสถานภาพที่ตนดํารงอยู่และพฤติกรรม
ตามความคาดหวังของสังคมและบุคคลอ่ืน ซึ่งสิทธิที่เป็นตัวกําหนดบทบาท ก็คือ ตําแหน่งหรือสถานภาพ
การสังคม ของบุคคลน้ัน 
 สงวน นิตยารัมพงศ์ (2541, หน้า 83) สรุปว่า ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความสําคัญอย่างมาก
ต่อการพัฒนาองค์การและการจัดการในทุกระดับ ทั้งในภาครัฐ เอกชน ระดับโลก ชาติหรือท้องถิ่น    
 จักรรัช ธีระกุล (2542, หน้า 45) ได้สรุปความหมายของบทบาทไว้ว่า เป็นแบบแผนนวัตกรรม
อันเก่ียวกับสถานภาพ หรือตําแหน่งทางสังคม บทบาทจึงเป็นความเคลื่อนไหวของสถานภาพ หรือ
หน้าที่ตามสถานภาพน่ันเอง (role is dynamic aspect of status) 
 โสภา ชูพิกุลชัย (2545, หน้า 45) บทบาท หมายถึง การแสดงออกหรือการทําหน้าที่ของบุคคล 
ซึ่งสมาชิกคนอ่ืนของสังคมมุ่งหวังที่จะให้เขากระทําภายใต้สถานการณ์ทางสังคมอย่างหน่ึง เอาฐานะ
หน้าที่ทางสังคมเป็นมูลฐาน เป็นต้นว่า บทบาทของ พ่อแม่ ลูก สามี ภรรยา บทบาทน้ันทําให้คนในสังคม
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สามารถคาดคะเนพฤติกรรมของบุคคลอื่นรู้ว่าบุคคลอื่นต้องการอะไรจากตน ทําให้เกิดประโยชน์
ในการที่จะทํางานร่วมกันเป็นทีม 
 สันติ โอวรางค์ (2545, หน้า 34) ได้สรุปบทบาทผู้บริหาร คือ การปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ 
ที่กําหนดไว้ตามตําแหน่ง บุคคลอาจมีหลายบทบาทที่ได้รับ การท่ีบุคคลมีหลายบทบาท อาจจะทําให้
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่น้ันขัดแย้งกัน ทั้งน้ี เน่ืองจากบุคคลมีความหลัง ได้แก่ อายุ การศึกษา 
วัฒนธรรม ประสบการณ์ ค่านิยม สิ่งเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการแสดงบทบาท 
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2546, หน้า 3) ได้สรุปบทบาทผู้บริหาร หมายถึง ความเป็นผู้นํา
เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
บรรลุจุดหมายขององค์การ 
 พระธรรมปิฎก (2541, หน้า 1) บทบาทผู้บริหาร เป็นที่ยอมรับกันว่าบุคคลที่มีความสําคัญ
ในทุกระดับของสังคมคือ บุคคลที่มีบทบาทเป็นผู้นํา เป็นผู้มีความสําคัญต่อความอยู่รอด สวัสดิภาพ 
และสันติสุขของสังคม และประเทศชาติทั้งหมด 
 ธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล (2547, หน้า 2) บทบาทผู้บริหารผู้บริหารโรงเรียน เป็นตําแหน่ง
ทางการศึกษาที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานโดยเป็นผู้นําระเบียบ กฎเกณฑ์และมาตรฐานที่กําหนด
มาดําเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ผู้บริหารจึงถูกคาดหมายว่าจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในทุกสิ่งทุกอย่าง 
ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป  
 สุพัตรา สุภาพ (2548, หน้า 73) ให้ความหมายของบทบาทดังนี้ บทบาท คือ พฤติกรรม
ที่คาดหวังสําหรับผู้ที่อยู่ในสถานภาพต่างๆ ว่าต้องปฏิบัติอย่างไร เป็นบทบาทที่คาดหวัง โดยกลุ่มคน 
หรือสังคม เพ่ือให้คู่สัมพันธ์มีการกระทําระหว่างกันทางสังคมได้ รวมท้ังสามารถคาดการณ์พฤติกรรม
ที่เกิดขึ้น 
 กรีนน่ี (Greene, 1998, pp. 16-18; อ้างถึงใน วราภรณ์ มณีบางกา, 2546, หน้า 20)  
กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารน้ันควรจะมีบทบาท 2 ประการ คือ ในฐานะผู้บริหารหรือผู้จัดการ และในฐานะผู้นํา
ผู้บริหารทีบทบาทท่ีแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะอยู่ในสํานักงาน หน่วยงาน หรือในโรงเรียน จะเปลี่ยน
บทบาทไปตามสถานการณ์ สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งต้องทําหน้าที่ที่เป็นทั้งผู้ที่คอยควบคุม ดูแล 
และบริหารงานภายในสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน และยังต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยเหนือ โดยใช้ความสามารถส่วนบุคคลในการบริหารงาน และผู้บริหารที่จะสร้างบรรยากาศ
การทํางานให้ทุกคนยอมรับ ศรัทธาและส่งผลให้ผู้ร่วมงานมีความมุ่งมั่น ทํางานอย่างเต็มศักยภาพได้น้ัน 
ควรเป็นผู้บริหารท่ีใช้การตัดสินใจอย่างรอบคอบที่สุด 
 กู๊ด (Good, 1973, p. 502) อธิบายความหมายของบทบาทไว้ 2 ลักษณะ คือแสดงออกของ
บุคคลภายในกลุ่ม และรูปแบบพฤติกรรมที่คาดหวังตามตําแหน่งหน้าที่หรือการแสดงแต่ละบุคคล
ตามความมุ่งหวังของสังคม 
 เลวินสัน (Levinson, 1990, p. 30) สรุปความหมายของบทบาทไว้ 3 ประการ คือ 
  1) บทบาท หมายถึง ปทัสถาน (norms) ความคาดหวัง (expectation) ข้อห้าม
(taboos) ความรับผิดชอบ (responsibility) และอ่ืนๆ ที่มีลักษณะในทํานองเดียวกัน ซึ่งผูกพันอยู่กับ
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ตําแหน่งทางสังคมท่ีกําหนดให้บทบาทตามความน้ีคํานึงถึงตัวบุคคลน้อยที่สุด แต่มุ่งไปที่การบ่งถึงหน้าที่
อันควรกระทํา 
  2) บทบาท หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งเองที่คิด และทําเมื่อดํารง
ตําแหน่งน้ันๆ 
  3) บทบาท หมายถึง การกระทําของบุคคลแต่ละคนที่จะกระทํา โดยให้สัมพันธ์กับ
โครงสร้างทางสังคม จะกล่าวอีกนัยหน่ึง ก็คือ แนวทางอันบุคคลพึงกระทําเมื่อดํารงตําแหน่งน้ัน 
 รอบบินส์ (Robbins, 1998; อ้างถึงใน ภารดี อนันต์นาวี, 2551, หน้า 260) ให้ความหมายว่า 
บทบาทคือแบบแผนพฤติกรรมที่คาดหวังในบุคคลหน่ึงตามตําแหน่งหน้าที่หน่ึงๆในหน่วยงานสังคมน้ัน 
 กิบสัน ไอแวนซีวิช และคอนแนลลี (Gibson, Ivanzevich & Donnelly, 1988; อ้างถึงใน  
ภารดี อนันต์นาวี, 2551, หน้า 260) ให้ความหมายว่า บทบาทคือแบบแผนพฤติกรรมที่ถูกคาดหวัง
อย่างมีเหตุผลตามตําแหน่งที่กําหนดขึ้นภายในหน่วยงาน 
 จากการศึกษาความหมายของบทบาท สรุปได้ว่าบทบาท หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของ
บุคคลใด บุคคลหนึ่งที่แสดงออกตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ การแสดงของบทบาทจะข้ึนอยู่กับตําแหน่ง
ทางสังคม  
 2.3.2 บทบาทและหนา้ท่ีของผู้บรหิารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ภารดี อนันต์นาวี (2551, หน้า 260) กล่าวว่า บทบาทของผู้บริหารการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญต่อ
ความสําเร็จของการบริหารหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเป็นสิ่งที่คาดหวัง (expectation) 
ต่อการแสดงบทบาทให้เหมาะสมกับตําแหน่ง (position) ของผู้บริหารการศึกษาในระดับต่างๆ 
ซึ่งแต่ละระดับจะมีบทบาทแตกต่างกันตามสถานภาพ (status) ของแต่ละตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม
บทบาทของผู้บริหารจะมีความเกี่ยวพันกันกับภารกิจของหน่วยงาน 
 วิลาภรณ์ ภู่วัฒนกุล (2543, หน้า 34-36) กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่สําคัญ 
4 ประการ ได้แก่ 
  1) บทบาทของผู้ฝึกสอน (coach) ผู้บริหารต้องสามารถทําความรู้จักและสร้างความเข้าใจ
กับครูอาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถและรู้จักตนเองอย่างแท้จริง 
  2) บทบาทของผู้ประเมิน (appraiser) ผู้บริหารมีหน้าที่ให้ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ของครูอาจารย์อย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะในส่วนที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
อย่างแท้จริง 
  3) บทบาทของที่ปรึกษา (advisor) ผู้บริหารจะต้องช่วยกระตุ้นความคิดริเริ่มให้คําแนะนํา
และข้อเสนอแนะในการกําหนดเป้าหมาย (goals) ของครูอาจารย์เกี่ยวกับการพัฒนา ความก้าวหน้า
ทางชีพ 
  4) บทบาทของผู้ช่วยเหลือ (referral agent) ผู้บริหารต้องหาทางสนับสนุนให้ครูอาจารย์
ประสบความสําเร็จในการวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือความก้าวหน้าและประสบความสําเร็จในสายงาน
การสอน  
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคนอื่นๆ (2542, หน้า 6-10; อ้างถึงใน นัฐฏ์ พงษ์เกษ, 2548, 
หน้า 16) กล่าวว่า การบริหารเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะสูง ผู้บริหารควรเป็นคนที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์
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ที่กว้างไกล มีภาวะผู้นําเพราะผู้บริหารเป็นตัวจักรสําคัญในการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารควรมีบทบาท
ตามท่ีสํานักงานข้าราชการครูกําหนดไว้ 6 ประการ ดังน้ี 
  1) บทบาทหน้าที่ในการกําหนดวัตถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน      
   2) บทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมในการบริหารต่างๆ เพ่ือให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามนโยบายและเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
   3) บทบาทหน้าที่ในการนําการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
   4) บทบาทหน้าที่ในการสร้างขวัญกําลังใจและสร้างความสุขในการทํางานของบุคลากร
  5) บทบาทหน้าที่ในการสร้างความร่วมมือ รวมสติปัญญาของบุคลากรในโรงเรียน และ
ชุมชน เพ่ือการบริหาร 
   6) บทบาทหนา้ที่ในการจัดหาทรัพยากร และควบคมุกํากับติดตามบุคลากรใช้ทรัพยากร
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 วินิจ เกตุขํา (2545, หน้า 138-139) ได้กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารว่าเป็นตัวบ่งช้ีว่า
องค์การหรือหน่วยงานน้ันประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวเพียงใด ฉะน้ันผู้บริหาร จึงควรมีบทบาทหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
  1) เป็นตัวแทนและสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา 
  2) พัฒนาการทํางานเป็นทีม 
  3) ให้คําปรึกษาแนะนําที่เหมาะสม 
  4) ใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
  5) บริหารเวลาให้ดี 
  6) ควบคุมสภาพความเครียดได้ 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2545, หน้า 76-77) ได้สรปุบทบาทของผู้บริหารออกเป็น 3 ประการ คือ                         
  1) บทบาทในการติดต่อกับบุคคลอ่ืน 
  2) บทบาทในการสื่อข้อความและข้อมลู 
  3) บทบาทในการตัดสินใจ 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542, หน้า 64-65) ได้กล่าวถึงบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารการศึกษาระดับมืออาชีพไว้ดังน้ี 
  1) บทบาทเป็นผู้ บังคับบัญชาของข้าราชการในสถานศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  2) บทบาทเป็นผู้กํากับตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การดําเนินงานของบุคลากร
ในสถานศึกษา ให้ดําเนินงานเป็นไปตามนโยบาย คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของกระทรวง  
เขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 
  3) บทบาทเป็นผู้ระดมสรรพกําลัง และทรัพยากรต่างๆ จากท้องถิ่นมาใช้ในการจัดและ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 ภารดี อนันต์นาวี (2551, หน้า 269) กล่าวว่า บทบาท หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่สําคัญ  
6 ประการ คือ 
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  1) บทบาทหน้าที่ในการกําหนดวัตถุประสงค์นโยบาย และเป้าหมายของโรงเรียน  
   2) บทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมในการบริหารต่างๆ เพ่ือให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์
ตามนโยบายและเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
  3) บทบาทหน้าที่ในการนําการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
   4) บทบาทหน้าที่ในการสร้างขวัญกําลังใจและสร้างความสุขในการทํางานให้กับ
บุคลากรในโรงเรียน 
   5) บทบาทหน้าที่ในการสร้างความร่วมมือ ระดมมันสมอง และสติปัญญาของบุคลากร
ในโรงเรียนและชุมชนเพ่ือการบริหาร 
   6) บทบาทหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากร ควบคุมกํากับ และติดตามบุคลากรในการใช้
ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542, หน้า 29-30) ได้กําหนดบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา ไว้ดังน้ี 
  1) บริหารจัดการการศึกษา ด้วยการให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนและบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามีส่วนร่วม เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา           
  2) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดําเนินการพัฒนาคุณภาพของครู และนักเรียน
ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
  3) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดําเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ 
ในสถานศึกษาและชุมชน 
  4) ส่งเสริมให้ครูสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน              
   5) สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและร่วมมือกับชุมชน 
  6) จัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอ ได้มาตรฐานการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้และตามหลักสูตร         
   7) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
   8) ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตให้สังคมมีส่วนร่วม
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา                 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนๆ และพัฒนาสาระ กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
   9) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
และอํานวยความสะดวก เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
   10) ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในชุมชน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544, หน้า 32) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในแบบการบริหารท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐานว่าจะต้องมีบทบาท ดังน้ี 
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  1) เป็นผู้นําการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย 
  2) เป็นผู้กระตุ้นและชักนําการใช้กําลังคน 
  3) เป็นผู้พัฒนาทรัพยากร 
  4) เป็นผู้พัฒนาเป้าหมายใหม่ๆ ของโรงเรียนโดยร่วมมือและเกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ 
  5) เป็นผู้แสวงหาทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน 
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2543, หน้า 42) การดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาประสบผลสําเร็จ
ตามเป้าหมายผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรู้และเข้าใจหัวใจของการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ันผู้บริหาร
สถานศึกษา จึงต้องมีบทบาทการเป็นผู้นําในการดําเนินงาน ดังน้ี  
  1) เป็นผู้วางนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสําคญัที่สุด 
  2) เป็นผู้วางแนวการปฏิบัติให้ชัดเจนให้สอดคล้องกับหลักนโยบายที่วางไว้ 
  3) เป็นผู้สร้างกลไกในการจัดระบบการเรียนรู้ที่ครบวงจร คือ มีการจัดวิธีการเรียน
การสอนของครู แนวทางการจัดหลักสูตรใหม่ ระบบการวัดผลและประเมินผล การจัดสภาพแวดล้อม 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 
  4) เป็นผู้วางระบบมาตรฐานการจัดการศึกษา 
  5) เป็นผู้วางระบบการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรู้ที่ชัดเจน เก่ียวกับคุณภาพการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งสิ่งที่เป็นทักษะพ้ืนฐานสําคัญ และสิ่งที่เป็นความต้องการทางการศึกษาของนักเรียน 
ทั้งจากภายนอกและภายในสถานศึกษา 
 จากการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา สรุปได้ว่า หมายถึง การแสดงออก หรือ
พฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบ 
 2.3.3 แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของผู้บรหิารสถานศึกษา 
 การดําเนินงานของสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้
เพียงใดน้ัน ย่อมข้ึนอยู่กับความรู้ ความสามารถ และบทบาทในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นสําคัญ มีผู้เสนอแนวคิดเก่ียวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาไว้ดังน้ี 
   1) คเนเซวิช (Knezevich, 1984, pp. 16-18) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังน้ี 
   (1) บทบาทผู้อํานวยการด้านการเป็นผู้กําหนดทิศทาง ศักยภาพในการเป็นผู้กําหนด
ทิศทางของผู้บริหารช่วยให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องกําหนดและ
เขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน มีทักษะการทํางานในระบบ การวางแผน การจัดโปรแกรม การจัดงบประมาณ 
และวิธีการบริหารโดยวัตถุประสงค์ และต้องพยายามกํากับดูแลให้บุคลากรพยายามปฏิบัติงานสู่ทิศทาง
ที่ได้กําหนดไว้ 
   (2) บทบาทผู้อํานวยการด้านการเป็นผู้กระตุ้นความเป็นผู้นํา ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องแสดงศักยภาพในการจูงใจ กระตุ้นและใช้อิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ การมีความรู้สึก
ที่รวดเร็วในการใช้ทักษะด้านพลวัตอย่างมีคุณค่า รวมทั้งการมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของ
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา คนเราจะทํางานได้ดีและมีความสุข ก็เพราะแรงจูงใจ ผู้บริหารที่ดี
จึงต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับบุคคล เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทให้กับงานมากท่ีสุด 
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   (3) บทบาทผู้อํานวยการด้านการเป็นนักวางแผน ศักยภาพในการวางแผนจะทําให้
ผู้บริหารสามารถคาดการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอนาคต การเตรียมบุคลากรสําหรับงานต่างๆ และ
การบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผู้บริหารท่ีมีทักษะในการใช้และตีความในรูปแบบและ
เทคนิคของการวางแผน รวมท้ังระบบข้อมูลสารสนเทศจะช่วยให้กระบวนการวางแผนเพ่ือบริหารงาน
องค์การสะดวกยิ่งขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรกําหนดรูปแบบเพื่อการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า 
โดยการกําหนดผลท่ีจะได้รับการกําหนดวิธีการที่เหมาะสม การศึกษาแผนการศึกษาชาติ การศึกษา
งานวิจัยต่างๆ การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะจัดทําแผนให้สมบูรณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ
ยังได้กล่าวว่า ในแต่ละสถานศึกษาจะมีคณะกรรมการจากชุมชนทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่สถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรู้จักใช้คณะกรรมการดังกล่าวให้เกิดประโยชน์   
   (4) บทบาทผู้อํานวยการด้านการเป็นผู้ตัดสินใจ การตัดสินใจเป็นสิ่งแสดงถึง
ความรับผิดชอบในการบริหารงาน ผู้บริหารต้องแสดงศักยภาพในการแก้ปัญหา การรู้จักใช้ทฤษฏีว่า
ด้วยการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ การตัดสินใจเป็นกิจกรรมที่สําคัญอย่างหน่ึงของผู้บริหารทุกคน 
ผู้บริหารต้องอาศัยวิธีการท่ีมีระบบในการตัดสินใจ และได้เสนอแนะวิธีการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
ตามข้ันตอนดังน้ี 
   ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์และระบุปัญหา 
     ขั้นที่ 2 การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง 
     ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก 
     ขั้นที่ 4 การประเมินทางเลือก 
     ขั้นที่ 5 การเลอืกทางเลือกที่ดีที่สุด 
     ขั้นที่ 6 การวิเคราะห์ผลที่ติดตามมาของการตัดสินใจ 
     ขั้นที่ 7 การดําเนินการของการตัดสินใจ 
   (5) บทบาทผู้อํานวยการด้านการเป็นนักจัดองค์การ การจัดองค์การน้ัน ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องแสดงศักยภาพในการกําหนดแบบแผนการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
การสร้างสรรค์โครงสร้างใหม่ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการศึกษา  
การเปลี่ยนแปลงขององค์การและพฤติกรรมขององค์การ ผู้บริหารต้องวางโครงสร้างของการจัดองค์การ
กําหนดตําแหน่งของบุคลากร การกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 
กระบวนการสื่อความหมาย และการประเมินผล การสร้างบรรยากาศแบบประชาธิปไตย การจัดองค์การ
เป็นการรวมกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวพันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ภายในที่เดียวกัน และแบ่งงาน
เฉพาะด้านออกเป็นส่วนๆ เพื่อทําให้บุคคล แต่ละคนภายในองค์การรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ 
โดยสมาชิกควรได้รับงานที่เหมาะสม และปริมาณท่ีมีความพอดี 
   (6) บทบาทผู้อํานวยการด้านการเป็นผู้จัดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงจะทํา
ให้สถาบันที่จัดต้ังขึ้นน้ันมีคุณภาพสูงขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องค้นหากยุทธศาสตร์สําหรับ
การเปลี่ยนแปลง การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทํางาน การนําเอาความคิดใหม่ๆ มาใช้
ในสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมอือาชีพ การเปล่ียนแปลงเป็นส่วนหน่ึงของความก้าวหน้า  
ผู้บริหารสถานศึกษาควรรู้ถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน อาคารสถานที ่ทั้งน้ีต้องประกอบด้วย
ความมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 
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   (7) บทบาทผู้อํานวยการด้านการเป็นผู้ประสานงาน ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจ
รูปแบบการเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เครือข่าย การสื่อสารที่เป็นแบบทางการและไม่เป็นทางการ 
การนิเทศและระบบการเขียนรายงานผู้บริหารสถานศึกษาต้องดําเนินการจัดระบบการประสานงาน
เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามได้ถูกต้องในด้านนโยบาย วัตถุประสงค์ แผนงาน การวินิจฉัย
สั่งการ การนิเทศ และกระบวนการบริหารงาน 
   (8) บทบาทผู้อํานวยการด้านการเป็นผู้สื่อสาร ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้จักใช้คําพูด
และภาษาเขียนตามสาขาวิชาชีพ การใช้สื่อที่ชัดเจนสําหรับการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา การใช้ทฤษฎีว่าด้วยการแจ้งข้อมูลข่าวสารรวมท้ังการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน 
การติดต่อสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรหรือวาจากับบุคคลอื่นเพื่อการมอบหมายงาน การสั่งการ 
การควบคุมงานเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ซึ่งต้องเก่ียวข้องตลอดเวลา 
   (9) บทบาทผู้อํานวยการด้านการเป็นผู้แก้ความขัดแย้ง ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่
ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องหาสาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้ง
พร้อมกับการใช้ศักยภาพในการต่อรอง การไกล่เกลี่ยประนีประนอม รวมท้ังการเตรียมพร้อมในการใช้
เครื่องมือต่างๆ เพ่ือการแก้ความขัดแย้ง ความขัดแย้งเกิดข้ึนได้ในทุกหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรหาทางขจัดความขัดแย้ง ด้วยการใช้วิธีการหน่ึง ได้แก่ การใช้อํานาจเข้าควบคุม การประนีประนอม 
หรือวิธีการค้นหาข้อเท็จจริงแล้วพิจารณาตามเหตุผล 
   (10) บทบาทผู้อํานวยการด้านการเป็นผู้แก้ปัญหา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดง
ศักยภาพในการแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหา และการแต่งต้ังคณะกรรมการ 
เพ่ือแก้ปัญหา ผู้บริหารควรกําหนดขั้นตอนของปัญหาเพ่ือแก้ปัญหา การใช้วิธีการแก้ปัญหา
จากผลการอภิปรายกลุ่ม โดยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ความคิดเห็นของตนเองแต่ผู้เดียว   
   (11) บทบาทผู้อํานวยการด้านการเป็นผู้จัดระบบ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดง
ศักยภาพในการเป็นผู้จัดระบบโดยวิเคราะห์ระบบ การกําหนดวิธีดําเนินการ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้รูปแบบและทฤษฏีว่าด้วยการบริหารให้เป็นประโยชน์การบริหารสู่ความเป็นเลิศน้ัน ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องคิดถึงอนาคต ปัจจุบันและอดีต โดยพิจารณาบทบาทหน้าที่ ศึกษาหาความรู้และ
วิธีการใหม่ๆ สําหรับการบริหารสถานศึกษา 
   (12) บทบาทผู้อํานวยการด้านการเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องแสดงศักยภาพในการใช้ระบบการเรียนรู้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การให้คําแนะนําการใช้
เทคโนโลยี การให้คําแนะนําวิธีการปฏิบัติงานในองค์การ การใช้ทฤษฎีว่าด้วยหลักสูตร รวมท้ังการพัฒนา
หลักสูตร ผู้บริหารควรให้คําแนะนําบุคลากร การอํานวยความสะดวกในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องหลักสูตร วิธีสอนกฎ ระเบียบ รวมทั้งบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
   (13) บทบาทผู้ อํานวยการด้านการเป็นผู้บริหารบุคคล การบริหารบุคคล
ในสถานศึกษานั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงศักยภาพในการใช้เทคนิคความเป็นผู้นํา การเจรจา
ตกลงกันรวมทั้งการประเมินผลบุคลากร ในการบริหารงานผู้บริหารควรแบ่งงานให้กับบุคคลอ่ืนเน่ืองจาก
ไม่สามารถรับภาระทั้งหมดเพียงคนเดียว ไม่ควรกุมอํานาจไว้คนเดียว ควรมอบหมายอํานาจหน้าที่บางอย่าง
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ให้กับผู้ช่วยด้วยความชัดเจน การพัฒนาตนเองและบุคลากร จึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการบริหารสถานศึกษา 
และต้องกระทําอยู่อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ทุกคนได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (14) บทบาทผู้อํานวยการด้านการเป็นผู้บริหารทรัพยากร ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องแสดงศักยภาพในการบริหารงานด้านทรัพยากรด้วยการบริหารการเงิน การคลังของสถานศึกษา  
การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ การสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งการกําหนดวิธีการรักษา  
การจัดการด้านการขนส่ง การบริหารงานด้านการเงิน โดยการใช้ระบบการวางแผน การจัดโปรแกรม
การจัดงบประมาณ และการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  
การสร้างอาคาร การบริหารการเงิน การติดต่อกับหน่วยงานภายนอก ผู้บริหารต้องเป็นผู้ดําเนินการ
นําเอาความคิดเก่ียวกับทฤษฎีต่างๆ และแนวปฏิบัติทางการศึกษาเพ่ือใช้ในการดําเนินงานสู่จุดมุ่งหมาย 
   (15) บทบาทผู้อํานวยการด้านการเป็นผู้ประเมินผล ผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดง
ศักยภาพในการประเมินผลโดยการใช้ระบบการประเมินผลการใช้วีทางสถิติ รวมท้ังการใช้วิธีการประเมิน
เป็นรายบุคคล ด้วยหลักการและเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารควรประเมินผลกระบวนการ
ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณโดยจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงงานและบุคลากร ควรทําการประเมินผล
อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ รวมทั้งการส่งเสริมการประเมินตนเองและการปรับปรุงตนเองด้วย 
   (16) บทบาทผู้อํานวยการด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องใช้ทักษะในการติดต่อสื่อสาร การสร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษาการรู้จักใช้พลังของกลุ่ม  
การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไป การแจกจ่ายข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาให้มากที่สุด 
   (17) บทบาทผู้อํานวยการด้านการเป็นประธานในพิธี ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้
ศักยภาพในหลายๆ ด้าน ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน บุคคลทั่วไป การประชาสัมพันธ์ผลงาน
ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแสดงบทบาท การเป็นประธานในพิธีของงานต่างๆ ต่อไป   
   จึงสรุปได้ว่าบทบาทการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ คเนเซวิช ประกอบไปด้วย
ด้านต่างๆ ได้แก่ การเป็นผู้กําหนดทิศทาง การเป็นผู้กระตุ้นความเป็นผู้นํา การเป็นนักวางแผน 
การเป็นผู้ตัดสินใจ การเป็นนักจัดองค์การ การเป็นผู้จัดการเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้ประสานงาน 
การเป็นผู้สื่อสาร การเป็นผู้แก้ความขัดแย้ง การเป็นผู้แก้ปัญหา การเป็นผู้จัดระบบงาน การเป็นผู้ให้
คําแนะนํา การเป็นผู้บริหารบุคคล การเป็นผู้บริหารทรัพยากร การเป็นผู้ประเมินผล การเป็นผู้สร้าง
ความสัมพันธ์ชุมชน  การเป็นประธานพิธี   
   2) มินท์ซเบิร์ก (Mintzberg, 1973, pp. 93-94) ได้ศึกษาเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงาน  
(chief-executive officer : CEO) และสรุปเป็นบทบาทของการบริหารได้ 3 ด้าน ดังน้ี 
  (1) บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal roles)   
  (2) บทบาทด้านสารสนเทศ (information roles)     
  (3) บทบาทด้านการตัดสินใจ (decision roles) 
   จากแนวคิดทฤษฎีบทบาทของ มินท์ซเบิร์ก สรุปได้ว่าผู้บริหารมีบทบาท 3 ด้าน 
คือ บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal roles) บทบาทด้านสารสนเทศ  
(information roles) บทบาทด้านการตัดสินใจ (decision roles) ซึ่งผู้วิจัยนํามาศึกษาเป็นกรอบแนวคิด
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การวิจัย เพ่ือนําเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษาต่อไป ดังมีรายละเอียดแต่ละด้านดังต่อไปน้ี 
   (1) บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal roles) การบริหารงาน
เป็นการทํางานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือองค์การซึ่งย่อมพบกับปัญหาและอุปสรรค  
ดังน้ัน ผู้บริหารต้องศึกษาและเข้าใจกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปใช้ในการบริหาร
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งนักการศึกษาได้ให้แนวคิดไว้หลายท่าน ดังน้ี 
    ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
    มินท์ซเบิร์ก (Mintzberg, 1973, pp. 93-94) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลว่า เป็นการติดต่อระหว่างบุคคลกับบุคคล มี 3 ด้านได้แก่ 
   ก. เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม (figurehead) โดยเป็นผู้แทนขององค์การ เช่น 
เป็นผู้ประกอบหน้าที่ในพิธีต่างๆ เป็นผู้แทนเข้าประชุมในโอกาสต่างๆ 
   ข. เป็นผู้นําองค์การ (leader) เป็นผู้ทํางานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม สร้างแรงจูงใจ
และพัฒนาบุคคล บทบาทนี้เน้นในด้านสร้างความรู้สึกผิดชอบทางสังคมและเน้นความรู้สึกของคน
ในองค์การ 
   ค. เป็นคนกลางในการติดต่อ (liaison) เป็นผู้ผลิตและรวบรวมข่าวสารข้อมูล
ขององค์การ เป็นส่วนหนึ่งของสมาคม หรือเป็นผู้จัดประชุมกับกลุ่มสมาชิกทั้งในและนอกองค์การ
โดยทําหน้าที่เป็นสื่อกลาง 
    มิลตัน (Milton, 1981, p. 196) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
เป็นความสัมพันธ์ในด้านการติดต่อสื่อสารกัน การติดต่อเกี่ยวข้องด้วยสัมพันธภาพอันดี ร่วมมือ
ในการทํางานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายในงานส่วนบุคคลและในองค์การ 
    รูบิน (Ruben, 1984, p. 249) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เป็นการสร้างความสนิมสนมความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ประสานประโยชน์และดําเนินงานในสังคม
มีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดี  
    แพค และฟอลลิส (Pace & Faules, 1989, p. 193) ได้ให้คําจํากัดความว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นการติดต่อเกี่ยวข้องกันระหว่างบุคคล ให้ความร่วมมือร่วมใจ
ในการทํากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 
    กาญจนา พ่ึงเนตร (2547, หน้า 8) กล่าวว่าการที่มนุษย์มาติดต่อประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยกัน และอยู่รวมกัน สามารถตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจและ
ให้ผลสําเร็จแก่มนุษย์ได้ 
    ทศพล บุญธรรม (2547, หน้า 28) กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เป็นการรับรู้ถึงความรู้สึกต่อเพ่ือนร่วมงานในเรื่องของความเป็นมิตรต่อกัน ร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
ความเอาใจใส่ต่อกันและกันระหว่างทํางาน ความพึงพอใจในการทํางานร่วมกันเป็นทีม 
   สลิลทิพย์ จันทะยานี (2550, หน้า 27) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เป็นความเก่ียวข้องผูกพันกัน ทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน เป็นสิ่งที่สําคัญ และจําเป็นสําหรับทุกคน
เพราะเป็นสิ่งหนึ่ง ที่จะทําให้บุคคลประสบความสําเร็จ และดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
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   (2) ความสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
   ฮามาเช็ค (Hamachek, 1992, p. 161) ได้กล่าวว่า ความสําคัญของ
การมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน้ันช่วยให้บุคคลได้รับรู้สถานภาพของตนเอง เป็นแนวทางในการพัฒนา
มอบหมายหน้าที่การงานให้เหมาะสมกับอุปนิสัยใจคอ  
   เดอวิโต้ (Devito, 1996, pp. 244-245) ได้กล่าวข้อสรุปถึงความสําคัญ
ของการมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลว่า เป็นการส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจ ได้รู้จักตนเอง และ
มีความพึงพอใจมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาให้สําเร็จลุล่วงไปได้   
   ภารณี วนะภูติ (2543, หน้า 44) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จําเป็นอย่างย่ิง
สําหรับความเป็นอยู่ของบุคคลในหลายทาง เป็นปัจจัยสําคัญอันดับแรกที่ส่งผลต่อความสําเร็จของงาน
ที่ตนรับผิดชอบ ช่วยให้บุคคลเจริญงอกงามในตนเอง มีพัฒนาการทั้งทางด้านความคิดและทางสังคม 
ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ภายในของบุคคล เป็นไปในแนวทางที่ดี    
   (3) องค์ประกอบในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
    เฮาส์ (House, 1991, p. 159) กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 
    ก. ด้านอารมณ์ หมายถึง การให้การยกย่อง ความไว้วางใจ ความรัก ความจริงใจ 
ความเอาใจใส่ และรู้สึกเห็นอกเห็นใจ 
    ข. ด้านการประเมินผล หมายถึง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตัวเอง 
หรือข้อมูลที่นําไปใช้ในการประเมินตนเองในการรับรอง ทําให้เกิดความมั่นใจ และนําไปเปรียบเทียบ
ตนเองกับผู้อยู่ร่วมในสังคม ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นต่างๆ  
    ค. ด้านข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การได้รับคําแนะนํา ข้อเสนอแนะ ทิศทาง และ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่สามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้ 
    ง. ด้านวัตถุสิ่งของ การเงินและแรงงาน หมายถึง การช่วยเหลือโดยตรงต่อ
ความจําเป็นของคนในเรื่องวัสดุ สิ่งของ เงิน แรงงาน 
    กิตติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ (2550, หน้า 128) กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เป็นการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การให้คําแนะนํา การให้สิ่งของ การประเมินผล
เพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้ความคิดเห็น ให้ข้อมูลข่าวสาร  
   เทพวัลย์ สุชาติ (2543, หน้า 15) ได้อธิบายการสนับสนุนลักษณะของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไว้ ดังน้ี 
   ก. ด้านสังคมและอารมณ์ หมายถึง การได้รับความสนใจ กําลังใจ การยอมรับ   
การพบปะสังสรรค์ ความสนุกสนาน 
   ข. ด้านการเงินและวัตถุ หมายถึง การได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
รวมท้ังสิ่งของเครื่องใช้ 
   ค. การได้รับคําปรึกษาแนะนําแก้ไข ปัญหาทั้งในด้านการงานและเรื่องส่วนตัว 
    (4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับการบริหาร 
    ปราณี สุวรรณทิพย์ (2545, หน้า 33) กล่าวว่าโลกทุกวันนี้ก้าวหน้าไปมาก 
ทั้งคนและงานก็ขยายจํานวนและปริมาณมากขึ้นเป็นทวีคูณ การติดต่อและความสัมพันธ์ของคน
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จึงมีความสําคัญย่ิงขึ้นทั้งในด้านหน้าที่การงานและสังคม การบริหารงานชนิดใช้อํานาจ โดยไม่คํานึงถึง
จิตใจของผู้ร่วมงานน้ัน แม้จะเป็นผลดีในบางคร้ังก็ยังถือว่าเป็นการบริหารที่ล้าสมัยไม่นิยมปฏิบัติกัน           
จากการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้พบว่า การใช้อํานาจ
ไม่เป็นผลดีต่อการบริหารงาน และยังได้ค้นพบอีกว่าในบางคร้ังแม้แต่เงินก็ไม่สามารถซื้อหาความร่วมมือ
ร่วมใจ และความจงรักภักดีจากผู้ร่วมงาน ทั้งน้ีเพราะงานก็คือคนน่ันเอง คนเราเป็นสิ่งมีชีวิตมีเลือดเน้ือ
มีความต้องการ คนไม่ใช่เคร่ืองจักรกล ดังน้ันในปัจจุบันน้ีนักบริหารได้ นําหลักความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลไปใช้ในการปรับปรุงในระบบการบริหารโดยการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นเตือน จัดระบบประสานงาน 
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของงาน 
   รุ่งอรุณ เศรษฐบุตร (2548, หน้า 44) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
การสนับสนุนบุคลากรในองค์การ ในการปฏิบัติงานดังน้ี 
   ก. เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
   ข. สนับสนุนช่วยเหลือและให้รางวัล  
   ค. ให้การยอมรับบุคลากร 
   ง. ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจขององค์การ 
   จ. มีกระบวนการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในองค์การ 
   ฉ. กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
   ช. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การปฏิบัติงาน 
   ซ. มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน 
   ฌ. การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในองค์การต้องทําอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน 
   ญ. จัดให้มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน
ขององค์การ 
   สวรัตน์ สวธนไพบูลย์ (2548, หน้า 28) กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี
ต้องการผู้ร่วมงานที่สามารถให้การสนับสนุน ยอมรับ และรับฟังความรู้สึกของบุคคลในการปฏิบัติงาน 
การสนับสนุนจากผู้ร่วมงาน การช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่บุคคลต้องการ และการช่วยแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น 
   ศจี อนันต์นพคุณ (2542, หน้า 38-39) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
การบริหาร ดังน้ี 
   ก. บุคลากรในองค์การล้วนแต่มีความแตกต่างทั้งด้านภูมิหลัง ความต้องการ  
สติปัญญา อารมณ์และความรู้สึก ผู้บริหารจึงต้องรู้หลักในการครองใจคน และหลักในการสนองตอบ  
ความต้องการน่ันคือการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความราบร่ืนในการทํางาน 
   ข. ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน มีหน้าที่ติดต่อประสานงานของความร่วมมือจาก
ผู้ร่วมงานและติดต่อกับบุคคลภายนอกหน่วยงานเสมอ จึงจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
   ค. ผลการวิจัยส่วนมากพบว่า สาเหตุที่บุคคลทํางานแล้วไม่ได้เลื่อนฐานะ 
ถูกปลดออกจากงานน้ันเพราะขาดความสามารถในการเข้ากับคนมากกว่าขาดความรู้ในการทํางาน  
ฉะน้ัน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงมีความสําคัญสําหรับผู้บังคับบัญชา 
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   ง. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทําให้องค์การเกิดความม่ันคง เพราะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่ดีต่อกันทําให้คนรักคนและคนรักงาน ซึ่งทําให้เกิดความผูกพันระหว่างคนกับคน และ
คนกับงาน องค์การจึงสามารถอยู่ได้เป็นปึกแผ่น ไม่มีความแตกต่าง แบ่งพวกหรือทะเลาะวิวาทกัน 
   จ. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลช่วยเสริมสร้างนํ้าใจ และผลงานสัมพันธภาพ
ในการทํางาน ทั้งภายในและภายนอกองค์การดําเนินไปด้วยความราบร่ืน ถ้าหากใช้หลักความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลดี และถูกต้อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงมีความหมายต่อการบริหารงาน
อย่างกว้างขวาง 
   แคทซ์ (Katz, 1974, pp. 99-92; อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ, 2545, หน้า 27)  
กล่าวว่า ผู้บริหารท่ีประสบความสําเร็จน้ันต้องอาศัยทักษะ 3 ทักษะดังน้ี 
   ก. ทักษะทางด้านเทคนิค (technical skill) คือ ความสามารถใช้เครื่องมือ  
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานหรือเทคนิคต่างๆ ของสาขาวิชาอย่างเฉพาะอย่าง เช่น ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่  
ผู้อํานวยการโรงเรียน เป็นต้น ผู้บริหารต้องมีทักษะในการสร้างเครือข่ายการสื่อสารในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา 
   ข. ทักษะด้านมนุษย์ (human skill) คือ ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
เข้าใจ และจูงใจให้กับบุคคลอ่ืนอยากทํางานด้วย ผู้บริหารต้องมีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการเป็นผู้นํากลุ่มของงาน ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน้ัน
ต้องส่งเสริมให้มีทีมงานในการปฏิบัติงานต่างๆ 
   ค. ทักษะด้านความคิด (conceptual skills) คือความสามารถทางด้านสมอง 
การประสานงาน การทําให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผลประโยชน์ และการทํากิจกรรมร่วมกัน
เป็นความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาที่มองภาพรวมของสถานศึกษาว่าเป็นอย่างไร เป็นตัวแทน
ช้ีแจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจวัตถุประสงค์ นโยบาย แนวทางการดําเนินงานของถานศึกษา  
   จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา สรุปได้ว่า บทบาทด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ของผู้บริหารสถานศึกษาคือ การแสดงออกของผู้บริหารเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ  
กระตุ้นเตือนและใช้คําสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามหน้าที่ จัดระบบประสานงานและสร้างเครือข่าย
การสื่อสารในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีทีมงานในการปฏิบัติงานต่างๆ ของสถานศึกษา  
และการเป็นตัวแทนช้ีแจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจวัตถุประสงค์ นโยบาย แนวทางการดําเนินงานของ
สถานศึกษา  
   2) บทบาทด้านสารสนเทศ (information roles)    
   การบริหารงานในสถานศึกษา เป็นภาระที่ผู้บริหารจําเป็นต้องปฏิบัติ เพ่ือให้ระบบงาน    
ทุกระบบในสถานศึกษาดําเนินไปอย่างเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ ดังน้ันผู้บริหารควรคํานึงถึง
วิธีที่สะดวก และมีประสิทธิภาพที่สุด ทางหน่ึงที่ควรพิจารณาคือ การนําเทคโนโลยีมาช่วยจัดการสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารสถานศึกษา ซึ่งสามารถประหยัดเวลาในการประมวลผล ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
   (1) ความหมายสารสนเทศ 
    มินท์ซเบิร์ก (Mintzberg, 1973, pp. 93-94) กล่าวว่า สารสนเทศเป็นการแสดง
บทบาทของการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลซึ่งเป็นการสื่อสารที่อาจเป็นการภายในหน่วยงานองค์การ 
หรือนอกองค์การ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และสามารถประสานงานให้ฝ่ายต่างๆ ได้ปฏิบัติหน้าที่
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ความรับผิดชอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนน้ันเป็นเร่ืองที่สามารถ
ทําได้ไม่ยาก โดยจุดเริ่มต้นของการส่ือสารที่บรรลุเป้าหมายที่สุดก็คือ การทําให้สาร และการสื่อสารน้ัน
เรียบง่าย ปฏิบัติได้มากที่สุด และง่ายต่อการจําที่สุด ซึ่งสามารถทําได้โดยอาศัยหลัก และขั้นตอน
การติดต่อสื่อสารมี 3 บทบาท ได้แก่ 
   ก. เป็นผู้กํากับดูแล (monitor) เป็นผู้เสาะหาข้อมูลจากสมาชิกทั้งในและ
นอกองค์การ เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
   ข. เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร (disseminator) เป็นผู้ช้ีแจงข้อเท็จจริงและสารสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก เป็นผู้ประชุมคณะกรรมการหรือส่งความคิดเห็นให้แก่คณะหรือรายบุคคล
เก่ียวกับแผนงานหรือโครงการในอนาคต 
    ค. เป็นโฆษก (spokesman) เป็นผู้ให้ข่าวสารแก่บุคคลนอกองค์การเก่ียวกับ
ผลการปฏิบัติงานและนโยบาย บทบาทน้ีจําเป็นต้องเตรียมจัดทําข้อมูล รายงาน ประกาศต่างๆ 
ขององค์การให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
   ฉลอง ทับศรี (2543, หน้า 9) ได้กล่าวถึงความหมายของข้อมูลและสารสนเทศว่า 
ข้อมูลหมายถึง สาระ (data) ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง (facts) หรือเป็นตัวเลขที่ยังไม่ได้รับการจัดระบบ
อาจจะมีความหมายในตัวของมันเอง ข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นสารสนเทศ (information) ก็ต่อเมื่อข้อมูลน้ัน 
ได้รับการจัดกระทําได้รับการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นการสังเกตวิเคราะห์จัดระเบียบและถูกนําเสนอ
ในลักษณะในลักษณะที่มีความหมายเพ่ือการตัดสินใจหรือใช้ประโยชน์อ่ืนๆ  
   วันพร ป้ันเก่า และธนาวรรณ จันทรัตนไพบูลย์ (2538, หน้า 1-4) ได้ให้
ความหมายของข้อมูลว่า หมายถึง กลุ่มของข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนซึ่งสามารถนํามาประมวลผลเพ่ือให้อยู่
ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ และสารสนเทศหมายถึง ผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล
ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์    
   วีระ สุภากิจ (2540, หน้า 4) กล่าวว่า สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนแปลง
โดยการนําข้อมูลต้ังแต่ 2 ตัวข้ึนไป ที่มีความหมายเก่ียวข้องกันมาจัดกระทําหรือประมวลผล เพ่ือให้มี
ความหมายหรือคุณค่าเพ่ิมขึ้น 
   โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2546, หน้า 17) กล่าวว่าสารสนเทศมีการนําข้อมูลดิบ
มาผ่านกระบวนการประมวลผลใดๆ เพ่ือให้เกิดสารสนเทศและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ 
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547, หน้า 1) กล่าวว่า
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้องจนได้ผลลัพธ์
ตรงตามความต้องการ อยู่ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ และอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการของผู้ใช้   
   พนิดา พานิกุล (2548, หน้า 3) กล่าวว่า สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่ผ่าน
กระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบเรียง เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ 
   หนูม้วน ร่มแก้ว (2549, หน้า 168) กล่าวว่าข้อมูล หมายถึงข้อเท็จจริงที่มีอยู่
ในชีวิตประจําวันเก่ียวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆ ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข เช่น จํานวน ระยะทาง 
หรืออาจเป็นตัวอักษร ข้อความ เช่น ชื่อ สถานที่ ที่อยู่ นอกจากนี้ข้อมูลอาจเป็นภาพและเสียงก็ได้ 
ส่วนสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล ผ่านการวิเคราะห์หรือสรุปให้อยู่ในรูปที่มี
ความหมายที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ และระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ผ่านกระบวนการ
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กลั่นกรอง หรือประมวลผลข้อมูล เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ต้องการใช้งานตามเป้าหมายในกระบวนการ
ทํางานน้ีข้อมูลนําเข้า จะถูกกลั่นกรองหรือประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ คือสารสนเทศที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้ 
   (2) ความสําคัญของสารสนเทศ 
     ชัยพจน์ รักงาม (2543, หน้า 25-42) กล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท
และความสําคัญต่อหน่วยงาน และองค์การเป็นอย่างมาก โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT คือ    
มาใช้ประมวลผลข้อมูล และสามารถติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน  
จึงจําเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมีโปรแกรมคําสั่ง มีฐานข้อมูล มีอุปกรณ์การสื่อสาร  
ผู้ใช้ที่รู้ระบบการทํางาน และใช้งานได้อย่างเป็นกระบวนการตามข้ันตอน ซึ่งมีความหมายให้คล้ายกับ
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ประกอบขึ้นด้วยระบบจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีการวางแผน 
การจัดการ และใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
     เกรียงศักด์ิ พราวศรี (2544, หน้า 3) กล่าวว่าระบบสารสนเทศเป็นสิ่งสําคัญ
ที่จะช่วยให้องค์กร สามารถดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะใช้ในการวางแผน 
การดําเนินงาน และประกอบการตัดสินใจแล้วยังสามารถเป็นเครื่องชี้นําในการดําเนินงานต่างๆ ได้
ตามวัตถุประสงค์ 
     สํานักงานทดสอบทางการศึกษา (2545, หน้า 8) ได้กล่าวถึงความสําคัญของ
ระบบสารสนเทศโดยสรุปไว้ว่า ระบบสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เรียกใช้ได้สะดวก 
และตรงตามความต้องการ จะช่วยให้สามารถดําเนินงานพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นการสร้างความมั่นใจท่ีต้ังอยู่บนรากฐานของหลักวิชา หลักฐานข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ 
มีกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ หลักตรรกและความสมเหตุสมผล 
เพราะสารสนเทศทั้งหลายนอกจากจะใช้ในการวางแผนการดําเนินงานและประกอบการตัดสินใจ 
ยังนําไปสู่การพัฒนาแนวความคิด และสร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการดําเนินการต่างๆ ด้วย  
     หนูม้วน ร่มแก้ว (2549, หน้า 171) ได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสําคัญ
ของระบบสารสนเทศไว้โดยสรุปว่า ระบบสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีประเภทใช้สื่อหลายประเภทรวมกัน
โดยมีเคร่ืองมือคือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ในการประมวลข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร ส่งข้อความ หรือ
จดหมายไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ระบบสารสนเทศจึงเป็นการใช้คอมพิวเตอร์
เพ่ือการประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ต้องการนําไปใช้การปรับปรุง
งานให้ดีขึ้น หรือช่วยในการตัดสินใจ 
   (3) หลักการและแนวปฏิบัติในการจัดระบบสารสนเทศ 
     เกรียงศักด์ิ พราวศรี (2544, หน้า 3) หน่วยงานทางการศึกษาหน่วยงานแรก
ที่ได้นําการจัดระบบสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษาเป็นแห่งแรก คือกรมสามัญศึกษา ซึ่งยึดหลักการ
และแนวปฏิบัติ 9 ประการ ดังน้ี 
     ก. เก็บรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นของสถานศึกษา หรือความต้องการของผู้บริหาร
นอกเหนือจากหน่วยงานอ่ืนของสถานศึกษา 
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    ข. จัดระบบขอ้มูลทั้งที่รวบรวมได้เอง และได้จากหน่วยงานอื่น ให้เป็นหมวดหมู่ 
อาจแยกเป็นแฟ้ม หรือใส่ตู้เอกสาร แล้วทําดัชนีไว้เพ่ือสะดวกในการค้นหาและการนําไปใช้ 
    ค. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจน
กําหนดรายการและแบบเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 
    ง. ประมวลผลข้อมูลส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากที่หน่วยงานอื่นทําไว้แล้ว 
ตามความจําเป็นของสถานศึกษา 
    จ. วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือนําไปประกอบการตัดสินใจในเร่ืองการวางแผนปฏิบัติ  
การควบคุมการดําเนินงาน และการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
    ฉ. พัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
    ช. จัดทํารายงานเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
    ซ. ให้บริการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    ฌ. เป็นที่ปรึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และการวิเคราะห์
ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ   
    สํานักงานทดสอบทางการศึกษา (2545, หน้า 22-31) ในการจัดทําระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษา ควรมีการแต่งต้ังคณะทํางานอันประกอบด้วยบุคลากรจากทุกฝ่าย/งาน 
ของสถานศึกษา เพ่ือทําหน้าที่ดําเนินการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา และควรมีการกําหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ เช่น เพ่ือการบริหารจัดการ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพ่ือการตัดสินใจของทุกฝ่าย/งาน ในสถานศึกษาเป็นต้น จากน้ันจึงดําเนินการตามข้ันตอนการจัดระบบ
สารสนเทศ ดังน้ี 
    ก. การวางแผนเพ่ือจัดระบบข้อมูล ผู้ออกแบบระบบสารสนเทศต้องรู้วัตถุประสงค์
และความต้องการขององค์กรในอนาคต การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีการวางแผนที่ดี และ
ทําอย่างจริงจัง   
    ข. สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล มีความเที่ยงตรง ชัดเจน เข้าใจง่าย   
    ค. การรวบรวมข้อมูล การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจะมีการรวบรวมข้อมูล
จาก 2 แหล่ง คือ แหล่งปฐมภูมิ ที่ได้จากที่เกิดของข้อมูลโดยตรง เช่น พฤติกรรมของครู พฤติกรรมของ
นักเรียน และแหล่งทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากผู้อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัดเก็บรวบรวมไว้ก่อนแล้ว
ในรูปสิ่งพิมพ์ เอกสาร รายงาน ในการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง จะต้องกําหนดรายการ
ข้อมูลที่ต้องการกําหนดวิธีการจัดเก็บ รวมถึงสร้างหรือจัดหาเครื่องมือในการจัดเก็บให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของข้อมูลและแหล่งข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบสํารวจ แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึก
เป็นต้น 
   ง. การตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ ก่อนที่จะนําไปประมวลผล  
ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล คือ ความถูกต้องของข้อมูล ความสมบูรณ์ของข้อมูล  
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
   จ. การประมวลผลข้อมูล การดําเนินการในขั้นน้ีเป็นการนําข้อมูลมาประมวลผล
ให้เป็นสารสนเทศ เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่นําไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ  
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การประมวลผลทําได้โดยการจัดหมวดหมู่ การเรียงลําดับ การแจงนับ การใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ และ
การใช้คอมพิวเตอร์ 
    ฉ. การนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วสามารถ
นําเสนอในรูปตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการนําไปใช้และ
ลักษณะของสารสนเทศน้ันๆ   
    ช. การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ จัดทํา
ได้ดังน้ี แฟ้มข้อมูลหลัก แฟ้มข้อมูลย่อย แฟ้มดัชนี แฟ้มตารางอ้างอิง แฟ้มข้อมูลสรุป แฟ้มข้อมูลสํารอง 
   (4) สารสนเทศกับการบริหาร 
    วีระ สุภากิจ (2540, หน้า 254-255) กล่าวไว้ว่า การจัดระบบสารสนเทศ
ด้วยคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ควรจําแนกขอบเขตข้อมูลตามระบบย่อยที่มีความสําคัญต่อการวางแผน
และการบริหารงานโรงเรียนเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ระบบบริหารท่ัวไป ประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับ  
    ก. ผู้เรียน ควรมีข้อมูลเก่ียวกับช้ันปี คะแนนผลการสอบ สุขภาพ การมาเรียน  
การศึกษา และระดับรายได้ของผู้ปกครอง คุณลักษณะของครอบครัว โปรแกรมการเรียน กิจกรรม
เสริมหลักสูตร และกิจกรรมในชุมชน ตลอดจนการทํางาน และภาระการทํางานเม่ือเสร็จการศึกษาแล้ว 
    ข. บุคลากร ควรมีข้อมูลเก่ียวกับทักษะ ความสามารถ ความสนใจ และภูมิหลัง
ทางการศึกษา หน้าที่ความรับผิดชอบทั้งอดีตและปัจจุบัน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สถานภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ความมุ่งหวังในอนาคต และความต้องการพัฒนาตนเอง 
    ค. อาคารสถานที่ ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง ประเภทอาคาร ขนาด ความจุ 
ระบบโครงสร้างการก่อสร้าง การซ่อมแซม สนาม ถนน ที่ว่างในบริเวณโรงเรียน เป็นต้น 
    ง. โปรแกรมการเรียน ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของโปรแกรม วิธีการสอน
สถานที่ ผู้สอน ค่าใช้จ่าย เวลา 
    จ. การเงิน ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่รับและจ่าย ประสิทธิภาพของ
การใช้จ่าย การแยกประเภทบัญชี และการรายงานค่าใช้จ่ายในอนาคต 
    ฉ. กิจการนักเรียน ควรมีข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมนักเรียน กฎระเบียบ และ
รายงานต่างๆ   
    ครรชิต มาลัยวงศ์ (2541, หน้า 69) กล่าวไว้ว่า สารสนเทศกําลังมีบทบาทสําคัญ
ในสังคมปัจจุบันและอนาคตมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการกําหนดนโยบาย การบริหาร การวางแผนพัฒนา 
การศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น และการติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการต่างๆ 
ที่ได้จัดทําไปแล้ว สารสนเทศที่แม่นยําเชื่อถือได้จะเอื้อต่อการใช้ประโยชน์อย่างมาก การบริหาร
ในองค์การจําเป็นต้องใช้สารสนเทศเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจ เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ สารสนเทศยังเปรียบเสมือนเครื่องมือช่วยตรวจสอบการทํางานของผู้บริหารและบุคลากร
ทุกระดับขององค์การ เป็นเคร่ืองช่วยกําหนดทิศทางและแนวทางการตัดสินใจ รวมทั้งช่วยให้ทราบถึง
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทําให้สามารถวางแผนเตรียมความพร้อมได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์
และมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจที่ดีควรเป็นการตัดสินใจโดยหลักการและเหตุผล (rational decision) 
ซึ่งต้องอาศัยสารสนเทศเป็นพ้ืนฐานหลัก ทั้งน้ีเน่ืองจากการพัฒนาสารสนเทศจําเป็นต้องพัฒนาอย่างมี
ระบบมีการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียด โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถบางคร้ังการพัฒนาสารสนเทศ
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อาจไปถึงขั้นการสร้างทางเลือกให้ผู้ใช้ตัดสินใจได้ หรือบางกรณีอาจช้ีแนะทางที่สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด จากทางเลือกที่มีมาให้โดยการแสดงให้เห็นผลท่ีตามมาแต่ละอย่างค่อนข้าง
ชัดเจน ในอดีตผู้บริหารไม่ใช้สารสนเทศประกอบการตัดสินใจมากนัก การตัดสินใจที่ขาดสารสนเทศ 
มักจะเกิดเป็นการตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจเฉพาะบุคคล (subjective judgment) อาศัยประสบการณ์
ที่ผ่านมาในอดีต ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขาดสารสนเทศที่มีคุณภาพ ไม่สามารถเรียกใช้ได้ทันเหตุการณ์ 
หากได้มีการพัฒนาสารสนเทศท่ีมีความถูกต้องตรงต่อความต้องการและทันเหตุการณ์ รวมท้ังการนํา
เทคโนโลยีระดับสูงมาช่วยในการจัดการด้วยแล้วก็น่ามีส่วนช่วยให้การวางแผนและการบริหาร
เป็นไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
    ชัยพจน์ รักงาม (2543, หน้า 42-48) กล่าวว่าข้อมูลและสารสนเทศเป็นข้อมูล
เท็จจริง จะอยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น รูปแบบตัวหนังสือ ตัวเลข รูปภาพ เสียง เมื่อผ่านการวิเคราะห์
ก็เป็นข้อมูลสารสนเทศใช้ในการตัดสินใจดําเนินการ (decision) ไปสู่การปฏิบัติ (action) เมื่อนําไปสู่
การปฏิบัติแล้วก็จะกลับมาเป็นข้อมูลเพ่ือนําไปวิเคราะห์เป็นวงจรใหม่ สู่สารสนเทศตัวใหม่ต่อไป 
    ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
    ก. ประโยชน์ในการบริหารงาน การตัดสินใจส่ังการและการวางแผนปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานน้ันๆ 
    ข. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งระดับที่สูงกว่า และตํ่ากว่า
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีรายการข้อมูล มีแบบเสนอรายงานแบบเดียวกัน สามารถนํามาเปรียบเทียบกัน
ได้ทุกระดับ ขจัดความซ้ําซ้อนในการเก็บรวบรวมข้อมูล และตรงกับความต้องการของผู้ผลิต และผู้ใช้ 
    ค. ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เช่น การจัดทํา
เอกสาร แนะนําโรงเรียน รายงานผลงานในรอบปี ตลอดจนการบริการข้อมูลสําหรับการวิจัยต่างๆ 
    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547, หน้า 1) การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปใช้ในหน่วยงานโดยทั่วไปน้ัน วัตถุประสงค์สําคัญประการหน่ึงคือ การทํา
ให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสารสนเทศประกอบการตัดสินใจในการดําเนินการ
หรือการบริการ ซึ่งในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น ทั้งในแง่ผลกระทบที่มีต่อกันและขอบข่ายของผลกระทบ ดังน้ันจึงให้ความสําคัญ
ต่อการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน และส่งเสริมบริหารจัดการ รวมทั้งการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาอย่างกว้างขวางเพ่ิมมากข้ึน 
    จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา สรุปได้ว่าบทบาทด้านสารสนเทศของ
ผู้บริหาร สถานศึกษาคือ การควบคุมกํากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามหน้าที่ การแนะนํา
ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน นิเทศการสอนในสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักสูตร ให้คําแนะนํา แก้ไข การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ศึกษาต่อ 
อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ส่งเสริมการจัดทํา จัดเก็บข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เป็นระบบในสถานศึกษา 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการให้ความสําคัญกับการจัดทําข้อมูลเพ่ือการประเมินผลด้านคุณภาพ
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน ให้ความรู้และ
บริการด้านต่างๆ แก่ชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
สู่สาธารณชน  



สาํ
นัก
วทิ
ยบ
รกิ
ารฯ

 

มห
าวทิ

ยา
ลยั
ราช

ภัฎ
ราช

นค
รนิ
ทร

 ์

 42 

   3) บทบาทด้านการตัดสินใจ (decision roles)   
   การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องเผชิญกับการตัดสินใจตลอดเวลา นับตั้งแต่
เรื่องเล็กน้อยเร่ือยไปจนถึงเรื่องที่สําคัญและในการตัดสินใจของผู้บริหารน้ันต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง  
แม่นยํา และเพียงพอที่จะสนับสนุนในการตัดสินใจดังกล่าว ได้มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึง
การตัดสินใจไว้ ดังน้ี 
   (1) ความหมายของการตัดสินใจ 
      มินท์ซเบิร์ก (Mintzberg, 1973, pp. 93-94) กล่าวว่า การตัดสินใจ 
เป็นการแสดงบทบาทของฝ่ายบริหารในเร่ืองต่างๆ ไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา มี 4 บทบาท ได้แก่ 
     ก. ผู้ประกอบการ (entrepreneur) เป็นผู้ออกแบบและริเริ่มการเปลี่ยนแปลง
ในองค์การ ผู้นิเทศงาน ทําหน้าที่ออกแบบงานใหม่ เสนอแนะวิธีการทํางานและนําเทคโนโลยีมาใช้
ในการปฏิบัติงาน 
     ข. เป็นผู้จัดการกับปัญหา (disturbance handler) เป็นผู้มีบทบาทในการจัดการ
กับปัญหาและเป็นผู้รับผิดชอบอุปสรรค/ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
     ค. เป็นผู้จัดสรรทรัพยากร (resource allocator) เช่น คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ 
และเวลา โดยกําหนดตารางเวลาและจัดทําโครงการเพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
     ง. เป็นผู้เจรจาต่อรอง (negotiator) เป็นผู้เริ่มกิจกรรมในการเจรจาต่อรอง เช่น  
การเจรจาเรื่องการทํางานค่าตอบแทน 
     กริฟฟิทส์ (Griffiths, 1967, p. 39) การบริหาร คือ การตัดสินใจ ดังนั้น
การตัดสินใจ จึงนับเป็นพฤติกรรมหลักของการบริหาร และเป็นเหมือนเครื่องมือทดสอบความสามารถ
ของผู้บริหาร และเป็นพฤติกรรมที่นักบริหารนําไปเป็นองค์ประกอบที่เป็นตัวช้ีถึงความมีประสิทธิภาพ
ของการบริหาร 
     ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, p. 38) กล่าวว่า การตัดสินใจ คือ 
การที่ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะทําการหรือละเว้นการกระทําใดๆ การตัดสินใจเป็นความรับผิดชอบหลัก
ของนักบริหารทุกคน และเป็นกระบวนการที่การตัดสินใจจะได้รับการปฏิบัติ กระบวนการตัดสินใจ
จะไม่สิ้นสุดจนกว่าการตัดสินใจจะได้รับการดําเนินการปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อย 
     สมคิด บางโม (2539, หน้า 180) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึงการตัดสินใจ
เลือกทางปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
     กวี วงศ์พุฒ (2539, หน้า 61) กล่าวว่า การตัดสินใจ คือ การพิจารณาทางเลือก
หลายๆ ทาง ผู้นําต้องตัดสินใจด้วยเหตุผล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงาน การตัดสินใจดังกล่าว
จะเกิดประโยชน์สูงสุด  
     สมปอง พิริยะนนทกุล (2551, หน้า 13) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง 
การวินิจฉัยการเลือกทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุดจากหลายๆ ทางเลือกโดยใช้ดุลยพินิจ ประสบการณ์  
ความรู้ ความสามารถ ความกล้าหาญ เพ่ือไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
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   (2) ความสําคัญของการตัดสินใจ 
     วราภรณ์ รุ่งเรืองกิจ (2539, หน้า 273) กล่าวถึงประโยชน์ของการตัดสินใจ  
ดังน้ี 
     ก. ช่วยลดความเสี่ยงภัยให้น้อยลง 
     ข. ช่วยให้การบริหารต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
     ค. ช่วยในการเตรียมการสําหรับอนาคต 
     ง. ช่วยให้มีผูม้หีน้าที่ตัดสินใจมีการย้ังคดิหรือพิจารณาถึงเหตุผลหรือข้อดีขอ้เสีย  
และข้อจํากัดของทางเลือกที่มีอยู่แต่ละทาง 
     จ. ช่วยฝึกพัฒนาทักษะสําหรบัผู้ที่มีปัญหาต้องตัดสินใจอยู่เสมอ 
     สมปอง พิริยะนนทกุล (2551, หน้า 45) การตัดสินใจเป็นสิ่งสําคัญยิ่งของ
กระบวนการบริหาร ผู้บริหารจําเป็นต้องตัดสินใจเกือบทุกเรื่องภายในองค์การ งานด้านการตัดสินใจ
เป็นกิจกรรมที่กระจายอยู่ทั่วไปในการบริหารองค์การ คนส่วนมากเข้าใจว่าการลงมือกระทําสําคัญกว่า
สิ่งใดๆ แต่ความจริงแล้วการตัดสินใจก่อนกระทํามีความสําคัญที่สุด เพราะการกระทําเป็นผล
หลังการตัดสินใจ 
   (3) กระบวนการตัดสินใจ 
     ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท และสุนีย์ เลิศแสงกิจ (2538, หน้า 109-120) ได้แบ่งขั้นตอน
ของการตัดสินใจออกเป็น 4 ขั้น คือ 1) การนิยามและวิเคราะห์ปัญหาในขั้นนี้ต้องเข้าใจปัญหาและ
นิยามปัญหาออกให้ได้ จากน้ันวิเคราะห์คือ พิจารณาตัวแปรต่างๆ อย่างละเอียด อาจหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
2) การพัฒนาและประเมินคําตอบให้เลือกหลายๆ คําตอบ คือ มองปัญหาต่างๆ ในหลายแง่หลายมุม
มากที่สุด เพื่อที่จะพัฒนาคําตอบให้เลือกได้หลายๆ คําตอบ การระดมสมองเป็นวิธีการที่ดีที่สุด 
3) การเลือกและการใช้คําตอบหน่ึงเป็นขั้นที่เลือกคําตอบที่ดีที่สุดและพิจารณาคําตอบน้ันโดยคํานึงถึง
เวลา พลังงาน และเงิน โดยใช้องค์ประกอบรวมกัน เช่น ประสบการณ์ การรับคําแนะนํา การทดลอง  
และการพยากรณ์โดยคอมพิวเตอร์ 4) การประเมินค่าอีกและการดัดแปลงคําตอบที่ใช้แม้ว่าจะได้
คําตอบที่ดีที่สุดแล้ว แต่เมื่อนําไปใช้อาจพบข้อบกพร่องต่างๆ ที่ไม่ได้คิดถึงมาก่อนได้ นักตัดสินใจที่ดี
จะต้องพร้อมที่จะรับข่าวสารใหม่เพ่ิมเติมอยู่เสมอ และปรับแผนของตนให้สอดคล้องกับความต้องการใหม่
ที่เกิดขึ้น 
     สมคิด บางโม (2539, หน้า 181) ได้สรุปเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจว่า
ควรมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) การหาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่กระบวนการรวบรวมข่าวสาร
ข้อมูลต่างๆ จากสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหา นํามาวิเคราะห์เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับ
การตัดสินใจ ย่ิงได้ข้อมูลมากเท่าไรย่ิงดี เพราะจะทําให้การตัดสินใจถูกต้องไม่ผิดพลาด 2) คาดคะเน
ผลที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 3) การพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่จะไปใช้ รวมท้ังการคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆ      
เพ่ือแก้ปัญหา รวมท้ังการวิเคราะห์และประเมินค่าสําหรับแนวทางปฏิบัติน้ันๆ ควรพิจารณาหาทางเลือก
ไว้หลายๆ ทาง 4) เลือกทางปฏิบัติทางใดทางหน่ึงจากแนวทางปฏิบัติที่อาจจะเป็นไปได้หลายๆ ทาง  
โดยเลือกแนวทางที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 5) ตัดสินใจสั่งการให้ปฏิบัติ 6) วัดผลการปฏิบัติ
โดยการนําไปเปรียบเทียบการคาดคะเนที่ต้ังไว้แต่ต้น 
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     ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540, หน้า 192) ได้เขียนเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ  
โดยมีลําดับข้ันดังต่อไปน้ี 
     ก. ต้องมีการยอมรับว่ามีปัญหาเกิดข้ึน แล้วศึกษาว่าเป็นปัญหาอะไร เกิดจาก
เร่ืองอะไร มีสาเหตุประการใดบ้าง ปัญหานั้นๆ มีขอบเขตแค่ไหน 
     ข. ทําการวิเคราะห์และประเมินผลปัญหา โดยร่วมกันวิเคราะห์และประเมินผล 
เพ่ือนําเอาปัญหาของแต่ละคนมาพิจารณา เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหานั้นร่วมกัน พร้อมกัน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับระบบขององค์การน้ันด้วย 
     ค. กําหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นหลักในการเลือกวิธี
แก้ปัญหา  
      ง. รวบรวมข้อมูลตลอดจนหลักฐานและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเลือก
เฉพาะข้อมูลหลักฐาน และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและตรงกับปัญหาที่ต้องตัดสินใจว่ามีความจริง มีคุณค่า 
และมีสารประโยชน์ต่อเรื่องที่ตัดสินใจอย่างไรบ้าง 
     จ. พิจารณากําหนดวิธีเพื่อใช้ปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่น่าเป็นไปได้ ในขั้นน้ี
พยายามคาดการณ์ถึงวิธีที่จะนําไปใช้แก้ปัญหาว่ามีกี่วิธี อะไรบ้าง เป็นขั้นของการวิเคราะห์ข้อมูล 
     ดรัคเคอร์ (Drucker, 1986, p. 125) สรุปการตัดสินใจไว้ 2 ประเภท คือ 
การตัดสินใจที่มีการจัดเตรียมการหรือโครงการล่วงหน้า (generic decision) ละการตัดสินใจที่ไม่มี
โอกาสเตรียมตัวล่วงหน้า (unique decision) 
     วิฑูรย์ ตันศิริ (2542, หน้า 3-4) ได้สรุปเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจที่ดี
มีประสิทธิภาพน้ันต้องมีลักษณะดังน้ี 
     ก. ง่ายที่จะทําความเข้าใจ 
     ข. เน้นไปที่ประเด็นสําคัญหรือประเด็นหลัก 
     ค. มีความสอดคล้องกันของเหตุผล 
     ง. สามารถนําเอาปัจจัยประกอบการตัดสินใจท่ีเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม
มาวินิจฉัยเปรียบเทียบได้ 
     จ. ใช้ได้กับการตัดสินใจที่เป็นส่วนบุคคลและที่เป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ 
     ฉ. มีโครงสร้างเลียนแบบกระบวนการคิดของมนุษย์ 
     ช. ก่อให้เกิดการประนีประนอมและการสร้างประชามติ 
     ซ. ไม่จําเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญพิเศษมาคอยควบคุมช้ีนํา 
     สุวิมล ต้ังประเสริฐ (2542, หน้า 167) ได้จําแนกแนวคิดของการตัดสินใจ
ออกเป็น 2 ประเภทดังน้ี 
     ก. การตัดสินใจที่กําหนดไว้ล่วงหน้า หมายถึง การตัดสินใจที่เป็นไปตามข้ันตอน
การดําเนินงานตามกฎเกณฑ์และนโยบาย ซึ่งได้กําหนดทางเลือกและช้ีให้เห็นแนวทางในการตัดสินใจ
อยู่แล้วเป็นการช่วยให้การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์หนึ่งโดยเฉพาะง่ายเข้า การตัดสินใจล่วงหน้า
เปิดโอกาสให้นักบริหารเลือกทางเลือกได้น้อยมาก เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ําๆ เป็นประจําและ
เป็นการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน 
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     ข. การตัดสินใจที่ไม่กําหนดไว้ล่วงหน้า เป็นการตัดสินใจเรื่องที่ไม่เป็นไปตาม
นโยบาย ขั้นตอนของการดําเนินงาน มีความซับซ้อนเป็นเรื่องพิเศษ ซึ่งไม่มีการกําหนดรูปแบบหรือ
ขั้นตอนที่ต้องดําเนินไว้ล่วงหน้า ต้องอาศัยความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการเลือกดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่เป็นการตัดสินใจภายใต้
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน การใช้ความสามารถในการตัดสินใจประเภทนี้โดยถูกต้องเหมาะสม
เป็นลักษณะของการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการเป็น
นักบริหารท่ีดีด้วย 
   (4) การตัดสินใจกับการบริหาร 
     ไซมอน (Simon, 1977, pp. 45-49) กล่าวถึงการตัดสินใจของผู้บริหารว่า
พิจารณาได้จากรูปแบบที่แตกต่างกัน 2 แบบ คือ 1) การตัดสินใจที่กําหนดไว้ล่วงหน้า (programmed 
decision) เป็นการตัดสินใจที่เก่ียวกับแนวปฏิบัติหรือนโยบายขององค์กรที่เป็นไปในลักษณะงานประจํา 
การตัดสินใจสั่งการประเภทน้ีกระทําได้ง่ายๆ โดยอาศัยกฎระเบียบที่มีอยู่ 2) การตัดสินใจที่ไม่กําหนด
ไว้ล่วงหน้า (non-programmed decision) เป็นการตัดสินใจในปัญหาที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากงานประจํา
หรือไม่เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ เป็นปัญหาในสถานการณ์ใหม่ที่ต้องใช้ความสามารถเชิงสร้างสรรค์
และดุลยพินิจในการแก้ปัญหา การตัดสินใจสั่งการ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะน้ีจะแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของผู้บริหารเพราะเป็นการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดังน้ัน ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์จึงมีความสําคัญย่ิง 
     ภารดี อนันต์นาวี (2551, หน้า 159) กล่าวว่า การตัดสินใจ ได้รับการยอมรับ
ว่ามีความสําคัญต่อการบริหารตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาค้นคว้าในแนวใดก็ตาม มักจะต้องศึกษา
ในเรื่องของการตัดสินใจสั่งการควบคู่กันไปกับการเรียนทฤษฎีทางการบริหารเสมอ ตามแนวคิด
ทางการบริหารถือว่า 1) การบริหารองค์การ ผู้บริหารจะต้องทํางานทั้งในด้านการตัดสินใจสั่งการพอๆ กับ
การลงปฏิบัติ ซึ่งเดิมผู้บริหารมักจะเน้นการลงมือกระทํา (doing) มากกว่าการตัดสินใจ (decide)  
ปัจจุบันผู้บริหารมักจะเป็นผู้ตัดสินใจมากกว่าการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 2) หน้าที่หลักของการบริหาร 
คือ การควบคุมและอํานวยการขบวนการตัดสินใจให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 3) การตัดสินใจได้รับ
การยอมรับว่าเป็นหัวใจของหน่วยงานและเป็นกระบวนการที่สําคัญมากทางการบริหาร 
     สมปอง พิริยะนนทกุล (2551, หน้า 45) การบริหารองค์การ ผู้บริหาร
จําเป็นต้องตัดสินใจเกือบทุกเร่ืองภายในองค์การ ดังน้ัน การตัดสินใจจึงเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นต่อ
การบริหาร หากผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดย่อมหมายถึงอนาคตขององค์การ 
     จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา สรุปได้ว่าบทบาทด้านการตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร สถานศึกษาคือ การปรับเปลี่ยนบุคลากรให้เหมาะสมกับตําแหน่งงาน จัดภูมิทัศน์และ
นําเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในสถานศึกษา ส่งเสริมการทํางานวิจัยในสถานศึกษา ศึกษาสาเหตุของปัญหา
ก่อนกําหนดวิธีการแก้ปัญหา ประชุมและแก้ปัญหาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันการเกิดปัญหาในสถานศึกษา การวางแผนจัดระบบการควบคุมภายใน
สถานศึกษา บริหารให้เป็นไปตามระเบียบกําหนดและตรงกับวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างสรรค์ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
ให้ความสําคัญในการให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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    สรุปได้ว่าบทบาทการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ มินท์ซเบิร์ก 
(Mintzberg, 1973, pp. 93-94) สรุปได้ 3 ด้าน คือ บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(interpersonal roles) บทบาทด้านสารสนเทศ (information roles) บทบาทด้านการตัดสินใจ
(decision roles) ทั้งน้ีเพ่ือนําเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษาต่อไป  
   
2.4 การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นมาตรการหน่ึงที่จะทําให้เกิดความเช่ือมั่นได้ว่าสถานศึกษา
ที่ผ่านการรองรับมาตรฐาน สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ได้มีนักการศึกษาและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา หลายท่าน หลายๆ หน่วยงานได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา  
ไว้ดังน้ี 
 2.4.1 ความหมายของการประกันคณุภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสําคัญประการหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้ดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง และสร้างความมั่นใจได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กําหนด ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกําหนดตามท่ีสังคมต้องการ 
 เข็มทอง ศิริแสงเลิศ (2540, หน้า 2-5) ได้สรุปความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
ไว้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประกันคุณภาพของกระบวนการบริหารของโรงเรียน  
ว่าได้มีการวางแผนการทํางานและดําเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อผลผลิตของโรงเรียน
มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษาและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการได้ตลอดเวลา 
 อํารุง จันทวานิช (2541, หน้า 79) ให้ความหมายว่าเป็นวิธีการหรือกลยุทธ์ที่กําหนด
แนวปฏิบัติหรือแนวทางในการดําเนินงานในการจัดการศึกษาที่เป็นหลักประกันว่านักเรียนมีคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของสังคม   
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 4) ให้ความหมายของการประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึงการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าโรงเรียนเอกชน
มีแนวทางจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักการ นโยบายและจุดเน้นของ
แผนการศึกษาของรัฐและโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อคุณภาพ
การศึกษาที่ดีของผู้เรียนแต่ละคน และทุกคน 
 บรรจง จันทมาศ (2541, หน้า 2) การประกัน หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆ 
ที่หากได้ดําเนินการตามระบบและแผนที่วางไว้จะทําให้เกิดความม่ันใจได้ว่าผลงานที่มีคุณภาพ
ตามลักษณะทีพึ่งประสงค์  
 สงบ ลักษณะ (2541, หน้า 2-5) กล่าวถึง การประกันคุณภาพการศึกษาว่าเป็นกระบวนการ
วางแผน และกระบวนการจัดการของผู้ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาที่จะรับประกันในสังคม  
  สมศักด์ิ สินธุระเวชญ์ (2542, หน้า 45) กล่าวว่าคุณภาพมีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกัน  
แต่คําว่าคุณภาพปัจจุบัน หมายถึง การทําให้ลูกค้าพึงพอใจด้วยการทําตามความต้องการและความหวัง
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ของลูกค้าได้รับการตอบสนอง เช่น คุณภาพในทางการศึกษา คือ การทําให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
พึงพอใจ (ประทับใจหรือมั่นใจ) ในคุณภาพของผลผลิต นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
คําว่าคุณภาพจึงเป็นคําที่ทุกคนต้องการ ทุกคนอยากเห็นผู้ที่จบการศึกษาเป็นคนที่สมบูรณ์ มีสมดุล
ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญา และสังคม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคาดหวังอยากเห็น
คุณภาพเกิดขึ้นในทุกๆ เร่ือง 
 กรมสามัญศึกษา (2542, หน้า 1) ให้ความหมายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาว่า
เป็นการสร้างความมั่นใจว่าโรงเรียนจะจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานที่พ่อแม่ ผู้ปกครองส่งเข้ามารับ
การศึกษาอบรมท่ีโรงเรียน และเมื่อจบการศึกษาแล้วจะเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้
ในหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการท่ีคาดหวังของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ   
 อุทุมพร จามรมาน (2543, หน้า 1) การประกันคุณภาพ (quality assurance) เป็นการให้
หลักฐาน ข้อมูลแก่ประชาชนว่าบุคคลในโรงเรียนทํางานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ผู้ปกครอง  
นักเรียนและสาธารณชนมั่นใจในคุณภาพของนักเรียน 
 วารินทร์ สินสูงสุด (2543, หน้า 137) การประกันคุณภาพ หมายถึง การทํากิจกรรมหรือ
การปฏิบัติการอย่างเป็นระบบตามแผนที่กําหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และมีการประเมินคุณภาพจนทําให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของปัจจัยนําเข้าระบบ กระบวนการผลิต 
ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 
 กรมวิชาการ (2544, หน้า 3) กล่าวว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นมาตรการหนึ่ง
ที่จะทําให้เกิดความเช่ือมั่นได้ว่า สถานศึกษาที่ได้รับรองมาตรฐานสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ผู้จบการศึกษามีคุณภาพที่กําหนดไว้ การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการที่ยกมาตรฐาน
ของโรงเรียนต่างๆ ที่ยังไม่เข้ามาตรฐานผลักดันให้ได้มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลคุณภาพมาตรฐาน
ของโรงเรียนป้อนกลับมา เพ่ือรายงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้ร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียน
ให้ได้มาตรฐานที่กําหนดไว้ ทั้งนี้โดยมีความเชื่อว่า ถ้ากระบวนการประกันคุณภาพมีการดําเนินงาน
ที่เป็นระบบอย่างถูกต้องแล้ว คุณภาพที่ดีก็จะตามมา 
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2546, หน้า 6) การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหาร
การศึกษาตามปกติที่มุ่งหวังปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546, หน้า 7) ได้กล่าวถึงการประกันคุณภาพน้ันหมายถึง 
การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างต่อเน่ือง 
 เมื่อพิจารณาจากความหมายและหลักการข้างต้น สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพหมายถึง  
การดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร การวางแผนการทํางาน การดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ การจัดการศึกษาที่เป็นหลักประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของ
สังคม การให้ความมั่นใจกับผู้รับบริการ การทําให้ชุมชน สังคมพึงพอใจ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กําหนดโดยเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ และมีคุณธรรม    
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 2.4.2 หลักการและแนวคิดของประกันคณุภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการพัฒนา มีแนวคิดเพ่ือส่งเสริม และเสนอแนวทางเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 สิปปนนท์ เกตุทัต และคนอื่นๆ (2540, หน้า 208) ได้ให้ข้อเสนอเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาหลายประการ ดังน้ี 
  1) สถานศึกษาทุกระดับจะต้องมีกลไกควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนที่ดี นับต้ังแต่
คุณภาพการสอนของครู คุณภาพของห้องสมุด คุณภาพของการบริการต่างๆ ที่จัดให้นักเรียนหรือ
นักศึกษาโดยกลไกดังกล่าวต้องเป็นกลไกที่ชัดเจนตรวจสอบได้ 
  2) หน่วยงานและสังคมภายนอกต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและดูแล 
คุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต 
  3) ต้องมีการนําข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพการศึกษาไปประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้สถาบันเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ และความชอบธรรมในการนําเงินประชาชน 
มาใช้ในการศึกษา 
  4) สื่อมวลชนต้อง “เล่น” ข่าวการศึกษาในด้านคุณภาพมากข้ึนเพ่ือสร้างความตระหนัก
แก่ประชาชน และกระตุ้นให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาสนใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง 
  5) การให้หน่วยงานที่เป็นกลางทําการประเมินคุณภาพและจัดอันดับสถาบันการศึกษา 
(ranking) เช่น ที่มีการจัดในหลายประเทศ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลการประเมินนี้เพื่อผลักดัน
สถาบันการศึกษาด้านคุณภาพต่อไป 
 เจษฎา แช่มประเสริฐ (2540, หน้า 39) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามแนวของ ISO 9000 ไว้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการยกมาตรฐานของโรงเรียนต่างๆ 
ที่ยังไม่เข้ามาตรฐานเครื่องช้ีวัดเบ้ืองตนที่จะบ่งช้ีถึงคุณภาพของการจัด การศึกษาของโรงเรียนในขณะนี้ 
คือ 
  1) การบริหารการใช้หลักสูตร 
  2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  3) ความศรัทธาของผู้ปกครองและชุมชน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, หน้า 8) ตามหลักการบริหารน้ัน      
การประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ และในกระบวนการพัฒนาคนในสถานศึกษาให้มีคุณภาพนั้น 
จะต้องใช้กระบวนการบริหารที่จะต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยไม่หยุดผู้บริหารและครูในสถานศึกษา
จะต้องมีการร่วมกันกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าต้องการพัฒนาเด็กให้มีคุณสมบัติอย่างไร และ
ถ้าจะให้เด็กมีคุณสมบัติ  ดังกล่าวแล้ว ผู้บริหารและครูตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทาง
ในการพัฒนาเด็กไปสู่เป้าหมายน้ัน โดยต้องเป็นกระบวนการบริหารที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันคิดช่วยกัน
วางแผน (plan) ว่าจะต้องทําอย่างไรแล้วช่วยกันทํา (do) ช่วยกันตรวจสอบ (check) และปรับปรุง 
แก้ไขข้อบกพร่อง (action) โดยจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น 
อยู่ตลอดเวลาสอดคล้องกับวงจร PDCA ดังน้ัน ถ้าหากมีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง
ชัดเจน คุณภาพที่ดีเป็นผลตามมา ซึ่งจากแนวคิดของนักวิชาการ สรุปได้ว่าการที่จะให้โรงเรียนต่างๆ 
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จัดการเรียนให้ได้ผลผลิตตามจุดหมายของหลักสูตร และมีคุณภาพใกล้เคียงกันนั้น กระทรวงศึกษาธิการ
จะต้องมีการกําหนดมาตรฐาน และตัวบ่งช้ีกลางปัจจัย กระบวนการผลิต และผลผลิตเพ่ือให้โรงเรียนต่างๆ 
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารการศึกษาให้คุณภาพสูงกว่ามาตรฐานและตัวบ่งชี้กลางที่กําหนดไว้ 
ส่วนโรงเรียนใดที่สามารถจัด การศึกษาให้มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานกลางก็จะเป็นสิ่งที่ดี หรือโรงเรียนใด
เห็นว่าน่าจะเป็นมาตรฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นก็สามารถทําได้ สิ่งสําคัญ
ต้องตระหนักว่า ทําอย่างไร นักเรียนและผู้ปกครองหรือลูกค้าจึงจะเกิดความพึงพอใจ ถ้าจะให้ลูกค้า
พึงพอใจและประทับใจในสินค้าและบริการก็จะทําให้โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับนั่นคือ ตามสมมติฐาน
ที่เช่ือว่าถ้าหากปัจจัยและกระบวนการมีระบบมาตรฐานที่ดีผลผลิตย่อมมีคุณภาพ  
 กรมวิชาการ (2544, หน้า 3) ได้กล่าวถึงความจําเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ต้องบริหารจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสําคัญที่เสริม
และผลักดันให้กระบวนการทํางานในทุกระดับ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องดําเนินไปอย่างสอดรับกัน
เป็นระบบ มุ่งหน้าไปในทิศทางที่ได้ร่วมกันกําหนดไว้เพื่อบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการและวิธีการบริหาร และการจัดการคุณภาพ (quality management) 
สมัยใหม่ที่เน้นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้โดยที่ความมั่นใจนั้นต้องอยู่บนรากฐานของหลักวิชา ข้อเท็จจริง 
หลักฐานเชิงประจักษ์และความสมเหตุสมผลเป็นสําคัญ 
 รุ่ง แก้วแดง (2544, หน้า 36-37) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการศึกษาที่คล้ายคลึงกันว่า
คุณภาพการศึกษาประกอบด้วยกระบวนการทั้งหมดที่นักเรียนจะได้รับการศึกษา ในด้านการจัดการ
ต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพของการใช้เวลา การใช้เงิน และบุคลากร และพิจารณาผลผลิตของการศึกษา
หรือคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักเรียน ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตรและ
ความคาดหวังของสังคม นอกจากนั้นยังต้องคํานึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ น่ันคือการให้นักเรียน
ได้เรียนอย่างสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความถนัด 
 กรมวิชาการ (2545, หน้า 5) กล่าวถึง การประกันคุณภาพ (quality assurance : QA) คือ
การวางแผนและการปฏิบัติของหน่วยผลิตที่มุ่งจะผลิตสิ่งที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้
ผลผลิต ดังน้ันการประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงเป็นกระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการ
ของผู้ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาเพ่ือจะรับประกันให้สังคมเช่ือมั่นว่าจะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตรและตรงกับความมุ่งหวังของสังคม ประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม (accountability) ของสถานศึกษาที่จะผลิตผู้จบการศึกษา
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทุกคน เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้เรียนเอง มีสิทธิ
เรียกร้องให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างเต็มคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาใดที่เขาส่งบุตรหลาน
เข้าเรียน 
 ดังน้ัน องค์ประกอบสําคัญของการประกันคุณภาพจึงมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการบริหาร
คุณภาพ ซึ่งต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงาน การกําหนดจุดมุ่งหมายด้านคุณภาพ ระบบคุณภาพ
รวมถึงกิจกรรมการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบการประเมินคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง การกําหนดจุดมุ่งหมายด้านคุณภาพอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์ อักษรจากนโยบาย
การบริหารคุณภาพของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงหรือผู้บริหารที่มีอํานาจในการตัดสินใจขององค์กร 
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จะเป็นทิศทางและกรอบแนวคิดของการศึกษาและพัฒนาระบบคุณภาพที่เหมาะสมของหน่วยงานขึ้น
ใช้เพ่ือการปฏิบัติงานตามระบบและมาตรฐานคุณภาพที่กําหนดไว้ ระบบการควบตรวจสอบคุมคุณภาพ
จะบ่งชี้กิจกรรมการใช้ระบบคุณภาพได้ว่าเหมาะสมถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
ผลการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลจากระบบควบคุมคุณภาพ จะชี้แนวทางให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือบรรลุเป้าหมายในระดับมาตรฐานความต้องการท่ีสูงย่ิงขึ้น เป็นกระบวนการประกัน
คุณภาพที่มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจากระบบคุณภาพท่ีมีอยู่เดิมเพราะความสมบูรณ์ของระบบไม่มี
รูปแบบตายตัว แต่ละรูปแบบเหมาะสมกับองค์กรหน่ึงๆ เท่าน้ัน ไม่มีระบบคุณภาพรูปแบบใดที่เหมาะสม
กับทุกองค์กร ฉะน้ันจึงสามารถแก้ไขปรับปรุง พัฒนาระบบคุณภาพอย่างมีแบบแผนได้อยู่ตลอดเวลา 
 ดารณี รัตนพาดี  (2544, หน้า 15; อ้างถึงใน ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์, 2542, หน้า 34) กล่าวถึง
ปัจจัยที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ 4 ปัจจัย ตามประเด็นของกระบวนการในการดําเนินการ
รักษามาตรฐานการศึกษาของปัจจัยตามกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามภาพ 2 
 
 
            ด้านหลกัสูตร             ด้านกระบวนการ 
                              เรียนการสอน 
 
   คุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
              ด้านการบริหารและ    ด้านครูและ 
                 การจัดการ       บุคลากร 
    

 
ภาพ 2  ปัจจัยการประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่มา: (ดารณี รัตนพาดี, 2544, หน้า 15) 
 
 ดารณี รัตนพาดี (2544, หน้า 15; อ้างถึงใน สมศักด์ิ สินธุรเวชญ์, 2541, หน้า 33) กล่าวถึง
การประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยการดําเนินงาน 3 ประการ ดังน้ี   
  1) การควบคุมคุณภาพการศึกษา (quality control) คือ กระบวนการหรือแนวปฏิบัติ
ที่นําการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ ประกอบด้วย 
   (1) การกําหนดมาตรฐานด้านผลผลิต ปัจจยั และกระบวนการ 
   (2) การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน หมายถึง การพัฒนาปัจจัยทางการศึกษาต่างๆ ได้แก่ 
การพัฒนาครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารทางการศึกษาและการสนับสนุน
ปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  2) การตรวจสอบ และการแทรกแซงคุณภาพการศึกษา (quality audit and intervention) 
คือกระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
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    (1) การประเมนิความก้าวหน้าของโรงเรียนและการจัดทํารายงานของโรงเรียนต่อ
ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  มีลักษณะเป็นการดําเนินการติดตามและตรวจสอบของโรงเรียน  
(internal  audit) 
    (2) การติดตามและตรวจสอบของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (external audit) 
  3) การประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (quality assessment) คือ
กระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด ประกอบด้วย 
    (1) การทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (external school review)  
    (2) การประเมนิเพ่ือรองรับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (accreditation)  
    (3) การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมหรือการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (total quality education)      
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 12-18) ได้กล่าวถึง
แนวการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา (quality assurance) เป็นศัพท์
ทางวิชาการที่วงการศึกษายืมจากวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม และนําเข้ามาใช้เพ่ือการบริหาร และ
จัดการเชิงคุณภาพขององค์การทางการศึกษา   
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 7) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาว่า เป็นการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของ
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ
ทางการศึกษาทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อมได้แก่ 
สถานประกอบ ประชาชน และสังคมโดยรวมว่าการดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และ
ทําให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่กําหนดการประกันคุณภาพมีแนวคิด
อยู่บนพ้ืนฐานของการ “ป้องกัน” ไม่ให้เกิดการทํางานที่ไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตไม่มีคุณภาพ 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2546, หน้า 14-15) ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่โดยตรงในการท่ีจะสร้างความมั่นใจในด้านคุณภาพการศึกษา จึงได้ประกาศนโยบายประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้มีมาตรฐานเป็นเลิศ โดยมีหลักการสําคัญของการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 3 ข้อ คือ   
  1) รัฐกระจายอํานาจในการกําหนดนโยบายการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ  
บุคลากร และทรัพยากรในจังหวัด และสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
  2) รัฐสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษา 
  3) โรงเรียนต้องแสดงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อนักเรียนและผู้ปกครอง มาตรฐาน
ที่กําหนด และผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546, หน้า 7) ระบุว่า ระบบการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาที่ได้มีการพัฒนากันอยู่ในขณะนี้ มีแนวคิดเพื่อส่งเสริมและเสนอแนวทางเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยมีการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
  1) การควบคุมคุณภาพ เป็นการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ และการพัฒนาสถานศึกษา
ให้เข้าสู่มาตรฐานที่กําหนดไว้ ประกอบด้วยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ
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กําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษาไว้เพ่ือใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานโดยกระทรวงศึกษาธิการ เขตพ้ืนที่การศึกษา ต้นสังกัด 
และสถานศึกษา จัดทําแผนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
ที่กําหนดไว้ โดยให้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร สื่อ การพัฒนาครูและบุคลากร ธรรมนูญสถานศึกษา 
การเรียนการสอน การแนะแนว การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เป็นต้น โดยเชิงระบบ
และกลไกการปฏิบัติงานตามแผนติดตาม กํากับการดําเนินอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
  2) การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทบทวนการดําเนินงานทั้งระบบด้วยตนเอง ดําเนินการเพ่ือนําข้อมูล
มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอและรายงานต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
และผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา 
  3) การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยหน่วยงาน
ที่กํากับดูแลในเขตพื้นที่และหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง ซึ่งถึงแม้จะเป็นบุคลากรภายนอก 
แต่ก็ยังถือว่าเป็นการประเมินภายใน เพราะดําเนินการโดยหน่วยงานที่อยู่ในสายการบริหาร
ของสถานศึกษา ซึ่งจะดําเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินสถานศึกษาเป็นระยะๆ ตามที่กําหนด
โดยหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ 
อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินภายนอกจากสํานักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การมหาชน 
   เดล (Dale, 1994; อ้างถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, หน้า 7)  
กล่าวว่า การประกันคุณภาพ (quality assurance) เป็นวิธีการท่ีนํามาใช้เพ่ือการบริหารและจัดการ
เชิงคุณภาพขององค์กรทางการศึกษาอธิบายถึงวิวัฒนาการของการบริหารและจัดการเชิงคุณภาพ  
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แบบที่เน้นการตรวจจับ (detection) อันได้แก่ การตรวจสอบ
คุณภาพ (quality inspection)  และการควบคุมคุณภาพ (quality control) ทั้งสองกิจกรรมนี้
เน้นพัฒนา ความแม่นยําของเคร่ืองมือและประสิทธิภาพของเทคนิคที่ใช้ในการตรวจจับความผิดที่เกิดขึ้น  
จุดอ่อนของการบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพแบบน้ีคือการลงมือกระทําหลังจากข้อผิดพลาดหรือ
ปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว (retrospective หรือ reactive) การบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพแบบที่สอง
เป็นสิ่งที่เพ่ิงเกิดขึ้นในสองทศวรรษหลังนี้ มีลักษณะที่เน้นการป้องกันก่อนที่ความผิดจะเกิดขึ้น 
(preventive หรือ proactive) แบ่งย่อยออกได้ 2 ประเภท คือ การประกันคุณภาพและการจัดการ
เชิงคุณภาพทั่วทั้งระบบ (total & quality management หรือ TQM) เดล (Dale) ได้ให้ความหมาย
ของการประกันคุณภาพว่า หมายถึงกิจกรรมหรือปฏิบัติการทั้งมวลที่เป็นระบบ และมีการวางแผน
ล่วงหน้าอันเป็นสิ่งจําเป็นที่จะสร้างความม่ันใจในระดับหน่ึงได้ว่าสินค้าหรือบริการหน่ึงๆ จะมีคุณภาพ
ตามข้อกําหนดที่ได้วางไว้ส่วนการจัดการเชิงคุณภาพทั่วทั้งระบบหรือ TQM น้ัน เดล (Dale) ได้ให้คํา
จํากัดความว่า “TQM  เป็นปรัชญาการบริหารการจัดการที่ครอบคลุมกิจกรรมทั้งปวงที่จะตอบสนอง
ความคาดหวังและความต้องการต่างๆ ของลูกค้า ชุมชนและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่าที่สุด โดยการพัฒนาและใช้ประโยชน์สูงสุดจากศักยภาพของพนักงานทุกๆ คน ในอันที่จะมุ่งมั่น
ไปสู่การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง” 
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 การประกันคุณภาพเป็นระดับหนึ่งของวิวัฒนาการการบริหารการจัดการเชิงคุณภาพ
ที่ยังไม่บรรลุถึงขั้นของ TQM แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดจากการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
แบบเก่าที่เน้นการตรวจจับ โดยให้หันมาเน้นการวางแผนป้องกันอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดขึ้นได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นใจกับผู้เกี่ยวข้องว่า ผลผลิต
ที่ออกมาจะมีคุณภาพตามที่คาดหวัง การประกันคุณภาพยังคงมีการเน้นความสําคัญของคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดและเทคนิควิธีวัด สิ่งที่เพ่ิมขึ้นมาก็คือการสร้างความมั่นใจ โดยการมีมาตรการ
ป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดเกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นการออกแบบและขั้นดําเนินการงานจนถึงขั้น
ที่ได้ผลผลิตออกมา นอกจากจะมีการนําผลการประเมินในทุกข้ันตอนมาใช้เพ่ือการวางแผนออกแบบ 
และการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (continuous improvement)   
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2549, หน้า 3) กําหนดให้หลักการประกัน
คุณภาพการศึกษา (quality assurance : QA) เป็นกลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ดําเนินเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจ (assure) ได้ว่า สถานศึกษาสามารถ 
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานที่กําหนด ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถและ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกําหนดและสังคมต้องการ การประกันคุณภาพการศึกษา  
(quality assurance) จะเน้นการป้องกันก่อนที่ความผิดพลาดจะเกิดขึ้น และเป็นกระบวนการที่ผลักดัน
ให้ปัจจัยต่างๆ มีคุณภาพ ซึ่งจะนําไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง โดยเน้นหลักการ 
3 ประการ คือ 
  1) การกระจายอํานาจ (decentralization) ให้สถานศึกษาบริหารจัดการตนเอง  
โดยเน้นภารกิจสี่ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ตามขอบข่าย
ภารกิจการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล 
  2) การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการทํางาน (participation) ให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางานของสถานศึกษา ตลอดจนร่วมภาคภูมิใจในความสําเร็จ
ของสถานศึกษา 
  3) รัฐจัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษา (quality control) การตรวจสอบ
และแทรกแซงคุณภาพการศึกษา และระบบการประเมินคุณภาพ 
 โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่าหลักการและแนวคิดประกันคุณภาพการศึกษา เป็นสิ่งที่จะช่วยผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐานและบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นกลไกที่สถานศึกษา
จะนํามาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่สังคมต้องการ มุ่งเน้นการป้องกัน
ปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น และให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือร่วมผลักดันให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยสถานศึกษา
ที่มีการดําเนินงานประกันคุณภาพจะมีมาตรฐานของการจัดการศึกษาที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใด
ของประเทศก็ตาม น่ันหมายความว่าจะเป็นระบบที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมว่าจะมีสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพ ที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ช่วยพัฒนาประเทศชาติ
ให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับนานาอารยประเทศได้ 
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 2.4.3 หลักการและแนวคิดของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 รัฐได้กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยกําหนดไว้ในหมวด 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ว่าให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก        
การประกันคุณภาพภายในดําเนินโดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  
โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ  
ซึ่งจะได้รับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกห้าปี  
สถานศึกษาต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่มีข้อมูลแก่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือทําการประเมินคุณภาพภายนอก หากสถานศึกษาใดมีผลการประเมินภายนอกไม่ได้
มาตรฐาน ให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขในระยะเวลาที่กําหนด สาระบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ปรากฏไว้ในมาตรา 47 ระบุให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย  
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระบบการประกันคุณภาพภายนอก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545, หน้า 24-26) นอกจากนี้ มาตรา 48 ระบุไว้ว่า การประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่สถานศึกษาต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีการจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
มาตรา 49 กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง
ในทุก 5 ปี และต้องเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และสาธารณชน    
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, หน้า 7) กล่าวถึงแนวคิดและหลักการ
ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว้ว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นกระบวนการจัดการที่มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการดําเนินงานในลักษณะของ
การผสมผสานระหว่างกระบวนการบริหารกับการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา สะท้อนให้เห็นว่า
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีแนวคิดที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการป้องกัน เพ่ือให้การดําเนินงาน
ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพให้ได้ผลผลิตอันได้แก่ ผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
 แนวคิดของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ต้ังอยู่บนฐานของการป้องกันได้ผนวก
แนวคิดจากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกับแนวคิดของระบบ  
การประเมินผลภายในที่ยึดติดกับการทํางานตามปกติ (built - in evaluation system) ที่อาศัย     
การทํางานแบบ PDCA กล่าวคือ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีระบบประกันคุณภาพ โดยมีกระบวนการดําเนินงาน
ที่เป็นกลไกสําคัญอยู่ 3 ขั้นตอน คือ 
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   1) การควบคุมคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการหรือแนวปฏิบัติที่จะนําการศึกษา
เข้าสู่คุณภาพที่มุ่งเน้นเรื่องการกําหนดมาตรฐานด้านผลผลิต กระบวนการ และปัจจัย รวมทั้งทําแผน
แม่บทและแผนปฏิบัติการที่มุ่งการนําโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐาน 
    2) การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้น 
     (1) การดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ และติดตามประเมินความก้าวหน้าของโรงเรียน  
รวมท้ังจัดทํารายงานของโรงเรียนต่อประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นลักษณะการติดตาม  
และตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียนโดยโรงเรียนเอง 
      (2) การนิเทศเพ่ือสนับสนุน ช่วยเหลือของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
      (3) มาตรการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนที่มีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
    3) การประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มุ่งเน้น 
    (1) การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพในภาพรวม หรือการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
     (2) การเตรียมโรงเรียนเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 
 นอกจากแนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว แนวคิดที่ผสมผสานไว้
ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอีกแนวหน่ึง คือ วงจรทํางานแบบ PDCA 
 Edward Deming ได้สร้างวงจรการทํางานที่ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน (plan)  
การปฏิบัติงานตามแผน (do) การตรวจสอบหรือการประเมิน (check) และการนําผลการประเมิน
ย้อนกลับไปปรับปรุงแก้ไข (action) โดยที่กระบวนการทํางานตามวงจรน้ี จะมีการตรวจสอบควบคู่ไปกับ
การทํางาน จึงทําให้เกิดการปรับปรุงการทํางานอยู่ตลอดเวลา และเป็นการทํางานที่ต่อเน่ือง เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของนักคิดดังกล่าว จะเห็นได้ว่าแนวคิดของระบบการประกันคุณภาพการศึกษากับแนวคิด
หรือหลักการบริหารตามวงจร PDCA มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน และมีลักษณะการดําเนินงาน
ที่อาศัยการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานให้สําเร็จ รวมทั้งมีการปรับปรุงและตรวจสอบความก้าวหน้า
ตามจุดหมายหรือเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งสถานศึกษาหรือหน่วยงานในพื้นที่สามารถนํามาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปได้ 
 กรมวิชาการ (2544, หน้า 13-15) กล่าวไว้ว่าการประกันคุณภาพภายใน ครอบคลุมถึง
มวลกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการและทางการบริหารจัดการที่มีการวางแผนล่วงหน้าและ
มีการประสานสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจที่สมเหตุสมผลว่าผู้เรียนจะมีความรู้ 
ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้กําหนดไว้ การออกแบบและ
การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจะยึดหลักการต่อไปนี้ 
   1) คุณภาพการศึกษาในบริบทของการประกันคุณภาพจะเน้นการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้บริโภคท้ังภายในและภายนอก 
   คุณภาพภายใน หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะของผู้เรียน
ที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับช่วงต่อในทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิต หรือทุกระดับช้ัน 
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   คุณภาพภายนอก หมายถึง ความพึงพอใจในเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดับมหภาค 
ซึ่งหมายถึง ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะของผู้เรียนที่จําเป็นต่อการอยู่รอดและการสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศชาติในการแข่งขันทางธุรกิจ การค้า  
และทางเทคโนโลยีระดับภูมิภาคและระดับโลก 
  2) การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบของสถานศึกษา  
และเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกที่เน้นการวางแผนและเตรียมการป้องกันล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น  
ไม่ใช่การแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าที่เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาที่ได้เกิดขึ้นแล้ว 
  3) การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนรากฐาน
ของหลักวิชา หลักฐานข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลที่เป็น
วิทยาศาสตร์ หลักตรรกและความสมเหตุสมผล 
  4) การตรวจสอบ การวัดและประเมินผลในบริบทของการประกันคุณภาพ
มีจุดประสงค์สําคัญ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลย้อนกลับสําหรับใช้ในการวางแผน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเน่ือง มิใช่การจับผิดหรือการตัดสินให้รางวัลหรือลงโทษ 
  5) คุณภาพของการออกแบบ (มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรและแผนการสอน)  
และกระบวนการทํางาน (การเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา)  
เป็นองค์ประกอบสําคัญที่นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  6) การประกันคุณภาพการศึกษาเน้นความสําคัญของการสร้างความรู้ ทักษะและ
ความมั่นใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  7) การประกันคุณภาพการศึกษาให้ความสําคัญต่อการประสานสัมพันธ์ภายใน
ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ และการร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา จังหวัด 
  8) ภาวะความเป็นผู้นําและความเอาจริงเอาจัง (commitment) ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และการกระจายอํานาจความรับผิดชอบที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสําคัญของการประกนัคณุภาพ
การศึกษา 
 กรมวิชาการ (2544, หน้า 9-11) กล่าวไว้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสําคัญ
ที่ทําหน้าที่ส่งเสริมและผลักดันให้กระบวนการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับของวงการ
การศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้องดําเนินไปอย่างประสานสอดรับกันเป็นระบบมุ่งหน้าไปในทิศทาง
ที่ได้ร่วมกันกําหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ทั้งน้ีโดยอาศัย
หลักการและวิธีการบริหารและการจัดการคุณภาพ (quality management) สมัยใหม่ที่เน้น
การสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าผลิตภัณฑ์ หรือการบริการที่เป็นผลผลิตขององค์กร 
จะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว้โดยที่ความมั่นใจน้ีต้องต้ังอยู่บนรากฐานของหลักวิชา ข้อเท็จจริง  
หลักฐานเชิงประจักษ์และความสมเหตุสมผลเป็นสําคัญ 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 11) กล่าวว่าหลักสําคัญของ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้แก่ 
 1) จุดหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษาร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจัดผิดหรือทําให้บุคลากรเสียหน้า
โดยมีเป้าหมายที่สําคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
 2) การจะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายน้ัน ต้องทําให้การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ใช่
เป็นกระบวนการที่แยกส่วนมาจากการดําเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะต้อง
วางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายชัดเจน ทําตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ มีความโปร่งใสและมีจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน 
 3) การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคคลภายในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร  
ครูอาจารย์และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน  
ชุมชน เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย วางแผน 
ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ช่วยกันคิดช่วยกันทํา ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคมและประเทศชาติ 
 สรุปการประกันคุณภายในสถานศึกษาเป็นระบบ ยุทธศาสตร์ และกลไกขับเคลื่อน
ให้สถานศึกษาพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ือง บนรากฐานการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง โดยสถานศึกษา
เป็นหน่วยปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจ และต้องจัดระบบงานหรือวางแผนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
สะดวกในการนําไปปฏิบัติ นิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล จนผลงานได้มาตรฐานน่าเช่ือถือ  
สร้างความมั่นใจให้แก่สังคมหรือผู้มีส่วนได้เสียว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐาน 
 2.4.4 บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 113-119) ได้กล่าวถึง
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ไว้ดังน้ี 
  1) บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและผูท้ี่เก่ียวข้องของหน่วยงานต้นสังกัด 
   (1) ผู้บริหารระดับหน่วยงานต้นสังกัด 
    ผู้บริหารระดับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา หมายถึง ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ซึ่งนอกจะดูแลสถานศึกษาแล้วยังต้องกําหนดนโยบายช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน และ
ตรวจสอบติดตามให้สถานศึกษาได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่พอสรุปได้  
ดังน้ี 
   ก. ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสําคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาความรู้ทักษะเกี่ยวกับภาวะผู้นํา
ทั้งในด้านบริหารและวิชาการ เพ่ือที่จะต้องเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง 
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    ข. สร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรทุกฝ่ายในหน่วยงาน 
    ค. ประกาศนโยบาย/ทิศทาง และเป้าหมายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของระดับหน่วยงานต้นสังกัดและระดับสถานศึกษา 
    ง. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกให้แก่บุคลากรทุกฝ่ายในสํานักงาน 
    จ. กําหนดมาตรการในการสนับสนุน และช่วยเหลือในการผลักดันระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาให้ประสบความสําเร็จ สามารถดําเนินการอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง โดยเฉพาะมาตรการทางด้านงบประมาณและบุคลากร 
    ฉ. คอยกํากับ หรือติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนของ
การเตรียมการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และการประเมินภายนอก 
    ช. ให้กําลังใจแก่สถานศึกษาทุกแห่งที่ได้ร่วมกันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
   (2) บุคลากรของหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบด้านวิชาการ 
    บุคลากรของหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบด้านวิชาการ หมายถึง หัวหน้า
หน่วยศึกษานิเทศก์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความจําเป็นอย่างมากในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจาก
เป็นบุคลากรที่จะต้องนํานโยบายเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติในทุกระดับของ
หน่วยงาน โดยมีบทบาทดังน้ี 
    ก. ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาตนเองให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสําคญั
ของการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ข. สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประกัน 
คุณภาพการศึกษาให้เกิดแก่บุคลากรทุกฝ่ายในหน่วยงาน 
    ค. ร่วมดําเนินนโยบาย/ทิศทาง เก่ียวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ของระดับหน่วยงานต้นสังกัดและระดับสถานศึกษา โดยประสานความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อให้ระบบ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
    ง. สร้างจิตสํานึกความตระหนักในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ให้เกิดแก่บุคลากรในสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด โดยมีวิธีการหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ช้ีแจง การพาไปศึกษาดูงาน การเชิญวิทยากรมาบรรยาย เป็นต้น 
    จ. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาทุกขั้นตอนของ
การดําเนินงาน ตลอดจนพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาวะผู้นําทั้งในด้านการบริหารและ
ทางด้านวิชาการ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
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    ฉ. พัฒนาระบบเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และสามารถนําไปใช้
ได้สะดวก 
     ช. สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยดําเนินการในลักษณะของการนิเทศแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
นอกจากน้ียังทําหน้าที่ประสานและอํานวยความสะดวกกับหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
     ซ. จัดทําแผนติดตาม กํากับการนิเทศ และประเมินผลการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเป็นการกลั่นกรองก่อนที่จะเข้ารับการประเมินภายนอกจาก
สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
      ฌ. คอยให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว้ ภายหลังที่สถานศึกษาเข้ารับการประเมินจากองค์กรภายนอก 
   (3) บุคลากรของหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบด้านการบริการ 
      บุคลากรของหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบด้านการบริการ หมายถึง 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานนโยบายและแผน งานงบประมาณและการเงิน งานข้อมูลสารสนเทศ 
และงานบุคลากรในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีบทบาทสําคัญในด้านการวางแผนพัฒนาในทุกระดับ  
ดังน้ี 
      ก. สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการพัฒนา การจัดสรรอัตรากําลัง
การจัดกระทําข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด และการนําแผนงานนโยบายในระดับชาติลงสู่
การปฏิบัติในสถานศึกษา 
      ข. กํากับ ติดตาม และช่วยเหลือสถานศึกษา ในส่วนของการใช้งบประมาณ  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นของสถานศึกษา และ
อัตรากําลังของบุคลากรในสถานศึกษา 
  2) บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในระดับสถานศึกษาให้ได้ผลผลิต
ที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งสาระใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 48 ได้ระบุไว้ว่า
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่สถานศึกษาต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษานั้นมีบุคลากร หรือ
ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ดังนั้น
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่าน้ันควรเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
มิใช่เป็นเรื่องของบุคลากรในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว ซึ่งบทบาทของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
ในระดับสถานศึกษาที่ควรเข้ามามีส่วนร่วม สรุปได้ดังน้ี 
     (1) ผู้บริหารสถานศึกษา 
    ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ ส่งเสริม  
สนับสนุน อํานวยความสะดวก ให้คําปรึกษา และดูแลให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ทุกฝ่าย
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เข้ามามีส่วนร่วม โดยบทบาทของผู้บริหารน้ันจะต้องเป็นผู้นําหรือแกนนําหลักในทุกข้ันตอนของ
การดําเนินการ ซึ่งจําแนกออกเป็น 3 ช่วง ดังน้ี ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจ 
มีวิสัยทัศน์ เห็นความสําคัญ และมีเจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนพัฒนาตนเอง
เก่ียวกับภาวะผู้นําทั้งด้านการบริหารและด้านวิชาการ 
   ช่วงที่ 1 การเตรียมการ 
   ก. เพ่ือสามารถทําหน้าที่ผู้นําในการพัฒนาได้อย่างชัดเจน เกิดความเชื่อ
ศรัทธา และการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
   ข. สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เกิดแก่บุคลากรในสถานศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
   ค. สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาทราบทุกขั้นตอน  
ช่วยเหลือ สนับสนุนในการพัฒนาให้สามารถดําเนินไปอย่างมีระบบและต่อเน่ือง 
   ง. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการน้ีมีหน้าที่คอยประสานงาน กํากับ ดูแล ติดตาม ช่วยเหลือและสนับสนุน
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
   จ. ผู้บริหารต้องเตรียมการวางแผน และจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
การประกันคุณภาพภายนอก 
   ช่วงที่ 2 การดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ในขั้นตอนการดําเนินการของสถานศึกษาส่วนใหญ่จะนําวงจรการบริหาร  
PDCA มาใช้ในการดําเนินการ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนคือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน 
การตรวจสอบประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ผู้บริหารเป็นกลไกสําคัญในฐานะของแกนนํา 
ที่จะทําให้กระบวนการบริหารสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ช่วง 3 การประเมินภายนอก 
   ในช่วงของการประเมินภายนอก ผู้บริหารมีบทบาทสําคัญในการรับการประเมิน
ภายนอก ดังน้ี 
   ก. เป็นแกนนําในการเตรียมการหรือวางแผนเพื่อให้สถานศึกษาพร้อมรับ
การประเมินภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังกรรมการ การจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง โดยเฉพาะการช้ีแจงทําความเข้าใจให้บุคลากรในสถานศึกษา
หรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องได้ทราบถึงการประเมินภายนอกและข้ันตอนการประเมินภายนอก 
   ข. เป็นผู้ประสาน อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประเมินภายนอกในระหว่าง
ประเมิน 
   ค. เป็นผู้คอยช้ีแจงทําความเข้าใจหรือให้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ิมเติมแก่
คณะผู้ประเมินภายนอกในระหว่างที่ผู้ประเมินภายนอกนําเสนอผลการประเมินด้วยวาจา 
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    ง. เป็นผู้ตรวจสอบและลงนามรับทราบในรายงานการประเมินของ
คณะผู้ประเมินภายนอก และนําผลการประเมินภายนอกไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป 
   (2) คณะครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา 
     คณะครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสําคัญส่วนหน่ึง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการ การดําเนินการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินภายนอก โดยมีบทบาท 2 อย่าง
ในเวลาเดียวกัน คือเป็นทั้งนักวางแผน และนักปฏิบัติ ซึ่งจําแนกออกเป็น 3 ช่วงดังนี้ 
    ช่วงที่ 1 การเตรียมการ 
    คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการเตรียมการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 
    ก. ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญและความจําเป็น  
ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ข. ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษารวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยอาจได้รับความรู้จากวิทยากรจากภายนอกสถานศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษา 
    ค. ร่วมกับผู้บริหารเตรียมการวางแผน และจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งข้อมูล
สารสนเทศในด้านต่างๆ ของสถานศึกษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
และการประกันคุณภาพภายนอก 
    ช่วงที่ 2 การดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ขั้นวางแผน ในการวางแผนนั้นบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมหรือ
เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาได้ทํางานเป็นทีม ดังน้ันคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมกับผู้บริหาร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระยะยาวและระยะสั้น
โดยเริ่มจากการกําหนดเป้าหมาย ภารกิจ กําหนดโครงการ/กิจกรรมในแต่ละปี 
    ขั้นปฏิบัติการ เมื่อคณะครูและบุลากรในสถานศึกษาได้วางแผนแล้ว 
จึงดําเนินการตามแผนที่วางเอาไว้ โดยพยายามประสานความร่วมมือระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ผู้บริหาร
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม สนับสนุนให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล เมื่อดําเนินการตามแผนแล้ว บุคลากร
ผู้ดําเนินการต้องทําการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยต้องกําหนด
กรอบการประเมินตนเอง สร้างเครื่องมือ ทําการประเมินตนเองตามกรอบที่กําหนดไว้ และ
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินตนเองตามสภาพจริงของแต่ละโครงการ 
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    ขั้นปรับปรุงและพัฒนา หลังจากทําการประเมินตนเอง และทราบผล
การประเมินตนเองแล้ว คณะครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง ต้องนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานของตนเอง และนําไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
    ช่วงที่ 3 การประเมินภายนอก 
    คณะครูและบุคลากรร่วมกันจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
เพ่ือให้คณะผู้ประเมินภายนอกได้ศึกษาสภาพการดําเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้คณะผู้ประเมิน
ภายนอกได้ศึกษาสภาพการดําเนินการของสถานศึกษา รวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา และหลังจากที่ผู้ประเมินภายนอกทําการประเมินสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา จะต้องให้ความร่วมมือกับคณะผู้ประเมินภายนอกเป็นอย่างดี เพ่ือประโยชน์ที่จะได้กับ
สถานศึกษา 
   (3) กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนด
เป้าหมาย/วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ส่งเสริมร่วมตัดสินใจ วินิจฉัยให้ความเห็นชอบในการดําเนินการ
ของสถานศึกษา เป็นแกนนําประสานความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในด้านทรัพยากรต่างๆ 
ตลอดจนกํากับ ดูแลอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินกิจกรรม
ตามแผน การประเมินตนเองของสถานศึกษา รวมทั้งการตรวจสอบและรับทราบรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา และการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูล
เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในส่วนที่กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีส่วนเกี่ยวข้องให้แก่คณะผู้ประเมินภายนอก 
   (4) ผู้ปกครอง 
     ผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดเป้าหมาย/วิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษาว่าต้องการให้บุตรหลานของตนเข้ารับการศึกษาแล้วมีคุณลักษณะอย่างไร และ
คอยประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในส่วนของ
ตัวนักเรียนอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ให้ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียนในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การดําเนินกิจกรรมตามแผน การประเมินตนเองของสถานศึกษา การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน และคุณภาพของนักเรียนในสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในส่วนที่เก่ียวกับคุณลักษณะของบุตรหลานของตนให้แก่      
คณะผู้ประเมินภายนอก 
   (5) ชุมชน 
     ชุมชนมีบทบาทสําคัญในการกําหนดเป้าหมาย/วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  
และส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วางแผน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยเฉพาะแหล่งการเรียนรู้
ชุมชน รวมท้ังรับทราบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา การปรับปรุงและพัฒนาของ
สถานศึกษา ซึ่งการที่ชุมชนเข้ามามีส่วนในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา เพราะจะทําให้ชุมชน
เกิดความรู้สึกที่ดีต่อสถานศึกษา และมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของตนเอง พร้อมกันน้ันสถานศึกษา
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ก็จะได้รับความช่วยเหลือทั้งแรงกายและทุนทรัพย์จากคนในชุมชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา นอกจากน้ีบุคลากรในชุมชนยังมีหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับชุมชน      
และความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้แก่คณะผู้ประเมินภายนอก 
 สรุปผู้ที่เก่ียวข้องในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในการบริหารการศึกษา
ของสถานศึกษาน้ันมีบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องมากมาย คือผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สังคม และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องดังกล่าวเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา มิใช่เป็นเร่ืองของบุคลากรในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว ซึ่งต้องมีการกําหนดนโยบายช่วยเหลือ 
ส่งเสริมสนับสนุน และตรวจสอบติดตามให้สถานศึกษาได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
2.5 การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
หมวด 2 ข้อ 14 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553ก, หน้า 5) ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยดําเนินการดังต่อไปน้ี 
 2.5.1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
 2.5.2 การจัดทาํแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา   
 2.5.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   
 2.5.4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 2.5.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 2.5.6 การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา    
 2.5.7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี   
 2.5.8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 ดังมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังต่อไปน้ี 
 2.5.1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
 ตามความในมาตรา 9(3) มาตรา 31และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้กระทรวงมีอํานาจหน้าที่กําหนด
นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2554ก, หน้า 1-5) ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นหลัก
ในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตาม ตรวจสอบ 
 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 15 มาตรฐาน  
65 ตัวบ่งช้ี 
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  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มีจํานวน 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้ น้ําหนักรวม 30 คะแนน 
 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ นํ้าหนักรวม 5 คะแนน 
  1) มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ นํ้าหนักรวม 0.5 คะแนน 
  2) มีนํ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน นํ้าหนักรวม  
0.5 คะแนน 
  3) ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  4) เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม นํ้าหนักรวม  
1 คะแนน 
  5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  6) สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการ นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
 มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ นํ้าหนัก รวม 5 คะแนน 
  1) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  2) เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญกูตเวทีต่อผู้มีพระคุณ นํ้าหนักรวม 1 คะแนน  
  3) ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  4) ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  5) ตระหนัก รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
 มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเน่ือง นํ้าหนัก รวม 5 คะแนน 
  1) มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่างๆ รอบตัว นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
  2) มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม
นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  3) เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  4) ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนําเสนอผลงาน นํ้าหนักรวม 1 คะแนน นํ้าหนักรวม  
5 คะแนน 
 มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล นํ้าหนัก รวม 5 คะแนน 
  1) สรุปความคิดจากเร่ืองที่ อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเองนํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
  2) นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  3) กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบน้ําหนักรวม 
1 คะแนน 
  4) มีความคิดรเิริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ นํ้าหนัก รวม 1 คะแนน 
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 มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ําเป็นตามหลักสูตร นํ้าหนักรวม 5 คะแนน 
  1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  2) ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ นํ้าหนักรวม 
1 คะแนน 
  3) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ นํ้าหนักรวม 
1 คะแนน 
  4) ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
 มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต นํ้าหนักรวม 5 คะแนน    
  1) วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
  2) ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง นํ้าหนักรวม 
1 คะแนน 
  3 ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  4) มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ นํ้าหนัก
รวม 1 คะแนน นํ้าหนักรวม 5 คะแนน 
 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มีจํานวน 6 มาตรฐาน 33 ตัวบ่งชี ้น้ําหนักรวม 50 คะแนน 
 มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
นํ้าหนักรวม 10 คะแนน 
  1) ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  2) ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  3) ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
  4) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  5) ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  6) ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  7) ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ
ใช้ผลในการปรับการสอน นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  8) ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  9) ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
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 มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล นํ้าหนักรวม 10 คะแนน              
  1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และความคิดริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน นํ้าหนัก
รวม 1 คะแนน 
  2) ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
  3) ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
  4) ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอํานาจ 
นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
  5) นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา นํ้าหนัก
รวม 1 คะแนน  
  6) ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา นํ้าหนักรวม 2 คะแนน  
 มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นํ้าหนักรวม 5 คะแนน  
  1) คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกําหนด นํ้าหนักรวม  
5 คะแนน  
  2) คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย นํ้าหนักรวม 1 คะแนน  
  3) ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา นํ้าหนักรวม 
2 คะแนน 
          มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน นํ้าหนักรวม 10 คะแนน 
  1) หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
  2) จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
  3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ    
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  4) สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  5) นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสมํ่าเสมอ นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
  6) จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน         
นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
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 มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ นํ้าหนักรวม 10 คะแนน                                       
  1) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน 
นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  2) จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  
นํ้าหนักรวม 3 คะแนน    
  3) จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม นํ้าหนักรวม 3 คะแนน     
 มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง นํ้าหนักรวม 5 คะแนน 
  12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นํ้าหนักรวม 1 คะแนน  
  12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา นํ้าหนักรวม 1 คะแนน  
  12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา นํ้าหนักรวม 0.5 คะแนน 
  12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง นํ้าหนักรวม 0.5 คะแนน 
  12.6 จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน นํ้าหนักรวม 
1 คะแนน  
 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีจํานวน 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งช้ี นํ้าหนักรวม 
10 คะแนน   
 มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ นํ้าหนักรวม 10 คะแนน 
  1) มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง นํ้าหนักรวม 5 คะแนน 
  2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ 
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง นํ้าหนักรวม 5 คะแนน 
 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีจํานวน 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ น้ําหนักรวม  
5 คะแนน 
 มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้น
ที่กําหนดข้ึน นํ้าหนักรวม 5 คะแนน 
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  1) จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา นํ้าหนักรวม 3 คะแนน 
  2) ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มีจํานวน 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ น้ําหนักรวม 5 คะแนน
 มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน นํ้าหนักรวม 5 คะแนน 
  1) จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาน้ําหนักรวม 3 คะแนน 
  2) ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 11 มาตรฐาน 
51 ตัวบ่งช้ี 
 กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน 
กํากับดูแล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554ข, หน้า 1-4) 
 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มีจํานวน 4 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ น้ําหนกัรวม 20 คะแนน 
 มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย นํ้าหนักรวม 5 คะแนน 
  1) มีนํ้าหนักสว่นสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  2) มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  3) มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน นํ้าหนักรวม 1.5 คะแนน 
  4) หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด นํ้าหนักรวม 
1 คะแนน 
 มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ นํ้าหนักรวม 5 คะแนน 
  1) ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  2) มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  3) ควบคมุอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  4) ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
 มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม นํ้าหนักรวม 5 คะแนน 
  1) มีวินัย รับผดิชอบ เช่ือฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ นํ้าหนักรวม 2 คะแนน  
  2) มีความซื่อสตัย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  3) เล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ นํ้าหนักรวม 1 คะแนน  
  4) ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
 มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา นํ้าหนักรวม 5 คะแนน 
  1) สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการเรยีนรู้นํ้าหนักรวม 1 คะแนน            
  2) มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ทีเ่กดิจากประสบการณ์การเรียนรู ้นํ้าหนักรวม 
1 คะแนน 
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  3) มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยนํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  4) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  5) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มีจํานวน 4 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้ น้ําหนักรวม 65 คะแนน 
 มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
นํ้าหนักรวม 20 คะแนน 
  1) ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
  2) ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล นํ้าหนักรวม 
2 คะแนน 
  3) ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
  4) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กนํ้าหนักรวม     
2 คะแนน 
  5) ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
  6) ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
  7) ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
  8) ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
  9) ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
  10) ครูจัดทําสารนิทัศน์และนํามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
 มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
น้ําหนักรวม 20 คะแนน 
   1) ผู้บริหารเขา้ใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย นํ้าหนักรวม 3 คะแนน 
  2) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
นํ้าหนักรวม 3 คะแนน 
  3) ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ นํ้าหนักรวม 3 คะแนน 
  4) ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา นํ้าหนักรวม 3 คะแนน 
  5) บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ นํ้าหนักรวม 
3 คะแนน  
  6) นํ้าหนักรวม 3 คะแนนผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา นํ้าหนักรวม 3 คะแนน  
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  7) นํ้าหนักรวม 3 คะแนน เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย นํ้าหนักรวม 3 คะแนน  
 มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา นํ้าหนักรวม 20 คะแนน 
  1) มีระบบและกลไกให้มีส่วนร่วม ทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
นํ้าหนักรวม 4 คะแนน 
  2) มีระบบและกลไกให้มีส่วนร่วม ทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
นํ้าหนักรวม 4 คะแนน   
  3) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลกัการจัดการศกึษาปฐมวัย 
นํ้าหนักรวม 4 คะแนน 
  4) สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 
นํ้าหนักรวม 4 คะแนน 
  5) จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน นํ้าหนักรวม 4 คะแนน                
  มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
นํ้าหนักรวม 5 คะแนน 
  1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  2) จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นํ้าหนักรวม 1 คะแนน 
  3) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ นํ้าหนักรวม  
1 คะแนน 
  4) ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา นํ้าหนักรวม 0.5 คะแนน 
  5) นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง นํ้าหนักรวม 0.5 คะแนน 
  6) จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน นํ้าหนักรวม 
1 คะแนน 
 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีจํานวน 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ นํ้าหนักรวม 
5 คะแนน 
 มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ นํ้าหนักรวม 5 คะแนน 
  1) เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
นํ้าหนักรวม 2.5 คะแนน 
  2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง นํ้าหนักรวม 2.5 คะแนน 
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 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีจํานวน 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ น้ําหนักรวม 
5 คะแนน 
 มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 
นํ้าหนักรวม 5 คะแนน 
  1) จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา นํ้าหนักรวม 3 คะแนน 
  2) ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย นํ้าหนักรวม 2 คะแนน 
 มาตรฐานด้านการส่งเสริม มีจํานวน 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ให้สูงขึ้น น้ําหนักรวม 5 คะแนน 
  1) จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
นํ้าหนักรวม 3 คะแนน 
  2) ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย นํ้าหนักรวม 2 คะแนน  
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2554, หน้า 5-9) มีแนวคิด และ
หลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
โดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะอยู่ท้องถิ่นใดก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้มีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
 แนวคิดและทศิทางในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1) ประเมินอิงเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา 
  2) ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก ตามมาตรา 51 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติโดยให้นํ้าหนักร้อยละ 80 และใช้ข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 
  3) ประเมินโดยวิธีการและข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงพัฒนาการ 
โดยพิชญพิจารณ์ (peer review) 
  4) ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกต้องเช่ือถือได้ เพ่ือกระตุ้น
ให้การประกันคุณภาพภายในมีความเข้มแข็งย่ิงข้ึน 
  5) ประเมินในเชิงกระบวนการ โดยให้นํ้าหนักร้อยละ 20 และให้ความสําคัญกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เคร่ืองมืออุปกรณ์ คุณภาพและความพร้อมของ
ผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ
การประกันคุณภาพภายใน 
  6) ลดจํานวนตัวบ่งช้ีและจํานวนมาตรฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยถ่ายโอนตัวบ่งช้ีและมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยนําเข้าและกระบวนการให้อยู่ในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 
 คํานิยามของกลุ่มตัวบ่งช้ี 
 ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ดังน้ี 
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 กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยกําหนด
ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินพ้ืนฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถช้ีผลลัพธ์และ
ผลกระทบได้ดี และมีความเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากรอบแรก
และรอบสอง ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีที่ 1-8 
 กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ประเมินผลผลิตตามตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีที่ 1-8 
 กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาเป็นผู้กําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
ตามนโยบายของรัฐซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมท่ีเปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมาย
ที่แสดงถึงความเป็นผู้ช่วยเหลือสังคม และแก้ปัญหาสังคมของสถานศึกษา เช่น การปฏิรูปการศึกษา 
การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา การป้องกันสิงเสพติด การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน 
การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การสร้าง
สังคมสันติสุขและความปรองดอง โดยสถานศึกษาเป็นผู้กําหนด และหน่วยงานต้นสังกัดให้การรับรอง
การกําหนดตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีที่ 11 และ 12 
 กลุ่มตัวบ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ครอบคลุมมาตรฐานที่ว่าด้วย 
  1) ผลการจัดการศึกษา 
  2) การบริหารจัดการศึกษา 
  3) การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  4) การประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประเมินมาตรฐานตามกฎกระทรวง ประกอบด้วย 3 กลุ่มตัวบ่งช้ี คือ กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน (8 ตัวบ่งช้ี) 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ (2 ตัวบ่งช้ี) และกลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม (2 ตัวบ่งช้ี) มีจํานวนรวมท้ังหมด 
12 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี  
 กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน 
  1) ผู้เรียนมีสขุภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
  2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  3) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  4) ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น 
  5) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
  6) ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  7) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
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  8) พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1-5 ตรงกับมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง คือ มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 6 ตรงกับมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง คือ มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 7 ตรงกับมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง คือ มาตรฐานที่ 2 การบริหาร
จัดการศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 8 ตรงกับมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง คือ มาตรฐานที่ 4 การประกัน
คุณภาพภายใน 
 กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์  
 1) ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาณ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังสถานศึกษา 
    2) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณข์องสถานศึกษา
 ตัวบ่งช้ีที่ 9-10 ตรงกับมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง คือ มาตรฐานที่ 1 ผลการจัด
การศึกษา 
 กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
  1) ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ตรงกับ
มาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง คือ มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา 
  2) ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตรงกับมาตรฐานการศึกษา
ตามกฎกระทรวง คือ มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา 
 กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งช้ี มีค่านํ้าหนัก 80 คะแนน ดังน้ี 
  1) ผู้เรียนมีสขุภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี นํ้าหนัก 10 คะแนน 
  2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ นํ้าหนัก 10 คะแนน 
  3) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง นํ้าหนัก 10 คะแนน 
  4) ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น นํ้าหนัก 10 คะแนน 
  5) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน นํ้าหนัก 20 คะแนน 
  6) ประสทิธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ นํ้าหนัก 10 คะแนน 
  7) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา นํ้าหนัก 5 คะแนน 
  8) พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด นํ้าหนัก   
5 คะแนน 
 กรมวิชาการ (2546, หน้า 21-26) ให้สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาให้ครอบคลุม  
สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เหมาะสมกับ
สภาพผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2552, หน้า 83) กล่าวว่า การพัฒนามาตรฐานการศึกษาซึ่งบุคคล
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ได้ร่วมกันกําหนด
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มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ที่ใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา 
 สรุปการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เป็นการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา  
ที่ครอบคลุม สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน  
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.5.2 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา   
 กรมวิชาการ (2546, หน้า 21-26) การจัดทําแผนอย่างเป็นระบบพ้ืนฐานของข้อมูลสถานศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ์ ครอบคลุมการพัฒนา
ทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทกุฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง
นําไปปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมที่กําหนดอย่างสอดรับกับวิสัยทัศน์และ
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2553ก, หน้า 22-27) ประกาศใช้กฎกระทรวง ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดให้
สถานศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของชุมชน ในกฎกระทรวงดังกล่าวได้กําหนดให้
สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงหลักและครอบคลุม
ในเรื่องต่อไปน้ี 
  1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพ ปัญหา 
และความจําเป็นอย่างเป็นระบบ 
  2) กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และสภาพความสําเร็จของการพัฒนา
ไว้อย่างต่อเน่ือง ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
  3) กําหนดวิธีการดําเนินงานที่มีหลักวิชาการ หรือผลการวิจัย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
ที่อ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเพื่อนําไปสู่เป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ 
  4) กําหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
  5) กําหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผู้เรียนรับผิดชอบ 
และ ดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6) กําหนดบทบาทหน้าที่ให้บิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
  7) กําหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8) จัดทําแผนการปฏิบัติการประจําปี 
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 นอกจากนั้นยังกําหนดให้สถานศึกษาดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา รวมทั้งมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมาย
ที่กําหนด และในการตรวจสอบทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีการตรวจสอบการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การบริหารจัดการ และการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด  
 วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2552, หน้า 83) กล่าวว่า การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เป็นการจัดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และข้อจํากัดของสถานศึกษา รวมถึงจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ีของสถานศึกษาด้วย 
ทั้งน้ีเพ่ือจะได้ใช้เป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเกิดการยอมรับร่วมกัน พร้อมทั้งนําไปสู่การปฏิบัติ
เป็นแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เป็นวิธีการทํางาน จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความจําเป็น มีแผนปฏิบัติการประจําปีรองรับ 
โดยกําหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และสภาพความสําเร็จของการพัฒนา กําหนดวิธีดําเนินการ  
ครอบคลุมด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย 
 2.5.3 การจัดระบบการบรหิารและสารสนเทศ 
 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เป็นหัวใจสําคัญของการบริหาร เพื่อให้เกิดคุณภาพ
การศึกษา ตามหลักการบริหารนั้น การประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, หน้า 8) ระบุไว้ว่า ครูและผู้บริหาร
จะต้องร่วมกันพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพดี จะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องผู้บริหารและครู
ในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่า ต้องการพัฒนานักเรียนให้มีคุณสมบัติ
อย่างไรต้องช่วยกันคิด และช่วยกันวางแผน (plan) แล้วช่วยกันทํา (do) ช่วยกันตรวจสอบ (check)     
และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (action) เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างต่อเน่ือง         
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยร่วมกันทํางานเป็นทีม 
 สํานักงานทดสอบทางการศึกษา (2544, หน้า 115) ได้แนะนําการจัดระบบสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา เพ่ือให้เหมาะกับการนําไปใช้ โดยจําแนกเป็นระบบย่อยพอสรุปได้ ดังน้ี   
  1) ระบบสารสนเทศเป็นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับภาพรวมของสถานศึกษา   
  2) ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน เป็นระบบสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
ผู้เรียนทั้งหมด   
  3) ระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการ เป็นการจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
  4) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ สารสนเทศประเภทน้ีต้องประมวลผลรวม
มีการเปรียบเทียบข้อมูลอย่างถูกต้องทันสมัย 
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  5) ระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงาน เป็นการนําข้อมูลมาสรุปเขียนเป็นรายงานต่อ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 กรมวิชาการ (2546, หน้า 21-26) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศนั้นสถานศึกษา
จะต้องจัดโครงสร้างการบริหารจัดการที่เอื้อต่อระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้มีบทบาทหน้าที่ดังน้ี 
กําหนดแนวทางและวิธีดําเนินงาน มีการติดตาม กํากับ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะรวมทั้งต้องแต่งต้ัง
คณะบุคคลเพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานคุณภาพการศึกษา รวมท้ังต้องมีการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ตรงความถูกต้องและทันสมัย   
 สรุปได้ว่าการจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา เป็นการจัดโครงสร้าง 
การบริหารจัดการที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อกําหนดแนวทางและวิธีดําเนินงานประกันคุณภาพ 
มีการติดตาม กํากับ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะและแต่งต้ังคณะบุคคลเพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน 
และรายงานคุณภาพการศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้องและทันสมัย 
 2.5.4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 โดยการกํากับ ติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาที่กําหนดไว้โดยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่ชัดเจนครอบคลุมงาน/โครงการของ
สถานศึกษา 
 สํานักงานทดสอบทางการศึกษา (2546, หน้า 23) กําหนดการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไว้ดังน้ี คือ “ให้สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
รวมทั้งมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้” 
อีกทั้งการปฏิบัติตามแผนเป็นการบริหารแผนงาน โครงการตามที่กําหนดไว้ โดยบุคลากรในโรงเรียน
จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามภาระหน้าที่ในแต่ละโครงการท่ีแตกต่างกันไป ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา
จะทําหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวก รวมท้ังการกํากับติดตามผล เพ่ือให้บุคลากร
ที่รับผิดชอบงานเฉพาะตัว หรืองานเป็นกลุ่มได้ปฏิบัติงานโดยราบรื่นมีประสิทธิภาพ หากมีความจําเป็นต้อง
มีผู้ช่วยเหลือในการนิเทศ แนะนํา เพ่ือให้การดําเนินงาน ประสบผลสําเร็จดียิ่งขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องคอยสอดส่องดูแล และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอยู่ตลอดเวลา 
 กรมวิชาการ (2546, หน้า 21-26) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สถานศึกษาจะต้องดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว้ โดยมีนิเทศ ติดตาม กํากับการดําเนินงานในทุกระยะ 
รวมท้ังต้องสนับสนุนทรัพยากรและบริการต่างๆ เพ่ือให้งานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
 วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2552, หน้า 83) กล่าวว่า การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในการนําแผนการพัฒนาสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารจะต้องแสวงหาวิธีการใช้บุคลากรทุกคน
เกิดความตระหนัก ยอมรับ และมีพันธะผูกพันต่อเป้าหมายและแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งผู้บริหารต้องใช้ภาวะผู้นํา 
พร้อมติดตามกํากับอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาบังเกิดผลสัมฤทธ์ิตามแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ มาตรฐานการศึกษา และตัวบ่อช้ีความสําเร็จที่กําหนดไว้ 
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 สรุปได้ว่าการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ันสถานศึกษาต้องดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ผู้บริหารทําหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกให้บุคลากรในสถานศึกษาทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 2.5.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ประกอบด้วยการตรวจสอบและทบทวนภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินการและ
การตรวจสอบและทบทวนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 6) ได้กล่าวถึงระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ว่ามีกระบวนการดําเนินงานที่เป็นกลไกสําคัญอยู่ 3 ขั้นตอน คือ 
  1) การควบคุมคุณภาพการศึกษา มีองค์ประกอบที่สําคัญคือ 
   (1) การกําหนดมาตรฐาน เป็นการกําหนดสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในโรงเรียน
ซึ่งมักจะกําหนดในรูปของมาตรฐานการศึกษา ซึ่งโดยทั่วไปจะแยกเป็น 3 ด้าน คือ มาตรฐานด้านปัจจัย  
มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านผลผลิต ตลอดจนการจัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติ
การที่มุ่งการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐาน 
   (2) การพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐาน เป็นข้ันตอนของการยกระดับคุณภาพของ
โรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในข้ันตอนน้ีขณะที่สถานศึกษาได้พัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่มาตรฐาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความช่วยเหลือ เช่น การนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียน
หากพบข้อบกพร่องโรงเรียนต้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว และหากเกินความสามารถของ
โรงเรียนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องคงต้องให้ความช่วยเหลือเช่นกัน 
   2) การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นข้ันตอนที่นําสิ่งที่สถานศึกษาได้ปฏิบัติ
ไปแล้วมาตรวจสอบ ทบทวน ซึ่งอาจใช้วิธีการประเมินตนเอง หรือสถานศึกษาอ่ืนๆ มาช่วยประเมินให้  
หลังจากน้ันก็นําผลการประเมินดังกล่าวมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดเด่นและจุดด้อย เพ่ือจะได้นําไปใช้ประโยชน์
ในการกําหนดจุดที่จะพัฒนาของโรงเรียน โดยการแก้ไขจุดด้อย และเสริมจุดเด่น โดยใช้กระบวนการ
นิเทศ ติดตาม กํากับช่วยเหลือ 
  3) การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมสําคัญๆ คือ การเก็บข้อมูลในแต่ละตัวบ่งช้ี และมาตรฐานแล้วนําไป
เทียบกับเกณฑ์ เพ่ือลงข้อสรุปว่า ตัวบ่งช้ีและมาตรฐานอยู่ในระดับใดที่น่าพอใจหรือไม่พอใจ รวมท้ัง
จัดทํารายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเสนอต่อประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผลการประกัน
คุณภาพน้ีจะนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดําเนินงานในปีต่อๆ ไป และเตรียมโรงเรียนเพ่ือรองรับ
การประเมินภายนอก 
 ในการสร้างระบบการประกันคุณภาพในโรงเรียน จะบังเกิดผลในด้านต่างๆ ดังน้ี  
  1) นักเรียนมคีวามรู้ ความสามารถ มีคณุลักษณะต่างๆ ครบตามจุดหมายของหลกัสูตร  
  2) ประชาชนเกิดความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาต่างๆ
ว่าแต่ละแห่ง มีคุณภาพการศึกษาอยู่ในมาตรฐานกลางขั้นสูงเดียวกัน 
  3) หน่วยงานรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อหรือทํางานด้วยความพึงพอใจและมั่นใจ 
  4) สังคมม่ันใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 



สาํ
นัก
วทิ
ยบ
รกิ
ารฯ

 

มห
าวทิ

ยา
ลยั
ราช

ภัฎ
ราช

นค
รนิ
ทร

 ์

 78 

  5) โรงเรียนมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจน ตามมาตรฐานกลางที่กําหนด มีระบบ
การบริหารคุณภาพ ระบบการควบคุม มีการทํางานเป็นมาตรฐาน ทํางานเป็นทีม และมีการพัฒนางาน
อย่างต่อเน่ือง 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีกลไกสําคัญอยู่ 3 ขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพ
การศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนั้นระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเน้นความรับผิดชอบของสถานศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนโดยตรง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกของ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (mechanical process) ที่จะสร้างความมั่นใจ เป็นหลักประกัน
ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนและสังคมว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นักเรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 กรมวิชาการ (2546, หน้า 21-26) ระบุว่าการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาดําเนินการโดยให้คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถานศึกษา ดําเนินการตรวจสอบ  
ทบทวน และรายงานผลดําเนินงานตามแผน โดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เช่น สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ 
ทดสอบ ตรวจผลงาน ประเมินพฤติกรรม โดยตรวจสอบและทบทวนในประเด็นต่อไปน้ี ความเหมาะสม
ของวิสัยทัศน์ และภารกิจ ความสอดรับกันในเชิงตรรกะทางวิชาการระหว่างเป้าหมายกับตัวบ่งช้ี
ความสําเร็จ ยุทธศาสตร์กับเทคนิควิธีที่ใช้ดําเนินการ ความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย จุดประสงค์
การเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับและสภาพความสําเร็จตามเป้าหมายของแผน ได้แก่ ความรู้  
ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน เช่น ยุทธศาสตร์การสอน  
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
การพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กระบวนการดําเนินงาน และ
สภาพความสําเร็จการพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน หน่วยงาน องค์การ 
 สรุปได้ว่าการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เป็นการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและทบทวน และรายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เช่น สังเกตพฤติกรรม/กระบวนการทํางาน  
สอบถาม/สัมภาษณ์ พิจารณาร่องรอย/หลักฐาน ใช้แบบสํารวจ แบบสอบถาม 
   2.5.6 การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา    
 กรมวิชาการ (2546, หน้า 21-26) การประเมินคุณภาพการศึกษานั้น สถานศึกษาจัดให้
นักเรียนทุกคนที่กําลังเรียนอยู่ปลายช่วงชั้นทุกช่วงชั้นได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลัก
และคุณลักษณะที่สําคัญ ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน การทดสอบระดับชาติ (national test : NT) ดังน้ี  
โดยให้ทําการประเมินนักเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์  
ประถมศึกษาปีที่ 6 ประเมินคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินวิชาหลักตามแผนการเรียนและแบบทดสอบ
ความถนัดทางวิชาการ SAT (scholastic  aptitude  test)   
 วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2552, หน้า 83) กล่าวว่า การประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นการนํา
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ เพ่ือร่วมกันประเมิน
ความสําเร็จ ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการของสถานศึกษา อันจะได้เป็นสารสนเทศ
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เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิตามหลักสูตรและตามระดับช้ัน  
ทั้งระดับสถานศึกษา และระดับชาติด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 
 2.5.7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ี  
   กรมวิชาการ (2546, หน้า 21-26) ให้สถานศึกษาจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี
หรือรายงานประเมินตนเอง (self assessment report: SAR) โดยระบุความสําเร็จตามเป้าหมาย
ที่กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพร้อมหลักฐาน ข้อมูลสารสนเทศ 
(information) ที่เก่ียวข้องเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา มีเนื้อหาประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป สรุปผล
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพในรอบปีการศึกษา สภาพและผลการพัฒนาสถานศึกษาตามเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ในด้านคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการสอน การเรียนรู้ ความก้าวหน้าและผลการเรียนรู้ 
การบริหารจัดการ ความสัมพันธ์กับชุมชนและงบประมาณ สุดท้ายจะต้องมีข้อเสนอแนะทางการพัฒนา 
การจัดการศึกษาในปีต่อไป 
 วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2552, หน้า 83) กล่าวว่าการายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี  
เป็นการนําเสนอข้อมูลผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาให้บุคลากรภายใน
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ชุมชน และสาธารณชนได้รับทราบระดับความสําเร็จ ปัญหา และ
แนวทางในการพัฒนาของสถานศึกษาในโอกาสต่อไป 
 สรุปการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาจัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําปีทุกปี โดยระบุความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พร้อมทั้งหลักฐาน ข้อมูล และผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
เปิดเผยต่อสาธารณชน 
 2.5.8 การพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 กรมวิชาการ (2546, หน้า 21-26) ระบุไว้ว่าการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นแนวทางส่งเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาร่วมกันกําหนด
สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในวิชาแกนหลักเป็นรายปี/รายภาค 
มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิในวิชาแกนหลักและคุณลักษณะสําคัญด้วยเคร่ืองมือมาตรฐาน ตรวจสอบ  
ทบทวนคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 3 ปี/ครั้ง และศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรม
เก่ียวกับรูปแบบหรือเทคนิควิธีประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2552, หน้า 83) กล่าวว่า การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาเพ่ือเป็นการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางานของบุคคลทุกคนในสถานศึกษาได้ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ตามแนวทางการบริหาร
คุณภาพหรือวงจร PDCA 
   สรุปการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานของสถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  
และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
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รวมท้ังกํากับ ติดตาม ส่งเสริม ประเมินผล ผดุงและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
 บุญรักษ์ ยอดเพชร (2539, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การติดต่อสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนกับขวัญกําลังใจของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย การศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษามีพฤติกรรม
การติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับมาก และพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์
กับขวัญกําลังใจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา อยู่ในระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
 รัชนี ศุภพงษ์ (2542, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรอยุธยา มีการนําระบบสารสนเทศไปใช้
ในการบริหารงาน ในระดับมาก ในด้านงานธุรการ – การเงิน เพียงด้านเดียว สําหรับด้านกิจการ 
ด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ และด้านความสัมพันธ์ชุมชน มีการใช้ในระดับปานกลาง มีความต้องการ
ใช้ในการบริหารงานมากในด้านความสัมพันธ์ชุมชน คือการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนด้านวิชาการ คือ
การวิจัยในช้ันเรียนและในด้านบุคลากร คือการวิเคราะห์และการกําหนดปริมาณงานของครู 
 จันทรานี สงวนนาม (2543, หน้า 44) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของ
การติดต่อสื่อสารของผู้บริหารกับแบบของผู้นําในฐานะที่เป็นผู้นําทางวิชาการ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน
ที่ครูยอมรับว่าเป็นผู้นําทางวิชาการจะมีปฏิสัมพันธ์กับความถ่ีของการติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับมาก 
 ดิเรก สายศิริวิทย์ (2544, บทคัดย่อ) ศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
บทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
เขตการศึกษา 6 ทั้ง 5 หลักการ คือ หลักการกระจายอํานาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการคืนอํานาจ
จัดการศึกษาให้กับประชาชน หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ส่วนใหญ่
มีบทบาทอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบบทบาทจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ บทบาทอยู่ในระดับมาก ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ บทบาท
อยู่ในระดับมากที่สุด 
 งามเพ็ญ พันธ์ุดี (2544, บทคัดย่อ) ศึกษาบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนตามมาตรฐานโรงเรียน ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  
จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนตามมาตรฐาน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกประเด็น ผู้บริหารโรงเรียนระดับปริญญาโท  
มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีเกือบทุกประเด็น  
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และผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์  5-10 ปี มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากกว่าผู้บริหารโรงเรียน
ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี และมากกว่า 10 ปีเกือบทุกประเด็น 
 ธัญญาทิพย์ บูรณพันธ์วิวัฒน์ (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียน
นครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2543 พบว่า การศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ตามความคิดเห็นของบุคลากรฝ่ายบริหารโรงเรียนและ
ฝ่ายปฏิบัติการสอน การดําเนินประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนความคาดหวัง
ที่ต้องการให้มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนนครนายกวิทยาคม อยู่ในระดับมาก
ที่สุดเช่นเดียวกัน และความคิดเห็นของบุคลากรทั้งฝ่ายบริหารโรงเรียนและฝ่ายปฏิบัติการสอน 
มีความคิดเห็นว่า ควรดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรอย่างทั่วถึง 
วางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบบุคลากรทุกฝ่าย ทุกคนต้องร่วมมือกัน
ดําเนินการและมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลเป็นระยะและอย่างใกล้ชิด 
 โกวิท หมื่นทา (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการเป็นผู้นํา
การปฏิรูปการศึกษาตามความคาดหวังของครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ครูส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้ปฏิบัติค่อนข้างบ่อยในการนําหลักการ
ทางวิชาการไปสู่การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมการทํางานแบบมีส่วนร่วมประเมินผล
การเรียนตามสภาพที่แท้จริง และเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับมาก 
ส่วนความคาดหวังน้ัน ครูส่วนใหญ่คาดหวังให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา
ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการอบรม ส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ และ
เห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพโดยคาดหวังให้ผู้บริหารปฏิบัติตลอดเวลา ส่วนปัญหาที่พบ 
ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในการเป็นผู้นําการปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารการศึกษาและ
ข้อจํากัดในเรื่องจํานวนบุคลากรในสถานศึกษา 
 ปราณี เอ้ือวิริยานุกูล (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทผู้บริหารในการพัฒนาทีมงานของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ พบว่า บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาทีมงาน 
ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ด้านการสร้างความไว้วางใจในทีมงาน และด้านการสื่อสาร
ในทีมงาน ด้านการแก้ปัญหาของทีมงาน ด้านการเสริมสร้างความร่วมมือในทีมงาน และด้านการติดตาม
เสริมสร้างการพัฒนาทีมงานโดยภาพรวมของทุกด้านมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยู่ระดับปานกลาง 
ส่วนปัญหาในการพัฒนาทีมงานที่สําคัญประกอบด้วย ปัญหาด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการทํางานเป็นทีม คือ ไม่มีคณะบุคคลที่ทําหน้าที่ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม ข้อเสนอแนะคือ 
ควรหาบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิมาสนับสนุนการทํางานเป็นทีมหรือจัดฝึกอบรมให้กับสมาชิกทีมงาน 
ด้านการสร้างความไว้วางใจทีมงาน ปัญหาคือ ผู้บริหารและสมาชิกทีมงานขาดการประสานงาน
อย่างสมํ่าเสมอต่อกัน ข้อเสนอแนะ คือผู้บริหารควรนิเทศ ติดตามและช่วยเหลือทีมงานอย่างต่อเน่ือง
และสม่ําเสมอ ด้านการสื่อสารในทีมงานปัญหาคือ การสื่อสารในทีมงานมักเป็นการรับคําสั่งจากผู้บริหาร 
สมาชิกทีมงานไม่มีโอกาสซักถามหรือโต้แย้ง ข้อเสนอแนะคือ การออกคําสั่งให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ควรมีการประชุมช้ีแจงเพ่ือให้สมาชิกทีมงานได้ซักถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจและเป็นปัญหา ด้านการแก้ปัญหา
ในทีมงานปัญหาคือ ผู้บริหารไม่นําปัญหาสําคัญต่างๆ เสนอที่ประชุมเพ่ือร่วมกันแก้ไข ข้อเสนอแนะคือ 
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ผู้บริหารควรให้ความสําคัญและสนใจแก้ปัญหาในองค์กร โดยคํานึงถึงความสําคัญและความเร่งด่วน
ของแต่ละปัญหา ด้านการเสริมเสริมความร่วมมือในทีมงานคือ ขาดการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม ข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมมีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 
และสร้างขวัญกําลังใจในทีมงานและด้านการติดตามเสริมสร้างการพัฒนาทีมงาน ปัญหาคือ ไม่มี
การรายงานผลเสนอความก้าวหน้าในการทํางานเป็นทีม ขอเสนอแนะคือ ควรให้สมาชิกในทีมงาน
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาทีมงานโดยการประเมินผลการทํางานอย่างมีระบบและน่าเช่ือถือ 
 ประเสริฐ กรอบแก้ว (2545, บทคัดย่อ) ศึกษาบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการปฏิรูปการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ตามลําดับ คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
การสร้างความร่วมมือกับชุมชน การประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรและ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ปัญหาและความต้องการของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับ
การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสําคัญ คือ โรงเรียนขาดแคลนครูผู้สอน มีภารกิจงานมาก ขาดแคลน
สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การสร้างความร่วมมือกับชุมชนมีน้อย 
ผู้บริหารและครูผู้สอนบางส่วนมีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการจัดการเรียนรู้ การผลิต การใช้สื่อ 
การประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาหลักสูตร   
 ธงชัย พุ่มชลิต (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดตราด พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารให้ความสําคัญ
ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้านการปรับปรุงแก้ไขและด้านการตรวจสอบประเมิน อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ระดับความคิดเห็นของครู พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ครูให้ความสําคัญด้านการตรวจสอบประเมินผล อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการปฏิบัติ ด้านการปรับปรุง
แก้ไขและด้านการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง และการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครู พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครู แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 สมศักด์ิ ไชยกาศ (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดจันทบุรี จากผู้บริหารและครูผู้สอน ตามแนวดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8 ด้าน พบว่า สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดจันทบุรี มีการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมากและผลจากการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอน ตามความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน โดยรวมและรายด้าน ส่วนใหญ่ไม่แตกต่าง ยกเว้นด้านการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ส่วนปัญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ปัญญาหาการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดโครงสร้าง
การบริหาร การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผน ความต่อเน่ืองในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมิน
คุณภาพการศึกษา การรวบรวมการสรุปผลการดําเนินงาน และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดจันทบุรี ได้แก่  
การจัดอัตรากําลังครูให้เพียงพอ ควรจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการดําเนินงาน ควรส่งเสริม
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ให้ครูได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยี ควรเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมิน
คุณภาพภายในให้แก่บุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง 
 สมศักด์ิ ทองเนียม (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหาร
กับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี พบว่า 
ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก จํานวน 3 ด้าน คือลักษณะ
ขององค์กร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติและด้านลักษณะ
ของบุคลากร ตามลําดับ ส่วนด้านลักษณะของสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง การดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อยู่ใน
ระดับมาก จํานวน 3 ด้าน คือด้านการศึกษาและเตรียมการซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่
ด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาและการนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ 
ตามลําดับ ส่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและด้านการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยการบริหารกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
และเป็นความสัมพันธ์ทางบวก 
 ยงยุทธ ขัดผาบ (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองลําปาง พบว่า การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียน มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน ด้านการเรียนการสอน และด้านการบริหาร
โรงเรียน มีการปฏิบัติมากทุกกิจกรรม สําหรับปัญหาที่พบคือ การขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน
ในการพัฒนา ครูไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน เด็กนักเรียนมีปัญหาในครอบครัว ครูขาดความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน ครูปรับตัวไม่ทันกับความเปล่ียนแปลง นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิไม่เป็นที่น่าพอใจ 
ตลอดจนขาดการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
 พิมผกา แดงสุวรรณ์ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการตัดสินใจที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพของการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ระดับ
รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหาร และประสิทธิผลของการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
คือ ผู้บริหารเสนอปัญหาแล้วขอคําแนะนําประกอบการตัดสินใจในด้านงานบุคลากรรูปแบบการตัดสินใจ
ที่มีอิทธิพล คือ ผู้บริหารเสนอปัญหาแล้วขอคําแนะนําประกอบการตัดสินใจและผู้บริหารช้ีข้อจํากัด
แล้วให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจในด้านงานกิจการนักเรียน รูปแบบการตัดสินใจที่มีอิทธิพล คือ ผู้บริหาร
เสนอปัญหาเสนอปัญหาแล้วขอคําแนะนําประกอบการตัดสินใจและผู้บริหารมอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตัดสินใจในขอบเขตที่กําหนด 
 ชรินทร์รัตน์ เพ็ชระ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสระแก้ว พบว่า การดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแก้ว โดยรวม
และรายด้าน มีการดําเนินการอยู่ในระดับมาก การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน



สาํ
นัก
วทิ
ยบ
รกิ
ารฯ

 

มห
าวทิ

ยา
ลยั
ราช

ภัฎ
ราช

นค
รนิ
ทร

 ์

 84 

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้าน ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครู มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้าน 
ด้านการรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนที่ขนาดแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ส่วนด้านการศึกษาและการเตรียมการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่มีการดําเนินการ
มากกว่าโรงเรียนขนาดกลางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 นงลักษณ์ เพ็งดิษฐ์ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะเกี่ยวกับภาวะผู้นํา มนุษยสัมพันธ์ และวิสัยทัศน์
อยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลางทุกด้าน การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลางทุกด้านและ
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวกับภาวะผู้นํา มนุษยสัมพันธ์และวิสัยทัศน์มีความสัมพันธ์กับ
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 เสง่ียม เป้าเล้ง (2546, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่าการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับสูงสุด ส่วนการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาอยู่ในอันดับตํ่าสุด สภาพแวดล้อม ด้านการได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานและ
ด้านการได้รับการฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน มีการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกัน ส่วนขนาดของสถานศึกษาตําแหน่งหน้าที่ของบุคลากร และ
สภาพแวดล้อมด้านการได้รับการสนับสนุนจากเขตพื้นที่การศึกษาที่แตกต่างกัน มีการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 สุริยะ ชาติชนบท (2547, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจ
ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 
โดยส่วนใหญ่ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยผู้บริหารประชุมอภิปรายปัญหา ประเมินทางเลือก
ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน แล้วตัดสินใจโดยใช้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารมีพฤติกรรมการตัดสินใจ
โดยส่วนใหญ่ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่วนด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารบุคคล 
ผู้บริหารมีพฤติกรรมการตัดสินใจ โดยส่วนใหญ่ คือผู้บริหารตัดสินใจด้วยตนเองในระดับมาก โดยอภิปราย
ปัญหาร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุคน 
 สมจิต ตาคําแสง (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขนาดเล็กอําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ ผู้บริหารและครูมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้ความสําคัญกับแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม
กิจกรรมทางวิชาการ บางส่วนไม่ได้ดําเนินการเป็นระบบ ไม่มีการประเมินความสอดคล้องในการจัดทํา
แผนด้านการดําเนินการตามแผนมีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี ดําเนินงานตามกิจกรรม
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ที่กําหนด ส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติคือการอบรมแผนการปฏิบัติงานให้บุคลากร ประชาสัมพันธ์แผน จัดทําปฏิทิน
การปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบและทบทวน มีการร่วมกันวางแผนตรวจสอบ ส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติ คือ 
ใช้วิธีการตรวจสอบที่หลากหลายและเป็นระบบ 
 สัมฤทธ์ิ วิรัตน์ตนะ (2547, หน้า 67-78) ได้ศึกษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามสภาพ
ความเป็นจริงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา  
ในเขตการศึกษา 12 ในด้านความพร้อมของทรัพยากร และคุณภาพการจัดการศึกษาโดยพบว่าตัวบ่งช้ี
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีด้านการศึกษา มีปรัชญา เป้าหมาย ความเช่ือ คติพจน์
หรือคําขวัญเขียนไว้ ลายลักษณ์อักษร สถานศึกษามีการจัดชั้นเรียนและจัดกลุ่มวิชาเลือกสนอง
ความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพในการที่จะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  
ความเช่ือ ค่านิยม ตลอดจนบุคลิกลักษณะของผู้บริหารการศึกษาส่งผลให้บุคลากรในสถานศึกษา
ปฏิบัติงานได้สําเร็จ ผู้บริหารการศึกษาแสดงความสามารถในการนําสถานศึกษาของตนสู่เป้าหมาย
ที่วางไว้ สถานศึกษามีและใช้หลักสูตรเป็นเคร่ืองกําหนดการเรียนการสอน สถานศึกษามีหลักสูตรและ
จัดประสบการณ์ที่ทําให้เด็กมีทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีหลักสูตร
และจัดประสบการณ์ให้นักเรียนเจริญงอกงามในด้านความรู้ ความเข้าใจ และซาบซึ้งในตนเองและผู้อ่ืน 
สถานศึกษามีงบประมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
มีแผนในการติดตามประเมินและนิเทศการใช้หลักสูตร ครูวางแผนและจัดการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
จนบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษา นักเรียนรู้วิธีเรียนและรู้คุณค่าของการเรียน 
สถานศึกษามีแผนการสอนที่ทําให้ได้ผลในการดําเนินงาน สถานศึกษามีผู้บริหารที่มีคุณวุฒิสูง และ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาและสถานศึกษามีโครงการพัฒนาคณะผู้ร่วมงาน 
 เกียรติศักด์ิ คฤหบดี (2548, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
  1) การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการเตรียมการก่อนการประกันคุณภาพ 
  2) ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาพบว่า 
ในด้านการเตรียมการก่อนการประกันคุณภาพ โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมทางวิชาการมาก 
มีเวลาค่อนข้างจํากัดไม่มีงบประมาณเพื่อการประกันคุณภาพภายในโดยตรง และบุคลากร
ที่เป็นคณะทํางานมีงานสอนประจํามาก บางโรงเรียนขาดอัตรากําลังครู ด้านการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน ไม่สามารถดําเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนไม่ได้เผยแพร่
ผลการประเมินแก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง และผู้บริหารไม่ได้ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
อย่างมีระบบและต่อเน่ือง ด้านการจัดทํารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจําปี ไม่สามารถ
วิเคราะห์รูปแบบการรายงานการประเมินตนเองได้ เพราะขาดบุคลากรที่มีทักษะที่จะมาเป็นคณะทํางาน 
 สุนทร พงษ์ใหญ่ (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี จากการวิจัยพบว่า ระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
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เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านงานบริหารวิชาการ งานบริหาร
งบประมาณ งานบริหารบุคลากร และงานบริหารท่ัวไป 
 เสว่ียง พาทอง (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
ความสามารถทางวิชาการแก่ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พบว่า ผู้บริหาร
แสดงบทบาทในการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการแก่ครู อยู่ในระดับมากทุกด้านคือ ด้านห้องสมุด 
ด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ ด้านวัดผลและประเมินผลด้านการประชุมอบรมทางวิชาการ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านงานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ด้านการนิเทศ
การสอน 
 นิมิตร อิสระกุล (2549, หน้า 72) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
มีความความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูงคือ ด้านการรายงานคุณภาพประจําปี ด้านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ด้านการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ด้านการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
ด้านการทําแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา และการผดุงระบบประกันคุณภาพ 
 เรณู ชุ่มวารี (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนสิริมงคลนุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอยู่ในเกณฑ์ดี และมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียน
การสอนที่ เ อื้อต่อการเรียนรู้ ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอยู่ในเกณฑ์ดี อีกทั้งผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง 
 พิเชษฐ์ วายุวรรธนะ (2550, บทคัดย่อ) ได้การวิจัยเร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 
    1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
   2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ทั้งในภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
    3) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด้านการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในภาพรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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 วิฑูรย์ หนูขาว (2550, หน้า 89-91) ได้ศึกษาปัญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า พบว่า
ปัญหาการดําเนินงานประกันคุณภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ด้านการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษา และ
ด้านการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับน้อย 
 ชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล (2550, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมนิภายนอกรอบทีส่องของโรงเรยีนโป่งหลวงวิทยารชัมังคลาภิเษก 
จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบว่า มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหาร
และการจัดการศึกษา และด้านพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่มีด้านคุณภาพ
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ มีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหา
ที่สําคัญที่สุดในด้านคุณภาพนักเรียน คือนักเรียนขาดความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดไตร่ตรองและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า ข้อเสนอแนะ คือ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียน
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และ 
มีวิสัยทัศน์ และควรจัดกิจกรรมหรือหาวิธีพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 
 ภาวิณี สกุณา (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พบว่า 1) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากร ด้านการประเมินผล ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ด้านการเป็นผู้นําวิชาการ    
ด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านการเป็นผู้อํานวยความสะดวก ด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ด้านการประสานสัมพันธ์ และด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   
2) การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้งโดยภาพรวมและรายมาตรฐานอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของตนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก และมาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 3) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สุภาพร ไผโพธ์ิ (2551, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 
ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 
   1) การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียน 
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
    2) ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ระหว่างความคิดเห็นของ
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ผู้บริหารและครูผู้สอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสูงกว่าครูผู้สอน 
    3) ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ระหว่างความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีประสบการณ์ทํางานน้อยและประสบการณ์ทํางานมาก แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ทํางานมาก มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาสูงกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ทํางานน้อย 
 สุริโย จุลมณฑล (2551, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า 
  1) การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
  2) การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จําแนกตามโรงเรียน พบว่า โรงเรียนวัดแจ้ง วัดโพธ์ิ วัดแหลมใต้ บางวัว อยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ยกเว้นโรงเรียนพระยาศรีสุนทร
อยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัย ด้านผลผลิต และ
ประสบการณ์การสอน อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ 
ด้านผลผลิต 
  3) การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จําแนกตามโรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  4) การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่างความคิดเห็นของพนักงานครูที่มีประสบการณ์น้อย และพนักงานครูที่มีประสบการณ์มาก
โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 สมศักด์ิ สมมาคุณ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบว่า    
1) ครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2) ครูที่มี
ประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
3) ครูปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาท 
 2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 โคโมเต้ (Komote, 1993, p. 3576) ได้ศึกษาเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นปัจจัยสําคัญ
ของการบริหารโรงเรียนของคนผิวดําในแอฟริกาใต้ พบว่า เรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ต้ังแต่เกิดมาในโลก และเป็นไปตามกฎธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่อาศัย การติดต่อ 
สื่อสารระหว่างกัน ผู้บริหาร คือครูใหญ่ หรือผู้อํานวยการ จะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันกับผู้ช่วย
ผู้บริหารและครู ฝ่ายต่างๆ ในระดับมาก 
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 บรอดฟูท (Broadfoot, 1994, pp. 4-8) ได้ศึกษาวิจัย การเข้าสู่การประกันคุณภาพและ
การควบคุมคุณภาพในประเทศต่างๆ เพื่อเป็นการเสนอภาพและเปรียบเทียบผลกระทบทางสังคม
ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา และการควบคุมในประเทศเยอรมณี สวีเดน ฝร่ังเศส และ
ออสเตรเลีย พบว่า ในประเทศเยอรมณีมีการเปลี่ยนแปลงจากจังหวัดหน่ึงไปสู่ที่อ่ืนๆ และการประกัน
คุณภาพและการควบคุมต้องอาศัยความรู้ทางกฎหมายประกอบ ในประเทศสวีเดนมีการพิจารณา
การประกันคุณภาพโดยการพัฒนาความรู้และการควบคุมในประเทศฝร่ังเศส มีการให้ความเช่ือถือมาก
ต่อการตรวจสอบภายนอกองค์กร และการควบคุมงานในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
และการควบคุมคุณภาพ 
 โบว์แมน (Bowman, 1994, pp. 9-11) ได้วิจัยเก่ียวกับ ผลความน่าเช่ือถือต่อการประกอบ
อาชีพ วิสัยทัศน์ใหม่ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในแนวทางการสร้างความน่าเชื่อถือของ
สถาบันการศึกษา มักจะอาศัยพ้ืนฐานของนโยบายและความเข้าใจมาตรฐานต่างๆ การวิจัยพบว่า
การประกันคุณภาพน้ันควรได้รับการส่งเสริมจากสถาบันการศึกษาพัฒนาฝีมือ (the commission on  
occupational education institution: OEI) ของสมาคมวิทยาลัย โดยครอบคลุมด้านต่างๆ คือ
มาตรฐานทางด้านทักษะอาชีพในหลักสูตรการประเมินทักษะ หรือการรับรองคุณภาพของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงานของผู้เข้ารับการอบรม 
 แอกเซอร์ (Acher, 1995, pp. 192-197) ได้วิจัยเก่ียวกับบริบทที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางให้โรงเรียนสามารถนําไปเปลี่ยนแปลงการพัฒนาด้านต่างๆ ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น  
ผลการวิจัยพบว่า ระบบคุณภาพการศึกษา (the education quality system: EQS) ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ 
รูปแบบของระบบประกันคุณภาพ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบประกันคุณภาพจะต้องปรับเปลี่ยน
ลักษณะสังคม 3 ประการคือ ความรอบรู้ การปรับเปลี่ยนและการปฏิรูป จึงจะทําให้องค์กรมีการพัฒนา
ทั้งในด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การใช้ผลการประเมินและเชิงคุณภาพของ EQS แสดงให้เห็นว่า
ระบบคุณภาพการศึกษามีความสมบูรณ์ชัดเจนสอดคล้องและเป็นแนวทางสําคัญต่อองค์กร และ
การเปลี่ยนแปลงของนักวิชาการได้กรอบแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงระบบงาน 
 ทาฟฟ์ (Taff, 1998, p. 2486-A) ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทพฤติกรรมของผู้บริหารและ
ความสําเร็จของโรงเรียน โดยศึกษาเพ่ือพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน
จากครู 536 คน ใน 25 โรงเรียน เป็นครูที่สอนเต็มเวลาในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐอลาบามา 
สหรัฐอเมริกา พบว่า บทบาทพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก และมีผลต่อ
การประสบความสําเร็จของโรงเรียน 
 นิวบ้ี (Newby, 1998, p. 4492-A) ได้ศึกษา การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM) ในโรงเรียน
ประถมศึกษา จุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ 
ของโรงเรียนประถมศึกษาที่ใช้ระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรและโรงเรียนที่ไม่ใช้ โดยสํารวจจาก
โรงเรียนที่ใช้และไม่ได้ใช้ระบบบริหารคุณภาพประเภทละ 4 โรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากร
ในโรงเรียนทั้ง 2 ประเภท มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่แตกต่างกัน โรงเรียนที่ใช้ระบบบริหาร
คุณภาพทั้งองค์ (TQM) จะบริหารงานตามความต้องการความพอใจของผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน 
บุคลากรทุกฝ่ายมีความร่วมมือกัน จึงทําให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
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 รอดเจอร์ส (Rodgers, 1999, p. 3709) ได้ศึกษาการรับรู้ของครูเรื่องระบบการบริหารคุณภาพ
ทั้งองค์กร ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล เมืองมาริโคปา มลรัฐอริโซนา พบว่า โรงเรียนที่มีการนํา
ระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรมาใช้ มีความแตกต่างกันกับโรงเรียนที่ยังไม่ได้นําระบบการบริหาร
คุณภาพทั้งองค์กรมาใช้ โดยครูในโรงเรียนที่มีการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรมีความตระหนัก
ในการปฏิบัติงานมากกว่า มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการทํางานจัดอบรมบุคลากรต้ังแต่เริ่มต้น
และต่อเนื่อง ส่งเสริมความเป็นผู้นําแก่ภาควิชาการและบุคลากรรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย 
ครูมีจรรยาบรรณสูง และมีความพึงพอใจในการทํางาน นักเรียนตระหนักในการเรียน ครูมีความพึงพอใจ
ในผลสัมฤทธ์ิ ด้านพูด ฟัง อ่าน เขียน และคณิตศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง
และมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น มีความคิดเห็นอย่างเป็นระบบมากขึ้น และแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
สรุปได้ว่าโรงเรียนที่มีระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรมาใช้มีการพัฒนาอย่างชัดเจน 
 เฮย์วาร์ด (Hayward, 1999, p. 4019) ได้วิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการนําระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาทั้งองค์กรมาใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งผู้ปกครอง
ได้ระบุถึงประเดนที่ต้องการพัฒนานักเรียนและคุณภาพครู ได้แก่ ด้านทรัพยากร โรงเรียนมีการนําเคร่ืองมือ
และเทคนิคด้านคุณภาพมาใช้เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตามที่ต้องการ และผู้ปกครอง
สามารถให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของโรงเรียนได้โดยการนําหลักการของการบริหาร
คุณภาพการศึกษามาใช้ จากการศึกษาครั้งน้ีมีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา
ในแอฟริกาใต้ โดยมีสถานศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนได้อย่างแท้จริง 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นกระบวนการที่สําคัญที่ผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  
โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการท่ีหลากหลาย ให้ผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งในและ
นอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม ดังน้ัน การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นหลักประกันว่า  
ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน จะได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด 
 
2.7 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถนํามาสรุปเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัยได้ดังน้ี 
 2.7.1 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ มินท์ซเบิร์ก (Mintzberg, 1973, 
pp. 93-94) ซึ่งมี 3 ด้าน ได้แก่   
  1) บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
  2) บทบาทด้านสารสนเทศ    
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  3) บทบาทด้านการตัดสินใจ    
 2.7.2 การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศึกษาจากกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 ข้อ 14 (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2553ก, หน้า 5) กําหนดให้จํานวน 8 ด้าน ได้แก่   
  1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษา   
  2) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
  3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   
  4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
  5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    
  6) การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา    
  7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี     
  8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 จากการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้กําหนดบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว้ดังน้ี 
  1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การแสดงออกหรือพฤติกรรมที่เก่ียวข้อง
กับตําแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
   (1) บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง การแสดงออกของผู้บริหาร
เก่ียวกับการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นเตือนและใช้คําสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามหน้าที่ จัดระบบ
ประสานงานและสร้างเครือข่ายการสื่อสารในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีทีมงาน
ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของสถานศึกษา และการเป็นตัวแทนช้ีแจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจวัตถุประสงค์ 
นโยบาย แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา   
   (2) บทบาทด้านสารสนเทศ หมายถึง การควบคุมกํากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ปฏิบัติตามหน้าที่ การแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน นิเทศการสอน
ในสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร ให้คําแนะนํา แก้ไข การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริม
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ศึกษาต่อ อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ส่งเสริมการจัดทํา จัดเก็บข้อมูลข่าวสาร
ที่ทันสมัย เป็นระบบ ในสถานศึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการให้ความสําคัญกับการจัดทําข้อมูล
เพ่ือการประเมินผลด้านคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกับชุมชน ให้ความรู้และบริการด้านต่างๆ แก่ชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ รายงานผล
การปฏิบัติงานในสถานศึกษาสู่สาธารณชน   
   (3) บทบาทด้านการตัดสินใจ หมายถึง การปรับเปลี่ยนบุคลากรให้เหมาะสม
กับตําแหน่งงาน จัดภูมิทัศน์และนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในสถานศึกษา ส่งเสริมการทํางานวิจัย
ในสถานศึกษา ศึกษาสาเหตุของปัญหาก่อนกําหนดวิธีการแก้ปัญหา ประชุมและแก้ปัญหาร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันการเกิดปัญหาในสถานศึกษา  
การวางแผนจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา บริหารให้เป็นไปตามระเบียบกําหนดและตรงกับ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา จัดสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างสรรค์
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ประชาธิปไตยในสถานศึกษา ให้ความสําคัญในการให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
  2) การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การทําหน้าที่
ที่กําหนดของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประกอบด้วย 
   (1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษา หมายถึง มาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา
ที่ครอบคลุม สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   (2) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีแผนปฏิบัติการประจําปีรองรับ กําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  
และสภาพความสําเร็จของการพัฒนา กําหนดวิธีดําเนินการ ครอบคลุมด้านการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ กระบวนการการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร  
และการบริหารจัดการเพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย 
   (3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง การจัดโครงสร้างการบริหาร
จัดการที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพ่ือกําหนดแนวทางและวิธีการประกันคุณภาพภายใน กํากับ ติดตาม ให้ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงาน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวน และ
รายงานคุณภาพ และการจัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
   (4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง สถานศึกษา
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กํากับ ติดตามการดําเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน และ
อํานวยความสะดวกให้บุคลากรในสถานศึกษาทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง
และบรรลุเป้าหมาย 
   (5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวน และรายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา     
   (6) การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การจัดให้มี
การประเมินผลสัมฤทธ์ิตามหลักสูตร และตามระดับช้ัน ทั้งระดับสถานศึกษา และระดับชาติด้วยเคร่ืองมือ
มาตรฐาน 
   (7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี หมายถึง สถานศึกษาจัดทํารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปีทุกปี โดยระบุความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พร้อมทั้งหลักฐาน ข้อมูล และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชน 
     (8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง หมายถึง สถานศึกษาวิเคราะห์  
วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งกํากับ ติดตาม ส่งเสริม ประเมินผล และผดุงประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 



สาํ
นัก
วทิ
ยบ
รกิ
ารฯ

 

มห
าวทิ

ยา
ลยั
ราช

ภัฎ
ราช

นค
รนิ
ทร

 ์

 93 

  3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 หมายถึง หน่วยงาน
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นศูนย์ของการบริหารและจัดการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วย อําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอบ่อทอง 
และอําเภอเกาะจันทร์  
  4) สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
  5) ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษาหรือผู้ที่รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยู่ในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2   
  6) ครู หมายถึง บุคลากรที่ทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน และส่งเสริม        
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2   




