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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
           ในการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต1 ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนําเสนอใน
หัวขอดังนี้ คือ   

  2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
        2.1.1 ความเปนมาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

                  2.1.2 การบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1  
           2.1.3 ขอบขายโครงสรางการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1    
                    2.1.4 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  

 2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
   2.2.1 ความหมายของผูนํา   
   2.2.2 ความหมายของภาวะผูนํา  
   2.2.3 ความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  
   2.2.4 บทบาทความสําคัญของภาวะผูนําวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  
   2.2.5 องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  
     2.2.6 แนวคิดภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  
 2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2.3.1 ความหมายของคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.3.2 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา  
2.3.3 หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.3.4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการการดําเนินการประกันคุณภาพ   

ภายในสถานศึกษา 
   2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
     2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
        2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ     
   2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 
            2.1.1 ความเปนมาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 1 ถนนเลี่ยง
เมือง ตําบลบางตีนเปด อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนหนวยงานทางการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
จํานวน 4 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอบานโพธิ์ อําเภอบางปะกง และอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2555, หนา 2)   

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 นั้นตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงวาดวยเรื่องการกําหนด
หลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยมุงหวังจะยกระดับการศึกษาของชาติ
ใหไดมาตรฐาน จึงกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูประบบ
บริหารการจัดการศึกษาทุกสวนและทุกระดับท่ีเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษายุคใหมและเพ่ือเปนการกระจายอํานาจในการ
บริหารจัดการลงไปสูสวนภูมิภาคหรือทองถ่ิน จึงใหมีการหลอมรวมเปลี่ยนถายอํานาจในการบริหาร
จัดการของหนวยงานสําคัญท่ีกํากับดูแลในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกระดับเขาไวดวยกัน ทําให
กรมตางๆ ในกระทรวงศึกษาธิการยุบเลิกและเกิดสํานักงานใหม ประกอบดวย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ขณะเดียวกันไดมีการหลอมรวมหนวยงานในระดับกรมซ่ึงมีอยูเดิม คือ สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ กรมสามัญศึกษาและกรมวิชาการ เขาไวดวยกันแลวเปลี่ยนสภาพเปน
หนวยงานใหมตั้งข้ึนเปนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระดับจังหวัดและอําเภอ    
ก็เชนเดียวกันไดมีการยุบเลิกสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/
ก่ิงอําเภอ สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการ
อําเภอ/ก่ิงอําเภอ และไดมีการจัดตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึนท่ัวประเทศ จํานวน 185 เขต  
(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2555, หนา 2-3) 

  กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหมีการแบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามประกาศกระทรวง เรื่อง 
การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 และการแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 เพ่ือจัดระบบและกระจายอํานาจ
การจัดการศึกษา ใหครอบคลุมทุกภาค และทุกจังหวัดท่ัวประเทศ โดยมีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนหนวยงานท่ีจัดระบบและการกระจายอํานาจการศึกษาโดยแบงเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ออกเปน 2 ระดับ คือ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
สําหรับการแบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงประกอบดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1, 2555, หนา 3)  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
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 2.1.2 การบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 
           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 นั้นเปนหนวยงานทาง
การศึกษาภาครัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจ
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวง
วาดวยเรื่องการกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 
มีหนาท่ี ดังนี้ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2555, หนา 1-2)    

1) จัดทํานโยบาย แผนการพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน 

2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงาน 
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดใหหนวยงานขางตนรับทราบและ
กํากับตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
  3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา 

  5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ดานการศึกษา ในสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  6) ประสานการระดมทรัพยากร รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือการสงเสริม สนับสนุน 
การจัดการ และพัฒนาการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา ในสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน และองคกร    
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  9) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การวิจัย และพัฒนาดานการศึกษา ในสํานักงานเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษา 

  10) ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานในดาน 
การจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรตางๆ หนวยงานภาครัฐ เอกชน และ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีเขต
การศึกษา 

  12) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจกรรมภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุ 
ไวใหเปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย  
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            2.1.3 ขอบขายโครงสรางการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1   
            ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดโครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ทุกเขตประกอบดวย 7 กลุมงานกับ 1 หนวยตรวจสอบภายใน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2555, หนา 3) คือ       
        1) กลุมอํานวยการ    
          งานอํานวยการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เปนงานท่ีเก่ียวของกับการ
จัดระบบบริหารองคกร การประสานงานและใหบริการ สนับสนุนสงเสริมใหกลุมภารกิจและงานตางๆ
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สามารถบริหารจัดการและดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอํานาจ
หนาท่ีไดอยางเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความถูกตองโปรงใส 
ตลอดจนสนับสนุนและใหบริการขอมูลขาวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณทางการศึกษา และทรัพยากรท่ี
ใชในการจัดการศึกษาแกสถานศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารจัดการไดอยางสะดวกคลองตัวมี
คุณภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

           2) กลุมบริหารงานการเงินและทรัพยสิน 
                กลุมบริหารงานการเงินและทรัพยสินใหคําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย โดยการดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานบริหารการเงิน การบริหารงานบัญชี การบริหารงานบริหารงานพัสดุและสินทรัพย 
อีกทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย    

           3) กลุมบริหารงานบุคคล   
           การบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนมาตรการจูงใจใหขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหนวยงาน โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ
ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหการบริหารจัดการมีความคลองตัวเกิดความอิสระในการ
ปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนา มีความรูความสามารถมีขวัญ
กําลังใจ นําไปสูการบริการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ซ่ึงจะ
สงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียนตอไป 
          4) กลุมนโยบายและแผน    
          เปนกลุมงานท่ีสงเสริม สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษา
ตางๆจัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
ยุทธศาสตรเปนสําคัญ (strategic results – based management: SRBM) ใชระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (strategic performance based budgeting: SPBB) โดยเนน
ความโปรงใส ทันสมัย ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได  ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยึด
หลักการมีสวนรวม (participation) การบริหารจัดการท่ีสนับสนุนใหโรงเรียนเปนฐาน (school–
based management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน การกํากับติดตามผล
อยางเปนระบบ  
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            5) กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
           กลุมงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เปนกลุมงานท่ีดําเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง
ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานเทาเทียมกัน โดยยึดโรงเรียน
เปนฐาน สงผลใหผูเรียนท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค
และเปาหมายของการศึกษา 

          6) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
           งานสงเสริมการจัดการศึกษาเปนงานท่ีสนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษาใน
สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการบูรณาการ 
การจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยไปสูการศึกษาตลอดชีพนําแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินใชประกอบการเรียนการสอน สงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจให
สมบูรณ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา ท่ีจะเปนการชวยเหลือผูเรียนปกต ิ    
ดอยโอกาส พิการและมีความสามารถพิเศษอีกท้ังสงเสริมใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางการ
ศาสนาสถานประกอบการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน รวมจัดการศึกษาท่ีจะสงผลตอ
คุณภาพชีวิตของผูเรียน 

         7) กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน   
           งานสงเสริมสถานศึกษาเอกชน เปนกลุมงานท่ีสนับสนุนและสงเสริมให
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางมีประสิทธิภาพโดย
การบูรณาการ การจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยไปสูการศึกษา
ตลอดชีพ เปนกลุมงานท่ีดําเนินการสงเสริมการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการสถานศึกษาเอกชน        
งานสวัสดิการสถานศึกษาเอกชน งานสงเสริมการบริหารงานบุคคลและการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา
เอกชน งานสงเสริมขอมูลสารสนเทศ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชน  

          8) หนวยตรวจสอบภายใน  
           หนวยตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานท่ีตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี ทําหนาท่ีเปน
หนวยงานควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
บรรลุวตัถุประสงคตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เปนเครื่องมือของผูบริหารในการสงสัญญาณเตือนความ
เสี่ยงท่ีทําใหหนวยงานปฏิบัติไมบรรลุเปาหมาย การตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอมีการสอบทานท่ีดี
สามารถท่ีจะทําใหการใชทรัพยสินของทางราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล  
ประหยัดและโปรงใส  
 
 
 
 
 
 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

                                                          17 
 

   จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปงบประมาณ 2552-2553 ของ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะชิงเทรา เขต 1 ซ่ึงโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะชิงเทรา เขต 1 ท่ีไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จํานวน 164 โรงเรียน แยกเปน
สถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะชิงเทรา เขต 1 จํานวน 146 โรงเรียน  
สถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 18 โรงเรียน ผลปรากฏวา 
โรงเรียนท่ีไดรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพรอบสอง จํานวน 151 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 
92.07 และโรงเรียนท่ีไมไดรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพรอบสอง จํานวน 13 โรงเรียน 
คิดเปนรอยละ7.93 เ ม่ือพิจารณาผลของการดําเนินงานตามโครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพ
สถานศึกษาท่ีตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานปการศึกษา 2552-2553 ของโรงเรียนท่ีไมไดรับรองมาตรฐาน
จากการประเมินคุณภาพรอบสอง จํานวน 13 โรงเรียน พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามมาตรฐานการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.13 โดยมาตรฐานท่ีไดคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดไดแก มาตรฐานท่ี 7 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.40 และ
มาตรฐานท่ี 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ ความรู ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ       
หม่ันพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 สวนมาตรฐานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด 3 
ลําดับ ไดแก มาตรฐานท่ี 11 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา      
มีคะแนนเฉลี่ย 2.81 รองลงมา มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตรงตามหลักสูตร     
มีคะแนนเฉลี่ย 2.84 และมาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห         
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน มีคะแนนเฉลี่ย 2.86 (สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2553, หนา 26) และจากการรายงานผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) ของ 143 โรงเรียน พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 49.51 ตํ่ากวาระดับชาติท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 50.04 วิชา
คณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 51.69 ต่ํากวาระดับชาติท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 52.40 วิชา
วิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 40.45 ต่ํากวาระดับชาติท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 40.82 วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 51.08 ต่ํากวาระดับชาติท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  
52.22 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 58.17 ต่ํากวาระดับชาติท่ีมีคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 58.87 วิชาศิลปะ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 46.20 ต่ํากวาระดับชาติท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 
46.75 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ54.45ต่ํากวาระดับชาติท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ55.38 และวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ37.12 ต่ํากวาระดับชาติท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 38.37 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), 2554, หนา 1-8)           

  ผลการดําเนินงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาท่ีต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
โรงเรียนท่ีไมไดรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพรอบสองจํานวน 13 โรงเรียน (สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2553, หนา 26) ดังนี้        

1) ดานผูเรียน การจัดกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูตามศักยภาพผูเรียน มีสถานศึกษา
ท่ีไดดําเนินการแลว จํานวน 13 โรงเรียน คิดเปนรอยละ100 โดยพบวากิจกรรมท่ีโรงเรียนเลือก
ดําเนินการมากท่ีสุด คือ การนํานักเรียนไปทัศนศึกษาและดูงานแหลงการเรียนรูตางๆ  
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มีจํานวน 6 โรงเรียน การเขาคายพัฒนาวิชาการและการเขาคายคุณธรรม มีจํานวน 7 โรงเรียน 
สาเหตุจากสถานศึกษาเลือกกิจกรรมเพ่ือสอดคลองกับพัฒนาศักยภาพของผูเรียนโดยตรงเปนหลัก 
สวนกิจกรรมประเมินความกาวหนาของผูเรียน ไมมีการพัฒนา สาเหตุเกิดจากกิจกรรมท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมไดเสนอแนะใหสถานศึกษาไดเลือกปฏิบัติ 

2) ดานครูและผูบริหาร การจัดกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรูของครูและ
ผูบริหารของสถานศึกษา มีสถานศึกษาท่ีไดดําเนินการแลว จํานวน 13 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100 
โดยพบวา กิจกรรมท่ีโรงเรียนเลือกดําเนินการมากท่ีสุด คือ การสัมมนาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีนโยบายให
สถานศึกษาจัดอบรมครูและผูบริหารสถานศึกษาท่ีโรงแรมแอมบาสเดอรพัทยา สวนกิจกรรมประเมิน
พัฒนาการปรับปรุงการเรียนการสอนของครูไมมีการพัฒนา  

3) ดานผูปกครอง ชุมชน และผูท่ีเก่ียวของ การจัดกิจกรรมจัดจางอาสาสมัครชวย
สอนมีสถานศึกษาท่ีไดดําเนินการแลว จํานวน 13 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100 โดยพบวากิจกรรมท่ี
โรงเรียนเลือกดําเนินการมากท่ีสุด คือ จางครูสอนกลุมสาระวิชาท่ีขาดแคลนครู ไดแก การงานพ้ืนฐาน
และอาชีพ 4 คน ศิลปะ 4 คน ดนตรีและพลศึกษา 1 คน  

4) ดานสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู การจัดกิจกรรมจัดซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอร
และจัดซ้ือสื่ออิเล็กทรอนิกส มีสถานศึกษาท่ีไดดําเนินการแลว จํานวน 13 โรงเรียน คิดเปนรอยละ
100 โดยพบวาเปนกิจกรรมท่ีโรงเรียนไดเลือกดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาจัดซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอรโรงเรียนละ 
15,000 บาท สวนกิจกรรมจัดซ้ือสื่ออิเล็กทรอนิกส จัดสรรใหโรงเรียนละ 10,240 บาท  

5) ดานการเสริมสรางความเขมแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
พบวาเปนกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยหนวยงานตนสังกัด คือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต1 ไดแกกิจกรรรมการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเครือขายการประกันคุณภาพระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 1เครือขาย โดยมีคณะกรรมการ
เครือขาย ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการบริหารเครือขาย จํานวน 12 คน และคณะกรรมการระดับ
สถานศึกษา จํานวน 12 เครือขาย ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาว มีหนาท่ี กํากับ ติดตาม นิเทศ ใหความ
ชวยเหลือและประเมินผลสถานศึกษาในโครงการ นอกจากนี้ยังพบวา มีการนิเทศ ติดตามใหความ
ชวยเหลือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารเครือขายและ
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอีกโรงเรียนละ 3 ครั้ง เปนอยาง
นอย สวนกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพศึกษานิเทศก บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการและกรรมการ
สถานศึกษา พบวามีการจัดกิจกรรมอบรม ศึกษาและดูงานท่ีจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 ครั้ง โดย
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 ไดสงศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบดานการ
สงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเขารวมกิจกรรม 2 คน ทําใหผูรับผิดชอบไดมี
ความรูความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากข้ึนและ
กิจกรรมกํากับ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษา พบวามีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา จํานวน 13 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 ครั้ง สงผลใหสถานศึกษาเปาหมายไดรับการพัฒนา
และสงเสริมดานคุณภาพตามมาตรฐานอยางท่ัวถึงทุกโรงเรียน สวนกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาระดับ
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เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบวาคณะกรรมการดําเนินงานไดมีการดําเนินการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช
เครื่องมือ ไดแก คูมือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซ่ึงผลงานวิจัยดังกลาวทําให
ทราบถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพท่ีชัดเจนมากข้ึนและสงผลใหสถานศึกษาไดรับพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีตรงตามความตองการมากท่ีสุด สวนกิจกรรมการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูระดับภูมิภาค พบวามีการสงบุคลากรเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จํานวน 1 ครั้ง โดยการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูผูรับผิดชอบโครงการ พบวามีการรายงานความกาวหนา ปญหา และอุปสรรคในการดําเนิน
โครงการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตางๆ ท้ังหมด 185 เขต ทําใหทราบถึงความกาวหนาและทิศทางของ
การดําเนินงาน สามารถนําประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในอนาคตไดดียิ่ง    

  สรุปไดวา การบริหารงานดานการจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามการดําเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาท่ีต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน สงผลทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑมาตรฐาน อันเนื่องมาจาก
การเสริมสรางความเขมแข็ง ดานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยมีกิจกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเครือขาย
ประกันคุณภาพระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และคณะกรรมการบริหารเครือขายประกัน
คุณภาพระดับสถานศึกษา เปนการเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรูของครู เพ่ิมความรูความสามารถใน
การบริหารงานดานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือนําไปพัฒนาผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

    2.1.4 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
       บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังนี้      

   ยาเบ็น เรืองจรูญศรี (ออนไลน, 2553) ไดกลาวถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ดังตอไปนี้    

             1) บทบาทระหวางบุคคล เปนบทบาทจากหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ ไดแก   
                           (1) หัวหนา มีบทบาทในการบังคับบุคคลเพ่ือใหทําหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
                           (2) ผูนํา มีบทบาทในการกระตุน/เราผูท่ีอยูใตบังคับบัญชาในดานการทํางาน
หรือดานอ่ืนๆ 
                           (3) ผูติดตอ มีบทบาทในการติดตอกับองคกรหรือหนวยงานภายนอกเพ่ือใหได
ขอมูลและบริการดานการคา 

   2) บทบาทดานสารสนเทศ ไดแก 
         (1) ผูตรวจสอบ มีบทบาทในการคนหาและรับขอมูลมาใช เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจองคกรและสภาพแวดลอมภายนอก 
         (2) ผูเผยแพร มีบทบาทในการสงขอมูลท่ีไดรับจากภายนอกหรือจากหนวยงาน
ยอยใหกับสมาชิกขององคกร 
                            (3) โฆษก มีบทบาทในการสงขอมูลไปยังภายนอกตามแผนหรือนโยบายของ
องคกร 
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   3) บทบาทดานการตัดสินใจ ไดแก 
          (1)  ผูจัดการ มีบทบาทในการคนหาการจัดการและสภาพแวดลอมท่ีเปน
โอกาส และ ริเริ่มหรือแนะนําในดานการควบคุมภายในองคกร 
          (2)  ผูจัดการสิ่งรบกวน มีบทบาทในการปรับการทํางานใหไปในทางท่ีถูก เม่ือ
องคการเผชิญกับสิ่งรบกวนท่ีไมคาดคิดมากอน 
                   (3)  ผูจัดสรรทรัพยากร มีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากร ใหแกหนวยงาน 
ตางๆ ตามแผนกลยุทธท่ีวางไว 
                   (4)  ผูเจรจา มีบทบาทในการเปนตัวแทนองคกรในการติดตอเจรจากับองคกร
อ่ืนๆ   

  กอปรกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดกําหนดลักษณะผูบริหาร
สถานศึกษาวามีบทบาทในการบริหารและการจัดการศึกษา.(ธีระ รูญเจริญ,.2546, หนา.19-21) 
ดังนี้     

1) การเปนผูนําทางวิชาการ โดยใหความสําคัญตอการสงเสริมและสนับสนุนการ 
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตามหมวด 4 ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ..2545.มีการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือการปฏิรูปการเรียนของ
สถานศึกษาอยางชัดเจนและสะดวกตอการนําไปปฏิบัติใหคําปรึกษาแนะนําและสรางพลังความ
รวมมือของทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือปฏิรูปการเรียนรูซ่ึงจะนําไปสูการปฏิรูปการศึกษา 

2) การบริหารแบบมีสวนรวม โดยเนนการมีสวนรวมท้ังครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียน บุคคลและหนวยงานภายนอกโรงเรียน ท้ังหนวยงานของภาครัฐและเอกชน อาทิเชน ครู 
บุคลากร พอแม ผูปกครอง ชุมชน และองคกรตางๆ 

3) การเปนผูอํานวยความสะดวก ท้ังทางดานวิชาการ อาทิเชน การจัดสื่อตางๆ 
หนังสือ ตํารา เกม เทคโนโลยีชวยการเรียนการสอนและอุปกรณสงเสริมการเรียนรูตางๆ ตลอดจน
การใหบริการและจัดสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู เชน แหลงเรียนรูและฐานการเรียนท่ีผูเรียน
แสวงหาความรูดวยตนเองและจัดบรรยากาศของโรงเรียนใหอบอุนเพ่ือใหผูเรียนมีความรักท่ีจะเรียนรู
อีกท้ังรูจักแสวงหาความรูเสมอ  

4) การประสานความสัมพันธ กับทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังในโรงเรียนและนอก
โรงเรียนเพ่ือสรางเครือขายผูสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ไดแก ทรัพยากรงบประมาณ ทรัพยากร บุคคล 
อาทิเชน ผูเชี่ยวชาญ ผูมีความรูและประสบการณพิเศษท่ีโรงเรียนตองการใหมาชวยพัฒนาโรงเรียน 
ทรัพยากรตานการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ เชน อุปกรณการเรียนการสอน อุปกรณการกีฬา 
สื่อ เกม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

5) การสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนอยางตอเนื่อง โดยสงเสริม
ให เขารับการฝกอบรม เขารวมประชุมสัมมนาและไปทัศนาศึกษา เพ่ือเ พ่ิมพูนความรูและ
ประสบการณใหทันตอสถานการณความเจริญกาวหนาและความเปลี่ยนแปลงของโลกและเพ่ือ
สามารถนํามาประยุกตและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหดีข้ึน รวมทังสงเสริมการพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษาแหงอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
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6) การสรางแรงจูงใจ โดยเปนผูมีทัศนคติในเชิงบวกกับผูรวมงาน มีความยืดหยุน
ในการทํางาน สรางความเชื่อม่ันและเขาใจในความตองการของฝายตางๆ ใหความสําคัญในความ
พยายามของทีมงาน และสรางแรงจูงใจในการทํางานดวยวิธีการตางๆ อาทิเชน การแสดงความ
ขอบคุณ การเผยแพรผลงานของทีมงานและการยกยองใหรางวัล 

7) การประเมินผล โดยสงเสริมการประเมินผลภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติเพ่ือรองรับการประเมินผลภายนอกมีการนําผลการประเมินผูเรียนมาใชกําหนด
นโยบายของสถานศึกษาเพ่ือใหเปนกระบวนการดาํเนินงานอยางเปนระบบและครบวงจร 

8) การสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูใน
โรงเรียนของครูและทีมงานรวมท้ังผูบริหารอาจเขามามีสวนรวมในการทําวิจัยดวย 

9) การเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนใหชุมชนและสาธารณชน
ทราบโดยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือสรางความเขาใจซ่ึงกันและกันและสรางการมีสวนรวมเพ่ิมข้ึน 

10) การสงเสริมเทคโนโลยี เ พ่ือให ทันตอความเจริญกาวหนา ท้ังในและ
ตางประเทศใหสอดคลองกับยุคสังคมแหงการเรียนรู 
  จากท่ีกลาวมาจะเห็นวา ผูบริหารนั้นมีบทบาทหลายบริบท โดยเฉพาะการเปนผูนําทาง
วิชาการเปนบทบาทหนึ่งของผูบริหารท่ีตองเปนนักวางแผน เปนผูนําการสอน และการใชเทคโนโลยี
ตลอดจนเปนผูประสานงาน เปนนักแกปญหา นักพัฒนา สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และวิถี
ประชาธิปไตยในการทํางาน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 

2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

 
            2.2.1 ความหมายของผูนํา   

  สําหรับการใหคํานิยามผูนําของนักการศึกษา มีความแตกตางหลากหลายตามความคิดเห็น
ดังตอไปนี้  
   ผูนํา (leader) เปนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคการท้ังนี้ เพราะผูนํามี
ภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบโดยตรงท่ีจะตองวางแผนสั่งการดูแล และควบคุมใหบุคลากรของ
องคการปฏิบัติงานตางๆ ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย จึงมีนักการศึกษาไดใหความหมายของ
ผูนําไว ดังนี้ 
   ฟดสเลอร (Fiedler, 1967, p. 8) กลาววา ผูนํา หมายถึง บุคคลในกลุมหรือองคกรซ่ึงไดรับ
มอบหมายหนาท่ีใหควบคุมหรือประสานงานกิจกรรม 
   ยุคล (Yukl, 1989, pp. 3-4) กลาววา ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในกลุมและ
เปนผูท่ีตองปฏิบัติภาระหนาท่ีของตําแหนง ผูนําท่ีไดรับมอบหมายบุคคลอ่ืนในกลุมท่ีเหลือก็คือผูตาม 
แมจะเปนหัวหนากลุมยอย หรือผูชวยในการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ก็ตาม 
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   ดูบริน (Dubrin, 1989, p. 431) กลาววา ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีทําใหองคการประสบ
ความกาวหนาและบรรลุความสําเร็จโดยเปนผูท่ีมีบทบาทแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีเปน
ผูใตบังคับบัญชาหรือผูนํา คือบุคคลท่ีกอใหเกิดความม่ันคงและชวยเหลือบุคคลตางๆ เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของกลุม 
   ยงยุทธ เกษสาคร (2545, หนา 44) กลาววา ผูนํา คือ ผูท่ีมีบุคลิกลักษณะ คุณสมบัติเดน
กวาผูอ่ืนในกลุมและมีอิทธิพลมากกวาบุคคลอ่ืนๆ ในหนวยงานหรือองคกร ท้ังสามารถสรางความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหเกิดข้ึนแกหนวยงานนั้นๆ   

สุเทพ พงศศรีวัฒน (2545, หนา 2) กลาววา ผูนํา คือ บุคคลท่ีไดรับมอบหมายซ่ึงอาจโดย
การเลือกตั้งหรือแตงตั้งและเปนท่ียอมรับของสมาชิกใหมีอิทธิพลหรือบทบาทเหนือกลุม สามารถท่ีจะ
จูงใจ ชักนํา หรือชี้นําใหสมาชิกของกลุมรวมพลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจตางๆของกลุมใหสําเร็จ  

สมพิศ นันทศิริพร (2545, หนา 15) กลาววา ผูนํา หมายถึง ผูท่ีไดรับการยอมรับจากชนหมู
มากใหเปนหัวหนาคนอ่ืน มีความสามารถโนมนาวชักจูงใหคนอ่ืนปฏิบัติตามคําสั่ง เพ่ือใหงานสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีวางไว 

  เนาวรัตน แกวสวาง (2547, หนา 29) กลาววา ผูนํา หมายถึง ผูใชอิทธิพลซ่ึงมีอยูในตนเอง
ในการโนมนาวชักจูงใหสมาชิก ผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชารวมกันปฏิบัติงานในสถานการณตางๆ
โดยปฏิบัติการและอํานวยการแบบใชกระบวนการติดตอซ่ึงกันและกัน เพ่ือมุงใหบรรลุตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว ซ่ึงจะเห็นไดชัดเจนวาเนนในดานความสัมพันธระหวางผูนํากับผูรวมงาน 

  ชาญชัย อาจินสมาจาร (2547, หนา 82) กลาววา ผูนํา คือ ผูเดินนําหนา นําทางและนําผู
ตาม เพ่ือใหจุดมุงหมายประสบผลสําเร็จ 

พิมพอร สดเอ่ียม (2550, หนา 19) กลาววา ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีมีความสําคัญ ท่ีมีสวน
ทําใหองคการดําเนินภารกิจเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ผูนําจะสรางความไววางใจ การยอมรับ
และความนาเชื่อถือ รวมท้ังกระทําในสิ่งท่ีมีจริยธรรม แสดงออกถึงการเปนผูนําทางดานบุคลิกภาพ 
พฤติกรรมและการปฏิบัติงาน  

ขวัญใจ ขุนทํานาย (2553, หนา 7) กลาววา ผูนํา หมายถึง ผูท่ีเปนหลักสําคัญขององคการ 
มีความรูในเรื่ององคการเปนอยางดี สามารถใหคําแนะนําแกเพ่ือนรวมงานได มีความรับผิดชอบตอ
ประสิทธิผลขององคการ  อุทิศตนและมุงม่ันเพ่ืออนาคตและความสําเร็จในอนาคตขององคการ ไดรับ
ความเชื่อถือและเชื่อฟงจากเพ่ือนรวมงานในการจัดกิจกรรมและในการสรางความสัมพันธในกลุมหรือ
ในองคการ เต็มใจรับฟงและพูดคุยกับเสียงเรียกท่ีสรางสรรคและใหเปนท่ีรับทราบกันท้ังองคการ มี
จิตใจเปดกวางและมีวิสัยทัศน แสวงหาโอกาส นวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง มีความ
เต็มใจทํางานในสภาพแวดลอมท่ียืดหยุนและสภาพแวดลอมท่ีขาดลําดับสายงานบริหาร โดยปลอยให
ผูอ่ืนเลนบทบาทผูนําได  

สรุปไดวา ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทในการปฏิบัติงานเหนือผูอ่ืนใน สมาชิกกลุม โดย
เปนท่ียอมรับของสมาชิก สามารถชักจูงสมาชิกใหปฏิบัติตามภารกิจตางๆ หรือเปนผูชี้นําเพ่ือให
องคการประสบความกาวหนาและบรรลุความสําเร็จ สามารถใหคําแนะนําแกเพ่ือนรวมงานได มีความ
รับผิดชอบตอประสิทธิผลขององคการ  อุทิศตนและมุงม่ันเพ่ืออนาคตและความสําเร็จในอนาคตของ
องคการ ไดรับความเชื่อถือและเชื่อฟงจากเพ่ือนรวมงานในการจัดกิจกรรมและในการสราง
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ความสัมพันธในกลุมหรือในองคการ เต็มใจรับฟงและพูดคุยกับเสียงเรียกท่ีสรางสรรคและใหเปนท่ี
รับทราบกันท้ังองคการ มีจิตใจเปดกวางและมีวิสัยทัศน แสวงหาโอกาส นวัตกรรมและความ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 

 2.2.2 ความหมายของภาวะผูนํา     

 ภาวะผูนําตรงกับภาษาอังกฤษวา "leadership" สําหรับการใหคํานิยามภาวะผูนําของนัก
การศึกษา มีความแตกตางหลากหลายตามความคิดเห็นดังตอไปนี้ 
           สตอกดิลล (Stogdill, 1974, p. 411) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง ความริเริ่มและการรักษา 
ไวซ่ึงโครงสรางของความคาดหวังและความสัมพันธระหวางกันของสมาชิกของกลุม 

ริชารดและอีเก้ิล (Richards & Engle, 1986, p. 206) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง การจุด 
ประกายวิสัยทัศนใหผูอ่ืนมองเห็นพรอมท้ังปลูกฝงเปนคานิยมและสรางสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย
ใหสามารถปฏิบัติใหสําเร็จ 

รอบบินส (Robbins, 1989, p. 302) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถในการใช 
อิทธิพลของบุคคลตอกลุม เพ่ือใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545, หนา 10) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถในการท่ี 
บุคคลบริหารตนเองและครองใจผูอ่ืนได โดยสามารถใชคนอ่ืนใหทําบางอยางตามเปาหมายและ
แนวทางท่ีตนวาดฝนหรือคะเนเองได 

เนตรพัณณา ยาวิราช (2547, หนา 1) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการตางๆ ใน 
การชักจูง แนะนํา และบังคับใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 

สุรชัย คุมสิน (2546, หนา 15) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการทํางานหรือสถาน 
การณท่ีบุคคลหนึ่งไดเปนท่ียอมรับใหเปนผูนําในกลุม และมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกใน
กลุม 

อาคม วัดไธสง (2547, หนา 3) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมของผูนําท่ีใชในการ 
แสดงออกในรูปของกระบวนการ ความสามารถหรือกิจกรรม ซ่ึงกอใหเกิดอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
บุคคลอ่ืน โดยท่ีบุคคลอ่ืนจะคลอยตามหรือปฏิบัติตามผูนํา เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค
ในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง  
 รังสรรค ประเสริฐศรี (2548, หนา 31) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมของบุคคล
คนหนึ่งท่ีสามารถชักนําใหสมาชิกทํากิจกรรมของกลุม โดยใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (shared goal) 
หรือเปนความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลระหวางผูนํา (leaders) และผูตาม (follwers) ซ่ึงจะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน (shared purposes) หรือเปนความสามารถท่ีจะสราง
ความเชื่อม่ันและใหการสนับสนุนบุคคลเพ่ือบรรลุเปาหมายองคการ 

พิมพอร สดเอ่ียม (2550, หนา 10) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง อิทธิพลตางๆ ท่ีสงผลตอ
ความสัมพันธระหวางผูนําและผูตามท่ีมุงการเปลี่ยนแปลงและสะทอนการมีวิสัยทัศนรวมของผูนําเปน
กระบวนการท่ีเก่ียวของกับอิทธิพลท่ีเกิดข้ึนระหวางบุคคลท่ีปรารถนาความเปลี่ยนแปลง และความ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะสะทอนวัตถุประสงครวมระหวางผูนําและผูตาม อิทธิพลจึงเปนแนวโนมในหลาย
รูปแบบระหวางกลุมคน โดยอิทธิพลท่ีกลาวถึงไมใชการบังคับ 
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    จักรกฤษ วงษชาลี (2551, หนา 19) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถในการนํา
หรือการมีภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ     
 ขวัญใจ ขุนทํานาย (2553, หนา 7) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง สภาวะท่ีเกิดข้ึนในกลุมคน 
สภาวะเชนนี้จะเกิดข้ึนเฉพาะเม่ือคนสองคนหรือมากกวาสองคนมีปฏิสัมพันธตอกัน ภาวะผูนําท่ีมี
อิทธิพลตอมนุษยเกิดข้ึนเม่ือคนท่ีมีจุดประสงคแนชัดทําการเคลื่อนไหวเพ่ือการแขงขันกับผูอ่ืน หรือ
เกิดจากความขัดแยงกับผูอ่ืน เปนการเคลื่อนไหวเก่ียวกับสถาบัน เก่ียวกับการเมือง เคลื่อนไหวโดยมี
จุดประสงคทางจิตวิทยาและอาจเปนเหตุผลอ่ืนๆท้ังนี้เพ่ือปลุกเราและสรางความพึงพอใจตามความ
ตองการของผูตาม ภาวะผูนําเปนกระบวนการท่ีผูบริหารจะใหอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอ่ืน มี
จุดมุงหมายเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุงหมายขององคการ  

สรุปไดวา ภาวะผูนํา (leadership) หมายถึง ความสามารถในการนําบุคคลและสมาชิกของ
กลุม ใหมีความสัมพันธภายในกลุมตอกันอยางสมํ่าเสมอ โดยมีอิทธิพลระหวางผูนําและผูตาม โดยท่ี
ผูนําจะชักนําหรือโนมนาวใหผูตามปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย
ของกลุม หรือองคการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสัมพันธกันระหวางผูนําและผูตามท่ีมุงการ
เปลี่ยนแปลงและสะทอนการมีวิสัยทัศนรวมของผูนําเปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับอิทธิพลท่ีเกิดข้ึน
ระหวางบุคคลท่ีปรารถนาความเปลี่ยนแปลง และความเปลี่ยนแปลงนั้นจะสะทอนวัตถุประสงครวม
ระหวางผูนําและผูตาม อิทธิพลจึงเปนแนวโนมในหลายรูปแบบระหวางกลุมคน โดยอิทธิพลท่ีกลาวถึง
ไมใชการบังคับ   
            2.2.3 ความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา    
           จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกับ ความหมายของคําวา ภาวะผูนําทางวิชาการ ซ่ึงพบวามี
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวา ภาวะผูนําทางวิชาการ ท่ีแตกตางกันไป ดังนี้   
   เดวิส และ มากาเร็ท (Davis & Magaret ,1989 p. 21) ไดใหความหมายของภาวะผูนําทาง
วิชาการวาเปนการกระทําอยางต้ังใจท่ีมีจุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาสภาพการทํางานท่ีนาพอใจและมี
ประสิทธิภาพสําหรับครู รวมท้ังการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ใหมๆท่ีนาพอใจและมี
ประสิทธิภาพ  
           วินด่ีและดิกมอกร (Wildy & Dimmock, 1993, p. 34) กลาววา ผูบริหารสถาน ศึกษาท่ีมี
ความเปนผูนําทางวิชาการตองเปนบุคคลท่ีมีลักษณะ คือ ตองใหความสําคัญเก่ียวกับงานวิชาการเปน
หลัก  ตองสามารถทําวิสัยทัศนใหเปนความจริงได  นอกจากนั้น  ภาวะผูนําทางวิชาการ กลาวรวมถึง
ภาระงานของผูบริหารเองหรือการมอบหมายงานใหผูอ่ืนปฏิบัติแทน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียนซ่ึงประกอบดวยภาระงานท่ีสําคัญดานตางๆ เชน กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน
ของโรงเรียน เตรียมสื่อวัสดุ อุปกรณท่ีจําเปนในกระบวนการเรียนการสอน กํากับติดตามนิเทศครู 
เปนคณะกรรมการอํานวยการหรือประสานงาน สงเสริมสัมพันธภาพของบุคลากร 

แมคอีแวน (McEwan, 1998 p. 7) กลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ คือ บรรยากาศตางๆ ท่ี 
ผูบริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียน และคณะกรรมการโรงเรียน สรางข้ึนเพ่ือให
สามารถทํางานรวมกัน อันจะสงผลทําใหงานดานการศึกษาประสบผลสําเร็จ  

   



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

                                                          25 
 

  คาเตอรและคอทซ (Carter & Klotz, 1990, p. 39) กลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการตองให
ความสําคัญกับงานวิชาการและครูซ่ึงไดชื่อวาเปนผูนําในการพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียน ซ่ึงผูบริหาร
จะตองยึดเอาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเปนเปาหมายหลักในการพัฒนาและมีการสงเสริมให
บุคลากรในทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 สถาบันผูนําแหงนอรทดาโกตา (2001, หนา 1) กลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการนั้นเปนการ 
ใหความหมายไดมากกวาการนิเทศกระบวนการเรียนการสอน ภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ
จะตองครอบคลุมทักษะการวางแผน การพัฒนา การทําใหเปนผลสําเร็จ และการวัดผลท่ีเหมาะสม
เพ่ือสนับสนุนคุณภาพการเรียนรูภายในโรงเรียน 
 จักรกฤษ วงษชาลี (2551, หนา 6) กลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง ศักยภาพของ
การบูรณาการใชองคความรูสูการปฏิบัติท่ีมุงม่ันสรางสรรคใหทีมงานเชื่อถือศรัทธาในภาวะผูนําทาง
วิชาการท่ีบงบอกถึงการพัฒนาหลักสูตร การประเมินนักเรียน การจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ การประเมินการสอนของครู และการพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพ 
 ขวัญใจ ขุนทํานาย (2553, หนา 7) ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง การแสดงถึงบทบาท
หนาท่ีอยางสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสามารถโนมนาว จูงใจ หรือชี้นําใหบุคลากรใน
สถานศึกษาและผูเก่ียวของเขาใจและตระหนักในจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา เกิดการรวมพลัง 
ประสานสัมพันธกันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและงานวิชาการซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับคุณภาพของการจัดการ
เรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนอันเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว  
 สรุปไดวา ภาวะผูนําทางวิชาการ จึงเปนความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการ
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเก่ียวของทางการศึกษา ใหประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย โดยการนําความรู ทักษะตางๆ มาใชในการปฏิบัติภาระหนาท่ี นําผูรวมงานใหรวมมือ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการจัดการศึกษาครอบคลุมทักษะการวางแผน 
การพัฒนา การทําใหเปนผลสําเร็จ และการวัดผลท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนคุณภาพการเรียนรูภายใน
สถานศึกษาท่ีบงบอกถึงการพัฒนาหลักสูตร การประเมินนักเรียน การจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ การประเมินการสอนของครู และการพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพซ่ึงผูรวมงาน
สามารถรับรูไดอยางชัดเจน    
           2.2.4 บทบาทสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  
           การศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนจึงเปนหนทางหนึ่ง อันจะนําไปสูการ
สรางความมีประสิทธิภาพและความเปนเลิศของสถานศึกษา มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง 
บทบาทความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนไว ดังนี้    

คเนเซอวิคส (Knezevich, 1984, p. 55) ไดเสนอบทบาทสําคัญของภาวะผูนําและ
ความสามารถในการบริหารงานของผูนําทางการศึกษาไว 17 บทบาท ดังนี้    

1) ความสามารถในการกําหนดทิศทางการบริหาร (direction setter) สามารถนํา
เทคนิคทางการบริหารตางๆ มาใชในการบริหาร  
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2) ความสามารถในการกระตุนภาวะผูนํา (leader catalyst) คือ มีทักษะในการใช
กระบวนการกลุมใหเกิดคุณคาในการบริหารงาน รูธรรมชาติของภาวะผูนําและรูวิธีการโนมนาวจูงใจ
คน 

3) ความสามารถในการเปนนักวางแผน (planer) รูกระบวนการการวางแผน 
สามารถนําเทคนิคใหมๆมาใชในการวางแผน 

4) ความสามารถในการตัดสินใจ (decision maker) เพ่ือแกปญหาดวยความสุขุม
รอบคอบ 

5) ความสามารถในการเปนผูจัดการองคการ (organizer) เขาใจเก่ียวกับการจัดและ
การพัฒนาองคการ รวมท้ังพฤติกรรมขององคการเปนอยางดี 

6) ความสามารถในการเปนผูกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง (change manager) เปน
ผูกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสิ่งใหมๆ ในวิชาชีพ 

7) ความสามารถในการเปนผูประสาน (coordinator) โดยเขาใจรูปแบบของงานท่ี
ทําการปฏิสัมพันธของมนุษยและระบบการสื่อสารท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

8) ความสามารถในการเปนผูสื่อสาร (communicator) การรูจักใชเครื่องมือสื่อสาร
ท่ีดีท้ังในการพูดและการเขียน ท้ังในและนอกองคการ รูจักวิธีใหขอมูลขาวสารรูจักหลักและทักษะใน
การประชาสัมพันธ 

9) ความสามารถในการแกไขความขัดแยง (conflict manager) การบริหารจัดการ
เก่ียวกับความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนและรูจักหากลวิธีท่ีดีมาใชในการแกปญหาความขัดแยง 

10) ความสามารถในการเปนผูแกปญหา (problem manager) การสามารถในการ
วินิจฉัยสาเหตุของปญหา รูกระบวนการแกปญหาและสามารถจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

11) ความสามารถในการเปนผูวิเคราะหและจัดระบบ (system manager) เขาใจ
รูปแบบของทฤษฎีการบริหารและสามารถนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานไดอยางชาญฉลาด 

12) ความสามารถในการเปนผูบริหารการเรียนการสอน (instruction manager) 
การเขาใจกระบวนการเรียนรู การพัฒนาการขอองมนุษย การนําเทคโนโลยีมาชวยในการเรียนการ
สอน การจัดสถานศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 

13) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล (personal manager) รูเทคนิคในการ
สรางภาวะผูนํา รูจักการเจรจาตอรอง ยกยองชมเชยและสรางขวัญกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา 

14) ความสามารถในการบรหิารทรัพยากร (resource manager) ความสามารถใน
รูปแบบการจัดการเก่ียวกับการเงินของสถานศึกษา วัสดุ งานดานธุรการและการอํานวยความสะดวก
ตางๆ 

15) ความสามารถในการเปนผูประเมินผล (appraiser) ตองเขาใจกระบวนการวัด
และประเมินผล และมีความรูเก่ียวกับเรื่องสถิติตางๆ 

16) ความสามารถในการเปนนักประชาสัมพันธ (public relater) ตองมีทักษะเรื่อง
ของการติดตอสื่อสาร รูกระบวนกลุม และการปฏิสัมพันธกับระหวางกลุม ตลอดจนกระท้ังเรื่องการ
พิจารณาเลือกใชสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ 
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17) ความสามารถของผูนําในเขาการรวมงานสังคม (ceremonial head) นอกจาก
จะตองมีความสามารถในการบริหารดานตางๆแลวจะตองเปนผูนําในการรวมงานสังคมอีกดวย 
           ทรัสตี้ (Trusty, 1986, p.73) ไดกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาในฐานะท่ี
เปนผูนําทางวิชาการไว 17 ประการ คือ  

1) สงเสริมใหครูไดพัฒนาเปาหมายและวัตถุประสงคทางวิชาการของสถานศึกษา 
2) สงเสริมใหครูนําเปาหมายและวัตถุประสงคทางวิชาการของสถานศึกษาไปปฏิบัติ 
3) สรางความเชื่อม่ันวาการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาและของหองเรียนสอดคลอง 

กับวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
4) สรางความเชื่อม่ันวาโครงการทางวิชาการของสถานศึกษาเปนผลมาจากการวิจัย 

และการปฏิบัติทางการศึกษา 
5) มีการวางแผนรวมกับคณะครู ในการดําเนินโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวกับงานวิชาการ 

เพ่ือใหบรรลุความตองการของนักเรียน 
6) สงเสริมใหครูนําโครงการทางวิชาการไปปฏิบัติ 
7) ปฏิบัติงานรวมกับคณะครูในการประเมินโครงการทางวิชาการของโรงเรียน 
8) ติดตอสื่อสารกับครูและนักเรียนดวยความหวังท่ีสูงในดานมาตรฐานทางวิชาการ 
9) ใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางสงัคมของนักเรียน 
10) ใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางเชาวปญญาของนักเรียน 
11) มีการจัดสรรเวลาเพ่ืองานวิชาการรวมกับครูไวอยางชัดเจน 
12) ใหความรวมมือกับนักเรียนในการกําหนดระเบียบเพ่ือแกปญหาดานวินัย 
13) รวมมือกับนักเรียนใหมีการนําระเบียบกฎเกณฑท่ีสรางข้ึนมาแกปญหาดานวินัย 
14) รวมมือกับคณะครูใหมีการนํากฎเกณฑท่ีสรางข้ึนมาใชในการแกปญหาดานวินัย 

ของนักเรียน 
15) มีการปฐมนิเทศคณะครูเก่ียวกับโครงการของสถานศึกษา 
16) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอยางยุติธรรม 
17) ชวยเหลือครูในการพัฒนาระบบงานเพ่ือใหมีความกาวหนาทางวิชาชีพ 

แอนเดอรสันและฟกฟอรด (Anderson & Pigford, 1987, pp. 17-23) ไดใหหลักการและ
ขอเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติเพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาแตละคนสามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูนํา
ทางวิชาการไว ดังนี้  

1) ตองมีใจมุงม่ันและเจตนาอยางแนวแนท่ีจะเปนผูนําทางวิชาการดวยวิญญาณของ
การแสวงหาการเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา  

2) ตองมีการกระจายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบตางๆ ใหตรงกับความถนัดและ
ความสามารถของแตละคน 

3) ควรเปดโอกาสใหครูมีการสังเกตการณสอนระหวางเพ่ือนครูดวยกัน จะเปนการ
ชวยใหรูวาครูท่ีดีควรจะมีบทบาททางวิชาการหรือการสอนอยางไรและจะชวยใหผูบริหารไดรับความ
รวมมือจากครูดวยความรูสึกประทับใจตอการท่ีมีผูมาสังเกตการสอน วิธีการเชนนี้จะชวยเพ่ิมพูน
ความรู ความสามารถและทักษะในภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาไดเปนอยางดี 
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4) ตองสรางความคาดหวังไวใหแกครูทุกคนวา ผูบริหารสามารถสอนได มิใชถนัดแต 
การบริหารงานเทานั้น ผูบริหารสถานศึกษาท่ีใชเวลาในการเยี่ยมชั้นเรียนมากเทาไรก็จะชวยใหมีความ
เชื่อม่ันในภาวะผูนําทางวิชาการไดมากข้ึนเทานั้นและครูก็พอใจท่ีจะรับขอเสนอแนะทางวิชาการจาก
ผูบริหาร 

5) ควรสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในชั้นเรียน วิธีการท่ีจะรูวาครูสามารถนํา
บันทึกการสอนไปสูการปฏิบัติไดอยางไรนั้น ก็ดวยการสังเกตการปฏิบัติของครูในชั้นเรียน แตถา
ผูบริหารไมสามารถสังเกตการสอนของครูได ก็อาจจะดูไดจากโครงการเรียนของนักเรียน จาก
การบานท่ีครูมอบใหนักเรียนทํา หรือจากการทําขอทอสอบของนักเรียน 

6) จะตองสื่อสารใหครูเขาใจวาเวลาของผูบริหารนั้นมีคา ดังนั้นการประชุมครูจึงควร 
มีเฉพาะเทาท่ีจําเปน 

7) จะตองใชเวลาวางเขารวมกิจกรรมตางๆเพ่ือการพบปะสังสรรคกับคณะครูผูบริหาร 
สถานศึกษาบางคนพบวา เวลาท่ีโรงเรียนเลิกแลวหรือเวลาชวงเชากอนครูเขาหองเรียนเปนเวลาท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการพบปะสังสรรคกับครู 

8) ควรฝกฝนทักษะการเปนตัวของตัวเองโดยไมยอมอยูภายใตอิทธิพลของใครในเรื่อง 
การพบปะสังสรรคไมควรทําเพ่ือใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ การรูจักเลือกท่ีจะไมปฏิบัติตามใครคน
ใดคนหนึ่งนั้นเปนกลยุทธอยางหนึ่งของผูบริหาร แตก็ควรเลือกใชบางเปนบางครั้งดวยการพิจารณา
อยางสุขุมรอบคอบ 

9) ควรใชเวลาสวนหนึ่งในการอานหนังสือท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน ผูบริหารสถาน 
ศึกษาท่ีประสบความสําเร็จควรจะทําความคุนเคยกับผลงานของนักวิชาการท้ังหลายซ่ึงจะชวยให
เขาใจเนื้อหาและมโนทัศนทางวิชาการท่ีไดจากการอานหนังสือนั้นไดเปนอยางดี 

10) ควรปฏิบัติงานดานทักษะตางๆ ท่ีจําเปนในการเสริมสรางภาวะผูนําทางวิชาการ 
ใหมีคุณคาตอวิชาชีพ ทักษะท่ีสําคัญเหลานี้ไดแก การสังเกตการสอนในชั้นเรียน การนิเทศแบบคลินิก 
การบริหารเวลาและการสเริมสรางทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ถึงแมวาทักษะเหลานี้จะใชเวลา
มากในการพัฒนาก็ตามแตทักษะเหลานี้ ก็นับเปนทักษะท่ีจะชวยใหผูบริหารพัฒนาตนเองใหมี
ความสามารถในการเปนภาวะผูทางวิชาการได 
 กิตติมา ปรีดีดิลก (2545, หนา 5) กลาววา บทบาทสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาไดพัฒนาข้ึนมากในชวงระยะเวลาหลายปท่ีผานมา กลาวคือ ในสมัยนั้นเราจะพูด
ถึงบทบาทของผูบริหารในเรื่องเดิมๆ เชน เรื่องของบุคลากร เรื่องของนักเรียน เรื่องโรงเรียนกับชุมชน 
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การเงินและการจัดการ การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ความสัมพันธระหวางงานตางๆ โดยโยงสูบทบาทและหนาท่ีในการบริหารจัดการ รูปแบบตางๆ เชน 
การวางแผน การจัดองคการ การนําและควบคุม แตปจจุบันนี้ผูบริหารการศึกษาจะตองเพ่ิมการฝกฝน
ในเรื่องของภาวะผูนําการสอน (instructional leader) โดยมีผลการวิจัยการศึกษาผูบริหารโรงเรียน
ในรัฐอิลลินอยมากกวา 500 คน พบวา ผูบริหารท่ีจะประสบความสําเร็จในสมัยนี้ ควรทําหนาท่ีเปน
ผูนําทางการสอนดวย โดยมีความเขาใจและสามารถกระทําเก่ียวกับสิ่งตอไปนี้ 

1) ประเมินผลการทํางานของครู    
2) ตั้งความคาดหวังท่ีสูงเก่ียวกับนักเรียนและครู 
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3) เปนรูปแบบของความมีมาตรฐานวิชาชีพสูง 
4) จัดใหมีและดําเนินการเก่ียวกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของโรงเรียน 
5) คงความสัมพันธภายในเชิงบวกกับบุคลากรท้ังในและนอกโรงเรียน 
6) จัดสรางสภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัยและความมีระเบียบ 
7) พัฒนาแผนการพัฒนาโรงเรียน 
8) จัดใหมีระบบการสื่อสารภายในท่ีดี 
9) เขมงวดตอการคัดเลือกผูจะมาดํารงตําแหนงครู 

สรุปไดวา บทบาทสําคัญดานภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จะมีอิทธิพล
ตอคุณภาพการสอนของครู และนํามาซ่ึงความมีประสิทธิผลในโรงเรียน โดยเฉพาะภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกใหครูไดรับรูอยางชัดเจน นํามาซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียน ตลอดจนคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของภาวะผูนํา
ทางวิชาการท่ีจําเปนตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนในตัวเอง เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษาเปนสถานศึกษาท่ี
ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการตามวิสัยทัศน พันธพิจ และเปาหมายของโรงเรียน 
 2.2.5 องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  
           นักวิชาการหลายทานกําหนดองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 
ไวดังนี้  
 ฮาลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger and Murphy, 1985, pp. 217-247) ไดกําหนด
องคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนไว 3 ดานใหญๆ คือ การกําหนดภารกิจของ
โรงเรียน การจัดการดานการเรียนการสอนและการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน
ดังตอไปนี้   

1) การกําหนดภารกิจของโรงเรียน หมายถึง การกําหนดภารกิจงานภายในโรงเรียน 
จากขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบในสวนท่ีเก่ียวของกับงานวิชาการและการสรางความเขาใจในภารกิจ
ดังกลาว ใหผูเก่ียวของทราบ จําแนกเปน 2 ดาน คือ  

    (1) การกําหนดเปาหมายของโรงเรียนตองมีความชัดเจน ทีมงานทุกคนจะตองมี
สวนรวมกันในการกําหนดเปาหมาย และแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมท่ีสามารถวัดไดงายตอการ
นําไปสอนโดยเนนท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
      (2) การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน เปนการสื่อสารท่ีผูบริหารโรงเรียนจัดใหมี
ข้ึนเพ่ือใหครู ผูปกครอง และนักเรียนไดรับทราบโดยท่ัวกัน 
  2) การจัดการดานการเรียนการสอน เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับระบบการดูแล 
สงเสริมและสนับสนุนการสอนของครู การเรียนของนักเรียน และการประสานการจัดการเรียนการ
สอน จําแนกออกเปน 3 ดาน คือ  

  (1) การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน 
  (2) การประสานงานดานการใชหลักสูตร 
  (3) การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน  
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  3) การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน จําแนกเปน 6 ดาน คือ 
 (1) การควบคุมการใชเวลาในการสอน 
 (2) การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด 
 (3) กาจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับคร ู
 (4) การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 
 (5) การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ 
 (6) การจัดใหมีสิ่งท่ีสงเสริมสภาพการเรียนรู 

  แบมเบอรก และแอนดริวส (Bamburg and Andrews, 1990, Online) ไดศึกษาภาวะ
ผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผล พบวาประกอบดวยองคประกอบดังตอไปนี้ คือ 

1) วิสัยทัศน ตองเปนวิสัยทัศนท่ีชัดเจนและเนนความเปนเลิศทางวิชาการ 
2) การสื่อสารวิสัยทัศน เปนการสื่อสารเพ่ือเชื่อมโยงวิสัยทัศนใหกับบุคคลอ่ืนท่ีมี

สวนเก่ียวของไดรับทราบ เพ่ือการสนับสนุนวิสัยทัศนดังกลาว 
3) การเตรียมการ เปนการเตรียมการและเตรียมสิ่งตางๆ ท่ีจําเปน เชน วัสด ุอุปกรณ 

ขอมูลขาวสาร สิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือนําวิสัยทัศนดังกลาว  
4) การจัดการ เปนการจัดการเพ่ือใหวิสัยทัศนบังเกิดผลเปนจริง  

           แมคอีแวน (McEwan, 1998, p. 13) กลาวถึง ภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผลจะตอง
ประกอบดวยองคประกอบ 7 ดาน คือ  

1) การสถาปนาเปาหมายทางวิชาการท่ีชัดเจน 
2) การจัดการทีมงาน   
3) การสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
4) การสื่อสารพันธกิจและวิสัยทัศนของโรงเรียน 
5) การตั้งความคาดหวังท่ีสูงเก่ียวกับทีมงาน 
6) การพัฒนาครูใหเปนผูนํา  
7) การสรางและรักษาเจตคติท่ีดีของนักเรียน ทีมงานและผูปกครอง  

 วิษณุ จุลวรรณ (2547, หนา 94-95) ไดวิเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติจังหวัดสระบุรี สรุปจากการวิเคราะห
ขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ทําใหไดองคประกอบท่ีเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการ 8 ดาน คือ 

1) ดานการบริหารจัดการ เปนองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร 
ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนจะตองแสดงบทบาทฐานะผูนําในการบริหารจัดการเพ่ือผลสําเร็จของงานท่ี
เก่ียวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ 

2)  ดานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เปนองคประกอบหนึ่งของภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหาร ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนจะตองแสดงบทบาทการเปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีมีความเจริญอยาวงรวดเร็ว 
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3) ดานความสามารถ เปนองคประกอบหนึ่งของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร 
ท่ีจะสามารถนําการเปลี่ยนแปลงใหมๆ มาสูสถานศึกษา อันจะสงผลตอการยอมรับและการใหความ
รวมมืออยางม่ันใจของผูรวมงานในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

4) ดานบุคลิกภาพ เปนองคประกอบหนึ่งของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร ซ่ึง 
เปนสิ่งท่ีชวยเสริมสรางคุณสมบัติของผูนําทางวิชาการใหมีความเชื่อม่ันตนเองท่ีจะทําใหผูรวมงานเกิด
ศรัทธายอมรับและใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจนประสบผลสําเรจ็และสงผล
ตอคุณภาพของผูเรียนตามเปาหมายของสถานศึกษา 

5) ดานการนิเทศ เปนองคประกอบหนึ่งของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร ซ่ึง
ผูบริหารจะตองแสดงบทบาทฐานะผูนําในการเปนผูนิเทศและใหคําปรึกษาเพ่ือชวยเหลือแกครู 
อาจารยในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจหลักอันเปนปจจัยอิทธิพลท่ีสงผลตอความสําเร็จในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

6) ดานการวางแผน เปนองคประกอบหนึ่งของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนจะตองใหความสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะชวยทําใหมองเห็นภาพของโรงเรียนวาขณะนี้
เราอยู ณ จุดใด และเราความตองการท่ีจะพัฒนาไปในทิศทางใด เพ่ือเปนการกําหนดเปาหมายในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

7) ดานการอํานวยความสะดวก เปนองคประกอบหนึ่งของภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหาร ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนําทางวิชาการจะตองแสดงบทบาทในดานการอํานวย
ความสะดวกเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนทุกๆ ดาน ใหสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเปนไปดวยความสะดวกและเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  

8) ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เปนองคประกอบหนึ่งของภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหาร ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนจะตองแสดงบทบาทในการเสริมสรางบรรยากาศทาง
วิชาการเพ่ือสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูของโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 สรุปไดวา องคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาประกอบดวยภาวะ
ผูนําทางวิชาการ 5 ดาน ไดแก ภาวะผูนําทางวิชาการดานการบริหารจัดการ ภาวะผูนําทางวิชาการ
ดานความสามารถ ภาวะผูนําทางวิชาการดานการนิเทศ ภาวะผูนําทางวิชาการดานการวางแผนและ
ภาวะผูนําทางวิชาการดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  
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    2.2.6 แนวคิดภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  
  จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับทฤษฎภีาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา พบวา 

มีนักวิชาการหลายทานไดใหทฤษฎีท่ีแตกตางกัน  ดังนี้     
  ไครเซอร (Kaiser, 2000; อางถึงใน สมคิด สรอยน้ํา, 2547, หนา 56) กลาววา ความเปน

ผูนําทางวิชาการตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
1) ความรูความเขาใจในทฤษฎี ปรัชญาของหลักสูตรตางๆ ท่ีใชในโรงเรียน 
2) มีความรูความเขาใจในวิธีการสอนแบบตางๆ 
3) สนับสนุนใหครูใชนวัตกรรมการสอน 
4) เปนแบบอยางท่ีดีในเชิงวิชาการ 
5) สนับสนุนและสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียน 
6) สงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
7) นิเทศและกํากับใหการเรียนการสอนเปนไปตามแผนการสอนท่ีกําหนดไว 

แม็คอีแวนร (McEwan, 1998; อางถึงใน สมคิด สรอยน้ํา, 2547, หนา 60) ไดกําหนด
ข้ันตอนการเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 

1) จัดทําและนําวัตถุประสงคของการสอนไปใช 
2) ตองสามารถทํางานวิชาการกับครูได 
3) ตองสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศท่ีนําไปสูการเรียน 
4) สื่อสารเก่ียวกับวิสัยทัศน พันธกิจของโรงเรียน 
5) ตั้งความคาดหวังท่ีสูงแกครู 
6) พัฒนาการเปนผูนําของครู 
7) ตองคงสภาพเจตคติเชิงบวก 

สมคิด  สรอยน้ํา (2547, หนา 24) กลาววา บทบาทความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการ 
มีคุณลักษณะท่ีบงชี้ตอไปนี้  

1) การเปนผูมีความรูความเขาใจในทฤษฎีและปรัชญาในหลักสูตรกลุมตางๆ 
2) การตระหนักวาไมมีวิธีการสอนใดท่ีดีท่ีสุด 
3) การตระหนักถึงความสําคัญของหลักสูตร 
4) การพัฒนาความเปนมนุษย 
5) การเปนตัวแบบเชิงวิชาการ 
6) การพัฒนาผูเรียนใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
7) การจัดการใหเปนตามแผนการสอน 
8) การยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

กริกแมน (Glickman, 1995, p. 62) ไดสรุปผลภาวะความเปนผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา จากงานวิจัยเก่ียวกับผูนําทางวิชาการท่ีประสบผลสําเร็จไว 2 หมวด ดังนี้  

1) พ้ืนฐานความรู 
    (1) โรงเรียนท่ีจะประสบผลสําเร็จ 

(2) ศิลปะการพูด 
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(3) ปรัชญาและความเชื่อทางการศึกษา 
(4) การพัฒนาการบริหาร 
(5) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 
(6) ทฤษฎีหลักสูตร 

  2) ภาระหนาท่ี 
      (1) การอํานวยการและการประเมินการสอน 
      (2) การพัฒนาผูรวมงาน 
      (3) การพัฒนาหลักสูตร 
      (4) การพัฒนากลุม 
        (5) วิจัยปฏิบัติการ 
      (6) การคงอยูของบรรยากาศเชิงบวก 
      (7) คณะกรรมการโรงเรียน 
 เมอรฟ (Murphy, 1999, p. 17) กลาววา ความสําคัญของภาวะความเปนผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา ใหความสําคัญในเรื่องของหลักสูตรเหมือนกับการสอน ในการบริหารงาน
ดานการศึกษา ชี้ใหเห็นความสําคัญของหลักการบริหารท่ียึดเอาหลักสูตรเปนแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) จํานวนของเนื้อหา 
(2) การจัดเนื้อหา 
(3) การจัดเรียงลําดับเนื้อหา 
(4) ความชัดเจนและความลึกซ้ึงของเนื้อหา 
(5) ความหลากหลายของวิธีการใหความรู 
(6) การบานหรืองานท่ีมอบหมาย 
(7) การวางแผนแนวปฏิบัติของหลักสูตร 
(8) คุณภาพของจุดประสงค 

เซลล (Chell, 1995, p. 56) กลาววา หนาท่ีรับผิดชอบของอาจารยใหญมีภาระหนาท่ีอยู 3 
ประการ (3P’s) ดังนี้ 

(1) หนาท่ีเก่ียวกับประชาชน  
(2) หนาท่ีเก่ียวกับการวางแผน  
(3) หนาท่ีเก่ียวกับการวางตัวท่ีเหมาะสม  

เดวิส และโทมัส (David & Thomas, 1989, p. 21) กลาววา ความเปนผูนําทางวิชาการ 
เปนบทบาทสําคัญของผูบริหารท่ีจะทําใหกิจกรรมดานการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ  
   ผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ บริหารงานวิชาการของโรงเรียนประสบผลสําเร็จเปนท่ีพึงพอใจ
นั้นจะมีคุณลักษณะโดดเดนเฉพาะอยูหลายประการ ดังนี้ 

1) มีวิสัยทัศน มองทะลุปรุโปรง ในเรื่องการพัฒนาโรงเรียน และกระตุนใหผูรวมงาน 
ตระหนักถึงวิสัยทัศน 
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2) เปนผูนําท่ีไดรับความคาดหวังสูง ท้ังดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
และการปฏิบัติงานของบุคลากร สังเกตการณสอนในหองเรียนหรือมอบหมายใหครูดําเนินการแทน 
ใหคําแนะนําเชิงบวก สะทอนความคิดเพ่ือปรับปรุงการสอน 

3) กระตุนใหครูใชเวลาในการสอนใหมีประโยชนสูงสุด 
4) ชวยขจัดสิ่งรบกวนในการสอนใหหมดไป 
5) เนนการใชสื่อและพัฒนาบุคลากรใหคิดและผลิตสื่ออยางสรางสรรค 
6) กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานบุคลากร  
7) เอาใจใสผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือประโยชนตอการวาง 

แผนการสอน 
 เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, pp. 165-273) ไดกําหนดภาวะผูนําทางวิชาการ เปนบทบาท
หนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนไว 5 ประการ ไดแก   

1) มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร  
2) การประเมินผลนักเรียน   
3) การจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  
4) การประเมินผลการสอนของครู 
5) การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของครู  

ดังรายละเอียด ตอไปนี้  
1) มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร งานท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร

ผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงการมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในการเปนผูนําเชิง
สรางสรรค การสรางหลักสูตรใหมๆ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เนื้อหาในหลักสูตรและการสอนเปนสิ่ง
ท่ีตองเกิดข้ึนอยางตอเนื่องกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยตองมีการพัฒนาหลักสูตรในระดับ
โรงเรียนใหเหมาะสมตามคานิยมและความเชื่อในสังคม โดยยึดนโยบายของรัฐ และใหทองถ่ินมีสวน
รวมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร มี 3 ประการ คือ 
พฤติกรรมทางสังคม การพัฒนาการทางสังคม และลัทธิความเชื่อทางประเพณี หนาท่ีพ้ืนฐานหลักของ
โรงเรียน คือ การใหบริการ โดยมีเปาหมายอยูท่ีความตองการของนักเรียน ชุมชนและสังคม โรงเรียน
ตองตระหนักถึงสภาพแวดลอม การเกิดข้ึนของเทคโนโลยีใหมๆ โครงสรางทางสังคมใหมๆ และ
คานิยมใหมๆ ท่ีถูกพัฒนาข้ึนแลวจัดเตรียมใหมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใชความคิด
ริเริ่มสรางสรรคภายใตความรวมมือจากกลุมบุคคลและองคการ ผูบริหารสถานศึกษากับหลักสูตรการ
สอนตองบริหารใหถูกทิศทางตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและพึงตระหนักวาไมมีหลักสูตรและวิธีการ
สอนใดดีท่ีสุดท่ีจะนําไปใชไดกับทุกคน ทุกสถานการณหรือทุกจุดมุงหมาย ผูบริหารสถานศึกษาตอง
เปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง เปนผูอํานวยความสะดวก เปนผูใชอํานาจรวมและเปนนักนวัตกรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะท่ีแนวโนมการบริหารหลักสูตรและการสอนแบบยึดโรงเรียนเปนพ้ืนฐาน 
ผูบริหารตองเก่ียวของและมีความรับผิดชอบตองานดานหลักสูตรมากข้ึนในฐานะการเปนผูนําในดาน
การสรางหลักสูตรใหมๆ ในทองถ่ิน ในการบริหารหลักสูตรและการสอน ผูบริหารตองมีวิสัยทัศน         
มีภาวะผูนําในทฤษฎีและปรัชญาของหลักสูตร มีความตระหนักถึงกลุมเปาหมายทางการศึกษาของ
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โรงเรียน ผูบริหารตองแสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศนท่ีเปนระบบและชัดเจนของโรงเรียน หลักสูตรจึงเปน
องคประกอบท่ีจะชวยใหเปาหมายขององคการบรรลุผล 
 ในบริบททางการศึกษาของไทย จากการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาครั้งยิ่งใหญของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81 ไดกําหนดใหมีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษา
แหงชาติ ข้ึน เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและการสอนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก                 
จึงทําใหเกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงมาตราตางๆ ท่ีมีการบัญญัติไวนั้นมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษาในมาตรา 22–29 ครูตองสรางหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให
หลักสูตรสอดคลองกับความตองการของสังคมและสภาพปญหาในทองถ่ิน ดังนั้น การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาจึงเปนภารกิจสําคัญท่ีผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงในดานหลักสูตร
เพราะเด็กวัยเรียนประถมศึกษาจะลดลง มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการศึกษา ทําใหการจัดการศึกษา
ไดอยางกวางขวาง ท่ัวถึงสอดคลองกับความตองการและความจําเปนเพาะบุคคล หลักสูตรการศึกษา
ของชาติถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย เพ่ือสรางคนไทยใหเปน
คนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพ พรอมท่ีจะใหความรวมมือและแขงขันบนเวทีโลกอยาง
สรางสรรค ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2551 กําหนดใหจัดทําหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานข้ึนเปนหลักสูตรแกนกลางและใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดทําสาระของหลักสูตร ในสวนท่ี
เก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคมภูมิปญญาทองถ่ิน ดังนี้   

1) การบริหารหลักสูตร 
   ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีบทบาทดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตรแกนกลางอยางชัดเจน ต้ังแตหลักการ 
จุดมุงหมาย โครงสราง สาระการเรียนรู การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดเวลาเรียน การจัดการ
เรียนรู สื่อการเรียนรูและการวัดผลประเมินผล 

(2) ชี้แจงทําความเขาใจกับคณะครูใหตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน
ของหลักสูตรอยางชัดเจนในหลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง สาระการเรียนรู การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดเวลาเรียน การจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรูและการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 
จัดใหความรูเรื่องหลักสูตรอยางกระจางและวิธีการนําไปสูการปฏิบัติจริงในระดับหองเรียน 

(3) จัดหาเอกสารหลักสูตรใหพอเพียงตอการใชในโรงเรียน 
(4) วางแผนรวมกับครูในการนําหลักสูตรไปใชใหเหมาะสมกับผูเรียน 
(5) นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย

ของหลักสูตร 
(6) สงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย

เลือกใชกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย สอดคลองกับธรรมชาติ สาระการเรียนรูและเหมาะสมกับ
ผูเรียน รวมท้ังสงเสริมการใชแหลงเรียนรูและการวิจัยในชั้นเรียน 

(7) ติดตาม ควบคุม กํากับ ประเมินผล และการดําเนินการแกปญหาท่ีเกิดจาก
การใชหลักสูตร ท้ังในตัวผูสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน นอกนี้จากจะตองพัฒนาตนเอง และ
ครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชหลักสูตรอยูเสมอ 
 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

                                                          36 
 

  2) แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
      แนวทางการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543, 
หนา 6-18) กําหนดไว ดังนี้    

(1) การเตรียมความพรอม เปนภารกิจท่ีสําคัญท่ีจะตองดําเนินการกอนการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาในการเตรียมความพรอมหลายๆ ดาน ไดแก การสรางความตระหนักให
ผูเก่ียวของเห็นความสําคัญและยอมรับ การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจหลักสูตร การใช
หลักสูตร การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาตามระเบียบและความ
จําเปน การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศและการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

(2) การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย ผูบริหารสถานศึกษาตองมองอนาคต
วาโลกและสังคมรอบๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร สถานศึกษาจะตองปรับตัว ปรับหลักสูตรอยางไร 
การกําหนดวิสัยทัศนจึงกระทําโดยอาศัยการรวมมือจากชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายตามความ
เหมาะสม เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามความตองการของสังคม 

(3) การจัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา จากการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจและ
เปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด สถานศึกษาจะตองจัดทําโครงสรางหลักสูตรซ่ึงกําหนดสาระการเรียนรู 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายวิชา หนวยการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและเวลาเรียนไวอยางชัดเจน 
เพ่ือสถานศึกษาจะนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

(4) การจัดทําสาระของหลักสูตร ประกอบดวย 
ก. การกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายปหรือรายภาค 
ข. กําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค 
ค. กําหนดเวลาและจํานวนหนวยกิจ 
ง. คําอธิบายรายวิชา 
จ. จัดทําหนวยการเรียนรู  
ฉ. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

(5) การออกแบบการเรียนรู ประกอบดวย 
ก. การจัดการเรียนการสอน 
ข. สื่อการเรียนรู  
ค. การวัดผลและประเมินผล 

(6) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย 
ก. กิจกรรมแนะแนว 
ข. กิจกรรมนักเรียน ไดแก กิจกรรมตามความสนใจและกิจกรรมลูกเสือ 

(7) กําหนดรูปแบบ วิธีการ เกณฑการตัดสิน เอกสารหลักฐานการศึกษาจัดวาเปน 
หนาท่ีสําคัญอยางหนึ่งของสถานศึกษาตองมีความเขาใจอยางลึกซ้ึง 

(8) พัฒนาระบบการสงเสริมสนับสนุน ไดแก การพัฒนากระบวนการแนะแนว
พัฒนาแหลงการเรียนรู สงเสริมการวิจัย สงเสริมเครือขายวิชาการ   
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สรุปไดวา มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร หมายถึง ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองศึกษา และทําความเขาใจหลักสูตรอยางชัดเจนตั้งแต การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ
เปาหมาย การจัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําสาระของหลักสูตร การออกแบบการ
เรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดเวลาเรียน การจัดการเรียนรู สื่อ
การเรียนรู และการวัดผลประเมินผล ชี้แจงทําความเขาใจกับคณะครูใหตระหนักถึงความสําคัญและ
ความจําเปนของหลักสูตร และวิธีการนําไปสูการปฏิบัติจริงในระดับหองเรียน จัดหาเอกสารหลักสูตร
ใหพอเพียงตอการใชงานในโรงเรียน วางแผนรวมกับครูในการนําหลักสูตรไปใชใหเหมาะสมกับผูเรียน 
นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเลือกใชกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายสอดคลองกับสาระการเรียนรูและ
เหมาะสมกับผูเรียน ติดตามควบคุมกํากับประเมินผลและดําเนินการแกปญหาท่ีเกิดจากการใช
หลักสูตร อีกท้ังผูบริหารมีแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาการเตรียมความพรอมการจัดทํา
ระบบขอมูลสารสนเทศในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ดวยการพัฒนากระบวนการแนะแนว พัฒนา
แหลงการเรียนรู สงเสริมการวิจัยและสงเสริมเครือขายทางวิชาการ    

 

2) การประเมินผลนักเรียน  
            เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, p. 207) ไดกลาวถึง การประเมินผลนักเรียนทุกคน

วาจะตองประเมินใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐขอกําหนดในหลักสูตรวิธีการประเมินผลงานนักเรียน
มีหลายรูปแบบซ่ึงข้ึนอยูกับบุคลิกลักษณะของนักเรียนและความสนใจสวนบุคคลการประเมินผล
นักเรียนนั้นไดมาจากกิจกรรมตางๆ เชน การทดสอบการรายงาน โครงงาน และงานท่ีไดรับมอบหมาย
เพ่ือใชรวบรวมประมวลผลตีคานักเรียนจากงานแลวใหคําแนะนําเก่ียวกับความกาวหนาในการเรียนรู
ของนักเรียนรายงานผูปกครองและผูท่ีมีสวนเก่ียวของซ่ึงมีความจําเปนตองรูถึงพัฒนาการของนักเรียน 

   การวัดผล เปนกระบวนการท่ีไดมาซ่ึงตัวเลข จํานวน หรือปริมาณใดปริมาณหนึ่ง  
โดยอาศัยเครื่องมือหรือวิธีการตางๆ เชน การสังเกต การตรวจผลงาน การสอบถามหรือการสัมภาษณ
และการใชแบบสอบถาม 

   การประเมินผล เปนกระบวนการท่ีนําเอาผลท่ีไดจากการวัดผลมาพิจารณาเปรียบ 
เทียบกับเกณฑมาตรฐานอยางใดอยางหนึ่งแลวตัดสินคุณคาออกมาวา สูง ต่ํา มากกวาเกณฑ หรือ เกง 
ออน ปานกลาง การประเมินผลนั้นเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนหลังการวัดผล 

(1)  ความสําคัญของการวัดและประเมินผล   
                 กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 2) การวัดและประเมินผลการเรียนรูของ

ผูเรียนตองอยูบนจุดมุงหมายพ้ืนฐานสองประการ ประการแรก คือ การวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา
ผูเรียน โดยเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลการเรียนและการเรียนรูของผูเรียนในระหวางการเรียน   
การสอนอยางตอเนื่อง บันทึก วิเคราะหแปลความหมายขอมูล แลวนํามาใชในการสงเสริมหรือ
ปรับปรุงแกไขการเรยีนรูของผูเรียนและการสอนของครูการวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเปนเรื่อง
ท่ีสัมพันธกัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การประเมินระหวาง      
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเชนนี้เปนการวัดและประเมินผลยอยท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนทุก
วัน เปนการประเมินเพ่ือใหรูจุดเดน จุดท่ีตองปรับปรุง จึงเปนขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนาในการเก็บ
ขอมูล ผูสอนตองใชวิธีการและเครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลาย เชน การสังเกต การซักถาม     
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การระดมความคิดเห็นเพ่ือใหไดมติขอสรุปของประเด็นท่ีกําหนด การใชแฟมสะสมงาน การใชภาระ
งานท่ีเนนการปฏิบัติการประเมินความรูเดิม การใหผูเรียนประเมินตนเอง การใหเพ่ือนประเมินเพ่ือน 
และการใชเกณฑการใหคะแนน สิ่งสําคัญท่ีสุดในการประเมินเพ่ือพัฒนา คือ การใหขอมูลยอนกลับแก
ผูเรียนในลักษณะคําแนะนําท่ีเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมทําใหการเรียนรูพอกพูน แกไข
ความคิดความเขาใจเดิมท่ีไมถูกตองตลอดจนการใหผูเรียนสามารถตั้งเปาหมายและพัฒนาตนได อีก
ท้ังการวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน เปนการประเมินสรุปผลการเรียนรู ซ่ึงมีหลายระดับ 
ไดแก เม่ือเรียนจบหนวยการเรียน จบรายวิชาเพ่ือตัดสินใหคะแนนหรือใหระดับผลการเรียน ใหการ
รับรองความรูความสามารถของผูเรียนวาผานรายวิชาหรือไม ควรไดรับการเลื่อนชั้นหรือไม หรือ
สามารถจบหลักสูตรหรือไม ในการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนท่ีดีตองใหโอกาสผูเรียนแสดงความรู
ความสามารถดวยวิธีการท่ีหลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพ้ืนฐานของเกณฑผลการปฏิบัติมากกวา
ใชเปรียบเทียบระหวางผูเรียนหลักการวัดและประเมินผลงานนักเรียน  

(2) หลักการวัดและประเมินผลงานนักเรียน 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545, หนา 129) กําหนด

หลักปฏิบัติและอธิบายเก่ียวกับการวัดและประเมินผลไววา การวัดและการประเมินผลการเรียนเปน
องคประกอบสําคัญท่ีจะชวยใหการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปน
กระบวนการท่ีตรวจสอบวา นักเรียนไดถึงจุดหมายปลายทางตามท่ีหลักสูตรตองการหรือไมเพียงใด 
ผลจากการวัดจะเปนขอมูลท่ีชวยใหครูผูสอนไดนําไปพิจารณาหาวิธีการแกไขขอบกพรองและจุดออน
ในดานตางๆ ไดซ่ึงการปฏิบัติเก่ียวกับการวัดและประเมินผลมีหลักการ ดังนี้ 

ก. การประเมินผลกอนเรียน เปนการประเมินเพ่ือตรวจสอบความพรอมของ
ผูเรียนวามีความรูพ้ืนฐานมากนอยเพียงใด นักเรียนมีความสามารถในเรื่องใด ควรท่ีจะเริ่มตนเรียนท่ี
จุดใด  

ข. การประเมินผลระหวางการเรียนการสอน มีการดําเนินการ 2 ลักษณะ คือ 
การประเมินความกาวหนาในการเรียนและประเมินขอบกพรองเพ่ือแกไข 

ค. การประเมินผลหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน เปนการประเมินเพ่ือสรุป
และตัดสินความรู ความสามารถของผูเรียนและเพ่ือตัดสินระดับผลสัมฤทธิ์ และประเมินเม่ือสิ้นสุด
การเรียนการสอนในแตละชวงชั้น ตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

ง. การประเมินคุณธรรม จริยธรรม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค มีแนวทาง
ในการประเมิน ดังนี้ 

ก) ประเมินทุกครั้งเม่ือมีการเรียนการสอน โดยการสังเกตพฤติกรรมผูเรียน 
เปนรายบุคคลเพ่ือตรวจสอบขอบกพรองสําหรับหาแนวทางแกไข 

ข) ครูทุกคนประชุมรวมกันสรุปผลการประเมินพฤติกรรมผูเรียนภาคเรียนท่ี 
ละ 1 ครั้ง และรายงานผลใหผูปกครองทราบ 

        ในการประเมินผลงานนักเรียนท่ีเปนการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแนว
ทางการจัดการศึกษาประกอบดวย 2 สวน คือ  
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สวนท่ี 1 การประเมินเนื้อหาสาระความรูและทักษะในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร 
สวนท่ี 2 การประเมินพัฒนาการดานคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของผูเรียน 
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2551, หนา 11-13) ไดกําหนด 

หลักในการวัดและประเมินผล ดังนี้        
ก. การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู ผูสอนวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูผูเรียนเปนรายวิชาตามตัวชี้วัดในรายวิชาพ้ืนฐานและตามผลการเรียนรูใน
รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีกําหนดในหนวยการเรียนรูผูสอนใชวิธีการท่ีหลากหลายจากแหลงขอมูลหลายๆ 
แหลงเพ่ือใหไดผลการประเมินท่ีสะทอนความรูความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียน โดยวัดและประเมิน
การเรียนรูอยางตอเนื่องไปพรอมกับการจัดการเรียนการสอน สังเกตพัฒนาการและความประพฤติ
ของผูเรียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม ผูสอนควรเนนการประเมินตามสภาพจริง 
เชน การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน หรือการประเมินจากแฟมสะสมงาน ฯลฯ 
ควบคูไปกับการใชการทดสอบแบบตางๆ อยางสมดุล ตองใหความสําคัญกับการประเมินระหวางเรียน
มากกวาการประเมินปลายป/ปลายภาคและใชเปนขอมูลเพ่ือประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบ
การศึกษาระดับตางๆ การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใชระบบผานและไมผาน
โดยกําหนดเกณฑการตัดสินผานแตละรายวิชาท่ีรอยละ 50 จากนั้นจึงใหระดับผลการเรียนท่ีผานเปน
ระบบตางๆ ตามท่ีสถานศึกษากําหนด ดังนี้    

4     หมายถึง  ดีเยี่ยม      โดยใชคะแนนตั้งแต  80-100 
3.5   หมายถึง  ดี           โดยใชคะแนนตั้งแต  75-79 
3  หมายถึง  ดี     โดยใชคะแนนตั้งแต  70-74 
2.5   หมายถึง  พอใช     โดยใชคะแนนตั้งแต  65-69 
2  หมายถึง  พอใช     โดยใชคะแนนตั้งแต  60-64 
1.5 หมายถึง  ผาน     โดยใชคะแนนตั้งแต  55-59 
1  หมายถึง  ผาน     โดยใชคะแนนตั้งแต  50-54 
0 หมายถึง  ไมผาน     โดยใชคะแนนตั้งแต  0-49   

          ข. การประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียน เปนการประเมินศักยภาพของ
ผูเรียนในการอานหนังสือ เอกสารและสื่อตางๆ เพ่ือหาความรูเพ่ิมพูนประสบการณความสุนทรียและ
ประยุกตใชแลวนําเนื้อหาสาระท่ีอานมาคิดวิเคราะหนําไปสูการแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห
สรางสรรคการแกปญหาในเรื่องตางๆ และถายทอดความคิดนั้นดวยการเขียนท่ีมีสํานวนภาษาถูกตอง 
มีเหตุผลและลําดับข้ันตอนในการนําเสนอ สามารถสรางความเขาใจแกผูอานไดอยางชัดเจนตามระดับ
ความสามารถในแตละระดับชั้น กรณีผูเรียนมีความบกพรองในกระบวนการดานการเห็นหรือท่ี
เก่ียวของทําใหเปนอุปสรรคตอการอาน สถานศึกษาสามารถปรับวิธีการประเมินใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนกลุมเปาหมายนั้น ในการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน สถานศึกษาตองดําเนินการ
อยางตอเนื่องและสรุปผลเปนรายป/รายภาคเพ่ือวินิจฉัยและใชเปนขอมูลในการพัฒนาผูเรียนและ
ประเมินการเลื่อนชั้นตลอดจนการจบการศึกษาระดับตางๆ โดยกําหนดเกณฑการตัดสิน ดังนี้  
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 ดีเยี่ยม    ระดับ 3    มีพฤติกรรมสูงกวาเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 
 ดี          ระดับ 2    มีพฤติกรรมตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 
 ผานเกณฑ      ระดับ 1    มีพฤติกรรมบางประการท่ีตองปรับปรุง 
 ไมผานเกณฑ ระดับ 0    มีพฤติกรรมตองปรับปรุงซอมเสริม 
                  ค. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนการประเมินคุณลักษณะ       
ท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียนอันเปนคุณลักษณะท่ีสังคมตองการในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
จิตสํานึก สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค๘ 
คุณลักษณะ ในการประเมินใหประเมินแตละคุณลักษณะแลวรวบรวมผลการประเมินจากผูประเมิน
ทุกฝายและแหลงขอมูลหลายแหลงเพ่ือใหไดขอมูลนํามาสูการสรุปผลเปนรายป/รายภาค และใชเปน
ขอมูลเพ่ือประเมินการเลื่อนชั้นและการจบการศึกษาระดับตางๆ โดยกําหนดเกณฑการตัดสิน ดังนี้  
 ดีเยี่ยม    ระดับ 3    มีพฤติกรรมสูงกวาเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 
 ดี          ระดับ 2    มีพฤติกรรมตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 
 ผานเกณฑ      ระดับ 1    มีพฤติกรรมบางประการท่ีตองปรับปรุง 
 ไมผานเกณฑ ระดับ 0    มีพฤติกรรมตองปรับปรุงซอมเสริม 
           ง. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและ
ผลงานของผูเรียนและเวลาในการเขารวมกิจกรรมตามเกณฑท่ีกําหนดไวในแตละกิจกรรมและใชเปน
ขอมูลประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับตางๆ กิจกรรมนักเรียน ไดแก ลูกเสือ
เนตรนารียุวกาชาด  บําเพ็ญประโยชนและนักศึกษาวิชาทหาร ชุมนุม/ชมรม ใหใชตัวอักษรแสดงผล
การประเมิน ดังนี้  

       “ผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน
ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด รอยละ 80 ข้ึนไป 
                 “มผ”หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน 
ไมเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด   

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู สถานศึกษาตองดําเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน, 2551, หนา 33)  ดังนี้     

ก. สถานศึกษาตองดําเนินการวัดและประเมินผลใหครบองคประกอบท้ัง  4  ดาน 
ตามแนวทางและวิธีการของการวัดและประเมินผลแตละองคประกอบและกําหนดเอกสารบันทึกผล
การประเมินใหสอดคลองกับแนวทางการวัดและประเมินผล  

        ข. ใหครูผูสอนนําผลการประเมินแตละองคประกอบบันทึกลงในเอกสาร
บันทึกผลการประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนดและนําเสนอผูบริหารโรงเรียน 

        ค. ผูบริหารโรงเรียนเปนผูอนุมัติผลการประเมิน 
        ง. ใหมีการรายงานความกาวหนาผลการพัฒนาองคประกอบท้ัง 4 ดาน ให

ผูปกครองทราบเปนระยะๆ และรายงานสรุปผลการเรียนปลายป/ปลายภาค 
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        จ. ผูบริหารโรงเรียนตองกําหนดวิธีการและมอบหมายผูรับผิดชอบ ปรับปรุง 
พัฒนาผูเรียนท่ีไดผลการเรียนซํ้ารายวิชาหรือซํ้าชั้น  

        ฉ. สถานศึกษากําหนดแนวทางในการกํากับ ติดตามการบันทึกผลการ
ประเมินในเอกสารหลักฐานการศึกษา ท้ังแบบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดและแบบท่ีสถานศึกษา
กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลองคประกอบท้ัง ๔ ดาน ไดแก ดานการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู ดานการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียน ดานการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคและดานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สรุปไดวา การประเมินผลนักเรียน หมายถึง การดําเนินการวัดผลและประเมินผล
นักเรียนเปนไปตามมาตรฐาน โดยผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดนโยบายท่ัวไป สงเสริมครูใหมี
ความรูความเขาใจในระเบียบการวัด และใหมีการวัดผลตามระเบียบและเกณฑท่ีกําหนด ใหครูมีสวน
รวมวางแผนเก่ียวกับการประเมินผลนักเรียน สงเสริมครูใหมีความรูในการประเมินผลงานนักเรียน    
จัดการกํากับดูแลใหครูวัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง ชวยเหลือสนับสนุนครูในการพัฒนา
เทคนิคการประเมิน และสรางเครื่องมือวัดผล ประเมินผล กระตุนใหครู นักเรียน ไดประเมินผลงาน
ตนเอง และประเมินผลการดําเนินการในชั้นเรียน กระตุนใหครูนําผลการประเมินไปปรับปรุงเทคนิค
การประเมินผลนักเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอน ติดตาม ตรวจสอบเอกสารประเมินผลอยาง
สมํ่าเสมอและรายงานผลการประเมินความกาวหนาของนักเรียนแกผูปกครองทราบเปนรายภาค    

3) การจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  
 

ในการจัดการศึกษาผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรูความเขาใจในหลักการของ   
การบริการใหกับนักเรียนท่ีดอยโอกาส เพ่ือใหเด็กเหลานั้นไดมีพัฒนาการไดเต็มตามศักยภาพท่ีเขา
ควรไดรับ 

(1) แนวคิดหลักการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
       มีหลักการเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ดังนี้ 
       พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ไดกําหนดหนาท่ี

ของผูจัดการศึกษาวา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ์และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาอยางท่ัวถึง แตมี
เด็กบางคนขาดโอกาสท่ีจะไดรับการศึกษาและพัฒนาตนเองตามความสามารถ สงผลใหเกิดปญหา
ดานสังคม เศรษฐกิจและการศึกษา รัฐบาลเห็นความสําคัญในการพัฒนาเด็กทุกคน โดยไมคํานึงถึง
ความแตกตางของรางกาย สติปญญา สังคม อารมณ ภาษาและสภาพอ่ืนใด จึงมีนยาบายในการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพใหกับเด็กทุกคนอยางเทาเทียมกัน จึงเปนหนาท่ีของสถานศึกษาท่ีตอง
เตรียมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษใหไดรับการเรียนรูอยางเหมาะสมกับสภาพ
รางกาย จิตใจ และความสามารถใหเด็กทุกคนไดรับประโยชนเต็มท่ี  
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545, หนา 90) กลาววา 
เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ หมายถึง เด็กท่ีไมอาจไดรับผลประโยชนจากการศึกษาเทากับเด็กปกติและ
มีความตองการทางการศึกษาแตกตางไปจากเด็กปกติ ซ่ึงไดแบงประเภทของเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษไว 10 ประการ คือ เด็กท่ีมีความบกพรองทางการมองเห็น เด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
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เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา เด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว เด็กท่ีมี
ความบกพรองทางการเรียนรู เด็กท่ีมีความบกพรองทางพฤติกรรม เด็กท่ีมีความบกพรองซํ้าซอน 
เด็กออทิสติกและเด็กปญญาเลิศ  

(2) ข้ันตอนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
   สําหรับข้ันตอนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษนั้น  

เซยฟารท (Seyfarth, 1999, p. 215) ไดกลาวไว ดังนี้  
                             ก. กําหนดประเภทเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและดําเนินการสืบคนหาเด็ก 
                             ข. รวบรวมขอมูลนักเรียนเพ่ือจัดเปนพวกๆตามความพิการ 
                             ค. จดัแยกเด็กตามประเภท  
                             ง. วางแผนการ เตรียมทีมงาน คณะกรรมการและผูปกครอง เพ่ือวางแผนการ               
จัดการศึกษาตามประเภทของเด็ก 
                             จ. กําหนดสถานท่ี หองเรียน และรูปแบบการสอน 
                             ฉ. ทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุง 
                             ช. ทบทวน ตรวจสอบ อยางนอย 3 ครั้งตอป เพ่ือเปนการปรับปรุงแผนงาน  
                        (3) รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

    การจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในสถานศึกษานั้นรัฐได
กําหนดรูปแบบการเรียนรวมไวหลายลักษณะ ดังนี้   
                            ก. เรียนรวมในชั้นปกติ ใหเด็กไดเรียนรวมกับเด็กปกติในชั้นเดียวกัน 
                            ข. เรียนรวมในชั้นปกติและมีครูการศึกษาพิเศษใหคําแนะนําปรึกษาใหกับครู
ประจําชั้น 
                            ค. เรียนรวมในชั้นปกติและรับบริการเวียนสอนจากครูการศึกษาพิเศษ 

                       ง. เรียนรวมในชั้นปกติและรับบริการสอนจากครูเสริมวิชาการโดยจัดเด็กเขา 
เรียนกับครูเสริมวิชาการ คือ ครูการศึกษาพิเศษท่ีอยูหองเสริมวิชาการใหกับนักเรียนท่ีมีความตองการ
พิเศษ 

             จ. ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติและเรียนรวมบางเวลา เปนการจัดเด็กท่ีมีความ 
ตองการพิเศษในชั้นเดียวกันกลุมเล็กๆ และใหเด็กไดเรียนรวมกับเด็กปกติเปนบางวิชา เชน พลศึกษา 
ศิลปะ คนตรีหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรอ่ืนๆ  
                            ฉ. ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ เปนการจัดเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในชั้น
เดียวกันตลอดเวลา มีครูประจําวิชาและประจําชั้น  

 

 สรุปไดวา การจัดการโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ หมายถึง ผูบริหาร
สถานศึกษามีการเตรียมบุคลากร อบรมครู ตลอดจนจัดหลักสูตร จัดประสบการณในการเรียนการ
สอนใหเหมาะสม คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใหสามารถพัฒนาตนเองไปใหมากท่ีสุด  
จัดการเรียนรวมใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดมีโอกาสเรียนรวมกับเด็กปกติ ซ่ึงจะชวยใหเด็กไดมี
ความเขาใจซ่ึงกันและกันเปนพ้ืนฐานสําคัญใหบุคคลเหลานี้สามารถดํารงชีพรวมกันกับคนอ่ืนๆ       
ในสังคมไดอยางมีความสุข 
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4) การประเมินผลการสอนของครู 
 เซยฟารท (Seyfarth, 1999, p. 236) ไดกลาววา การประเมินผลการสอนของครูนั้นมี
จุดประสงคเพ่ือสรางขีดความสามารถ รวมท้ังการพัฒนาและปรับปรุงองคความรูใหดีข้ึนเนื่องจาก
ครูผูสอนเปนสื่อกลางระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการนําเอาแผนงานจากผูบริหาร
ไปปฏิบัติ ท้ังเปนผูท่ีมีความสามารถในการสรางเง่ือนไขท่ีสะดวกใหกับผูบริหารเพ่ือการรวบรวมขอมูล
และการเก็บสภาพปญหาตางๆ ท้ังนี้ผูบริหารในฐานะท่ีเปนตัวแทนอันสําคัญในการตรวจสอบผลการ
ปฏบิัติงานวาเกิดผลสัมฤทธิ์มากนอยเพียงใดแลวใหขอมูลยอนกลับเพ่ือนําไปใชปรับปรุงแกไข พัฒนา
ประสิทธิภาพในงานดานการสอนใหดียิ่งข้ึนดวยการศึกษาจุดแข็ง จุดออน กําหนดจุดมุงหมายของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงาน กําหนดรูปแบบ และมิติลักษณะของ
งานท่ีจะประเมินกําหนดตัวผูประเมิน และอบรมผูประเมินใหเกิดความเขาใจการรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลการอภิปรายผลการประเมินรวมกับผูถูกประเมินดวยการใหคําชมเชยในการทํางานท่ี
ถูกตองหรือขอชี้แนะหากผลของการปฏิบัติงานไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดและมีการกําหนด
เปาหมายการปฏิบัติงานในอนาคตเพ่ือพัฒนาผูเรียนมากยิ่งข้ึน  
 การประเมินผลการสอนของครูเปนกระบวนการเก็บขอมูลเก่ียวกับการสอนของครูท่ีได
ปฏิบัติไปแลว นํามาใชพิจารณาวาบรรลุจุดหมายหรือไม มากนอยเพียงใด แลวใหขอมูลยอนกลับเพ่ือ
ใชปรับปรุงแกไข พัฒนาประสิทธิภาพในงานดานการสอนใหดียิ่งข้ึน 

   (1) วัตถุประสงคในการประเมินผลการสอนของครู 
       การประเมินผลการสอนของครู เปนอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของผูบริหาร

สถานศึกษาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจะมีประโยชน คือ เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพของงานและเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ ท้ังนี้เพ่ือเปนประโยชนในการนํามาพิจารณา
การปฏิบัติงาน การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน 

   (2) บทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาในการประเมินผลการสอนของครู 
       ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําทางวิชาการควรดําเนินบทบาท ดังนี้ 

ก.  สังเกตการณสอนอยูเสมอ  
ข.  ชี้แจงถึงจุดเดนและจุดดอยท่ีครูผูสอนตองพัฒนา 
ค. ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามเปาหมายของ

โรงเรียน 
ง.  แลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็น ประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 
จ.  กระตุนใหคณะครูไดพัฒนาการจัดการหองเรียนใหแปลกใหมและนาสนใจ

อยูเสมอ 
ฉ.  ใหความสําคัญการจัดกิจกรรมท่ีสําเร็จและยอมรับครูท่ีมีความคิดใหมๆ 

และมีความคิดสรางสรรค 
ช.  กระตุนเราใจคณะครูไดมีการประเมินตนเอง  
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ซ. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการประเมินผล เพ่ือแกปญหาและพัฒนาครู 
ตลอดจนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน จัดใหมีการประชุมปฏิบัติการเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบการประเมินผลงานคร ู

(3) กระบวนการประเมินผลการสอนของครู 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูมีการดําเนินการ 8 ข้ันตอน ดังนี้ 
ก. กําหนดนโยบายในการประเมินดวยการศึกษาจุดแข็ง จุดออนและ

ศักยภาพ เพ่ือนํามาพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตัวครู  
ข.  กําหนดจุดมุงหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ค.  กําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงาน  
ง.  กําหนดรูปแบบและมิติลักษณะของงานท่ีจะประเมิน 
จ.  กําหนดตัวผูประเมินและอบรมผูประเมินใหเกิดความเขาใจ 
ฉ.  การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  
ช.  การอภิปรายผลการประเมินรวมกับผูถูกประเมิน ดวยการใหคําชมเชยใน

การทํางานท่ีถูกตองหรือขอชี้แนะหากผลของการปฏิบัติงานไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
ซ.  กําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานในอนาคต    

สรุปไดวา การประเมินผลการสอนของครู หมายถึง ผูบริหารศึกษามีการเก็บขอมูลเก่ียวกับ
การสอนของครูท่ีไดปฏิบัติไปแลว นํามาใชพิจารณาวาบรรลุจุดหมายหรือไม มากนอยเพียงใด แลวให
ขอมูลยอนกลับเพ่ือนําไปใชปรับปรุงแกไข พัฒนาประสิทธิภาพในงานดานการสอนใหดียิ่งข้ึนดวย
การศึกษาจุดแข็ง จุดออน และพัฒนาศักยภาพเพ่ือนํามาพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตัวครู 
กําหนดจุดมุงหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงาน กําหนด
รูปแบบ และมิติลักษณะของงานท่ีจะประเมิน กําหนดตัวผูประเมิน และอบรมผูประเมินใหเกิดความ
เขาใจ การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผลการประเมินรวมกับผูถูกประเมินดวย
การใหคําชมเชยในการทํางานท่ีถูกตองหรือขอชี้แนะหากผลของการปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด และมีการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานในอนาคตเพ่ือพัฒนาผูเรียนมากยิ่งข้ึน          

5) การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของครู   
เนื่องจากกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการแพรไปท่ัวทุกมุมโลกอยางไร 

พรมแดนทําใหขอมูลทางวิทยาการและเทคโนโลยีแพรกระจายอยางรวดเร็ว ครูซ่ึงเปนบุคคลท่ีอยูเคียง
คูกับการศึกษา เปนทรัพยากรหลักและเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งในกลไกการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เม่ือสังคมเปลี่ยนแปลงไป คานิยมและอุดมคติเปลี่ยนไป จึงตองดําเนินการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศไทยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงภายใต
กฎหมายการศึกษาแหงชาติ หรือพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการปฏิรูปครูเพ่ือกาวใหทันกับสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงโดยครู
ตองไดรับการพัฒนาดานความรู ทักษะและพัฒนาวิชาชีพใหเปนไปในทางท่ีเหมาะสม เพ่ิมพูนความรู 
และพัฒนาทักษะรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง  
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(1) แนวคิดการวางแผนเพ่ือพัฒนาครู 
    เปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูนําทางวิชาการควรใหโอกาสครูพัฒนาตนเองโดย 

ผูบริหารตองมีความมุงม่ันและหวังผลใหเกิดการพัฒนาและพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือชวยใหครูนําความรูไป
ใชตามภารกิจสําคัญของครู คือ การจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง
รางกายและจิตใจ ครูตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการสอนจากการสอนความรูใหแกนักเรียน      
มาเปนการสอนวิธีหาความรู สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด (สุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา: อางถึงใน จักรกฤษ วงษชาลี, 2551, หนา 50)  
          เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, pp. 256-273) ไดกลาววา การพัฒนาครูตอง
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทขององคกรดวย ถาตองการเปลี่ยนองคการเปนอยางไรตองพัฒนา
ครูใหมีลักษณะตามองคการ จึงจะทําใหการพัฒนาครูเปนไปอยางสอดคลองตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงขององคการ 
     พารกเกรและฮอลล (Parkay & Hall, 1992, p. 344) ไดกลาววา ผูนําทาง
วิชาการตองดําเนินการพัฒนาครูใหมีการปรับปรุงการเรียนการสอนอยูเสมอเพ่ือใหเกิดการพัฒนา
นักเรียนอยางเต็มท่ี ควรดําเนินการดังนี้  

ก. ควรใหครูสอนนักเรียนอยางตอเนื่องและมีความสุขกับการสอน 
ข. มีวิสัยทัศนท่ีชัดเจน สําหรับเปนแนวทางในการพัฒนา  

(2) รูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาครูและพัฒนาวิชาชีพ  
    ในการศึกษากระบวนการพัฒนาครูและพัฒนาชีพมีนักวิชาการไดเสนอ

รูปแบบในการพัฒนาท่ีแตกตางกัน ดังนี้  
            ดั๊ก (Duke, 1987; อางถึงใน จักรกฤษ วงษชาลี, 2551, หนา 50) กลาวถึง 
การดําเนินการวางแผนเพ่ือพัฒนาบุคลากรครู 7 ประการ ใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้   

ก. การนิเทศและการพัฒนาครู เปนภารกิจท่ีสําคัญอยางยิ่งสําหรับผูนําทาง
วิชาการ ถือไดวาเปนหัวใจหลักของกระบวนการพัฒนากระบวนการสอน เพราะการนิเทศเปน
กระบวนการกํากับติดตามกระบวนการสอนเพ่ือเก็บขอมูลมาพิจารณาปรับปรุง พัฒนาครู พัฒนา
กิจกรรมการสอน ความจริงจัง จริงใจ เปนปจจัยสําคัญยิ่งตอผลสําเร็จในการนิเทศ 

ข. การประเมินการสอนของครู โดยปกติผูบริหารสถานศึกษามีอํานาจ
หนาท่ีตามกฎหมายในการประเมินผลงานครูท้ังในดานการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ สวนการ
ประเมินผลงานของครู ตองดําเนินการตามวิธีการอยางถูกตอง เปนท่ียอมรับของทุกฝาย 

ค. การบริหารจัดการสอนและใหการสนับสนุน ผูบริหารจะตองให
ความสําคัญในการกําหนดนโยบายท่ีสัมพันธกับการสอนเพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม 

ง. การบริหารจัดการทรัพยากรการสอน การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล
นั้นตองการทรัพยากรท่ีเหมาะสมและพอเพียง ซ่ึงประกอบดวย เวลา บุคลากร วัสดุ อุปกรณ สื่อตางๆ 
เชน หนังสือเรียน เปนตน สวนการจัดการทรัพยากร หมายถึง การใชหองเรียนและตารางเรียนของ
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นักเรียนในการจัดปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน การมอบหมายงาน การใหบริการ การจัดหาสื่อ
การเรียนการสอนเพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียนทุกคน 

จ. การควบคุมคุณภาพ เปนกระบวนการท่ีทราบวาการใชทรัพยากรมี
ประสิทธิภาพหรือไมเพียงใด  ผูนําทางวิชาการ ตองประเมินผลการปฏิบัติการสอนของครูวาบรรลุ
เปาหมายหรือไม เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานและติดตามความกาวหนาของนักเรียนแตละ
คนรวมถึงการประเมินผลบุคลากรดวย 

ฉ. การประสานงาน เปนกิจกรรมในการขจัดความซํ้าซอนของการบริหาร
ไมกาวกายหนาท่ีกันและกัน ผูนําทางวิชาการตองประสานงานกับทุกฝายเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของครูและพัฒนางาน 

ช. การสืบคนปญหา เปนการเผชิญกับปญหาทุกอยาง เพ่ือจัดการแกไขและ
ขจัดปญหานั้นๆ โดยเร็วกอนท่ีปญหานั้นจะลุกลามใหญโตตอไป เพราะการดําเนินการใดๆ ยอมตองมี
ปญหา การสืบคนปญหานั้นเปนกระบวนการท่ีไดสืบคนปญหามาจากการประชุมบุคลากร           
การประเมินผลการประสานงาน เปนตน  

การดําเนินการเพ่ือพัฒนาบุคลากรท้ัง 7 ประการ เปนกุญแจสําคัญสําหรับผูนําทางวิชาการ
ท่ีจะตองปฏิบัติอยางจริงจัง พัฒนาครูเพ่ือความเปนเลิศในการสอน นอกจากนี้จะตองมีการวางแผนใน
เรื่องการจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดหองเรียน การติดตาม การชวยเหลือนักเรียน การเอาใจ
ใสนักเรียน เปนตน 

อัฟเบนและซิล (Ubben & Shieids, 2001; อางถึงใน จักรกฤษ วงษชาลี, 2551, หนา 52)  
กระบวนการพัฒนาบุคลากร เปนความรับผิดชอบของผูบริหาร ประกอบดวย การกําหนดปรัชญา 
นโยบาย มาตรการ และการนําไปสูการปฏิบัติ ผูบริหารตองทําความเขาใจถึงความตองการความ
พรอม วุฒิภาวะและประสบการณของครูทุกคน มิติสําคัญของการพัฒนาครู คือ การพัฒนาวิชาชีพ
โดยใหครูมีความรู สามารถทําการสอนไดอยางมีประสิทธิผล โครงการพัฒนาครูและพัฒนา
ความกาวหนาในวิชาชีพครูใหมีความสําคัญกันมาก คือ  

1) การพัฒนาครูและสงผลถึงผูเรียนเปนสําคัญ 
2) แผนพัฒนาครูโดยใหฝกทักษะการคิดยางเปนระบบ 
3) การเรียนรูรวมกันของครูดวยการเปนผูกระทําการแลกเปลี่ยนประสบการณและ

ความรู  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2539, หนา 36) ไดกําหนดใหมีกระบวนการ 

พัฒนาครู ไวดังนี้ 
1) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการเพ่ือวางแผน 
2) จัดใหมีการประชุมสัมมนาหรืออบรม 
3) สนับสนุนเขารวมการประชุม อบรมท่ีสถาบันหรือหนวยงานอ่ืนเปนผูจัด 
4) สนับสนนุครูเปนวิทยากรการอบรม 
5) ประเมินผลการประชุมอบรม 
6) รายงานผลการประเมินอบรม 
7) จัดหางบประมาณวัสดุและอุปกรณ 
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  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 ในมาตรา 74 
กําหนดหลักเกณฑและการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ, 2547, หนา 24-29) ดังตอไปนี้   
      1) สงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตละคนศึกษา 
วิเคราะห วิจัยเพ่ือประโยชนในการจัดทําแผนหรือโครงการและการพัฒนาการปฏิบัติงานในหนาท่ี
ความรับผิดชอบซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองดวย   

   2) สงเสรมิใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตละคนจัดทําแผนพัฒนา
ตนเอง  

   3) สงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการเรียนรูตลอดเวลา 
จัดหาขอมูล แหลงการเรียนรู    

   4) สงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แสวงหาความรูเพ่ิมเติม
โดยการพัฒนาภายในหนวยงานท่ีปฏิบัติ ไดแก การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูเปนกลุมเล็กๆ           
การแลกเปลี่ยนเรียนรู การเรียนรูแบบมีสวนรวม การเรียนรูในสภาพจริง การสอนแนะ การวิจัย การจัดทํา
ผลงานทางวิชาการ เปนตน อีกท้ังมีการพัฒนาภายนอกหนวยงานท่ีปฏิบัติ ไดแก การศึกษาตอ      
การฝกอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรูจากเพ่ือนรวมงานหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความรูและมีประสบการณ การเปนวิทยากร การนําเสนอผลงานทางวิชาการ เปนตน หรือการพัฒนา
ดวยวิธีการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ ตองมีการพัฒนาใน 2 สวนสําคัญตามความตองการหรือ
จําเปน คือ ดานคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับตําแหนง ไดแก การพัฒนา พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเปนผูมีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรัก ศรัทธา ภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีความ
ขยันหม่ันเพียร มุงม่ันในการปฏิบัติงาน เปนแบบอยางท่ีดี รักใสใจในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมเสมอ
และดานความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความรับผิดชอบ ไดแก การพัฒนาพฤติกรรมท่ีแสดง
ถึงการเปนผูมีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีแตละคนกําลังดํารงตําแหนงอยู 
ตามท่ีไดกําหนดไวในมาตรฐานตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจะตองมีการ
พัฒนาอยางเปนระบบเปน ระยะๆ รวมกันไมนอยกวา 15 วัน ในแตละป  

5) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บันทึกการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
รายงานผลการพัฒนาตอผูบังคับบัญชา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนรวมงานและนําไปใชประโยชน
ภายใตการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําของผูบังคับบัญชา โดยผูบังคับบัญชาจัดใหมีการประเมินผลการ
พัฒนาเปนระยะ ๆ ทุก 3 เดือน   

6) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานําความรูและประสบการณท่ีไดรับจาก
การพัฒนาไปพัฒนาการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ภายใตการนิเทศ ใหคําปรึกษา
แนะนําของผูบังคับบัญชาแลวจัดทํารายงานผลการพัฒนาในลักษณะของประมวลความรูและ
ประสบการณท่ีไดรับจากการพัฒนาเสนอตอผูบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชาจัดใหมีการประเมิน
สรุปผลการพัฒนาทุก 6 เดือนโดยผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานและการประเมินตนเองแลวรายงาน
ผูบริหารสวนราชการตนสังกัดหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
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  สรุปไดวา การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของครู หมายถึง ผูบริหาร
สถานศึกษา บริหารงานดานการพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพโดยการ
สงเสริมครู ใหไดรับการนิเทศ ติดตามประเมินการกระบวนการสอนเพ่ือเก็บขอมูลมาพิจารณา
ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการสอนดวยวิธีการท่ีถูกตองเปนท่ียอมรับของทุกฝาย กําหนดนโยบายท่ี
สัมพันธกับการสอนเพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรการ
สอนท่ีเหมาะสมและพอเพียง การควบคุมคุณภาพดวยการติดตามความกาวหนาของนักเรียนแตละคน 
การประสานงานเพ่ือขจัดความซํ้าซอนของการบริหารไมกาวกายหนาท่ีกันและกัน การสืบคนปญหา
ดวยการเผชิญกับปญหาทุกอยางเพ่ือจัดการแกไขปญหานั้นๆโดยเร็ว สนับสนุนเขารวมการประชุมเปน
วิทยากรในการอบรม เม่ืออบรมเสร็จสิ้นใหครูรายงานผลการประเมินอบรม และผูบริหารสถานศึกษา
มีการประเมินผลการประชุมอบรมตอไป       

จากการศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการ ผูวิจัยไดเลือกใช
แนวคิดกระบวนการบริหารงานวิชางานของ เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, pp. 165-273) ซ่ึงผูวิจัย
มองความสัมพันธระหวางภาวะผูทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาภายใตบริบทพฤติกรรมของความเปนผูนําทางวิชาการ ซ่ึงประกอบดวย
กระบวนการบริหารงานวิชาการ 5 ประการ ดังรายละเอียดตอไปนี้       

1) มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร  
2) การประเมินผลนกัเรียน 
3) การจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  
4) การประเมินผลการสอนของครู 
5) การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของครู 

ดังรายละเอียดแตละดานตอไปนี้  
 1) มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร หมายถึง ผูบริหาร

สถานศึกษาศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตรอยางชัดเจนตั้งแต การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ
เปาหมาย การจัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําสาระของหลักสูตร การออกแบบการ
เรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดเวลาเรียน การจัดการเรียนรู สื่อ
การเรียนรู และการวัดผลประเมินผล ชี้แจงทําความเขาใจกับคณะครูใหตระหนักถึงความสําคัญ และ
ความจําเปนของหลักสูตรและวิธีการนําไปสูการปฏิบัติจริงในระดับหองเรียน จัดหาเอกสารหลักสูตร
ใหพอเพียงตอการใชในโรงเรียน วางแผนรวมกันกับคณะครูในการนําหลักสูตรไปใชใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเลือกใชกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายสอดคลองกับสาระการเรียนรู
และเหมาะสมกับผูเรียน ติดตามควบคุมกํากับประเมินผลและดําเนินการแกปญหาท่ีเกิดจากการใช
หลักสูตร อีกท้ังผูบริหารมีแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาการเตรียมความพรอมการจัดทํา
ระบบขอมูลสารสนเทศในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ดวยการพัฒนากระบวนการแนะแนว พัฒนาแหลง
การเรียนรู สงเสริมการวิจัยและสงเสริมเครือขายทางวิชาการ    

2) การประเมินผลนักเรียน หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการการวัดผลและ
ประเมินผลนักเรียนเปนไปตามมาตรฐาน โดยการกําหนดนโยบายท่ัวไป สงเสริมครูใหมีความรูความ
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เขาใจในระเบียบการวัดและใหมีการวัดผลตามระเบียบและเกณฑท่ีกําหนด ใหครูมีสวนรวมวางแผน
เก่ียวกับการประเมินผลนักเรียน สงเสริมครูใหมีความรูในการประเมินผลงานนักเรียน มีการจัดการ
กํากับดูแลใหครูวัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง ชวยเหลือสนับสนุนครูในการพัฒนาเทคนิค
การประเมินและสรางเครื่องมือวัดผล ประเมินผล กระตุนใหครู นักเรียน ไดประเมินผลงานตนเอง
และประเมินผลการดําเนินการในชั้นเรียน โดยกระตุนใหครูนําผลการประเมินไปปรับปรุงเทคนิคการ
ประเมินผลนักเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอน ติดตามตรวจสอบเอกสารประเมินผลอยาง
สมํ่าเสมอและมีการรายงานผลการประเมินความกาวหนาของนักเรียนแกผูปกครองทราบเปนรายภาค    
  3) การจัดการโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ หมายถึง ผูบริหาร
สถานศึกษามีการเตรียมบุคลากร อบรมครู ตลอดจนจัดหลักสูตร จัดประสบการณในการเรียนการ
สอนใหเหมาะสม คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลใหสามารถพัฒนาตนเองไปใหมากท่ีสุด จัดการ
เรียนรวมใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดมีโอกาสเรียนรวมกับเด็กปกติ ซ่ึงจะชวยใหเด็กไดมีความ
เขาใจซ่ึงกันและกันเปนพ้ืนฐานสําคัญใหบุคคลเหลานี้สามารถดํารงชีพรวมกันกับคนอ่ืนๆ ในสังคมได
อยางมีความสุข  
  4) การประเมินผลการสอนของครู หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีการเก็บขอมูล
เก่ียวกับการสอนของครูท่ีไดปฏิบัติไปแลว นํามาใชพิจารณาวาบรรลุจุดหมายหรือไม มากนอยเพียงใด 
แลวใหขอมูลยอนกลับเพ่ือใชปรับปรุงแกไข พัฒนาประสิทธิภาพในงานดานการสอนใหดียิ่งข้ึนดวย
การกําหนดจุดแข็ง จุดออนและศักยภาพเพ่ือนํามาพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตัวครู กําหนด
จุดมุงหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงาน กําหนดรูปแบบ
และมิติลักษณะของงานท่ีจะทําการประเมิน กําหนดตัวผูประเมินและทําการอบรมผูประเมินใหเกิด
ความเขาใจ การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผลการประเมินรวมกับผูถูกประเมิน
ดวยการใหคําชมเชยในการทํางานท่ีถูกตองหรือขอชี้แนะหากผลของการปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด และมีการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานในอนาคตเพ่ือพัฒนาผูเรียนมากยิ่งข้ึน        

          5) การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของครู หมายถึง ผูบริหารสถาน 
ศึกษาบริหารงานดานการพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพ โดยการสงเสริมครู 
ใหไดรับการนิเทศ ติดตามประเมินการกระบวนการสอนเพ่ือเก็บขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงพัฒนา
กิจกรรมการสอนดวยวิธีการท่ีถูกตองเปนท่ียอมรับของทุกฝาย กําหนดนโยบายท่ีสัมพันธกับการสอน
เพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรการสอนท่ีเหมาะสมและ
พอเพียง การควบคุมคุณภาพดวยการติดตามความกาวหนาของนักเรียนแตละคน การประสานงาน
เพ่ือขจัดความซํ้าซอนของการบริหารไมกาวกายหนาท่ีกันและกัน การสืบคนปญหาดวยการเผชิญกับ
ปญหาทุกอยางเพ่ือจัดการแกไขปญหานั้นๆ โดยเร็ว สนับสนุนเขารวมการประชุมเปนวิทยากรในการ
อบรม เม่ือการอบรมเสร็จสิ้นใหครูรายงานผลการประเมินการอบรม และผูบริหารสถานศึกษามีการ
ประเมินผลการอบรมตอไป  
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2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 2.3.1 ความหมายของคุณภาพ  

            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2546, หนา 8) กลาววา คุณภาพเปนภาพของ
ความคิดท่ีเก่ียวกับคุณคาหรือประโยชนท่ีไดรับท่ีสอดคลองกับรสนิยมหรือความตองการของบุคคล
หรือกลุมบุคคล 

 ไพศาล ไกรสิทธ (2541, หนา 336) กลาววา คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติท่ีเฉพาะตัวหรือ 
ลักษณะท่ีจําเปนอันบอกความเปนเลิศ การมีมาตรฐาน ความเหมาะสมกับวัตถุประสงคหรือสามารถ
สนองตอบผูใชบริการ ซ่ึงคุณภาพเปนสิ่งท่ีมีลักษณะเปนพลวัต 

สมศักดิ์ สินธุรเวชญ (2542, หนา 45) กลาววา คุณภาพ หมายถึง การทําใหลูกคาทุกคน 
พึงพอใจดวยการทําใหความตองการและความสมหวังของลูกคาไดรับการตอบสนอง 
 วรภัทร ภูเจริญ (2544, หนา 9) กลาววา คุณภาพ หมายถึง ของดี ของหายาก ของแพง 
 สรุปไดวา คุณภาพ คือ การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐานหรือขอกําหนด
ท่ีตองการ คุณภาพยังเปนคุณลักษณะท่ีมีผลสัมฤทธิ์เปนท่ียอมรับ มีความสอดคลองในทางปฏิบัติท่ีทํา
ใหเกิดความสมบูรณ เหมาะสมตรงกับความเปาหมาย มีความพอใจตามความคาดหวังท่ีตั้งไว 
นอกจากนี้คุณภาพข้ึนอยูกับคุณคาและความพึงพอใจของผูบริโภคหรือผูรับบริการคาดหวังท่ีตั้งไว 
   2.3.2 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา    

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2546, หนา 53) ไดใหความหมายการประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมใดๆ เพ่ือสรางความม่ันใจตอผูปกครอง ชุมชน สังคม 
วาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามพันธกิจท่ีไดรวมกันกําหนดไวนั้นจะใหผลผลิตของการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอันพึงประสงคตามความคาดหวังของผูปกครอง ชุมชน และสังคม  

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2546, หนา 7) ใหความหมาย
ของการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจ
ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะเปนการสรางความม่ันใจให
ผูรับบริการทางการศึกษา ท้ังผูรับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียน ผูปกครอง และผูรับบริการทางออม
ไดแก สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวมวาการดําเนินงานของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพสามารถทําใหผูเรียนมีคุณภาพ หรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ี
กําหนด 
   สมศักดิ์ สินธุเวชญ (2540, หนา 28) ไดใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง ระบบท่ีสรางความม่ันใจ พึงพอใจ ประทับใจ ตอสังคม ผูปกครอง โรงเรียนสามารถจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ผูจบการศึกษามีคุณภาพตามท่ีกําหนดไว 
 สงบ ลักษณะ (2542, หนา 2) กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การจัดการ 
วางแผน และกระบวนการจัดการของผูท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาท่ีจะรับประกันใหสังคมเชื่อม่ันวา
จะพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพท่ีระบุไวในหลักสูตรและตรงกับ
ความมุงหวังของสังคม  
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 สมคิด พรมจุย (2544, หนา 4) กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การจัดทํา
กิจกรรมหรือจัดทําแนวปฏิบัติเพ่ือควบคุมคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ 
 ธเนศ ขําเกิด (2543, หนา 75) กลาววา จุดหมายการประกันคุณภาพ เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการ และทํางานโดยปกติเปนหนาท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเขามามี
สวนรวมในการชวยผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ 

สรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานท่ีกําหนดไว โดยสนองความตองการและความพึงพอใจของผูเก่ียวของท้ังปจจุบันและ
อนาคต โดยวิธีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากภายใน
โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือหนวยงานตนสังกัดท่ีมี  
 2.3.3 หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  

  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนกลไกสํา คัญท่ีสงเสริมและผลักดันให
กระบวนการทํางานของสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีหนวยงานทาง
การศึกษากลาวถึงความสาํคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว ดังนี้ 

  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2547, หนา 8-13) กลาววา 
การประกันคุณภาพเปนเรื่องสําคัญท่ีตองดําเนินการควบคูไปกับการจัดการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 จึงมีการกําหนดบทบัญญัติไวเปนการเฉพาะในหมวด 6 
วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอันสงผลใหสถานศึกษาดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด   

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554, หนา 9) กลาววา ระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เปนระบบท่ีสถานศึกษาสรางความม่ันใจแกผูรับบริการท้ังผูเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนองคกรหรือสถานประกอบการท่ีรับผู เรียนเขาศึกษาหรือทํางาน            
วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด ผูสําเร็จ
การศึกษามีความรูความสามารถ มีทักษะและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดและ
สังคมคาดหวัง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมท้ังสรางประโยชนใหแกครอบครัว
และชุมชนตามความเหมาะสม ดวยกระบวนการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพท้ังองคกรโดยใชหลักการมี
สวนรวม บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูและผูบริหารตระหนักถึงเปาหมาย คือ ผลประโยชนท่ี
เกิดกับผูเรียนเปนอันดับแรก ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเปนกลไกสําคัญ
ประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีผูเก่ียวของสามารถตรวจสอบได  
  สรุปไดวา หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพ คือ ระบบท่ีสถานศึกษาสรางความม่ันใจ
แกผูรับบริการท้ังผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน สังคม และหนวยงานท่ีกํากับ ดูแล ดานการจัด
การศึกษา ทําใหมีความม่ันใจในคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยมีกฎกระทรวงไดกําหนด
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษาสงผลใหครู ผูบริหารและ
ผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาไดปฏิบัติงานตามบทบาทอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
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 2.3.4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545, หนา 35) กลาวไววา ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา จําแนกไดเปน 2 สวน คือ 
 1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยวงจรPDCA (plan-
do-check-act) เปนการปฏิบัติโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ี
กํากับดูแลสถาบันการศึกษา ประกอบดวย   

   (1) การควบคุมคุณภาพ หมายถึง จะประกันวามีการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตาม
หนาท่ีความรับผิดชอบ โดยการควบคุมปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ท่ีสงผลตอคุณภาพ การควบคุม
ดังกลาวเนนท่ีระบบการกํากับดูแลตนเอง ในระดับบุคคล กองวิชา กรมนักเรียน/กองการปกครอง 
และสถาบัน 
     (2) การตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง การตรวจสอบผลการดําเนินการของระบบ
และกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีสถาบันการศึกษาไดจัดใหมีข้ึน โดยจะเปนการตรวจสอบ
เชิงระบบ มุงเนนการพิจารณาวา สถาบันไดมีระบบควบคุมคุณภาพหรือไมไดใชระบบท่ีพัฒนาข้ึน
เพียงใดและมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีจะทําใหเชื่อถือไดหรือไมวาการจัดการศึกษาเปนไปอยางมี
คุณภาพ 
     (3) การประเมินคุณภาพ หมายถึง การประเมินคาระดับคุณภาพของกิจกรรม
เฉพาะอยางในหนวยงาน เชน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน
เปนตน โดยมีจุดเนนท่ีโปรแกรมวิชา การประเมินจะใชวิธีการศึกษาตนเอง การประเมินทางวิชาการ
จากภายนอกและการใชตัวบงชี้วัดพฤติกรรม  
      2) การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก หมายถึง การประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายนอกโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกท่ีสํานักงาน
ดังกลาวรับรอง เพ่ือเปนการประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาประกอบดวย 

   (1) การตรวจสอบคุณภาพท่ีผานการประกันคุณภาพภายใน 
     (2) การประเมินคุณภาพ 
     (3) การใหการรับรอง 

กรมวิชาการ (2544, หนา 20) กลาววา ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีกระบวนการท่ี 
เปนกลไกสําคัญในการดําเนินงานอยู 3 ข้ันตอน  คือ  
  1) การควบคุมคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติท่ีจะนําการศึกษา
เขาสูคุณภาพ ท่ีมุงเนนเรื่องการกําหนดมาตรฐานดานผลผลิต กระบวนการ และปจจัยรวมท้ังทําแผน
แมบทและแผนท่ีมุงการนําโรงเรียนเขาสูมาตรฐาน 
  2) การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาท่ีมุงเนนในเรื่องตอไปนี้ 
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     (1) การดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว และติดตามประเมินความกาวหนาของ
โรงเรียน รวมท้ังจัดทํารายงานของโรงเรียนตอประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนลักษณะการ
ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียน โดยโรงเรียนเอง 
     (2) การนิเทศเพ่ือสนับสนุน ชวยเหลือของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
          (3) มาตรฐานปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนท่ีมีคุณภาพไมถึงเกณฑมาตรฐานของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  3) การประเมินคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยหนวยงานตนท่ีมุงเนนในเรื่องตอไปนี้ 
     (1) การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพในภาพรวมหรือการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
     (2) การเตรียมโรงเรียนเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 
 สรุปไดวา หลักการประกันคุณภาพทางการศึกษาจะมีข้ันตอนท่ีสําคัญหลักอยู 3 ข้ันตอน 
คือ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพโดยข้ันตอนท้ัง 3 ข้ันตอน
จะตองมีความสัมพันธสอดคลองกันอยางมีมาตรฐาน ในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา นับวาเปนข้ันตอนหลักท่ีสําคัญในการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอีกดวย 
 ดังนั้นใน หมวด 6 มาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2545 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 
2545, หนา 2)  
  1) หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายใน มีดังนี้ 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พุทธศักราช 2545 หมวด 4 ไดใหความหมายของการประกันคุณภาพภายใน หมายความวา การ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของ
สถานศึกษานั่นเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น  
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2546, หนา 10-11)    

    (1) จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การท่ีสถานศึกษารวมกัน
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใชการจับผิดหรือทําใหบุคลากรเสียหนา 
โดยเปาหมายท่ีสําคัญอยูท่ีการพัฒนาคุณภาพใหเกิดข้ึนกับผูเรียน 
      (2) การท่ีจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ตองทําใหการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา ไมใชเปนกระบวนการท่ีแยกสวนมาจากการดําเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาจะตองวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการท่ีมีเปาหมายชัดเจน ทําตามแผนตรวจสอบ



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

                                                          54 
 

ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนระบบ มีความโปรงใส และมีจิตสํานึกในการพัฒนา
คุณภาพ 
      (3) การประกันคุณภาพเปนหนาท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะเปน
ผูบริหาร ครู อาจารย และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะตองใหผูท่ีเก่ียวของ 
เชน ผูเรียน ชุมชน เขตพ้ืนท่ีหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย 
วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามี
คุณภาพ (สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, 2546, หนา 69–70) 

2) แนวคิดของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   จํารัส นองมาก (2544, หนา 40-41) ไดใหแนวคิดของการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา คือ ตองการประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบ และมาตรฐานของสถานศึกษาวาได
ดําเนินการครบถวนถูกตองตามลักษณะคุณภาพท่ีพึงประสงคหรือไม ถาพบวายังก็จะไดปรับปรุงแกไข
หรือถาดีอยูแลวก็จะไดแสวงหาวิธีการเพ่ือจัดทําใหดียิ่งๆ ข้ึน เม่ือปรับปรุงในระยะหนึ่งแลวก็มีการ
ประเมินและพัฒนาตอๆ ไปอีก 

  ชมรมพัฒนาความรูดานระเบียบกฎหมาย (2545, หนา 4) ใหแนวคิดในกาประกัน 
คุณภาพการศึกษา คือ การสรางความม่ันใจและความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา การมีสวนรวมใน
การดําเนินงานการศึกษาทุกฝายท้ังผูใหและผูรับบริการ ความรวมมือทางวิชาการขององคกร บุคลากร
ในพ้ืนท่ี การดําเนินงานเนนคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับข้ันตอน การดําเนินงานสามารถติดตาม
ตรวจสอบไดและรายงานสูสาธารณชนและผูเก่ียวของ   

   ดังนั้น แนวคิดสําคัญในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในใหประสบ
ความสําเร็จ คือ ตองมีการประเมินผล มีการติดตาม มีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษา เพ่ือสรางความม่ันใจและความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ โดยอาศัยความรวมมือกับทุก
ฝายท่ีเก่ียวของ อยางตอเนื่องทุกป 
     การดํา เนินการเ พ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 12-48) ไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการตามแนวคิด 
ดังตอไปนี้  
     แนวคิดตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบดวย 3 ข้ันตอน 
  ข้ันตอนท่ี 1 การควบคุมคุณภาพ เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพและการ
พัฒนาสถานศึกษาใหเขาสูมาตรฐาน ซ่ึงประกอบดวย การกําหนดมาตรฐานดานผลผลิต ปจจัยและ
กระบวนการ และการพัฒนาเขาสูมาตรฐาน หมายถึง การพัฒนาปจจัยตางๆ ท่ีสงเสริมการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 ข้ันท่ีตอนท่ี 2 การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด ประกอบดวย 1) การประเมินความกาวหนาของการจัดการศึกษา 2) 
การติดตามและตรวจสอบจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 3) การปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ไมถึงเกณฑมาตรฐานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดย
หนวยงานท่ีกํากับดูแลในเขตพ้ืนท่ีและหนวยงานตนสังกัดในสวนกลางประกอบดวย การทบทวน
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คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินเพ่ือรองรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  แนวคิดตามหลักการบริหาร การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามหลักการ
บริหารนั้น เปนกระบวนการการบริหารจัดการท่ีเปนระบบครบวงจร (PDCA) เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีตองการ โดยผูบริหารสถานศึกษาและครูใน
สถานศึกษารวมกันกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน ประกอบดวย 
 1) วางแผน (plan) คือการจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
  2) การปฏิบัติตามแผน (do) เปนข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภาระงาน ตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
  3) ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ (cheek) เปนข้ันตอนการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยสถานศึกษาเพ่ือรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4) การนําผลการประเมินมาปรับปรุง (action) เปนข้ันตอนการนําผลการตรวจสอบ
การทบทวนและการประเมิน ไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากรใชในการ
วางแผนและใชจัดทําเปนสารสนเทศ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดตอไป 

แนวทางของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1) สถานศึกษาจะตองดําเนินการประกันคุณภาพภายในเปนประจําทุกป 

  2) ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  

3) การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกข้ันตอนนั้น ควรสงเสริมการ
ประสานงานและการมีสวนรวมของทุกกลุมทุกฝายท่ีเก่ียวของ ไดแก บุคลากรภายในสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง บุคลากรของหนวยงานและองคการตางๆ ในชุมชนและเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  4) สถานศึกษาควรจัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพภายในใหเรียบรอยกอนเริ่ม
ปการศึกษาใหมของทุกป โดยแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา แนวทางหรือแผนงานในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป แลวเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของตามท่ีกระทรวงกําหนด และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนสาธารณชน (สถาบันราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา, 2545, หนา 69–73) 

การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวคิดของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2549, หนา 6-15) ไดกําหนดแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกเปน 8 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ สถานศึกษาควรจัดโครงสรางการบริหาร
จัดการท่ีเอ้ือตอการพัฒนางานและการสรางระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาขนาดใหญและ
ขนาดกลาง ควรมีคณะทํางานทําหนาท่ีวางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพ และจัดทํารายงานคุณภาพ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา โดยการจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมูใหครอบคลุม
และขอมูลมีความสมบูรณ คนไดงายและสะดวกรวดเร็ว มีการนําขอมูลมาใชประโยชนอยูเสมอ      
การจัดหมวดหมูขอมูลสารสนเทศ อาจแบงเปนดาน  ดังนี้  
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(1) ดานคุณภาพผูเรียน 
 (2) ดานคุณภาพการเรียนการสอน 
 (3) ดานการบริหารและการจัดการ 
 (4) ดานคุณภาพการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 

  2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษามีความสําคัญ
และจําเปนมากสําหรับการจัดการศึกษาท่ีใชหลักการกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษา โดยให
สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรเองและบริหารการใชหลักสูตรใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ ปญหา และ
ความตองการของทองถ่ิน รัฐจึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติเพ่ือเปนขอกําหนดเก่ียวกับ
คุณลักษณะ คุณภาพท่ีพ่ึงประสงคและมาตรฐานท่ีตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหงและใชเปน
หลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา การกําหนดมาตรฐานการศึกษาตองสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเอกลักษณของสถานศึกษาโดยกําหนดใหเหมาะสมครอบคลุม
สาระการเรียนรูและศักยภาพของผูเรียน สถานศึกษาและทองถ่ิน  
           3) การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษา เพ่ือทําใหการจัดการ 
ศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาตองมีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุงเนน
คุณภาพศึกษาในการจัดทําแผนสถานศึกษาตองคํานึงถึงหลักการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม และ
การนําสูการปฏิบัติไดจริง แผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีดีควรคํานึงถึงวิธีดําเนินการดังตอไปนี้ 

    (1) มีการวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปนอยางเปนระบบ และมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปรองรบัท้ังแผนระยะสัน้และระยะยาว 
                         (2) มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการพัฒนา และสภาพความสําเร็จ
ของการพัฒนามาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไวอยางตอเนื่อง ชัดเจน และเปนรูปธรรม 
                         (3) กําหนดวิธีการดําเนินงานโดยอาศัยหลักวิชาการ หรือผลการวิจัย หรือขอมูล
เชิงประจักษท่ีอางอิงได ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร ดานการเรียนการสอน การจัดประสบการณ
การเรียนรู กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร 
และการบริหารจัดการเพ่ือนําไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 

      (4) เสาะหาและประสานสัมพันธกับแหลงวิทยากรภายนอกท่ีใหการสนับสนุน
ทางวิชาการ และระบุไวในแผนใหชัดเจน 

      (5) กําหนดบทบาทหนาท่ีใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมท้ังผูเรียนใหมี
ความรับผิดชอบและดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

      (6) กําหนดบทบาทหนาท่ี และแนวทางการมีสวนรวมของบิดามารดา 
ผูปกครองและบุคลากรภายในชุมชน เพ่ือการพัฒนาผูเรียนรวมกัน 

      (7) กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
      (8) มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและการนําผลไปใชในการพัฒนา

อยางตอเนื่อง 
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4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ในแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุงเนน
คุณภาพการศึกษา มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีตองดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเกิดผลสําเร็จ
ตามท่ีระบุไวในตัวบงชี้ของโครงการดําเนินตามแผนนั้น สถานศึกษาตองสรางระบบการทํางานท่ี
เขมแข็ง เนนการมีสวนรวมใชเทคนิคการบริหารและการจัดการท่ีจะทําใหดําเนินงานตามแผนพัฒนา
สถานศึกษาบรรลุเปาหมาย โดยใชเทคนิคการบริหารและการจัดการท่ีประสบความสําเร็จ ดังนี้ 

      (1) วงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA ของเดม่ิงเปนเทคนิคท่ีผูบริหารสวนใหญนิยม
ใชกันอยางแพรหลาย เพราะเปนกระบวนการท่ีมีการตรวจสอบตนเองอยูตลอดเวลาตั้งแต ข้ันวางแผน
(plan) การปฏิบัติตามแผนหรือข้ันตอนท่ีวางไว (do) การตรวจสอบหรือการประเมิน (check) และ
การนําผลการประเมินยอนกลับไปทบทวน ปรับปรุงแกไข วางมาตรฐาน หรือมาตรการกําหนด
ข้ันตอนกันใหม (act) เพ่ือการดําเนินตอไป  
        (2) สถานศึกษาใชแนวคิดในการกําหนดผลสําเร็จอยางสมดุลรอบดาน
(balanced scorecard) โดยใชเปนเทคนิคในการบริหารงาน ท่ีมีการกําหนดมุมมองท่ีเก่ียวของกับ
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน 4 ดาน คือ  
         ก. มุมมองดานนักเรียน โดยพิจารณาความตองการท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะ
ของผูเรียนท่ีคาดหวัง 
         ข. มุมมองดานกระบวนการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยพิจารณาจาก
ผลสําเร็จและแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการบริหารและการจัดทํา
หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน 
         ค. มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา โดยพิจารณาปจจัยท่ีใชในการ 
ขับเคลื่อนใหผูเรียนไดรับคุณภาพตามท่ีคาดหวัง ไดแก การสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษาเปน
องคกรแหงการเรียนรู การพัฒนาและทักษะของครู ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
การเพ่ิมสมรรถนะของสถานศึกษาในการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนา  
         ง. มุมมองดานงบประมาณและทรัพยากร โดยพิจารณาจากปจจัยท่ีสงเสริมให
การดําเนินงานบรรลุภาพความสําเร็จในดานงบประมาณและทรัพยากร โดยคํานึงถึงแหลงสนับสนุน 
อัตรากําลัง คาใชจาย ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและงบประมาณ 

5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกปดําเนินการอยางจริงจัง ตอเนื่องและเปนระบบ สนับสนุน
ใหครู ผูปกครองและผูแทนชุมชนเขามาสวนรวม นอกจากนี้ สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพภายในเก่ียวเรื่องตอไปนี้เพ่ือใหทันกับสถานการณปจจุบัน ดังนี้ 
        (1) วิสัยทัศน และภารกิจของสถานศึกษา ควรสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน 
        (2) แผนกพัฒนาสถานศึกษา ตองเปนแผนสะทอนความตองการของชุมชนมี
การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตลอดจนนําผลมาใชในการวางแผนครอบคลุมครบถวนตามแผน
สัมพันธกันและสอดคลองรับกับวิสัยทัศนและเปาหมาย แผนพัฒนาโดยรวมมีความชัดเจน เขาใจงาย 
และมีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

                                                          58 
 

        (3) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู มีสภาพแวดลอมสนับสนุนการ
เรียนรูสะทอนความสําเร็จของผูเรียน ครูเลือกใชยุทธศาสตรการสอนท่ีหลากหลายและสอดคลองกับ
ความตองการของผู เรียน ครูและผู เรียนมีปฏิสัมพันธ ท่ีสงผลตอการเรียนของผู เรียนการจัด
กระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนไดมีโอกาสฝกแกปญหา ฝกการคิดสรางสรรคท่ีสัมพันธกับชีวิตจริง 
ตลอดจนพัฒนานิสัยรักการเรียน กลาคิด กลาแสดงออก สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานและปฐมวัย 
        (4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเรียน ผลสําเร็จจากการเรียนรูท่ีผูสอนเปนผูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผลงานของผูเรียนมีความหมาย บงบอกถึงสิ่งท่ีผูเรียนรูเขาใจและทําได 
ผลงานแสดงความคิดสรางสรรค และผูเรียนไดมีโอกาสนําความรูไปใชผูสอนใชวิธีการประเมินท่ี
หลากหลายและสอดคลองกับสภาพจริง การเปดโอกาสใหผูเรียนและผูปกครองมีสวนรวมในการ
กําหนดเกณฑประเมิน รวมท้ังสถานศึกษาจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการใหผูเรียนสามารถทํางาน
รวมกันไดเปนอยางดี  
        (5) การพัฒนาองคกร สถานศึกษาเปนแหลงหรือศูนยการเรียนรูท่ีสําคัญใน
ชุมชนนอกจากการบริหารจัดการดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาผูสอน 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกันแลว สถานศึกษาตองมุงเนนการพัฒนาสถานศึกษาโดยเฉพาะหองสมุดใหเปน
แหลงเรียนรูของชุมชนไดเปนอยางดี มีการสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและรวมกิจกรรมตางๆ กับ
ชุมชน มีการรวบรวมแหลงภูมิปญญาชาวบานและเชิญปราชญชาวบานมาเปนท่ีปรึกษาหรือใหความรู 
มีการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณกับสถานศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือเทียบเคียงในการพัฒนา 
       (6) การพัฒนาวิชาชีพครู มีการใชแหลงวิทยากรภายนอก ชวยใหครูเกิดการ
เรียนรู มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพตางๆ สนับสนุนใหครูมีการ
วิจัยคนควาความรูใหมเก่ียวกับการเรียนการสอนและการประเมิน และจัดหางบประมาณและสิ่ง
สนับสนุนสงเสริมใหมีการสัมมนาหรือพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบตางๆ 
     6) การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด จากการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศสําหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว สถานศึกษาท่ีมีความพรอม อาจตั้ง
คณะทํางานเพ่ือทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงจะเปนการสรางระบบการประเมิน
ตนเอง และนําผลจากการประเมินไประบุในรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปตอไป การ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตองครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและปฐมวัยท่ี
กําหนดไว และสถานศึกษาควรประเมินคุณภาพผูเรียนโดยรวม จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูเพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนเปนรายบุคคล เปนการตรวจสอบและยืนยัน
คุณภาพผูเรียนทางดานวิชาการ   
 

  7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป การจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําป เปนหนาท่ีท่ีสถานศึกษาตองปฏิบัติ เพราะการทํางานๆใด ตองมีการรายงานผล
และนําผลไปใช จึงจะเปนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ มีการตราไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
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หนวยงานท่ีเก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชนและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
ประโยชนสําคัญของการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา ไมไดอยู
ท่ีจัดทําเพ่ือรายงานใคร แตอยูท่ีการนําผลไปวางแผนปรับปรุงตอไป ดังนั้น สถานศึกษาตองตระหนัก
ถึงความจําเปนในการจัดทํารายงานและนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชน  
 

  8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องหรือการผดุงระบบการประกัน
คุณภาพ 
      (1) ในการทําใหคุณภาพของสถานศึกษาดํารงอยูอยางยั่งยืนนั้น สถานศึกษาควร
ตรวจสอบและทบทวน การดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมอยูเสมอ จะไดเกิดประโยชนสงผลถึง
ผูเรียน ควรหลักในพิจารณาดังนี้  
                             ก. ตองเปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีดี สมควรดําเนินการตอไป 
          ข. เปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีดี แตยังดําเนินการไมสําเร็จ หรือไมบรรลุ
เปาหมาย เพราะมีจุดบกพรอง ถาปรับปรุงแกไขสามารถบรรลุผลสําเร็จก็ดําเนินการตอไปและทําใหดี
ยิ่งข้ึน 
          ค . เปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความกาวหนาในการดําเนินงานอยู
ตลอดเวลาใหพัฒนาหรือดําเนินโครงการนั้นตอไป 
          ง. หากมีเหตุการณหรือสิ่งท่ีจะทําใหเกิดปญหาตองหาทางปองกันไวกอน 
หรือถาจําเปนตองจัดทําโครงการใหมๆ ข้ึนเพ่ือปองกันปญหา 

   (2) ในการทําใหคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่องนั้น 
สถานศึกษาคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 
                             ก. สรางจิตสํานึกการพัฒนาใหเกิดข้ึนในหมูคณะและบุคลากรในสถานศึกษา 
          ข. เนนย้ําหรือกําหนดเปนนโยบายการทํางานอยางมีระบบ รวมท้ังตองทํางาน
อยางมีเปาหมาย ทํางานเปนหมูคณะและตองทําอยางตอเนื่อง 
         ค. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคแหงการเรียนรู การทําใหสถานศึกษาเปน
องคแหงการเรียนรูได ตองทําใหบุคลากรในสถานศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู คือ การพัฒนา
ตนเองใฝรู หม่ันแสวงหาความรูอยูเสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู แบงปนความรูกันตลอดเวลา เกิดทีม
ผู เชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ หลากหลายจนไดรับการยอมรับจากผู ท่ี เ ก่ียวของ มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธ และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรอ่ืนๆ สถานศึกษาก็จะเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีมี
ความเคลื่อนไหวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดเวลา  

หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ในการดําเนินงานตามกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี

หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการ ดังนี้  
                   1) จัดโครงสรางการบริหารจัดการใหเอ้ือตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
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                    2) แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีอํานาจและหนาท่ี
ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
(2) ใหความเห็น ขอเสนอแนะ หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 
 (3) แตงตั้งคณะบุคคลทําหนาท่ีตรวจสอบทบทวน และรายงานคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
  3) จัดระบบสารสนเทศ ท่ีมีขอมูลอยางเพียงพอตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
  4) กําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาท่ีครอบคลุมสาระการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรู ใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน
และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  5) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงหลักสูตร 
ตอไปนี้ 
      (1) เปนแผนยุทธศาสตรท่ีใชขอมูลจากการวิเคราะหปญหา สภาพความจําเปน
อยางเปนระบบ และมีแผนปฏิบัติการประจําปรองรับ 
      (2) กําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ เปาหมาย และสภาพความสําเร็จของการพัฒนาไว
อยางตอเนื่องชัดเจนและเปนรูปธรรม 
      (3) กําหนดวิธีดําเนินงานท่ีมีหลักฐานทางทฤษฎี หรือผลการวิจัย หรือขอมูลเชิง
ประจักษท่ีอางอิงไดใหความครอบคลุมการพัฒนาดานการจัดประสบการณ การเรียนรู กระบวนการ
เรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเพ่ือ
นําไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 
      (4) กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกท่ีใหการสนับสนุนทางวิชาการ 
      (5) กําหนดบทบาทหนาท่ีใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน รวมท้ังผูเรียน
รับผิดชอบ และดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
      (6) กําหนดบทบาทหนาท่ีและแนวทางใหบิดา มารดา ผูปกครองและบุคลากรใน
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
      (7) กําหนดการจัดงบประมาณ และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
  6) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา รวมท้ังมีการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื่อง และบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 

7) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา ตองดําเนินการโดยคณะ
บุคคล คณะทํางานท่ีสถานศึกษาแตงตั้ง ใชวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม เพ่ือใหไดขอมูล
ครอบคลุมทุกงานและเชื่อถือไดดําเนินงานอยางตอเนื่องและนําผลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนา
ประเด็นสําคัญของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ ไดแก 
      (1) ความเหมาะสมของวิสัยทัศน และภารกิจของสถานศึกษา โดยพิจารณาจาก
ขอมูลพ้ืนฐานและผลการวิเคราะหสภาพความจําเปนและปญหาของสถานศึกษา 
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      (2) ความสอดรับกันในเชิงตรรกะและเชิงเหตุผลทางวิชาการระหวางเปาหมาย 
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จยุทธศาสตร และเทคนิควิธีท่ีใชเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
      (3) ความสอดคลองกันระหวางเปาหมาย ผลการเรียนรู และมาตรฐานหลักสูตร 
      (4) ระดับและสภาพความสําเร็จท่ีเปนในเปาหมาหลักของแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อันไดแก ความรู ความสามารถ และคุณลักษณะของผูเรียน 
      (5) การเรียนการสอน ซ่ึงรวมถึงการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูยุทธศาสตรและ
วิธีการสอน กระบวนการเรียนรู และการตอบสนองการเรียนรู 
      (6) การเรียนรู ความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ไดแก หลักสูตร ผลงาน
ของผูเรียน ระบบการวดัและประเมินผล และการสนับสนุนการเรียนรู 
      (7) การบริหารและการจัดการ ไดแก วิสัยทัศน ภารกิจ ภาวะผูนํา และบริหาร
โครงสรางขององคการ 
      (8) การดําเนินการและสภาพความสําเร็จของโครงการพัฒนาบุคลากร 
      (9) การมีสวนรวมและระบบประสานสัมพันธของบุคลากรและองคกรในชุมชน 
      (10) การมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรและชุมชน 
  8) จัดใหผูเรียนทุกคนในทุกระดับชวงชั้น ท่ีหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
(ป.3 ป.6 ม.3 และม.6) ไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลัก และคุณลักษณะท่ีสําคัญดวย
เครื่องมือมาตรฐาน โดยขอความรวมมือจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 
  9) จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป โดยระบุความสําเร็จตามเปาหมายท่ี
กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พรอมหลักฐานขอมูลและผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, 2544, 
หนา 18–22)   
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 (สํานักงาคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554, หนา 14-30) เพ่ือใหสถานศึกษายึดเปนกรอบในการดําเนินงาน โดยการ
กําหนดภาระงานหลักไว 8 ประการ เพ่ือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้    

1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2) จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ 
4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ดังรายละเอียด ตอไปนี้ 
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1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
            มาตรฐานการศึกษา เปนขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพ่ึงประสงค
และมาตรฐานท่ีตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหงและเท่ือใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับ
การสงเสริมและกํากับดูแลการตรวจสอบ การประเมินผล การประเมินคุณภาพทางการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาท่ีมีอยูในปจจุบันมีหลายระดับ เชน มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อีกท้ังยังมีการกําหนดมาตรฐานข้ึนหลายประเภท เชน 
มาตรฐานการแนะแนว มาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มาตรฐานลูกเสือและเนตรนารี 
มาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน เปนตน แตหากพิจารณาอยางถ่ี
ถวนจะเห็นวามาตรฐานท้ังหลายนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะและมีเปาหมาย คือ คุณภาพผูเรียนเปน
สําคัญท้ังนั้นตามกระทรวงไดกําหนดไววา การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นตอง
กําหนดใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณของสถานศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตองครอบคลุมสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนการสอน 
ศักยภาพของผูเรียน ชุมชนและทองถ่ินดวย ดังนั้น สถานศึกษาจึงตองวิเคราะหมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานกาศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรฐานคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา นโยบายของ
หนวยงานสวนกลาง คุณลักษณะพิเศษของผูเรียนท่ีสถานศึกษา ทองถ่ินและชุมชนคาดหวัง เชน ความ
สํานึกรักบานเกิด การเปนยุวเกษตร การอนุรักษอาชีพทองถ่ิน/ พ้ืนบาน การมีทักษะในอาชีพอยางใด
อยางหนึ่ง ความสามเฉพาะทางรวมท้ังการระบุตัวชี้วัดท่ีเปนองคประกอบของมาตรฐานนั้นๆ ให
ชัดเจน โดยมีแนวดําเนินการ ดังนี้  

     (1) แตงตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานระดับสถานศึกษา โดยการรวบรวม
เอกสารมาตรฐานการศึกษาท่ีเก่ียวของ ใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (18 มาตรฐาน) เปนแนวทางในการจัดทํา  
       (2) ประชุมชี้แจงมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาแกบุคลากรใน
สถานศึกษาและผูท่ีเก่ียวของ  
       (3) รายงานตอหนวยงานตนสังกัด  
       (4) เผยแพรมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาแกบุคลากร ชุมชนและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของดวยวิธีการท่ีหลากหลาย    
    สรุปไดวา กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การจัดทํามาตรฐาน
การศึกษาท่ีครอบคลุมสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรูใหเหมาะสมกับความ
ตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
จัดใหมีการประชุมผูเก่ียวของเพ่ือจัดทําเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การนํา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไปใชเปนแนวทางจัดทําแผนของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีไดมีความสอดคลอง ครอบคลุมกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีไดมีความสอดคลอง ครอบคลุมกับเอกลักษณของสถานศึกษาและทองถ่ิน   
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                      2) จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
          แผนเปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรม วิธีการท่ีไดผานการคิดมาแลว
ลวงหนา โดยผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝายรวมกันคิดและพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ สําหรับเปน
เครื่องชี้นําการดําเนินการใดๆ ท่ีสอดรับกับเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจขององคกร การวางแผนมักมี
การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายและกรอบเวลาของการดําเนินการตามแผนอยางชัดเจน           
ในสถานศึกษาตองมีการจัดทําแผน 2 ประเภท คือ  

               (1) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงเปาแผนท่ีมีรอบระยะเวลา
การพัฒนาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอาจเปนแผน 3 ป แผน 4 ป หรือแผน
5 ป แลวแตความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา แผนประเภทนี้จะสะทอนกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธท่ีจะใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือนําไปสูเปาหมาย ไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีวางไว 
          (2) แผนปฏิบัติการประจําป ซ่ึงแตกออกมาจากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือการดําเนินงานเปนรายป แผนปฏิบัติการประจําปแตละปควรมีจุดเนนท่ีชัดเจน เปน
รูปธรรม นอกจากความชัดเจนในการดําเนินกิจกรรมตามกรอบเวลา สถานท่ี งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบแลว สถานศึกษาตองกําหนดกิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน 
ความกาวหนาของการดําเนินงาน การปรับปรุงแกไข เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ราบรื่น 
คลองตัว มีการประเมินตนเองอันนําไปสูการไดขอมูลสารสนเทศ เพ่ือนําไปเขียนรายงานประจําปท่ี
เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตอไป     

การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตองผานการคิดและวิเคราะหเชิง    
กลยุทธมาแลวอยางรอบดาน อาจใชวิธี SWOT analysis, balanced scorecard หรือวิธีการอ่ืนๆ  
ท่ีสถานศึกษาเห็นวาเหมาะสมสําหรับเปนเข็มทิศชี้นําการดําเนินงานตามกลยุทธ เพ่ือนําไปสูการบรรลุ
ตามวิสัยทัศนและมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาวางเปาหมายไว สวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปจะมีการระบุวัตประสงค เปาหมาย การจัดสรรทรัพยากรและกรอบเวลาของการดําเนินงาน
ตามแผนท่ีชัดเจน โดยมีแนวดําเนินการ ดังนี้ 
       (1) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการท่ีจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
       (2) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและความสําเร็จของการพัฒนาไวอยาง
ชัดเจนและเปนรูปธรรม 
       (3) กําหนดวิธีการดําเนินงานโดยอาศัยหลักวิชาการ ผลการวิจัย หรือขอมูลเชิง
ประจักษ ท่ีอางอิงได ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน/การจัด
ประสบการณการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู  การวัดและประเมินผล         
การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว 
       (4) กําหนดแหลงวิทยากรภายนอกท่ีใหการสนับสนุนทางวิชาการ 
       (5) กําหนดบทบาทหนาท่ีใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน รวมท้ังผู เรียน 
รับผิดชอบและดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
       (6) กําหนดบทบาทหนาท่ีและแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา ผูปกครอง
และบุคลากรภายในชุมชนเพ่ือพัฒนาผูเรียนรวมกัน  
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       (7) กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
       (8) การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป   

  สรุปไดวา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา หมายถึง การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหบรรลุผลสําเร็จตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนปฏิบัติงานท่ีรวมกันทําไวในแผนพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 3-5 ป
และแผนปฏิบัติการประจําป ซ่ึงมีแนวทางการดวยการศึกษาสภาพปญหาและความตองการท่ีจําเปน
ของสถานศึกษาอยางเปนระบบ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและความสําเร็จของการพัฒนาไว
อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม กําหนดวิธีการดําเนินงานโดยอาศัยหลักวิชา ผลการวิจัย หรือขอมูลเชิง
ประจักษ ท่ีอางอิงได ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน/การจัด
ประสบการณการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู  การวัดและประเมินผล         
การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว  กําหนดแหลง
วิทยากรภายนอกท่ีใหการสนับสนุนทางวิชาการ กําหนดบทบาทหนาท่ีใหบุคลากรของสถานศึกษา   
ทุกคน รวมท้ังผูเรียน รับผิดชอบและดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดบทบาท
หนาท่ีและแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา ผูปกครองและบุคลากรภายในชุมชนเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนรวมกันและกําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

           3) จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ  
        การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนดไวมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีตองจัดระบบการบริหารสถานศึกษาและระบบสารสนเทศเพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนี้  
          (1) การจัดระบบบริหารสถานศึกษา 
              สถานศึกษาสามารถจัดระบบบริหารโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี หรือ
ผลงานวิจัยท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของถานศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรท่ีเก่ียวของ
ทุกฝาย ใชเทคนิคการบริหารและการจัดการใหสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย เชน การใชวงจร
การพัฒนาคุณภาพ (PDCA : plan do check act) ของเดม่ิง (deming cycle) การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน (SBM) การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (RBM)  เปนตน      
                 การจัดโครงสรางการบริหารสถานศึกษาควรจัดใหสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัดท่ีมีการแบงงานเปน 4 ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ      
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ท้ังนี้การบริหารงานตาม
โครงสรางของสถานศึกษา สถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญหรือใหญพิเศษจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมี
คณะกรรมการหลายระดับหลายฝาย นับตั้งแตระดับผูบริหาร/อํานวยการ ระดับกลุมสาระการเรียนรู 
ระดับชั้น หรือมีการตั้งคณะทํางานเฉพาะข้ึน เพ่ือรับผิดชอบงานชั่วคราวๆ ไป สถานศึกษาขนาดกลาง
ซ่ึงจะมีความคลองตัวมากท่ีสุดก็จําเปนตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดผูรับผิดชอบงานท่ี
เหมาะสมเนนการทํางานรวมกันเปนทีมใหมากท่ีสุด สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กควรเนนลักษณะการ
ทํางานแบบบูรณาการ เชน รวมงานวิชาการและงานงบประมาณไวดวยกันเพราะทุกงานตองเก่ียวของ
กับการใชเงิน หรือรวมงานวิชาการกับงานบุคลากรเพราะการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตอง
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เก่ียวของกับครู  ครูทุกคนตองทํางานบริหารท่ัวไปได เปนตน การทํางานในรูปคณะกรรมการอาจมี
ความจําเปนนอยมากสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กเพราะบุคลากรมีอยูเพียงไมก่ีคน ดังนั้นทุกคนจึง
ตองมีแผนการทํางานของตนเองควบคูกับแผนการสอนดวย เพ่ือเปนการตรวจสอบการทํางานเปน
ระยะตามวงจรคุณภาพ มีการปรับปรุงงานทันทวงที ไมทําใหงานค่ังคาง จึงมีเวลาใหกับการพัฒนา 
การเรียนการสอนไดเต็มท่ี  
   (2) การจดัระบบสารสนเทศ   
               สถานศึกษาควรมีการจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ครอบคลุมและ
เพียงพอตอการนําไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษาสืบคนไดอยางงายและรวดเร็ว ผูรับผิดชอบ
ดูแลสารสนเทศของสถานศึกษาตองทํางานอยางมีระบบ โดยมีการกําหนดกรอบการเก็บขอมูล
เฉพาะท่ีจําเปน วางแผนการเก็บขอมูล ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายสรางความ
เขาใจใหทุกฝาย ความตระหนักถึงความจําเปนในการเก็บขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและใหขอมูลท่ีถูกตอง ขอมูลและสารสนเทศท้ังหลายลวนตองไดจากครูและบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาท้ังสิ้น เม่ือมีความเขาใจท่ีถูกตอง การไดมาซ่ึงขอมูลก็จะมีความถูกตองและไดขอมูลท่ีเปน
ปจจุบัน 
             การศึกษาของสถานศึกษามีหลายดาน เชน ขอมูลและสารสนเทศท่ี
เก่ียวของกับผูเรียน วิธีการ/รูปแบบ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู/วิธีการ รูปแบบ    
การบริหารจัดการของสถานศึกษา การมีสวนรวมพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษา สถิติและผลการใชแหลงเรียนรูในและนอกสถานศึกษา วิธีการ/จํานวนครั้ง/จํานวน
โครงการท่ีสถานศึกษาและชุมชนรวมกันพัฒนาเพ่ือสรางใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูในชุมชน เปนตน 
แตอยางไรก็ตามขอมูลและสารสนเทศท่ีนับวาสําคัญและจําเปนท่ีสุด คือ ขอมูลและสารสนเทศท่ี
เก่ียวกับผูเรียนเปนรายบุคคลและตองทําใหเปนปจจุบันในทุกภาคเรียน เพ่ือการวางแผนและปรับปรุง
การดําเนินงานไดทันเหตุการณ การมีระบบขอมูลและสารสนเทศจึงนับวาไดประโยชนอยางแทจริง 
             การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศสามารถจัดเก็บในรูปของแฟมเอกสาร
หรือจัดเก็บโดยใชระบบตางๆ จากคอมพิวเตอร ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับจํานวนผูเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา ปจจุบันสถานศึกษาขนาดใหญใชคอมพิวเตอรชวยในการบันทึกขอมูลประมวลผล     
แลวสรุปเปนสารสนเทศเพ่ือการใชงานไดทันทีเชนเดียวกัน สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก    
ซ่ึงมีบุคลากรไมเพียงพอควรใชคอมพิวเตอรในการเก็บขอมูลและสารสนเทศเชนเดียวกัน เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรชวยลดภาระในเรื่องนี้ไดอยางมากแนวดําเนินการ  ดังนี้  
      (1) จัดทําโครงสรางและข้ันตอนการบริหาร 
      (2) แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานท่ีมาจากครู ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทน
องคกร ชุมชนและตัวแทนนักเรียน รวมพัฒนาโครงสรางการบริหารงานสูการปฏิบัติจริง 
      (3) มีคณะกรรมการกํากับติดตามการประเมินตนเอง นําผลการประเมินตนเองไป
ใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
      (4) สงเสริมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมาจากทุกสวนของสังคม
และปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีดวยความเต็มใจ เสียสละ ทุมเทแรงกายและใจ 
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      (5) จัดทําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพท่ัวไป ผูเรียน การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารจัดการมีข้ันตอนการจัดระบบสารสนเทศ มีขอมูลสารสนเทศเปนปจจุบันเพียงพอ
สอดคลองกับภารกิจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีระบบการจัดเก็บ การใช การใหบริการท่ี
สะดวกรวดเร็วทันตอการใชงาน 
      (6) จัดทําขอมูลสารสนเทศท่ัวไปของสถานศึกษาขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
ศักยภาพของสถานศึกษา ความตองการของชุมชนและมีขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวมในการเขามามี
บทบาทในการสนับสนุนและสงเสริมในการจัดการศึกษา 
      (7) จัดทําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ขอมูล
เก่ียวกับผูเรียนเปนรายบุคคล ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับความถนัด ความสามารถพิเศษของผูเรียนและ
แนวโนมการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ   
      (8) จัดทําขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการหลักสูตร ขอมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผลท่ีถูกตอง ครบถวนเปนปจจุบัน ขอมูล
สารสนเทศเก่ียวกับการจัดและผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  

  สรุปไดวา จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ หมายถึง การจัดโครงสรางบริหารในสถานศึกษา
ใหบรรลุตามมาตรฐาน ดวยการจัดระบบบริหารสถานศึกษาในใชเทคนิคการบริหาร และการจัดการ
ใหสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ไดแก การใชวงจรการพัฒนาคุณภาพ (PDCA: plan do check 
act) ของเดม่ิง (deming cycle) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) การบริหารงานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ (RBM) รวมท้ังการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาใหเปนหมวดหมู ครอบคลุมและ
เพียงพอตอการนําไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษาสืบคนไดอยางงายและรวดเร็ว ดวยการ
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการรวมพัฒนาโครงสรางการบริหารงานสูการปฏิบัติจริง มีคณะกรรมการ
กํากับติดตามการประเมินตนเองนําผลการประเมินตนเองไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง สงเสริมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมาจากทุกสวนของ
สังคมและปฏบิัติตามบทบาทหนาท่ีดวยความเต็มใจ มีความเสียสละทุมเทแรงกายและใจ จัดทําขอมูล
สารสนเทศเก่ียวกับสภาพท่ัวไป ผูเรียน การบริหารงานวิชาการ การบริหารจัดการมีข้ันตอนการ
จัดระบบสารสนเทศ มีขอมูลสารสนเทศเปนปจจุบันเพียงพอสอดคลองกับภารกิจในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและมีระบบการจัดเก็บ การใช การใหบริการท่ีสะดวกรวดเร็วทันตอการใชงาน 
จัดทําขอมูลสารสนเทศท่ัวไปของสถานศึกษาขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับศักยภาพของสถานศึกษา  
ความตองการของชุมชนมีขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวมในการเขามามีบทบาทในการสนับสนุนและ
สงเสริมในการจัดการศึกษา จัดทําขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
ความสามารถพิเศษของผู เรียนและแนวโนมการประกอบอาชีพในการศึกษาตอ จัดทําขอมูล
สารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการหลักสูตร ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
การวัดและประเมินผลท่ีถูกตองครบถวนเปนปจจุบันและมีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู  
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  4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                    
               แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางการ
ทํางาน เพ่ือใหทุกคนทุกฝายมีเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานท่ีไมขัดแยงกัน แตแผนจะไมมี
ความหมายถาการดําเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษาไมดําเนินการตามแผน ผูบริหารสถานศึกษา
ท่ีมีภาวะผูนําทางวิชาการควบคูกับการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพและระบบคุณธรรมยอมสราง
คนท่ีมีคุณภาพใหเกิดข้ึนไดไมยากนัก ผูบริหารจะทําหนาท่ีจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุน
ทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดูแล กํากับ 
ติดตาม และนิเทศงานของบุคลากรทุกคนทุกฝาย เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหปฏิบัติงานตามแผนท่ี
กําหนดไว ใหความสําคัญในการดําเนินงานและปรับปรุงงานอยางตอเนื่องจนเปนปกติ วิสัยของครูตอง
ทําหนาท่ีจัดการเรียนการสอนอยางเต็มศักยภาพและเต็มเวลา แบงเวลาหรือบริหารเวลาในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปไดอยางเหมาะสม
และบรรลุผลสําเร็จตามแผน ทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงาน ซ่ึงทุกคนท่ีเก่ียวของจะปฏิบัติตามหนาท่ีและบทบาทของ
ตนเองอยางดีท่ีสุด และภาคภูมิใจในความสําเร็จรวมกัน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนหัวใจ
สําคัญของการพัฒนาสถานศึกษา ผูบริหารจึงควรเปนผูนําในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมท่ีกําหนดไว รวมท้ังมีการสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตามและใหความชวยเหลือแกบุคลากร
ทุกคนทุกฝายใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว มีแนวทางการปฏิบัติ 
ดังนี ้

   (1) มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจแผนการดําเนินงานกอนการดําเนินงาน 
      (2) มีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติและการรายงานผลท่ีชัดเจน 

 (3) มีการนําเสนอรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการตางๆ ใหผูบริหารอนุมัติกอน
ดําเนินการทุกครั้ง 

   (4) มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบ คณะทํางานในการดําเนินกิจกรรม/ โครงการ 
   (5) กิจกรรม/โครงการ มีการดําเนินงานรวมกันของคณะครู กรรมการสถานศึกษา

และชุมชน 
   (6) การดําเนินกิจกรรม/โครงการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในปฏิทินการ

ปฏิบัติงาน 
   (7) มีการดําเนินโครงการไดครบถวนตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 
   (8) มีการเก็บรวบรวมหลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการไวเปนระบบ 

สะดวกตอการคนหาและใชประโยชน  
   (9) มีการรายงานผลการดําเนนิกิจกรรม/ โครงการ ตอผูบริหารโรงเรียน 
   (10) มีการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
    (11) มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายและตัวชี้วัด

ความสําเร็จของแผนฯ  
    (12) ใชผลการประเมินโครงการเปนขอมูลในการปรับปรุง แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง 
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  สรุปไดวา ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง           
การดําเนินการท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษาโดยมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีตองดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเกิดผลสําเร็จตามท่ีระบุไวในตัวบงชี้ของโครงการดําเนินตามแผน สถานศึกษาตอง
สรางระบบการทํางานท่ีเขมแข็งดวยการประชุมชี้แจงทําความเขาใจกอนการดําเนินงาน การกําหนด
ปฏิทินการปฏิบัติและการรายงานผลท่ีชัดเจน การนําเสนอรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ       
ใหผูบริหารอนุมัติกอนดําเนินการทุกครั้ง แตงตั้งผูรับผิดชอบ คณะทํางาน/คณะกรรมการในการ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการ ดําเนินกิจกรรม/โครงการใหเปนไปตามระยะเวลาและครบถวนตามท่ี
กําหนดไวในปฏิทินการปฏิบัติงานประจําป เก็บรวบรวมหลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงการท่ี
ดําเนินการไวเปนระบบ สะดวกตอการคนหาและใชประโยชน มีการรายงานผลการดําเนินกิจกรรม/ 
โครงการ ตอผูบริหารโรงเรียนทุกโครงการ การประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของหลังเสร็จ
สิ้นโครงการ มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของ
แผน ใชผลการประเมินโครงการเปนขอมูลในการปรับปรุง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

  5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงการจัดทํารายงานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พรอมท้ังเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ซ่ึงในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตองทําการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป   
 ผลจาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ในแตละครั้งเปนขอมูล
เชิงประจักษใหกับผูเก่ียวของทุกฝายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัด
ประสบการณการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  การสงเสริมการเรียนรู  การวัดและประเมินผล          
การพัฒนาบถคลากรและการบริหารจัดการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว หลักในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

       (1) มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานและกําหนดบทบาทหนาท่ีชัดเจน 
       (2) จัดทําเครื่องมือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให

มีความสอดคลองกับขอบขายการติดตามตรวจสอบ 
       (3) มีการดําเนินการเม่ือสิ้นภาคเรียนทุกภาคเรียน 
       (4) นําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานใน

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
       (5) นําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเปนขอมูลในการจัดทํา

รายงานประจําป (SAR) 
       (6) กรอบ/ขอบขายการติดตามตรวจสอบครอบคลุมประเด็นตอไปนี้  

         ก. สภาพการดําเนินงาน   
         ข. การใชจายงบประมาณ และทรัพยากร 
         ค. ผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม   
           ง. ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย 
           จ. ปญหา/อุปสรรคและ แนวทางแกไข   
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  สรุปไดวา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง การติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงการจัดทํารายงาน       
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พรอมท้ังเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการตรวจสอบอยางนอยหนึ่ง
ครั้งในทุกสามป ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาดําเนินโดยมีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานและกําหนด
บทบาทหนาท่ีชัดเจน จัดทําเครื่องมือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให
สอดคลองกับการติดตามตรวจสอบ ดําเนินการเม่ือสิ้นทุกภาคเรียน นําผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษามาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน นําผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาเปนขอมูลในการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) ซ่ึงการติดตาม
ตรวจสอบครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้ สภาพการดําเนินงาน การใชจายงบประมาณและทรัพยากร   
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข    

  6) การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
        จากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาขางตน สถานศึกษา
จะมีขอมูลสารสนเทศสําหรับประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ี
กําหนดไว แตอยางไรก็ตามควรสะทอนภาพความสําเร็จท่ีชัดเจนอยางนอย 2 ดาน ดังนี้  

(1) คุณภาพผูเรียนตามาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามหลักสูตรของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู เรียนในทุกระดับชั้น 
พฤติกรรมแสดงออกของผูเรียน โดยระบุไดถึงกลุมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนท่ีมีความ
เสี่ยง กลุมผูเรียนท่ีมีปญหาในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน กลุมผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะยังไมเปนไป
ตามท่ีพึงประสงค เพราะขอมูลจากการประเมินเหลานี้จะสะทอนใหเห็นวา การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาประสบผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไวหรือไมอันนําไปสูการปรับปรุงการบริหารจัดการตอไป 

(2) คุณภาพการศึกษาดานการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
                             สถานศึกษาสามารถดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนดไวในทุกมาตรฐานดวยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับสิ่งท่ี
ตองการประเมิน เชน ใชการสังเกต การสัมภาษณ การตรวจสอบจากเอกสารหรือขอมูลเชิงประจักษ 
เปนตน ซ่ึงมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้    

            ก. มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานและกําหนดบทบาทหนาท่ีชัดเจน 
            ข. มีการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมของผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา 

ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ฯลฯ  
            ค. กําหนดแนวทาง/กระบวนการท่ีชัดเจน 
            ง. มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา  
            จ. ดําเนินการเม่ือสิ้นปการศึกษา 
            ฉ. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในโดยใชเครื่องมือและวิธีการประเมินราย

มาตรฐาน/รายตัวบงชี้  
            ช. นําผลการประเมินคุณภาพภายในเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน  
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   สรุปไดวา การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง 
การนําผลจากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไวซ่ึงสะทอนภาพ
ความสําเร็จดานคุณภาพผูเรียนตามาตรฐานการเรียนรูบงบอกถึงสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามหลักสูตรของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในทุกระดับชั้น รวมท้ัง
คุณภาพการศึกษาดานการบริหารจัดการของสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
และกําหนดบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจน มีการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมของผูบริหาร คณะครู กรรมการ
สถานศึกษา ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนชุมชน มีการกําหนดแนวทาง/กระบวนการท่ีชัดเจน มี
เครื่องมือประเมินคุณภาพภายในท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา
ทุกมาตรฐานและทุกตัวบงชี้  ดําเนินการเม่ือสิ้นปการศึกษาดําเนินการประเมินคุณภาพภายในโดยใช
เครื่องมือและวิธีการประเมินรายมาตรฐาน/รายตัวบงชี้และนําผลการประเมินคุณภาพภายในเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

   7) จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
          จากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถสรุปและ
จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและถือวาเปนรายงานประจําปของสาน
ศึกษาได การรายงานผลการจัดการศึกษาแกบุคลากรในทุกระดับ ในการรายงานควรระบุหลักฐาน
ขอมูลผลสัมฤทธิ์ของการประเมินตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไวดวย แลวมีการจัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรแกสาธารณชนเพ่ือใชเปนหลักฐานยืนยันการ
พัฒนาสถานศึกษาสําหรับรองรองการประเมินคุณภาพภายนอกดวย มีแนวทางการเขียนรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป โดยแบงเนื้อหาของรายงานออกเปน 4 สวน ประกอบดวย    
         สวนท่ี  1  ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
          สวนท่ี  2  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
         สวนท่ี  3  ผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
          สวนท่ี  4  สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช  

        โดยการดําเนินงาน ดังนี้      
          (1) มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานและกําหนดบทบาทหนาท่ีชัดเจน 
         (2) รวบรวมขอมูลสารสนเทศการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปครอบคลุมทุกรายการ ทุกดาน และทุกมาตรฐาน  
          (3) เขียนรายงานท่ีสะทอนสภาพการดําเนินงานตามสาระสําคัญท่ีเชื่อมโยง กับ

การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปการศึกษาหรือตามแบบฟอรมของตนสังกัด 
          (4) มีการนําเสนอรายงานตอกรรมการสถานศึกษาฯ รายงานตอตนสังกัดและ

เผยแพรตอสาธารณชน  
           (5) ติดตามและรับขอมูลยอนกลับโดยสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจ

และขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสีย (stakeholder) หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอเนื่อง  
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   สรุปไดวา จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การ
จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป โครงการตางๆ ท่ีสถานศึกษาไดกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือเปดเผยตอสาธารณชนและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดย
การรายงานคุณภาพนั้นแบงเนื้อหาของรายงานออกเปน 4 สวน ซ่ึงมีการดําเนินการดวยการมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะทํางาน และกําหนดบทบาทหนาท่ีชัดเจน รวบรวมขอมูลสารสนเทศการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปครอบคลุมทุกรายการ ทุก
ดาน และทุกมาตรฐาน เขียนรายงานท่ีสะทอนสภาพการดําเนินงานตามสาระสําคัญท่ีเชื่อมโยงกับการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปการศึกษาหรือตามแบบฟอรมของตนสังกัด ติดตาม
และรับขอมูลยอนกลับโดยสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจและขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสีย 
(stakeholder) หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอเนื่อง 

  8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง   
                 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง หมายถึง ความยั่งยืนของการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีการปรับเปลี่ยนในทางท่ีดีข้ึน
อยางสมํ่าเสมอ มีการใชผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการตรวจสอบคุณภาพ ผลประเมินอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของมาเปนฐานวางแผนพัฒนาทุกระยะหรือทุกรอบการพัฒนา กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานั้น สถานศึกษาตองยึดคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอง 
จัดระบบและโครงสรางท่ีเหมาะสม วางแผนและดําเนินงานตามแผนดวยจิตสํานึกท่ีวา “การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเปนภาระงานปกติทุกคนจะตองรับผิดชอบผลท่ีเกิดข้ึนรวมกัน การดําเนินงานมี
ความกาวหนาอยางตอเนื่อง สงผลถึงคุณภาพผูเรียนท้ังสถานศึกษา” 
          การทําให คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่องนั้น 
สถานศึกษาควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้   

            (1) สรางจิตสํานึกการพัฒนาใหเกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
โดยถือวาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของเปนวัฒนธรรมการทํางานของสถานศึกษา 
                          (2) กําหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีแสดงถึงอัตลักษณของสถานศึกษาอยางเดนชัด 
เพ่ือสรางความรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา รวมกันจัดระบบและโครงสรางท่ีเหมาะสม วางแผนและ
ดําเนินงานตามแผนโดยเนนระบบคุณภาพ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามรอบ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมและปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
                          (3) นําผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือ
จากหนวยงานตนสังกัดไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมรการใชขอมูลและ
สารสนเทศอยางชาญฉลาด 
                          (4) พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยครูและบุคลากรทุกคน
ในสถานศึกษาตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู กลาวคือ รูจักพัฒนาตนเอง ใฝเรียนรู มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและแบงปนความรูตลอดเวลา เกิดทีมผูเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ อยางหลากหลาย จนไดรับการ
ยอมรับจากผู เ ก่ียวของ มีการเผยแพรประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยนความรู กับองคกรอ่ืนๆ             
มีนวัตกรรมใหมๆ ท่ีสถานศึกษาจัดทําข้ึน  
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  สรุปไดวา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง หมายถึง ความยั่งยืนของการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีการปรับเปลี่ยนในทางท่ีดีข้ึน
อยางสมํ่าเสมอ มีการใชผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการตรวจสอบคุณภาพ ผลประเมินอ่ืนๆ   
ท่ีเก่ียวของมาเปนฐานวางแผนพัฒนาทุกระยะหรือทุกรอบการพัฒนา ซ่ึงการทําใหคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง ตองมีการสรางจิตสํานึกการพัฒนาใหเกิดข้ึนกับครูและบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษา โดยถือวาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปน
วัฒนธรรมการทํางานปกติของของสถานศึกษา กําหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีแสดงถึงอัตลักษณของ
สถานศึกษาอยางเดนชัด เพ่ือสรางความรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา รวมกันจัดระบบและโครงสรางท่ี
เหมาะสม วางแผนและดําเนินงานตามแผนโดยเนนระบบคุณภาพ นําผลประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือจากหนวยงานตนสังกัดไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยมีการใชขอมูลและสารสนเทศอยางชาญฉลาดและพัฒนาสถานศึกษาใหเปน
องคกรแหงการเรียนรูโดยครูและบุคลากรทุกคนรูจักพัฒนาตนเอง ใฝเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และแบงปนความรูตลอดเวลา เกิดทีมผูเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ อยางหลากหลาย จนไดรับการยอมรับ
จากผูเก่ียวของ มีการเผยแพรประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยนความรูกับองคกรอ่ืนๆ มีนวัตกรรมใหมๆ
ท่ีสถานศึกษาจัดทําข้ึน  

สรุปไดวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การดําเนิน 
งานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือท่ีจะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให
เปนไปตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด สรางความม่ันใจตอผูปกครอง ชุมชนและสังคมวาการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาตามพันธกิจท่ีไดรวมกําหนดไวนั้นจะชวยสงผลใหผลผลิตของการศึกษามี
คุณภาพอันพึงประสงคตามความคาดหวังของผูปกครอง ชุมชน และสังคม อีกท้ังขอมูลท่ีไดจะใชเปน
หลักฐานในการตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดและยังเปนประโยชน
ในการประกันคุณภาพภายนอกตอไป   

  จากการศึกษาหลักการ แนวคิด การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผูวิจัยไดเลือกใชแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554, หนา 14-30) เพ่ือใชเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดวยการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 ประการ 
ไดแก   

 1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 2) จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3) จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ 
 4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 5) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 7) จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 8) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
     
       2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 

 นงลักษณ เพ็งดิษฐ (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ
ผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  
จังหวัดนนทบุรี พบวาผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะเก่ียวกับภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธและ
วิสัยทัศน อยูในระดับสูงกวาระดับปานกลางทุกดาน  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี อยูในระดับสูงกวาระดับปานกลาง 
ทุกดานและคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเก่ียวกับภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธและวิสัยทัศนมี
ความสัมพันธกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

ปรานี มเหศักดานุภาพ (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ตามการรับรูของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม ผลการวิจัย
พบวา ภาวะผูนําดานการมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณา
รายแบบ พบวา อยูในระดับสูงทุกแบบ คือ แบบความรวมมือ แบบภาวะผูนํารวมกัน และแบบการ
ทํางานเปนทีม 
 ยุพา เสนาะพิน (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
กับประสิทธิผลการบริหารคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยสรุปไดวา
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐมท่ีไดรับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2545 ใชแบบภาวะผูแบบเปลี่ยนสภาพอยูใน
ระดับมากทุกดาน ตามลําดับ คือ ดานความเสนหา ดานการดลใจ ดานการมุงสัมพันธเปนรายคนและ
ดานการกระตุน 
 สมศักดิ์ ทองเนียม (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยการ
บริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี  
พบวา ปจจัยการบริหารของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยการบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก มีจํานวน 3 ดาน คือ
ลักษณะขององคกร ซ่ึงมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติและ
ดานลักษณะของบุคลากร ตามลําดับ สวนดานลักษณะของสภาพแวดลอมอยูในระดับปานกลาง   
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี โดย
ภาพรวม  อยูในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน อยูในระดับมาก มีจํานวน 3 ดาน คือดานการศึกษาและเตรียมการ ซ่ึงมี
คาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาไดแกดานการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาและการนําแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช ตามลําดับ สวนดานการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและ
ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยูในระดับปานกลางและปจจัยการบริหารกับการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมี
ความสัมพันธกันในระดับสูงและเปนความสัมพันธทางบวก 
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 วิรุฬหจิต ใบลี (2548, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1-2 ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1-2 
โดยรวมอยู ในระดับมาก ซ่ึงดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือ ดานการวางแผนพัฒนา
ความกาวหนาในวิชาชีพครู รองลงมา ไดแก ดานการประเมินผลนักเรียน และดานมุมมองและ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการจัดโครงการสําหรับ
เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

 ประจวบ พลอยละออง (2548, บทคัดยอ) ศึกษาวิจัย เรื่องพฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากระบี่ ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําดานตางๆ 6 ดาน คือ ดานภาวะ
ผูนําทางการสอน พบวา ผูบริหารมีความรูความสามารถทางดานวิชาการเปนท่ียอมรับของผูรวมงาน
มากท่ีสุด ดานภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง พบวา ผูบริหารมีความสามารถเปนท่ียอมรับศรัทธาทํา
ใหผูอ่ืนรวมมือมากท่ีสุด ดานภาวะผูนําทางจริยธรรม พบวา ผูบริหารมีความซ่ือสัตยยุติธรรมมากท่ีสุด
ดานภาวะผูนําการมีสวนรวม พบวา ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานมีอิสระในการทํางานมากท่ีสุด
ดานภาวะผูนําท่ีตองการแกปญหา พบวา ผูบริหารสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจนเกิดผลดีเปนท่ีพอใจ
ของผูรวมงานมากท่ีสุด และดานภาวะดานภาวะผูนําทางดานการจัดการ พบวา ผูบริหารมีการรวมมือ
กับบุคลากรทุกฝาย วิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามากท่ีสุดอยางไรก็ดี 
มีบางประเด็นของภาวะผูนําทางการสอน ภาวะผูนําทางการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําทางจริยธรรมและ
ภาวะผูนําการมีสวนรวม มีการปฏิบัติในระดับนอย  

คะนึงนิจ อุตรพงศ (2546, บทคัดยอ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนหวยมาวิทยาคม สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดแพร กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผูปกครองนักเรียนในโรงเรียน
หวยมาวิทยาคม เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสํารวจ แบบสัมภาษณและ
แบบสอบถาม จํานวน 4 ฉบับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
จากการวิจัยพบวา 1) สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ไดศึกษาสภาพการ
ดําเนินงาน 4 ดาน ไดแก ดานบุคลากร ดานการบริหาร และการจัดการดานงบประมาณ และดานผล
การดําเนินงาน จากการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษาไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทุกดาน 
ซ่ึงครอบคลุมมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานบุคลากร ความพรอมในประเด็นของจํานวน
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานไมเพียงพอ การจัดการอบรมและใหความรู การจัดนิเทศ ติดตามประเมินผล 
คอนขางนอย ดานการบริหารและการจัดการในประเด็นของหองปฏิบัติงานประกันคุณภาพ และ
อุปกรณท่ีใชการปฏิบัติงานประกันคุณภาพยังไมเพียงพอ ดานงบประมาณ ไดรับงบประมาณสนับสนุน
ไมเพียงพอ และดานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานของ สมศ. สถานศึกษาไดดําเนินงานทุก
มาตรฐาน สวนใหญมีการดําเนินงานเพ่ือพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. มีบาง
มาตรฐานมีความพรอมคอนขางนอย 2) ปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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สถานศึกษา พบวา ประเด็นท่ีเปนปญหามากท่ีสุดในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา สถานศึกษาขาดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพ
อยางตอเนื่อง และประเด็นท่ีเปนปญหานอยท่ีสุด ไดแก บุคลากรเกิดความสับสนในการดําเนินงาน 
เนื่องจากแนวทางการดําเนินงานจากหนวยงานตนสังกัดและจากสมศ. ความพอเพียงของแหลงเรียนรู
ในโรงเรียนและชุมชนนอยและงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินการประกันคุณภาพ    

นิมิตร  อิสระกุล (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธระหวางบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัย พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมาก บทบาทดานการสงเสริมมากท่ีสุด สวนดานการอํานวยความ
สะดวก ดานการใหคําปรึกษา ดานการกํากับดูแลและดานภาวะผูนํา อยูในระดับมาก การดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู
ในระดับมาก ในดานการรายงานคุณภาพประจําป ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ดานการทํา
แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา และการผดุงระบบประกันคุณภาพ สวนความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารกับการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสัมพันธกันในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 

  ประยุทธ สมวงษา (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ผลการวิจัย พบวา 1) พฤติกรรมความ
เปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาท้ังท่ีไดรับการ
รับรอง และไมไดการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมและรายองคประกอบอยูใน
ระดับมาก 2) พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาท้ังท่ีไดรับการรับรองและไมไดรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาไมแตกตางกัน  
 ดุสิต เหมือนบุดดี (2549, หนา 97-98) ไดศึกษาวิจัยอิทธิพลของภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีตอความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาในจังหวัดหนองคาย พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ในภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก ความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมดานผูเรียนและดาน
ผูบริหาร อยูในระดับดี สวนดานครูอยูในระดับพอใช และอิทธิพลภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนกับความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01   

พันทิพา ซุมแซม (2551, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารงาน
วิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแกว ผลการวิจัยพบวา  1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
3 อันดับแรก ไดแก ดานการวัดและประเมินผล ดานนิเทศการศึกษา ดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 2) การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตวัฒนานคร จังหวัด
สระแกว  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 
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มาตรฐานดานครู มาตรฐานดานผูบริหาร มาตรฐานดานผูเรียน 3) การบริหารงานวิชาการกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตวัฒนานคร จังหวัดสระแกว มีความสัมพันธกันสูง   

จักรกฤษ วงษชาลี (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู จําแนกตามขนาดโรงเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยท้ังหมด 640 คน 
ผูบริหารโรงเรียน 268 คน และครู 372 คน โดยการสุมแบบแบงชั้น ตามขนาดโรงเรียนเปนผูบริหาร 
และครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 24 คน และ 91 คน  โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 180 คน 
และจํานวน 168 คน และโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 64 คน และจํานวน 113 คน เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิดของเซยฟารธ ผลการวิจัย พบวา 1) 
ผลการวิจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและ
ครู พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากท้ังสองกลุม ผลการเปรียบเทียบ พบวา โดย
ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ผลการศึกษาภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ พบวา ไมแตกตางกัน 3) ผล
การศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามขนาด
โรงเรียน พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ พบวา โดยภาพรวม
และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 

ไชยา กรมแสง (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 จํานวน 306 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก คือ ดาน
มุมมองตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร ดานการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน ดาน
การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของครู ดานการจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ และดานการประเมินผลการสอนของครู ตามลําดับ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 
คือ ดานครู ดานผูบริหาร และดานผูเรียน ตามลําดับ ความสัมพันธระหวาง ภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษากับ การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 เปนไปในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของเรื่องการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกอบดวยปจจัยดานผูบริหารครู นักเรียนและปจจัยเอ้ือท่ีจะชวยสนับสนุนใหประสบผลสําเร็จ   
แตในการดําเนินการดังกลาวก็ยังไมบรรลุเปาหมาย ยังประสบปญหาในการดําเนินการ เชน ความรู
ความเขาใจของบุคลากรในสถานศึกษา ดานงบประมาณ และท่ีสําคัญคือ ภาวะผูนําของผูบริหาร  
และความสามารถในการบริหารจัดการ  

2.4.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
 ลู (Liu,1985, 862-A, อางถึงใน พนัส เจริญวงศ, 2544, หนา 69) วิเคราะหพฤติกรรมผูนํา

ในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรม
การเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธสูงกับความสําเร็จของสถานศึกษา 

 ปเตอร (Peter, 1993, p. 5) ไดนําเสนอแนวคิดและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โดยในข้ันตอนแรกกลาวถึงความจําเปนของการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในปจจุบันและอนาคต ชี้ใหเห็นวาคุณภาพท่ีมีความสําคัญตอการศึกษา
อยางยิ่ง จากนั้นไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยยึดการเรียนรูของ
ผูเรียนเปนสําคัญ มีการกําหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนาการเรียนรูอยางชัดเจน ใหทุกคนท่ี
เก่ียวของมีสวนรวม มีการตัดสินใจโดยใชฐานขอมูลท่ีมีคุณภาพ กําหนดระบบและวิธีการควบคุม
คุณภาพท้ังในสวนของกระบวนการและผลลัพธอีกท้ังมุงม่ันใหสถานศึกษาเปนเสมือนองคกรแหงการ
เรียนรูท่ีมีกระบวนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและมีการวางแผนการจัดการดําเนินคุณภาพเชิงรุก
และไดมีการสรุปการประกันคุณภาพการศึกษาวาไมสามารถรับประกันคุณภาพของตัวผูเรียนไดแต
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถใชเปนวิธีการท่ีจะนําไปสูองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องได 

  ซีซีนา (Sicina, 1997, Abstract) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูเก่ียวกับบทบาทใน
การเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจแบบมีสวนรวม 
ผลการวิจัย พบวา การรับรูของครูเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวก
กับการมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจรวมกัน    
 เหง็นยา (Ngwenya, 2004, Abstract) ไดศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพของการศึกษา
อุดมศึกษาในประเทศแอฟริกาใต ผลการวิจัยสรุปไดวา การประกันคุณภาพของการศึกษาโดยลักษณะ
การกระจายอํานาจจะมีผลดีกวาการประกันคุณภาพแบบรวมอํานาจและผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึง
ความแตกตางระหวางการพัฒนาวิชาการ (academic development) กับการดําเนินการประกัน
คุณภาพ (quality assurance) ซ่ึงมีความหมายท่ีไมเหมือนกัน โดยข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการ
วิเคราะหของหลักการดําเนินงาน 
 บราวน–โฮวารด (Brown-Howard, 2007, Abstract) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวาง
รูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจของครูในเมืองจอรเจีย รัฐคาโรไลนาตอนใต 
ผลการวิจัยสรุปไดวา รูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนไมมีผลตอแรงจูงใจของครู ไมวาจะเปน
แรงจูงใจจากภายใน แรงจูงใจจากภายนอกหรือแรงจูงใจโดยท่ัวไป นอกจากนั้นครูท่ีมีประสบการณ
และแบบแผนแตกตางกัน การประเมินรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารจึงไมแตกตางกันแตมีแรงจูงใจ
แตกตาง 
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2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากการศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดสรุปเพ่ือนํามาเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้  คือ  

1) ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการ
สงเสริมและสนับสนุนตอกลุมท่ีจะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายโดยการนําความรู ทักษะตางๆ มา
ใชในการปฏิบัติภาระหนาท่ีเพ่ือนําผูรวมงานใหรวมมือปฏิบัติงานไปสูความมีประสิทธิภาพทางการ
เรียนการสอนจะตองครอบคลุมทักษะการวางแผนการพัฒนา การทําใหเปนผลสําเร็จ การวัดผลท่ี
เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนคุณภาพการเรียนรูภายในโรงเรียนท่ีบงบอกถึงการพัฒนาหลักสูตรการประเมิน
นักเรียนการจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ การประเมินการสอนของครู และการ
พัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพซ่ึงผูรวมงานสามารถรับรูไดอยางชัดเจน    
    ผูวิจัยไดศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนําทางวิชาการของเซยฟารธ 
(Seyfarth, 1999, pp. 165-273) ประกอบดวย 5 ดาน คือ  

  (1) มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร หมายถึง ผูบริหาร
สถานศึกษา ศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตรอยางชัดเจนต้ังแต การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ
เปาหมาย การจัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําสาระของหลักสูตร การออกแบบการ
เรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดเวลาเรียน จัดหาเอกสาร
หลักสูตรใหพอเพียงตอการใชในโรงเรียน มีวางแผนรวมกับครูในการนําหลักสูตรไปใชใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเลือกใชกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายสอดคลองกับสาระการเรียนรู
และเหมาะสมกับผูเรียน   

  (2) การประเมินผลนักเรียน หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการการวัดผล
และประเมินผลนักเรียนเปนไปตามมาตรฐาน โดยการกําหนดนโยบายท่ัวไป สงเสริมครูใหมีความรู
ความเขาใจในระเบียบการวัดและใหมีการวัดผลตามระเบียบและเกณฑท่ี สงเสริมครูใหมีความรูใน
การประเมินผลงานนักเรียน จัดการกํากับดูแลใหครูวัดและประเมินผลนักเรียน สนับสนุนครูในการ
พัฒนาเทคนิคการประเมินและสรางเครื่องมือวัดผล ประเมินผล ไดกระตุนใหครูนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงเทคนิคการประเมินผลนักเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอน ติดตามตรวจสอบเอกสาร
ประเมินผลอยางสมํ่าเสมอและมีการรายงานผลการประเมินความกาวหนาของนักเรียนแกผูปกครอง
ทราบเปนรายภาค    
 (3) การจัดการโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ หมายถึง ผูบริหาร
สถานศึกษามีการเตรียมบุคลากร อบรมครูตลอดจนจัดหลักสูตร จัดประสบการณในการเรียนการสอน
ใหเหมาะสม คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใหสามารถพัฒนาตนเองไปใหมากท่ีสุด  จัดการ
เรียนรวมใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดมีโอกาสเรียนรวมกับเด็กปกติ ซ่ึงจะชวยใหเด็กไดมีความ
เขาใจซ่ึงกันและกันเปนพ้ืนฐานสําคัญใหบุคคลเหลานี้สามารถดํารงชีพรวมกันกับคนอ่ืนๆ 
ในสังคมไดอยางมีความสุข   
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  (4) การประเมินผลการสอนของครู หมายถึง ผูบริหารศึกษามีการเก็บขอมูล        
เก่ียวกับการสอนของครูท่ีไดปฏิบัติไปแลว นํามาใชพิจารณาวาบรรลุจุดหมายหรือไม มากนอยเพียงใด 
แลวใหขอมูลยอนกลับเพ่ือใชปรับปรุงแกไขพัฒนาประสิทธิภาพในงานดานการสอนใหดียิ่งข้ึนดวยการ
กําหนดจุดแข็ง จุดออนและศักยภาพเพ่ือนํามาพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตัวครู กําหนด
จุดมุงหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงาน กําหนดรูปแบบ
และมิติลักษณะของงานท่ีจะทําการประเมิน กําหนดตัวผูประเมินและอบรมผูประเมินใหเกิดความ
เขาใจ การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผลการประเมินรวมกับผูถูกประเมินดวย
การใหคําชมเชยในการทํางานท่ีถูกตองหรือขอชี้แนะหากผลของการปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด และมีการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานในอนาคตเพ่ือพัฒนาผูเรียนมากยิ่งข้ึน          

    (5) การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของครู หมายถึง ผูบริหาร
สถานศึกษาบริหารงานดานการพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพโดยการสงเสริม
ครู ใหไดรับการนิเทศ ติดตามประเมินการกระบวนการสอนเพ่ือเก็บขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงพัฒนา
กิจกรรมการสอนดวยวิธีการท่ีถูกตองเปนท่ียอมรับของทุกฝาย กําหนดนโยบายท่ีสัมพันธกับการสอน
เพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรการสอนท่ีเหมาะสมและ
พอเพียง การควบคุมคุณภาพดวยการติดตามความกาวหนาของนักเรียนแตละคน การประสานงาน
เพ่ือขจัดความซํ้าซอนของการบริหารไมกาวกายหนาท่ีซ่ึงกันและกัน การสืบคนปญหาดวยการเผชิญ
กับปญหาทุกอยางเพ่ือจัดการแกไขปญหานั้นๆ โดยเร็ว สนับสนุนเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา
หรือเปนวิทยากรในกิจกรรมตางๆ เม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมใหครูประเมินรายงานผลกับผูบริหาร
สถานศึกษาตอไป      
           2) การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือท่ีจะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด สรางความม่ันใจตอผูปกครอง ชุมชน และสังคมวาการดําเนินงานของ
สถานศึกษาตามพันธะกิจท่ีไดรวมกําหนดไวนั้นจะชวยสงผลใหผลผลิตของการศึกษามีคุณภาพอันพึง
ประสงคตามความคาดหวังของผูปกครอง ชุมชนและสังคม   
 จากการศึกษาหลักการ แนวคิด การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูวิจัยได
เลือกใชแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2553 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554, หนา 14-30) ประกอบดวย  
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 ดาน คือ    

(1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การจัดทํามาตรฐาน
การศึกษาท่ีครอบคลุมสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพ
ของผูเรียนสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจัดใหมี
การประชุมผูท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาใหไดรับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและนํา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไปใชเปนแนวทางจัดทําแผนของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา
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ของสถานศึกษาท่ีไดมีความสอดคลอง ครอบคลุมกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีไดมีความสอดคลอง ครอบคลุมกับเอกลักษณของสถานศึกษาและทองถ่ิน    

(2) จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา หมายถึง การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหบรรลุผลสําเร็จตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนปฏิบัติงานท่ีรวมกันทําไวในแผนพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 3-5 ป
และแผนปฏิบัติการประจําป ซ่ึงมีแนวทางการดวยการศึกษาสภาพปญหาและความตองการท่ีจําเปน
ของสถานศึกษาอยางเปนระบบ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและความสําเร็จของการพัฒนาไว
อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม กําหนดวิธีการดําเนินงานโดยอาศัยหลักวิชา ผลการวิจัย หรือขอมูลเชิง
ประจักษ ท่ีอางอิงได ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน/การจัด
ประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรู  การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การ
พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว กําหนดแหลง
วิทยากรภายนอกท่ีใหการสนับสนุนทางวิชาการ กําหนดบทบาทหนาท่ีใหบุคลากรของสถานศึกษาทุก
คน รวมท้ังผูเรียน รับผิดชอบและดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดบทบาท
หนาท่ีและแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา ผูปกครองและบุคลากรภายในชุมชนเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนรวมกันและ กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ   

(3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง การจัดโครงสรางการบริหารใน
สถานศึกษาใหบรรลุตามมาตรฐาน ดวยการจัดระบบบริหารสถานศึกษาในใชเทคนิคการบริหารและ
การจัดการใหสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ไดแก การใชวงจรการพัฒนาคุณภาพ (PDCA: plan 
do check act) ของเดม่ิง (deming cycle) การบริหารโดยใชโรเรียนเปนฐาน (SBM) การบริหาร
แบบมุงผลสัมฤทธิ์ (RBM) รวมท้ังการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาใหเปนหมวดหมู ครอบคลุม
และเพียงพอตอการนําไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษาสืบคนไดอยางงายและรวดเร็ว ดวยการ
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการรวมพัฒนาโครงสรางการบริหารงานสูการปฏิบัติจริง มีคณะกรรมการ
กํากับติดตามการประเมินตนเองนําผลการประเมินตนเองไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง สงเสริมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมาจากทุกสวนของ
สังคมและปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีดวยความเต็มใจและมีความเสียสละ จัดทําขอมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับสภาพท่ัวไปผูเรียน การบริหารงานวิชาการ การบริหารจัดการมีข้ันตอนการจัดระบบ
สารสนเทศ มีขอมูลสารสนเทศเปนปจจุบันเพียงพอสอดคลองกับภารกิจในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและมีระบบการจัดเก็บ การใหบริการท่ีสะดวกรวดเร็วทันตอการใชงาน จัดทําขอมูล
สารสนเทศท่ัวไปของสถานศึกษาขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับศักยภาพของสถานศึกษา ความตองการ
ของชุมชนมีขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวมในการเขามามีบทบาทในการสนับสนุนและสงเสริมในการจัด
การศึกษา จัดทําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ความสามารถพิเศษของ
ผูเรียนและแนวโนมการประกอบอาชีพในการศึกษาตอ จัดทําขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร
จัดการหลักสูตร ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผลท่ีถูกตอง
ครบถวนเปนปจจุบันและมีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  
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(4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การ
ดําเนินการท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษาโดยมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีตองดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเกิดผลสําเร็จตามท่ีระบุไวในตัวบงชี้ของโครงการดําเนินตามแผน สถานศึกษาตอง
สรางระบบการทํางานท่ีเขมแข็งดวยการประชุมชี้แจงทําความเขาใจแผนฯกอนการดําเนินงาน การ
กําหนดปฏิทินการปฏิบัติและการรายงานผลท่ีชัดเจน การนําเสนอรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
ใหผูบริหารอนุมัติกอนดําเนินการทุกครั้ง การแตงต้ังผูรับผิดชอบ คณะทํางาน/คณะกรรมการในการ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการ ดําเนินกิจกรรม/โครงการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน ดําเนินโครงการไดครบถวนตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป เก็บรวบรวม
หลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการไวเปนระบบ สะดวกตอการคนหาและใชประโยชน มี
การรายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ตอผูบริหารโรงเรียนทุกโครงการ การประเมินความพึง
พอใจของผูมีสวนเก่ียวของหลังเสร็จสิ้นโครงการ มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ใชผลการประเมินโครงการเปนขอมูลในการปรับปรุง 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

(5)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง การติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงการจัดทํารายงานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พรอมท้ังเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ซ่ึงในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตองทําการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป ใน
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาดําเนินโดยมีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานและกําหนดบทบาทหนาท่ีท่ี
ชัดเจน มีเครื่องมือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับขอบขาย
การติดตามตรวจสอบ ดําเนินการเม่ือสิ้นภาคเรียนทุกภาคเรียน นําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน นําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาเปนขอมูลในการจัดทํารายงานประจําป (SAR) ซ่ึงการติดตามตรวจสอบครอบคลุมประเด็น
ตางๆ ดังนี้ สภาพการดําเนินงาน การใชจายงบประมาณและทรัพยากร ผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข  

(6)  การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
หมายถึง การนําผลจากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนขอมูลสารสนเทศ
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไวซ่ึงสะทอน
ภาพความสําเร็จดานคุณภาพผู เรียนตามาตรฐานการเรียนรูบงบอกถึงสมรรถนะสําคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในทุก
ระดับชั้น รวมท้ังคุณภาพการศึกษาดานการบริหารจัดการของสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีคําสั่ง
แตงตั้งคณะทํางานและกําหนดบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจน มีการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมของผูบริหาร 
คณะครู กรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนชุมชน มีการกําหนดแนวทาง/กระบวนการท่ี
ชัดเจน มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาทุกมาตรฐานและทุกตัวบงชี้  ดําเนินการเม่ือสิ้นปการศึกษาดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยใชเครื่องมือและวิธีการประเมินรายมาตรฐาน/รายตัวบงชี้และนําผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน    
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(7)  จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การ
จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป โครงการตางๆท่ีสถานศึกษาไดกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือเปดเผยตอสาธารณชนและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดย
การรายงานคุณภาพนั้นแบงเนื้อหาของรายงานออกเปน 4 สวน ซ่ึงมีการดําเนินการดวยการมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะทํางานและกําหนดบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจน รวบรวมขอมูลสารสนเทศการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปครอบคลุมทุกรายการ ทุก
ดาน และทุกมาตรฐาน  เขียนรายงานท่ีสะทอนสภาพการดําเนินงานตามสาระสําคัญท่ีเชื่อมโยง กับ
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปการศึกษาหรือตามแบบฟอรมของตนสังกัด  
ติดตาม และรับขอมูลยอนกลับโดยสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจและขอเสนอแนะของผูมีสวน
ไดเสีย (stakeholder) หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตอเนื่อง  

(8)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง หมายถึง ความยั่งยืนในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีการปรับเปลี่ยนในทาง 
ท่ีดีข้ึนอยางสมํ่าเสมอ มีการใชผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการตรวจสอบคุณภาพ ผลประเมิน
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของมาเปนฐานวางแผนพัฒนาทุกระยะหรือทุกรอบการพัฒนา ซ่ึงการทําใหคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง ตองมีการสรางจิตสํานึกการพัฒนาใหเกิดข้ึนกับครูและ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา โดยถือวาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เปนวัฒนธรรมการทํางานปกติของของสถานศึกษา กําหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีแสดงถึงอัตลักษณ
ของสถานศึกษาอยางเดนชัด เพ่ือสรางความรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา รวมกันจัดระบบและ
โครงสรางท่ีเหมาะสม วางแผนและดําเนินงานตามแผนโดยเนนระบบคุณภาพ นําผลประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือจากหนวยงานตนสังกัดไปใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการใชขอมูลและสารสนเทศอยางชาญฉลาดและพัฒนาสถานศึกษาให
เปนองคกรแหงการเรียนรูโดยครูและบุคลากรทุกคนรูจักพัฒนาตนเอง ใฝเรียนรู มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและแบงปนความรูตลอดเวลา เกิดทีมผูเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ อยางหลากหลายจนไดรับการ
ยอมรับจากผูเก่ียวของ มีการเผยแพรประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยนความรูกับองคกรอ่ืนๆ  
มีนวัตกรรมใหมๆ ท่ีสถานศึกษาจัดทําข้ึน  
 




