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 การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ความสัมพันธของ
องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการที่สามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 361 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยตอนที่ 2 ดานการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .95 ตอนที่ 3 ดานองคประกอบของภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .97 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ คารอยละ คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหสหสัมพันธ
อยางงาย (Simple Correlation Analysis) และวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis)  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  การศึกษาระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือ ดานการ
ประเมินคุณภาพภายใน รองลงมาคือดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ 
 2.  การศึกษาระดับองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด 
คือ ดานการจัดการหลักสูตร รองลงมาคือดานการตรวจสอบความกาวหนาทางการ ดานการกําหนด



 

ภารกิจ ดานการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู ดานการสื่อสารเปาหมาย และดานการนิเทศติดตามการ
ปฏิบัติงานของครู ตามลําดับ 
 3.  การศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการในแตละดานมีความสัมพันธกับการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทุกดาน โดยดานที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ การจัดการหลักสูตร รองลงมา คือ การตรวจสอบ
ความกาวหนาทางการเรียน การกําหนดภารกิจ การสื่อสารเปาหมาย การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 
และการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู ตามลําดับ 
 4.  การศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการที่สามารถพยากรณการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดวยวิธี Stepwise พบวา ตัวแปรที่สามารถพยากรณการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ การตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน การจัดการหลักสูตร 
และการการกําหนดภารกิจ โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัว สามารถรวมกันพยากรณผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาไดรอยละ 44.10 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัวแปร  
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 This research aims to study 1) the level of internal quality assurance process in 
basic education, 2) the level of instructional leadership elements of the education, 3) the 
relationship between the instructional leadership elements and the process of the internal 
quality assurance in basic education, and 4) the instructional leadership elements that can 
predict the internal quality assurance process in basic education under the secondary 
educational service area Office 1. The research samples are 361 teachers in basic 
education under the secondary educational service area office 1. A Likert-type rating scale 
questionnaire is used in collecting data, in which Part 2: The internal quality assurance 
process in basic education and Part 3: the instructional leadership elements of the 
administrators of the basic education are of Cronbach alpha of .95 and .97 respectively. The 
statistical methods used in the data analysis are 1) Percentage, 2) Mean, 3) standard 
deviation, 4) Simple correlation analysis, and 5) Stepwise multiple regression analysis. 
 The research findings are as follows. 
 1. The level of internal quality assurance process in basic education under the 
secondary educational service area office 1 is at the high level as a whole. Moreover, in 
considering each individual aspect, it is found that all aspects are also at the high level. The 
aspects with the highest average score in respect are the internal quality assessment at the 
first place, the improvement of the education quality as the second, and followed by the 
monitoring the education quality inspection.  
 2.  The level of instructional leadership elements of the administrators of the basic 
education under the secondary educational service area office 1 is at the high level as a 
whole. Moreover, in considering each individual aspect, it is found that all aspects are also 
at the high level. The aspect with the highest average score is respect are the curriculum 
management at the first place, followed by the monitoring of the learning progress, the 





 

defining the mission, the promoting of learning climate, the communication of the goals, and 
monitoring of the teaching performance respectively.  
 3.  Each individual aspect of the instructional leadership elements relates positively 
to the process of the internal quality assurance in basic education with the statistical 
significance at 0.01 levels. The aspects with the highest level of relationship in respect are 
the curriculum management at the first place, followed by the monitoring of the learning 
progress, the defining the mission, the communication of the goals, the promoting of 
learning climate, and the monitoring of the teaching performances respectively. 
 4.  The study of the instructional leadership elements that can predict the process 
of the internal quality assurance in basic education by using Stepwise Multiple Regression 
Analysis method shows that the variable which can predict the process of the internal quality 
assurance is the monitoring of the learning progress, the curriculum management, and the 
defining the mission. These three variables altogether can predict the result of the process 
of the internal quality assurance in the basic education at 44.10 percent and they are 
statistically significant at 0.01 levels for all variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้  สําเร็จไดดวยความกรุณาเปนอยางยิ่งของ  เรือเอก อาจารย ดร.อภิธีร 
ทรงบัณฑิตย ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ อาจารย ดร.อนันต มาลารัตน กรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน กล่ินกุหลาบ อาจารย ดร.ราชันย บุญธิมา ที่กรุณาเปน
กรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ และใหคําแนะนําที่ดีในการตรวจสอบแกไขขอผิดพลาดตางๆ
ดวยความดูแลเอาใจใส ซึ่งเปนประโยชนตอการทําปริญญานิพนธในคร้ังนี้เปนอยางมาก ขอขอบ 
พระคุณผูชวยศาสตราจารย เรือโท ดร.ไพบูลย ออนมั่ง อาจารย ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน 
อาจารยชญาภา  อิ่มสําราญ ดร.อัญชลี ประกายเกียรติ และอาจารยเรืองชัย ทิมสุวรรณ ที่กรุณาเปน
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย รวมทั้งคณาจารยทุกทานใน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ทักษะ ประสบการณที่ดีและมีคุณคา
ยิ่งแกผูวิจัย และขอขอบพระคุณโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทุก
โรงเรียน ที่ใหความรวมมือในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยในคร้ังนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการและครูผูสอนโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค และโรงเรียนสุวรรณ
พลับพลาพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่ไดชวยเหลือและสนับสนุน
การเรียนและการทําปริญญานิพนธมาโดยตลอด ทําใหผูวิจัยสามารถทําปริญญานิพนธจนสําเร็จลุลวง
ไปไดดวยดี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความเมตตาของทุกทานเปนอยางยิ่ง 
 ขอขอบพระคุณ พระมหาวชิรวิชญ คามพินิจ ที่ใหความอนุเคราะหในการชวยเก็บขอมูลเพื่อ
การวิจัยและขอบพระคุณพี่ ๆ นอง ๆ เพื่อน ๆ ทุกคน ในภาควิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ รุน 
22 ที่ชวยเหลือและเปนกําลังใจใหผูวิจัยเสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณสุวรรณา สินธุรงค ที่เอ้ือเฟอสนับสนุนทุนวิจัย คอยเปนกําลัง ให
ความชวยเหลืออยางดียิ่งในการทําปริญญานิพนธคร้ังนี้ 
 คุณคาและประโยชนใด ๆ ของปริญญานิพนธฉบับนี้อันจะพึงเกิดข้ึน ผูวิจัยนอมรําลึกถึงคุณ
พระรัตนตรัยอันประเสริฐสุด ที่บันดาลใหผูวิจัยไดเห็นคุณคาของการศึกษาทุกระดับช้ัน 
 

 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอกรอบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง และขอนอมระลึกถึงพระคุณบิดา
มารดา ผูมีพระคุณที่ไดอบรมเล้ียงดูใหโอกาสทางการศึกษาแดผูวิจัย และครู อาจารยทุกทาน ในฐานะ
ผูวางรางฐานการศึกษาทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณอันทรงคุณคายิ่ง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 คุณภาพนับเปนองคประกอบสําคัญของการบริหารทั้งในปจจุบันและในอนาคต โดยเฉพาะ
กับนโยบายทางดานการศึกษา และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ที่กําหนด
กรอบแนวทางการปฏิรูปเปน 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม การพัฒนาคุณภาพครู
ยุคใหม การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.  2554: 4-5) 
 การบริหารคุณภาพไดเขามามีบทบาทอยางมากตอการจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู
ของคนไทย ดังปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทตองมีมาตรฐานการศึกษาและมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และใหมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเปนภารกิจสําคัญของ
สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองดําเนินการ โดยตองเปนไปตามระบบ หลักเกณฑและวิธีการ
ที่กระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนด พรอมกับการออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ึนใหมเพื่อใชแทนกฎกระทรวงฉบับเดิม (พ.ศ. 2546) โดยปรับ
ใหสอดรับกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน และใหเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพภายนอก 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.  2553: 1)    
 การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) จึงเปนระบบการดําเนินงานที่ทุก
สถานศึกษาตองดําเนินการใหเกิดข้ึน เพื่อสนองเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พรอมกันนั้นยังเปนการสรางความมั่นใจ (Assure) ใหแกผูรับบริการ ทั้งในสวนผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
ตลอดจนองคกรและสถานประกอบการที่รับผูเรียนเขาศึกษาตอหรือทํางานวาสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด สงผลใหผูสําเร็จการศึกษามี
ความรูความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่เปาหมายของหลักสูตรและสังคม
ตองการ รวมถึงสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและสรางประโยชนใหแกครอบครัว
และชุมชน(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.  2553: 3) 
 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นอกจากจะเปนการพัฒนาสถานศึกษา
โดยตรงแลว ผลของการประเมินคุณภาพภายในยังสามารถเปนหลักฐานยืนยันในคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะเปนสวนชวยในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
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ภายนอกในอนาคต ฉะนั้นสถานศึกษาจึงตองมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง โดยตองเนนคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญเพื่อสะทอนถึงผลการดําเนินงานใน 4 ดาน คือ 
ผลของการจัดการศึกษาในแตละระดับ ผลการบริหารจัดการศึกษา ผลการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และผลจากการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งผลการ
ดําเนินงานทั้ง 4 ดานดังกลาวเปนมาตรฐานที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ไดใชในการประเมินคุณภาพภายนอกกับสถานศึกษาท่ัวประเทศ (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา.  2553: 2) 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ี
ผานมา พบวา ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ บุคลากรมีไม
เพียงพอ ขาดกระบวนการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ขาดความชัดเจนและขอเสนอแนะในการแกไข
ปญหา (น้ําออย เดชจุย. 2551: 146) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพงศศักด์ิ ตามสัตย (2548: 154) ที่
ไดทําการวิจัยเร่ืองการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําปางเขต 3 พบวาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คือการขาดบุคลากรและบุคลากรมีงานประจําอ่ืน ๆ เพิ่มมากข้ึน ทั้งบุคลากรยังขาดความรูความเขาใจ
ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ขาดเครื่องมือในการตรวจสอบทบทวนและการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และไมสามารถเขียนรายงานประเมินตนเองประจําป (SSR หรือ SAR) ได 
 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ และลดอุปสรรค
ตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนนั้น ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง คือ การบริหารจัดการซ่ึงถือเปนกระบวนการใน
การขับเคลื่อนสถานศึกษาใหสามารถเช่ือมโยงทุกสวนภายในสถานศึกษาใหประสานกันไปอยางเปน
ระบบ และบรรลุตามเปาหมาย หากสถานศึกษาใดมีการบริหารจัดการที่ดีแลว ก็จะสงผลให
สถานศึกษาน้ันมีภาพลักษณที่ดีและไดรับความนิยมชมชอบจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไป
ดวย อีกทั้งยังมีโอกาสสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาอ่ืน ๆ ตอไป (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  2549: 6)  
 สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่ดี ผูบริหารสถานศึกษาถือเปนบุคคลสําคัญในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินงานใหเปนไปตามภารกิจและบรรลุเปาหมายที่วางไว ซึ่งจะตองอาศัย
ความรูความสามารถของผูบริหารที่มีอยูมาบูรณาการในการทํางานใหพรอมรับมือกับความ
เปล่ียนแปลง และปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึน ทั้งนี้ผูบริหารอาจตองใชยุทธศาสตรตาง ๆ ในการ
ดําเนินงานที่จะนําไปสูความสําเร็จ โดยยุทธศาสตรที่สําคัญประการหนึ่งคือความเปนภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหาร (พัฒนา อําทาว.  2548: 2)  
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 ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําทางวิชาการยอมดําเนินการใหสถานศึกษามุงไปสูคุณภาพ  
และไดมาตรฐาน เพื่อมุงไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูเรียน  รวมทั้งดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีระบบและราบร่ืน ยิ่ง
ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการและมีภาวะผูนําทางวิชาการในระดับสูง
แลวก็จะกอใหเกิดการพัฒนาคณะครูอาจารยใหเปนบุคลากรที่มีความสามารถทางวิชาการและมีภาวะ
ผูนําตามไปดวย ซึ่งจะทําใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพนําพาผูเรียนไปสูเปาหมาย และ
ไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ครอบครัวและชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.  
2553: 15)  
 ภาวะผูนําทางวิชาการและการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในจึงจําเปนตองดําเนินการให
เกิดข้ึนควบคูกันไปในสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาการจัดการศึกษาอยาง
ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดุสิต เหมือนบุดดี (2549: 97- 98) ที่ศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดหนองคาย พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนใน
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวม
ดานผูเรียนและดานผูบริหารอยูในระดับดี สวนดานครูอยูในระดับพอใช และภาวะผูนําทางวิชาการ
ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช กับความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการศึกษา ใน
ภาพรวมดานครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในฐานะหนวยงานสําคัญในการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทั่วประเทศ ไดใหความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และการสนับสนุนภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาดวยเชนกัน พิจารณา
จากแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ซึ่งเปน
หนวยงานในสังกัดที่ทําหนาบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จํานวน 22 เขต มี
สถานศึกษาในสังกัดทั้งส้ิน 67 แหง ไดวางแผนกลยุทธการดําเนินงานในป พ.ศ. 2554–2557 โดย
กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ใหมีความเขมแข็ง ทันสมัย 
พรอมขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานความเปนไทย พรอม
กันนั้นในแผนการดําเนินงานไดเนนใหมีการจัดทําโครงการในดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
โดยเฉพาะการสรางภาวะผูนําทางวิชาการใหเกิดแกผูอํานวยการสถานศึกษา ในสังกัด เชน โครงการ
พัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการผูบริหารสถานศึกษา การประชุมเสวนาวิชาการระดับผูบริหาร เปนตน 
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1.  2554: 5) 
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 จากแผนกลยุทธของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่ตองการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดใหมีมาตรฐานระดับสากล โดยดําเนินการควบคูไป
กับการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีภาวะผูนําทางวิชาการ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาองคประกอบ
ของภาวะผูนําทางวิชาการที่สามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษา
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามแนวทางการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2553 ใน 3 ข้ัน คือ 1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ 3) การประเมินคุณภาพภายใน พรอมทั้งศึกษา
องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการใน 6 ดาน ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหมาจากนักวิชาการหลายทาน 
ไดแก การกําหนดภารกิจ การสื่อสารเปาหมาย การจัดการหลักสูตร การนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน
ของครู การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู และการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน โดยศึกษาวา
องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการทั้งในแตละองคประกอบและในภาพรวมมีความสัมพันธและ
สามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ไดในระดับใด ทั้งนี้เพื่อใหหนวยงานตนสังกัด ผูบริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผนเพื่อ
จัดลําดับความสําคัญเพื่อมุงเนนการพัฒนาองคประกอบในแตละดานของภาวะผูนําทางวิชาการที่
สามารถสงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   
 2.  เพื่อศึกษาระดับขององคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธขององคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 1   
 4.  เพื่อศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการที่สามารถพยากรณการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  



 5 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ความสําคัญของการวิจัยในคร้ังนี้  ไดแก 
 1. ทําใหทราบระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 2.  ทําใหทราบระดับองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน   
 3.  ทําใหทราบความสัมพันธขององคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
1 และองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการที่สามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4.  เปนขอมูลพื้นฐานเพื่อนําไปใชในการจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบของภาวะ
ผูนําทางวิชาการไดอยางชัดเจนวาควรมีการพัฒนาและสงเสริมในองคประกอบใดที่จะมีสวนชวย
สนับสนุนใหการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้ไดแก ครูในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสํานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 5,345 คน (ขอมูล ณ วนัที่ 10 มิถุนายน 2554)  
  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ ไดแก ครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 361 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง
สําเร็จรูปของเครจซี และมอรแกน (Krejcie; & Morgan.  1970: 608) ไดมาโดยการสุมแบบหลาย
ข้ันตอน (Multistage random Sampling)   
 2. ขอบเขตของเน้ือหา 
  การวิจัยคร้ังนี้เปนการสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยพิจารณาจากข้ันตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 ข้ันตอน คือ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน สวน
การศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่สามารถพยากรณการ
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ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจะศึกษาใน 6 ดาน คือ การกําหนดภารกิจ 
การสื่อสารเปาหมาย การจัดการหลักสูตร การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู การสงเสริม
บรรยากาศการเรียนรู และการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน  
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรพยากรณ คือ องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการ แบงออกเปน 6 ดาน 
ไดแก 
  1)  การกาํหนดภารกิจ  
  2)  การสื่อสารเปาหมาย 
  3)  การจัดการหลักสูตร  
   4)  การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู 
  5)  การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู  
   6)  การตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน 

  ตัวแปรเกณฑ คือ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ซึ่ง
ประกอบดวยการดําเนินงาน 3 ข้ันตอน ไดแก 
  1)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  3)  การประเมินคุณภาพภายใน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
อยางเปนระบบ เพื่อสรางความมั่นใจแกผูรับบริการวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
เปนไปตามเกณฑและมาตรฐานที่ไดประกาศไวตอสาธารณชน โดยในการวิจัยคร้ังนี้ใชการพิจารณา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนหลัก ซึ่งประเมินไดจากความคิดเห็นของครูใน
สถานศึกษานั้น ๆ สามารถแบงตามการดําเนินงานออกเปน 3 ข้ันตอน ไดแก  
                1.1  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดําเนินงานของสถานศึกษาในการ
แตงต้ังผูรับผิดชอบ จัดประชุมวางแผน ชี้แจงทําความเขาใจแกบุคลากร กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เปดโอกาสใหครูมีสวนรวม จัดระบบสารสนเทศที่เปนหมวดหมู เพียงพอตอการนําไปใช 
ทันสมัยเปนปจจุบัน สรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบรวมกัน และสรางความตระหนักในงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางความตอเนื่อง  
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  1.2  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดําเนินงานของสถานศึกษา
ในการทบทวนปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระหวางและหลังการดําเนินงาน ดําเนินการ
โดยบุคลากรในสถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัด สรุปและทํารายงานเปนรูปเลม เพิ่มเติม
ขอเสนอแนะ มาตรการเรงรัด และเผยแพรรายงานไปสูผูมีสวนเกี่ยวของ  
  1.3 การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ตัดสินผลการดําเนินงาน โดยสถานศึกษาศึกษาเงื่อนไขของการประเมินคุณภาพการศึกษา เตรียม
ความพรอมแกบุคลากร จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน รองรอย อํานวยความสะดวกในดานขอมูล และให
ความรวมมือแกผูประเมิน  
 2.  องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง สวนตางๆ ของการแสดงออกของ
ผูบริหารสถานศึกษาที่รวมกันบงชี้ถึงความเปนผูนํากลุมและมีอิทธิพลตอผูอ่ืน ซึ่งผูรวมงานสามารถ
สังเกตได เพื่อใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ประเมินไดจาก
ความคิดเห็นของครูในสถานศึกษานั้น ๆ  โดยสามารถแบงการแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาได
เปน 6 ดาน ในเร่ืองตอไปนี้ 
  2.1  การกําหนดภารกิจ หมายถึง การแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาในการ
วางเปาหมายการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กําหนดเปาหมาย
ระยะส้ันและระยะยาวที่สอดคลองตอเนื่องกัน จัดสรรหนาที่แกบุคลากรโดยยึดความสามารถเปนหลัก 
งายตอการใหครูนําไปใช และเปดโอกาสใหครูไดรวมกําหนดเปาหมาย  
  2.2  การสื่อสารเปาหมาย หมายถึง การแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาในการช้ีแจง
ทําความเขาใจวัตถุประสงคของสถานศึกษาแกผูมีสวนเกี่ยวของ โดยช้ีแจงทําความเขาใจ ปรึกษา
พูดคุย ทบทวนความเขาใจเปนระยะๆ ใชรูปแบบการส่ือสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ และใช
ชองทางการส่ือสารที่มีความหลากหลาย   
  2.3  การจัดการหลักสูตร หมายถึง การแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาในการกํากับ
ดูแลพัฒนาความรู ความเขาใจในเร่ืองการจัดทําหลักสูตรแกผูมีสวนเกี่ยวของ สงเสริมการดําเนินงาน
สรางหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช เขารวมการประเมินหลักสูตร อํานวยความสะดวกในการจัดทํา
หลักสูตร และสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา  
  2.4 การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู หมายถึง การแสดงออกของผูบริหาร
สถานศึกษาในการสรางมิตรไมตรีและสัมพันธที่ดีแกครู ใหคําแนะนําในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน นิเทศการสอน จัดหาพี่เล้ียงสอนงาน กระตุนการทํางาน และปลูกฝงใหพัฒนาการทํางานอยาง
ยั่งยืน  
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   2.5  การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู หมายถึง การแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษา
ในการสรางขวัญและกําลังใจแกผูมีสวนเกี่ยวของ ดําเนินการจัดสถานศึกษาใหมีความปลอดภัย 
เสริมสรางความรูสึกผูกพัน และเชื่อมั่นในสถานศึกษา และสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
  2.6  การตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน หมายถึง การแสดงออกของผูบริหาร
สถานศึกษาในการติดตามผลการเรียนรูของผูเรียนโดยใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย สนบัสนนุการวดั
และประเมินผลตามสภาพจริง ดําเนินการวัดดานจิตพิสัยอยางครอบคลุม มุงหวังการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นําผลการประเมินไปใชในการแกไขขอบกพรองของผูเรียน และวาง
แผนพัฒนาสถานศึกษา  
 3.  สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หมายถึง 
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาที่อยูในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพหานคร จํานวน 22 เขต 67 
โรงเรียน  
 4.  ครูในสังกัดสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง ครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ติดตอกันเปนระยะเวลามากกวา 1 ป  
 5.  ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูมีบทบาทและตําแหนงหนาที่ทางดานการบริหารของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการที่สามารถพยากรณการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งเปนเขตพื้นที่การศึกษาท่ีมีนโยบายที่จะสรางความเขมแข็งในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ใหมีความเขมแข็ง ทันสมัย พรอมขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานระดับสากลบน
พื้นฐานความเปนไทย (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1.  2554:  5) และในการศึกษา
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูวิจัยไดอาศัยแนวคิดจากเอกสารของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553: 12) ซึ่งเปนเอกสารเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ กฎเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ.2553 ที่ไดกลาววา การประกันคุณภาพการศึกษามีกระบวนการ
ดําเนินการที่สัมพันธตอเนื่องกัน 3 ข้ัน คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน  
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 เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการที่สามารถ
พยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาองคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 1 โดยสังเคราะหจาก
แนวคิดของนักวิชาการหลายทาน ไดแก ฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger; & Murphy. 1985: 221-
224); อับเบน และฮิวส (Ubben; & Hughes. 1987: 97-98); เวบเบอร (Lashway. 2002: 2; อางอิง
จาก Weber. 1989: 5)  เฮค และคณะ (Heck; & others. 1990: 95)  ครุง (Krung. 1992: 69-82); 
แมคอีแวน (McEwan. 1998: 13); แอนเดอรสัน (Anderson.  2000); สมิตส และแอนดรูส (สมคิด 
สรอยน้ํา.  2547; อางอิงจาก Smith; & Andrews.  2004) และ เฮนเดอรสัน (Henderson. 2007: 
บทคัดยอ) จากการสังเคราะหองคประกอบของภาวะผูทางวิชาการทําใหไดผลลัพธขององคประกอบ
ของภาวะผูทางวิชาการที่มีคาน้ําหนักสูงสุด 6 องคประกอบ คือ การกําหนดภารกิจ การสื่อสาร
เปาหมาย การจัดการหลักสูตร การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู การสงเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู และการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน  
 องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการเปนสวนหนึ่งที่จะชวยสงเสริมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553: 15)  ที่กลาววาสถานศึกษาที่มีการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในที่เปนระบบ ยอมสงผลตอคุณภาพของสถานศึกษา และหากยิ่งมีการบริหาร
จัดการซ่ึงนําโดยผูบริหารที่เปนผูนําทางวิชาการสูงยอมมีการพัฒนาคณะครูอาจารยใหเปนบุคลากรที่มี
ความสามารถทางวิชาการและมีภาวะผูนําเชนเดียวกัน กอใหเกิดการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพทําใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย และไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ครอบครัวและชุมชน 
สอดคลองกับงานวิจัยของดุสิต เหมือนบุดดี (2549: 97- 98) ที่ไดศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดหนองคาย พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก ความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมดานผูเรียน
และดานผูบริหารอยูในระดับดี สวนดานครูอยูในระดับพอใช และภาวะผูนําทางวิชาการดานหลักสูตร
และการนําหลักสูตรไปใช กับความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมดานครู
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ดังนัน้ ผูวิจัยจงึไดประมวลแนวความคิดจากนกัวิชาการดังกลาว กาํหนดเปนกรอบแนวคิดใน
การวิจยัดังภาพประกอบ 1 
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  ตัวแปรพยากรณ          ตัวแปรเกณฑ 
 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการมีความสัมพันธกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 2.  องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการอยางนอย 1 ดาน สามารถพยากรณการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการที่สามารถพยากรณการดําเนินงานประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อให
การศึกษาคนควาวิจัยดําเนินไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
 1.  สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
  1.1  สภาพทั่วไป 
  1.2  แผนการดําเนินงาน 
 2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.1  ความหมาย หลักการ แนวคิด และประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.2  ความหมาย หลักการ และแนวคิดของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.3  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.4  การประเมินคุณภาพภายใน 
  2.5  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  2.6  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2.7  หลักเกณฑ และวิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.8  ความสัมพันธของการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  2.9  บทบาทหนาที่และภารกิจสําคัญของหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ 
 3.  องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการ 
  3.1  ความหมายของภาวะผูนาํทางวิชาการและแนวคิดเกีย่วกับภาวะผูนําทางวิชาการ 
  3.2  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบนัและในอนาคต 
  3.3  องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
   3.3.1  การกําหนดภารกิจ 
   3.3.2  การสื่อสารเปาหมาย 
   3.3.3  การจัดการหลักสูตร 
   3.3.4  การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู 
   3.3.5  การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 
   3.3.6  การตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน 
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 4.  ความสัมพันธขององคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ    
ภายในสถานศึกษา  
            5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  5.1  งานวิจยัในประเทศ 
  5.2  งานวิจยัตางประเทศ 
 
1. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 1.1 สภาพทั่วไป 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (2554: 1) จัดต้ังข้ึนตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
ไดกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ต้ังของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อ
บริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ประกอบดวยสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 20 
แหง ขนาดใหญ 20 แหง ขนาดกลาง 26 แหง และขนาดเล็ก 1 แหง จํานวน 22 เขต โดยสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบดวยทองที่ เขตพญาไท บางซ่ือ ดุสิต สัมพันธวงศ ปทุมวัน  
ราชเทวี พระนคร ปอมปราบศัตรูพาย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุงครุ ราษฎรบูรณะ จอมทอง 
คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตล่ิงชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกนอย บางกอกใหญ และหนองแขม  
โดยจัดแบงเปนกลุมโรงเรียนทั้งส้ิน 6 กลุม (ดังรายชื่อในภาคผนวก ข) ซึ่งในการกําหนดกลุมโรงเรียน
นั้นพิจารณาจากสถานที่ต้ังของสถานศึกษาแตละแหงเปนหลัก โดยบริเวณใกลเคียงกันจะอยูในกลุม
เดียวกัน เพื่องายตอการประสานงานและการบริหารจัดการเนื่องจากมีบริบทของสถานศึกษา
คลายคลึงกัน 
 
 1.2 แผนการดําเนินงาน 
 สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ในสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (2554: 10-
12) มีการบริหารจัดการและแนวทางการดําเนนิงานจากนโยบายของตนสังกัด ดังนั้นแผนกลยทุธ 
แผนการดําเนนิงานของสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จึงเปนการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ใหนําไปใชเปนแนวทางการดําเนินงานและเปน
เปาหมายของสถานศึกษาทีจ่ะตองดําเนินการใหเกิดข้ึน 
 
 วิสัยทัศน 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความเขมแข็ง ทันสมัย พรอมขับเคล่ือน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานความเปนไทย 



 13 

 พันธกิจ 
 1.  สรางความเขมแข็งและทันสมัยในการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.  เสริมสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3.  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูมาตรฐานระดับสากล 
                4. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพสูสากลบนพื้นฐานความเปนไทย 
                5.  สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
                6.  เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 
 เปาประสงค 
 1.  สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาผานการประเมินคุณภาพระดับดีข้ึนไปทุกมาตรฐาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    2.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ 
                3.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูและมีการจัดการความรูอยางเปน
ระบบ 
 4.  ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษา ตามสิทธิอยาง 
เทาเทียมอยางเสมอภาค 
                5.  ประชากรวัยเรียนมีทางเลือกในการเขารับการศึกษาอยางหลากหลาย 
                6.  อัตราการเรียนตอสูงข้ึน 
                7.  สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานระดับสากล 
                8.  ผูเรียนมีความรู ความสามารถตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และพัฒนาสูมาตรฐานสากล บนจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
               9.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานผานเกณฑที่กําหนด 
             10. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาทางวิชาชีพ 
             11.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
             12.  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ 
             13.  สถานศึกษาผานการประเมินมาตรฐานจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานภายนอก 
 
 กลยุทธ 
               1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการความรู (KM) 
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              2. สรางโอกาสและความเสมอภาคในการเขารับการศึกษาข้ันพื้นฐานดวยวิธีการที่
หลากหลาย       
           3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 4. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และสูมาตรฐานสากล 
   5.  สรางขวัญกาํลังใจและพัฒนาศักยภาพใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมือ
อาชีพ 
             6.  สรางความเขมแข็งใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงฯ 
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
 จากการศึกษาสภาพทั่วไปและแผนการดําเนินงานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 แสดงใหเห็นวา การกําหนดโครงสรางภายในสวน
ราชการเปนไปเพื่อการบริหารจัดการภารกิจตาง ๆ ของสถานศึกษา เพื่อใหเกิดความคลองตัว และ
สนองตอกฎหมายทางการการศึกษา ทั้งยังสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ไดอยางครบถวน พิจารณาไดจากหลายกลยุทธของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได
มุงเนนความสําคัญไปที่การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อสอดรับตอการปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษที่ 2 และการเขาสูการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม เปาหมายเพื่อให
ทุกสถานศึกษาในสังกัดผานการประเมินคุณภาพการศึกษา และไดรับการรับรองมาตรฐาน สามารถ
สรางความเชื่อมั่นใหกับผูรับบริการไดวาสถานศึกษาทุกแหงภายใตการกํากับดูแล มีคุณภาพและ
มาตรฐาน สามารถพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางสมบูรณ ทั้งสติปญญา สังคม และ
อารมณ มีความรูความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงคครบถวน เปนคนเกง คนดี และมี
ความสุข และตอยอดไปยังการเปนพลเมืองที่ ดีของชาติ และเปนพลโลกที่เปยมพรอมไปดวย
ความสามารถ  
 นอกจากจะมุงเนนทางดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแลว ภารกิจสําคัญที่
ปรากฏในแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานอยางตอเนื่องคือการจัดโครงการในดานการพัฒนาบุคลากร
ภายในเขตพื้นที่ โดยมีจุดประสงคเพื่อใหบุคลากรภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถนําความรูและ
ทักษะที่ไดรับไปปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มตามศักยภาพ และทันตอการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงถือไดวาเปนบุคคลสําคัญที่จะขับเคลื่อนนําพาสถานศึกษา
ไปสูความสําเร็จ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงไดรับการอบรม พัฒนาความรู และทักษะอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะในดานวิชาการ เชน เทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และการประกันคุณภาพ
การศึกษา เปนตน เพราะงานวิชาการถือเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษา ทั้งยังมีสวนอยางมากในการ
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รองรับการประเมินคุณภาพทั้งจากภายในและภายนอกใหประสบความสําเร็จ และสงผลโดยตรงตอ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอีกดวย จะเห็นไดวา
ความเขมแข็งทางดานวิชาการมีสวนชวยในการสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให
ประสบความสําเร็จ ผูบริหารที่มีภาวะผูนําทางวิชาการจะเปนแรงผลักดันใหสถานศึกษามีการพัฒนา
ไปอยางตอเนื่อง โดยอยูบนมาตรฐานและความพึงพอใจของผูรับบริการ ซึ่งถือไดวาเปนเปาหมาย
สําคัญของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  1 

 
2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.1 ความหมาย หลักการ และแนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.1.1 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษา ถือไดวาเปนระบบการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่มี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนวงจรคุณภาพที่ครอบคลุมการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง
ระบบ และหากสถานศึกษานํากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในการดําเนินงานจน
กลายเปนการดําเนินงานปกติ จะชวยใหสถานศึกษาดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพและเปนไปตาม
มาตรฐาน ทั้งยังเปนการสรางความมั่นใจใหเกิดผูรับบริการอีกดวย สําหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาในประเทศไทยซ่ึงไดรับแนวคิดจากทั้งในประเทศและตางประเทศ การใหนิยามความหมาย
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีอยางหลายหลาย ดังที่หนวยงานทางการศึกษาและนักวิชาการ
ทางการศึกษาในเร่ืองเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาไดกลาวไวดังนี้  
 ฟราเซียร (Frazier. 1997: 116-117) ใหความหมายการประกันคุณภาพการศึกษาไววา เปน
กระบวนการที่มีเปาหมายที่ไมใชการตรวจสอบคุณภาพหลังจากส้ินสุดกระบวนการ แตเปนการให
ความสําคัญการปองกันขอผิดพลาด โดยใชการวิเคราะหกระบวนการอยางเปนระบบและมีการ
ออกแบบกระบวนการเพื่อที่จะสามารถรวบรวมขอมูลที่จะใชในการประเมินและควบคุมปญหาเพื่อการ
ตัดสินใจและสามารถใหขอมูลแกผูเกี่ยวของไดโดยเนนใหผูบริหาร ครูและผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ กํากับ
ติดตามและปรับปรุงแกไขกระบวนการของตนเองซ่ึงอาจไมจําเปนตองมีผูตรวจสอบคุณภาพจาก
ภายนอกก็ได 
 โกลด และอีวาน (Gold; & Evans. 1998: 30) ใหความหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
ไววา เปนกระบวนการควบคุมทางสถิติที่เนนถึงการปองกันความผิดพลาดการรับรองจากภายนอก 
รวมทั้งการตรวจสอบระบบคุณภาพ และการวิเคราะหเหตุและผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543: 7) ใหความหมายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไววา หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา
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เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง เปนการสรางความม่ันใจใหผูรับบริการทางการศึกษาทั้ง
ผูรับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียน ผูปกครอง และผูรับบริการทางออม ไดแก สถานประกอบการ 
ประชาชน และสังคม วาการดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และทําใหผูเรียนมีคุณภาพ
หรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานที่กําหนด  
 กรมวิชาการ (2544: 15) ใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไววา หมายถึง 
มวลกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการ และทางการบริหารจัดการที่มีการวางแผนลวงหนาและมีการ
ประสานสัมพันธอยางเปนระบบ เพื่อสรางความม่ันใจที่สมเหตุสมผลวาผูเรียนจะมีความรู 
ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนดไว  
 รุง แกวแดง (2544: 96) ใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไววา หมายถึง การ
ทํางานตามปกติของครู เพียงแตปรับปรุงการทํางานใหเปนกระบวนการ ข้ันตอนที่ชัดเจน ครูตองทาํการ
วิจัย มีการเก็บขอมูล มีการวิเคราะห มีการนําไปใช โดยสรุป คือ นํากระบวนการ PDCA มาใชในการ
ทํางาน 
 จํารัส นองมาก (2544: 2) ใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไววา ตาม
ความหมายที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมายถึง การประเมินผลและ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา ถาเปนการประกันคุณภาพภายใน
ตรวจสอบคุณภาพโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือโดยหนวยงานตนสังกัด ถาเปนการประกัน
คุณภาพภายนอก ตรวจสอบโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 อุทุมพร จามรมาน (2545: 1) ใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไววา 
หมายถึง การใหหลักฐานขอมูลแกประชาชนวาบุคคลในโรงเรียนทํางานอยางเต็มความสามารถเพื่อให
ผูปกครอง นักเรียน และสาธารณชนม่ันใจวานักเรียนมีคุณภาพตามที่ระบุไวในหลักสูตรและมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 
 วีระวัฒน อุทัยรัตน และเฉลิมชัย หาญกลา (2546: 50) ใหความหมายของการประกัน
คุณภาพการศึกษาไววา หมายถึง กลไกหรือกระบวนการในการจัดการศึกษาที่ไดมีการวางแผนและ
จัดระบบไวเปนอยางดี ซึ่งทําใหเกิดความมั่นใจไดวาจะนําไปสูการไดผูสําเร็จการศึกษาที่มีมาตรฐาน
ตามที่ไดกําหนดไว 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2546: 28) ใหความหมายของ
การประกันคุณภาพการศึกษาไววา หมายถึง การวางแผนและการปฏิบัติของหนวยผลิตที่มุงจะผลิตส่ิง
ที่มีคุณภาพตรงกับความตองการของผูใชบริการ ดังนั้น การประกันคุณภาพทางการศึกษา จึงเปน
กระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการของผูที่รับผิดชอบจัดการศึกษา ที่จะรับประกันใหสังคม
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เช่ือมั่นวาจะพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไวในหลักสูตรและ
ตรงกับความมุงหวังของสังคม 
 รติกร ขัตติยานนท (2548: 14) ใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไววา 
หมายถึง กระบวนการ กิจกรรม วิธีการ หรือระบบที่ผสมผสานอยูในกระบวนการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา เพื่อใหเกิดความม่ันใจใหกับผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาทั้ง
ทางตรงและทางออมวาผูเรียนหรือผลผลิตจากการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไวของสถานศึกษาจะ
มีคุณภาพเปนไปตามที่ผูมีสวนเกี่ยวของตองการ 
 ชฎาภา บรรพพงศ (2550: 12) ใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไววา 
หมายถึง กระบวนการวางแผนและจัดการอยางเปนระบบ เพื่อสรางความมั่นใจแกผูรับบริการทาง
การศึกษาทางตรงคือ ผูเรียนและผูปกครอง และผูรับบริการทางออม ซึ่งไดแกประชาชนและสังคม ใน
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง และครบถวนตามมาตรฐานของหลักสูตรและตรงกับ
ความมุงหวังของสังคม โดยมีการประเมินทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 โดยสรุปการประกันคุณภาพการศึกษา จึงหมายถึง กระบวนการพัฒนาการศึกษาโดยการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา เพื่อสรางความมั่นใจและ
ความพึงพอใจตอผูรับบริการทางการศึกษา ทั้งโดยตรงและโดยออมวาสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพ อีกทั้งผูจบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
   
 2.1.2 หลักการและแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให
ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผย
ตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (2554: 1) ใหหลักการและ
แนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษาไววา ปจจุบันสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. จะเขาประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ซึ่งเปนการ
ประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ
ของสถานศึกษามากกวากระบวนการการดําเนินงาน โดยอยูบนฐานของการคํานึงถึงความแตกตางใน
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แตละสถาบัน ดังนั้นในการประกันคุณภาพการศึกษา จึงตองอาศัยหลักการและแนวคิดในการประกัน
คุณภาพเปนแนวทางในการดําเนินการ  
 กรมวิชาการ (2543: 10) ใหหลักการและแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาไววา ใน
บริบทการศึกษาของประเทศไทยไดใหความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาวาเปนกลไก
ประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหเกิดความพึงพอใจของผูรับบริการ ต้ังแตระดับบุคคลถึง
สังคมระดับประเทศ หรือการสรางความพึงพอใจใหกับ ผูบริโภคทั้งภายในและภายนอก ไดนําไปสู
หลักการและเงื่อนไขสําคัญบางประการของการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี มีดังนี้ 
 1.  การมีสวนรวม (Participation) โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) กับ
ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เขามามีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมประเมิน 
และรวมรับผิดชอบกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.  การเสริมสรางพลัง (Empowerment) โครงสรางความรู ทักษะ และความมั่นใจแกผูมีสวน
ได สวนเสีย เพื่อสรางโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.  การกระจายอํานาจ (Decentralization) สถานศึกษาจะพัฒนาคุณภาพใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลไดอยางเต็มที่ ตอเมื่อสถานศึกษาตองมีความเปนอิสระเพียงพอที่จะคิดและตัดสินใจ
ทั้งดานการบริหาร วิชาการ และการใชงบประมาณ ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ตองการใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู
สถานศึกษาและทองถิ่นใหมากที่สุด 
 4.  การสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบในพันธะภาระ (Accountability) การศึกษามิใชเร่ือง
ของคนใดคนหนึ่งหรือฝายใดฝายหนึ่ง แตเปนเร่ืองของทุกคนที่มีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษานั้น จึงตองสรางใหทุกคนมีสํานึกในหนาที่ของตน ที่มีตอการศึกษา เชน หนาที่ของ
ความเปนพอแม ครู เปนตน นอกจากนี้ กระบวนการทํางานและผลงานของสถานศึกษาแหงนั้นตอง
สามารถตรวจสอบไดทุกเมื่อโดยสังคมและประชาชน 
 5.  การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous quality improvement) การตรวจสอบ
ทั้งภายในและภายนอกในบริบทของการประกันคุณภาพ มีจุดประสงคสําคัญเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับ
สําหรับใชในการวางแผน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 จํารัส นองมาก (2544: 6) ใหหลักการและแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาไววา คือ 
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาการศึกษาทั้งสองส่ิงเปนผลซึ่งกันและกัน กลาวคือ ถาสถานศึกษามุง
ที่จะพัฒนาก็ตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพหรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งสถานศึกษาที่สนับสนุนและ
ดําเนินการในเร่ืองการประกันคุณภาพก็เพื่อหวังผลในเชิงพัฒนาเปนสําคัญการประกันคุณภาพจึงไมใช
เร่ืองที่หวังจะใหไดประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรอง หรือใหตนสังกัดยอมรับโดยที่คุณภาพไมปรากฏ
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ในสถานศึกษาหรือผลผลิตไมเปนที่พอใจของผูรับบริการ บุคลากรที่เกี่ยวของในสถานศึกษา จึงตอง
มองความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพ กับการพัฒนาสถานศึกษาใหถูกตอง เพื่อจะไดเห็น
คุณคาของการประกันคุณภาพ และดําเนินการอยางจริงจังใหเกิดผลตอการพัฒนามากกวาการนํา
หลักฐานมาแสดงวาไดรับการประกันแลวการประกันคุณภาพตามนิยามในพระราชบัญญัติ เปนเร่ือง
ของการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา ในเม่ือการ
ประเมินผลเขามาเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา จึงทําใหเขาใจวาตอไปน้ีคงจะมี
หนวยประเมินมาจับผิดหรือลงโทษสถานศึกษา ซึ่งก็เปนเร่ืองที่สรางความเขาใจไมถูกตองเชนเดียวกับ 
การประเมินตามเจตนาในพระราชบัญญัตินี้ก็เพื่อตองการใหสถานศึกษาทราบตัวเองมากยิ่งข้ึนวามี 
จุดเดน จุดดอยในเร่ืองไหนเพียงใด จะไดนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงแกไขใหสามารถจัด
การศึกษาใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2554: บทนํา) ใหหลักการและ
แนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษาไว ดังนี้ 
 1.  เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.  ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานและขอมูลตามสภาพความเปน
จริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
 3.  สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของ
ชาติ โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน 
 4.  สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
 5.  สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
 6.  คํานึงถึงความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน  
พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา   
 จากหลักการและแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาของนักวิชาการหลายทานและ
หนวยงานทางการศึกษา ทําใหทราบวา การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดจากความตองการการ
กระจายอํานาจไปสูสถานศึกษา และชุมชน โดยยึดหลักการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสีย ภายใต
การดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ เพื่อใหไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานภายนอก 
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และเปนการสรางความม่ันใจจากผูมีสวนไดสวนเสียวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
คุณภาพและมาตรฐาน  
 
 2.1.3 ประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษานอกจากเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แลว การประกันคุณภาพการศึกษายังมีประโยชนและมี
ความสําคัญตอการบริหารจัดการสถานศึกษาอีกหลายประการ ซึ่งไดมีผูใหความเห็นเกี่ยวกับประโยชน
ของการประกันคุณภาพการศึกษา ไวดังนี้ 
 วารินทร สินสูงสุด (2541: 3-4) ใหแนวคิดเกี่ยวกับประโยชนของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 
 1.  นักเรียนจะมีความรู ความสามารถ มีคุณลักษณะตาง ๆ ครบตามคาดหวังของหลักสูตร 
 2.  ประชาชนจะเกิดความมั่นใจในการสงบุตรหลานเขาเรียน ในสถานศึกษาตาง ๆ วาแตละ
แหง มีคุณภาพการศึกษาอยูในมาตรฐานเดียวกัน 
 3.  หนวยงานสามารถรับนักเรียนเขาศึกษาตอหรือทํางานดวยความพึงพอใจและมั่นใจ 
 4.  สังคมจะมั่นใจในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 
 5.  โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาจะมีทิศทางที่ชัดเจนตามมาตรฐานตามที่กําหนด มีระบบ
บริหารคุณภาพ ระบบควบคุมคุณภาพ มีการทํางานเปนมาตรฐาน ทํางานเปนทีม และมีการพัฒนา
งานอยางตอเนื่อง 
 วิรวี ขาวไชยมหา (2545: 25-26) ใหแนวคิดเกี่ยวกับประโยชนของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 
 1.  นักเรียนมีความรูความสามารถ มีคุณลักษณะตาง ๆ ครบตามความคาดหวังของหลักสูตร 
 2.  ประชาชนเกิดความมั่นใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษาตาง ๆ ดวยคุณภาพ
การศึกษาที่อยูในมาตรฐานกลางเดียวกัน 
 3.  หนวยงานรับนักเรียนศึกษาตอ หรือทํางาน มีความพึงพอใจและมั่นใจ 
 4.  หนวยงานตนสังกัด และสังคม มีความมั่นใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 5.  สถานศึกษา มีทิศทางในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน ตามมาตรฐานที่กําหนด มีระบบ
บริหารคุณภาพ ระบบควบคุมคุณภาพ ระบบการประเมิน มีการทํางานที่เปนมาตรฐาน ทํางานเปนทีม 
และมีการพัฒนางานอยางตอเนื่องตลอดเวลา 
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 6.  กระตุนใหสถานศึกษามุงมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของตน เพื่อใหสถานศึกษา
มีคุณภาพและมีมาตรฐานสอดคลองกับมาตรฐานชาติเม่ือสถานศึกษาไดตระหนักถึงหลักการและ
ประโยชนขางตนแลว สถานศึกษาตองจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
 ดังนั้นประโยชนของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ การชวยใหสถานศึกษาไดรับ
ทราบผลการดําเนินงานของตนวาประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไวเพียงใด ทั้งยังเปนการกาํกบั
สถานศึกษาใหมีการบริหารจัดการที่เปนระบบสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และเปาหมาย
ของหนวยงานตนสังกัด โดยมีผูเช่ียวชาญจากภายในและภายนอกเปนผูติดตาม ตรวจสอบ และให
ขอเสนอแนะ เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียวาสถานศึกษามีการ
ดําเนินงานที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน  
 
 2.2 ความหมาย หลักการ และแนวคิดของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.2.1 ความหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากผูเช่ียวชาญภายในสถานศึกษาหรือโดยหนวยงานตน
สังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น เพื่อใหขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตอไป มีนักวิชาการหลายทานไดนิยามความหมายไว
ดังนี้ 
 สมคิด พรมจุย และสุพักตร พิบูลย (2544: 5) ใหความหมายของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาไววา หมายถึง การติดตามตรวจสอบและตัดสินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจาก
ภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษาเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา
นั้น 
 สถาพร ศรีมวง (2545: 8) ใหความหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไววา
หมายถึง การประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จาก
ภายในสถานศึกษา โดยบุคลากรของสถานศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาของสถานศึกษาเพื่อที่จะ
ดําเนินการเพื่อสรางความมั่นใจตอผูปกครอง ชุมชน และสังคม วานักเรียนจะมีคุณภาพอันพึงประสงค
ตามความคาดหวังของผูปกครอง ชุมชน และสังคม 
 ยินดี ทองคํา (2547: 17) ใหความหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไววา 
หมายถึง การติดตามตรวจสอบและตัดสินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากภายใน โดยบุคลากร
ของสถานศึกษาเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน การประกัน
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คุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งจะทําใหเกิดสารสนเทศท่ี
สะทอนการการปฏิบัติงานของสถานศึกษา อันจะนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนกระบวนการที่บุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษารวมกันวางแผน กําหนดเปาหมายและวิธีการ ลงมือทําตามแผนในทุกข้ันตอน มี
การบันทึกขอมูลเพื่อรวมกันตรวจสอบผลงาน หาจุดเดน จุดที่ตองปรับปรุง แลวรวมกันปรับปรุงตาม
แผนงานนั้น ๆ โดยมุงหวังใหมีประสิทธิภาพ 
 เรืองศักด์ิ แสงเจริญ (2547: 13) ใหความหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ไววา หมายถึง กระบวนการที่บุคลากรทุกฝายของสถานศึกษาดําเนินงานเพื่อบริหารจัดการ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยรวมกันวางแผน กําหนดเปาหมาย และลงมือปฏิบัติตามแผนในทุก
ข้ันตอนโดยมุงหวังเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ 
 อิทธิรงค ปานะถึก (2549: 27) ใหความหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว
วา หมายถึง กระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา ที่มีแผนงาน 
กิจกรรม การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพที่เปนระบบสะทอนถึงความมีคุณภาพ โดย
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องตลอดเวลา เปนการประเมินตนเองจาก
ภายในสถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษานั้น หรือโดยหนวยงานตนสังกัด 
 น้ําออย เดชจุย (2551: 27) ใหความหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไววา 
หมายถึง การติดตามตรวจสอบและตัดสินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากภายใน โดยบุคลากร
ภายในหนวยงาน หรือผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อนําขอมูลที่ไดมาชวยในการปรับปรุง พัฒนาการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และพรอมที่จะรับการประเมินจากภายนอก 
 จากความหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขางตนสามารถสรุปไดวา การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
คุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อใชเปนสารสนเทศพื้นฐานในการพัฒนาและแกไขปรับปรุงการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา และเพื่อตรวจสอบวาสถานศึกษามีการบริหารจัดการสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษา และตรงตามเปาหมายที่ตองการหรือไม โดยใชบุคลากรของสถานศึกษาหรือโดย
หนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้นเปนผูดําเนินการประเมิน 
  
 2.2.2 แนวคิดและหลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 การประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา  มีแนวคิดและหลักการที่ สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก โดยอาศัยหลักการมีสวนรวมจาก
บุคลากรภายในสถานศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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เปนไปอยางตอเนื่องและย่ังยืน ไดมีนักวิชาการหลายทานและหนวยงานทางการศึกษาไดแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไวดังนี้  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได
กําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุขโดยจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง มีความภาคภูมิใจในความ
เปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติรวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากลตลอดจนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเร่ิม
สรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง และไดกําหนดหลักการสําคัญขอหนึ่ง คือ ใหมีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
โดยท่ีกําหนดใหมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเปนภารกิจสําคัญหมวดหนึ่งที่
สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของตองดําเนินการอีกทั้งตองเปนไปตามระบบ หลักเกณฑและ
วิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนดดวย  
 อนุศักด์ิ สมิตสันต (2546: 21) ใหแนวคิดและหลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว 
ดังนี้ 
 1.  จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษารวมกันพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใชการจับผิดหรือทําใหบุคลากรเสียหนา โดยเปาหมาย
สําคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพใหเกิดข้ึนกับผูเรียน 
 2.  การที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามขอ 1 ตองทําใหการประกันคุณภาพการศึกษา 
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ และการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไมใช
เปนกระบวนการที่แยกสวนมาจากการดําเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะตอง
วางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเปาหมายชัดเจน ทําตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนระบบ มีความโปรงใส และมีจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน 
 3.  การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะเปนผูบริหาร 
ครู-อาจารย และบุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา โดยการดําเนินงานจะตองใหผูที่เกี่ยวของ เชน ผูเรียน 
ชุมชน เขตพื้นที่ หรือหนวยงานที่กํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตาม 
ประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให 
ผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เปนไปตามความตองการของผูปกครอง สังคมและประเทศชาติ 
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 ชฎาภา บรรพพงศ (2550: 22) ใหแนวคิดและหลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว
ดังนี้ 
 1.  การมีสวนรวมจากบุคลากรทุกคนภายในสถานศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษาจะเปน 
คนสําคัญในการผลักดันในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประสบความสําเร็จ 
 2.  ควรจะตองมีประสานสัมพันธภายในระหวางหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ 
 3.  จะตองวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเปาหมายชัดเจน 
 4.  ตองมีการตรวจสอบ การวัด และประเมินผล 
 5.  วัตถุปะสงคของการประกันภายใน คือเพื่อความพอใจใหกับผูบริโภคทั้งภายในและ
ภายนอก 
 6.  และการกระจายอํานาจความรับผิดชอบที่เหมาะสมเปนปจจัย 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง ปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ผูที่จบการศึกษามีคุณภาพตามที่มุงหวัง ผูปกครอง ชุมชน และองคกร/สถานประกอบการท่ี
รับชวงผูจบการศึกษาเขาศึกษาตอหรือรับเขาทํางาน มีความมั่นใจวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แตละแหงมีคุณภาพไดมาตรฐานแมจะไมเทากันแตก็แตกตางกันไมมากนัก นักเรียนที่จบการศึกษา
จากสถานศึกษาทุกแหงมีความรูความสามารถ มีทักษะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตร
สถานศึกษากําหนด ดังนั้นผูเรียนจึงเปนบุคคลสําคัญที่สุดที่สถานศึกษา (ซึ่งหมายถึงผูบริหาร ครู และ
บุคลากรสนับสนุนทุกคนในสถานศึกษา) ตองคํานึงถึงตลอดเวลาไมวาจะคิดทํากิจกรรมใดหรือ
โครงการใดก็ตามผูเรียนจะตองไดรับผลหรือประโยชนที่เกิดข้ึนทั้งโดยตรงและโดยออมนอกจากนี้ใน
การจัดการศึกษาจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพตามที่คาดหวังกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนเครื่องมือที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาในปจจุบันและตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ และดําเนินการอยาง
ยั่งยืนผูเกี่ยวของทุกฝายในสถานศึกษาตองมีการทํางานที่มุงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนสําคัญ 
โดยมีความตระหนัก รับรูและเห็นคุณคาของการทํางานเปนระบบมีคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามีการกําหนดเปาหมายและดําเนินกิจกรรม/โครงการที่ใชผลการประเมิน
ตนเองผลการประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอกหรือผลการวิจัยที่สถานศึกษาจัดทําข้ึนเพื่อ
แกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาเองตลอดจนใชผลการวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของเปนฐานในการ
กําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน การติดตามตรวจสอบและปรับปรุงงานเปนระยะจะชวยใหงาน
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บรรลุผลไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดกับผูเรียนก็จะเปนที่พึงพอใจกับผูปกครอง ชุมชนและ
องคกรหรือสถานประกอบการที่รับชวงตอจากสถานศึกษาดวยการดําเนินงานที่ทุกคนมีจิตสํานึกและ
ความรับผิดชอบรวมกัน เชนนี้ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจะเปนสวนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาที่แทจริงและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนเปนวิถีชีวิตในการทาํงานของทกุคนเปน
วัฒนธรรมท่ียึดคุณภาพผูเรียนฝงแนนอยูในจิตใจตลอดเวลา สําหรับระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัดจะทําหนาที่สงเสริม สนับสนุนและรวมพัฒนาสถานศึกษาใหสามารถดําเนินการได
อยางราบร่ืนตลอดทั้งเสริมสรางใหสถานศึกษาเปนองคกรที่ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานการศึกษา
อยางแทจริง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.  2553: 1-3) 
 จากแนวคิดและหลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทําใหเห็นวาการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานั้นเปนการดําเนินงานที่สําคัญของสถานศึกษา ในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียนเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียเกิดความพึงพอใจ และม่ันใจไดวาสถานศึกษามีการ
ดําเนินงานอยางมีมาตรฐาน โดยที่การดําเนินงานการประกันคุณภาพจะเปนสวนในการดําเนินงาน
ตามปกติของสถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความตอเนื่องและยั่งยืน  
 
 2.3 การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2553: 1-3) ไดเสนอแนะหลักการในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance) วาเปนระบบที่
สถานศึกษาสรางความม่ันใจ (Assure) แกผูรับบริการ ทั้งผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนองคกร
หรือสถานประกอบการที่รับผูเรียนเขาศึกษาตอหรือทํางานวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพไดตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด ผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ ทักษะและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดและสังคมคาดหวัง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุขรวมทั้งสรางประโยชนใหแกครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม ดวยการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพทั้งองคกรโดยใชหลักการมีสวนรวม บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูและ
ผูบริหารตระหนักถึงเปาหมาย คือ ผลประโยชนที่เกิดกับผูเรียนเปนอันดับแรก การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จึงเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่
ผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบไดและถูกกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการตามที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและประกาศกฎกระทรวงฯ  
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 ดังนั้นการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงยึดหลักการ 3 ประการ คือ 
 1.  การกระจายอํานาจ (Decentralization) สถานศึกษามีอิสระและมีความคลองตัวในการ
บริหาร และตัดสินใจดําเนินงาน ทั้งดานการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร
การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและผูสอนทําบทบาทหนาที่ในการสอน จัดกิจกรรมและพัฒนาส่ือเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรไดอยางเต็มที่ สามารถจัดการศึกษา
ไดสอดคลองกับสภาพพื้นที่ ความตองการของชุมชนและสังคมไดมากที่สุด 
 2.  การเปดโอกาสการมีสวนรวมในการทํางาน (Participation) หนวยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบการ ภูมิปญญาทองถิ่น/ปราชญชาวบาน เขามามี
สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ทั้งในฐานะเปนคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะทํางานใน
สวนอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาโดยมีการรวมกันคิด ตัดสินใจ สนับสนุน สงเสริม และติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ตลอดจนรวมภาคภูมิใจในความสําเร็จของสถานศึกษา  
 3.  การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเปนเปาหมาย (Goals) ที่ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนตองไดรับรูเพื่อการพัฒนารวมกัน
และเพื่อการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาวาสามารถนําพาผูเรียนไปสูมาตรฐานที่
ไดกําหนดรวมกันไวหรือไมจากเปาหมายและจุดเนนการพัฒนาดังกลาว  สถานศึกษาตองสรางการมี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (School Improvement Plan) เลือกกลวิธีการ
พัฒนาที่เหมาะสมและสามารถทําใหเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม มีการประชาสัมพันธเปาหมายและ
จุดเนนที่ตองการพัฒนาใหทุกฝายไดรับรูเพื่อเปนสัญญาประชาคมและเพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีทิศ
ทางการทํางานที่ชัดเจนสูเปาหมายเดียวกัน 
 สรุปวาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน คือ การปฏิบัติงานของสถานศึกษาอยางเปน
ระบบ เพื่อสรางความมั่นใจแกผูรับบริการวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตาม
เกณฑและมาตรฐานที่ไดประกาศไวตอสาธารณชน โดยการพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเปนหลัก สามารถแบงตามการดําเนินงานออกเปน 3 ข้ันตอน ไดแก คือ การประเมิน
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  
 2.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.4.1 ความหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษามีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานที่
สถานศึกษากําหนดไว โดยอาศัยความรวมมือของบุคลากรภายในสถานศึกษา มีหนวยงานทาง
การศึกษาไดนิยามความหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไวดังนี้ 
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 กรมวิชาการ (2542: 3-4) ใหความหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไววา เปนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาในการจัดทําแผนเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพเขาสู
มาตรฐานที่กําหนดไว ในดานการพัฒนาหลักสูตร ส่ือ การพัฒนาครูและบุคลากร ธรรมนูญ
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การแนะแนว การวัดผลและประเมินผล เปนตน ทั้งนี้โดยเนน
ระบบและกลไกการปฏิบัติตามแผน ติดตาม กํากับการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 2) ใหความหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวา 
หมายถึง กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมี
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาการจัดระบบและโครงสราง การวางแผนและการดําเนินงานตามแผน
รวมทั้ง สรางจิตสํานึกใหเห็นวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปน
ความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553: 12) ใหความหมายของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวา หมายถึง หนาที่หลักของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดยมีคุณภาพที่
ตองการใหเกิดกับผูเรียนเปนเปาหมายซ่ึงในปจจุบันกําหนดในรูปของมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ฉะนั้นในการคิดกิจกรรม/โครงการหรือพัฒนานวัตกรรมใดตองสะทอนผลที่เกิดกับผูเรียน
ได อยางไรก็ตามการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จไดตองเกิดจากผูปฏิบัติงานทุกคนทํางานอยางเปน
ระบบทํางานรวมกันไดดีรับฟงและยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน เลือกแนวทางที่ดีที่สุดยอมรับผล
ที่เกิดข้ึนรวมกันและพรอมที่จะแกไขใหดีข้ึน 
 จากแนวคิดของในหลายหนวยงานสรุปไดวา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การ
ดําเนินงานของสถานศึกษาในการแตงต้ังผูรับผิดชอบ จัดประชุมวางแผน ชี้แจงทําความเขาใจแกบุคลากร  
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เปดโอกาสใหครูมีสวนรวม จัดระบบสารสนเทศที่เปน
หมวดหมู เพียงพอตอการนําไปใช ทันสมัยเปนปจจุบัน สรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบรวมกัน และ
สรางความตระหนักในงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางความตอเนื่อง2.6.2 หลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในใหสถานศึกษา ไวทั้งหมด 8 ดานในสวนของการประเมิน
คุณภาพภายใน กําหนดไวในดานตาง ๆ ตอไปนี้  
 ในขอ 1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เปนการดําเนินการของสถานศึกษา
ในการจัดทําขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค และมาตรฐานที่ตองการใหเกิดข้ึน
ในสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีสวนรวมจากผูที่มีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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สถานศึกษา และวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ทั้งตองครอบคลุมสาระการเรียนรูและ
กระบวนการเรียนรู รวมทั้งคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น แลวจึงนาํมาสังเคราะหหลอม
รวมกําหนดเปนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาตองมีการระบุตัวชี้วัดที่เปน
องคประกอบของมาตรฐานนั้น ๆ ใหชัดเจน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2553:  
16-17) 
 ในขอ 2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เปนการดําเนินการของสถานศึกษาในการจัดทําเอกสารที่แสดงโครงการ 
กิจกรรม วิธีการ โดยผานกระบวนการพิจารณาจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายรวมกันคิดและพิจารณาอยาง
ละเอียดรอบคอบ โดยตองมีการศึกษาสภาพสภาพปญหาและความตองการที่จําเปนของสถานศึกษา
อยางเปนระบบ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางชัดเจน 
และเปนรูปธรรม กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา ผลการวิจัยหรือขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงได ให
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การ
สงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสู
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ 
กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรับผิดชอบและดําเนินงานตามที่กําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพกําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย   
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2553: 19) 
 ในขอ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เปนการดําเนินการของสถานศึกษาในการ
จัดระบบบริหารโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดย
เนนการมีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย มีการแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดผูรับผิดชอบงานท่ี
เหมาะสม มีการตรวจสอบการทํางานเปนระยะตามวงจรคุณภาพและมีการปรับปรุงงานทันทวงที รวมถึง
การจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมูครอบคลุมและเพียงพอตอการนําไปใช สืบคนไดงายและ
รวดเร็ว และเก็บขอมูลเฉพาะที่จําเปน มีการวางแผนการเก็บขอมูลและจัดเก็บขอมูลในรูปของแฟม
เอกสารหรือจัดเก็บโดยใชระบบตาง ๆ จากคอมพิวเตอร และใชคอมพิวเตอรชวยในการบันทึกขอมูล
ประมวลผล แลวสรุปเปนสารสนเทศเพื่อการใชงานไดทันที  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน. 2553: 23-25) 
 ในขอ 4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เปนการ 
ดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพและระบบคุณธรรม จัดส่ิง
อํานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกดิ
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ประสิทธิผล ดูแล กํากับ ติดตามและนิเทศงานของบุคลากรทุกคน/ทุกฝายเพื่อกระตุนและสงเสริมให
ปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว ใหความสําคัญการดําเนินงานและปรับปรุงงานอยางตอเนื่องจนเปน
ปกติวิสัย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2553: 25-26) 
 ในขอ 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง เปนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีการปรับเปล่ียนในทางที่ดีข้ึนอยางสม่าํเสมอมกีาร
ใชผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการตรวจสอบคุณภาพ ผลประเมินอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของมาเปนฐาน
วางแผนพัฒนาทุกระยะหรือทุกรอบการพัฒนา โดยยึดคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
แหงชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการจัดระบบและโครงสรางที่เหมาะสม 
วางแผนและดําเนินงานตามแผนพิจารณาจากการสรางจิตสํานึกการพัฒนาใหเกิดข้ึนกับครูและ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาโดยถือวาการพัฒนาระบบประกันคุณภายในสถานศึกษาเปนวัฒนธรรม
การทํางานปกติของสถานศึกษา การกําหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีแสดงถึงอัตลักษณของสถานศึกษา
อยางเดนชัด วางแผนและดําเนินงานตามแผนโดยเนนระบบคุณภาพมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและปฏิบัติอยางตอเนื่อง การนําผลประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือจากหนวยงานตนสังกัดไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยมีการใชขอมูลและสารสนเทศอยางชาญฉลาด และพัฒนาสถานศึกษาใหเปน
องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 
2553: 31-32) 
 สรุปไดวาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาในการแตงต้ังผูรับผิดชอบ จัดประชุมวางแผน ชี้แจงทําความเขาใจแกบุคลากร  กําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เปดโอกาสใหครูมีสวนรวม จัดระบบสารสนเทศที่เปนหมวดหมู 
เพียงพอตอการนําไปใช ทันสมัยเปนปจจุบัน สรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบรวมกัน และสรางความ
ตระหนักในงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางความตอเนื่อง 
  
 2.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 2.5.1 ความหมายของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 เม่ือสถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว ผลสะทอนจากการปฏิบัติงานจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการนําไปปรับปรุงแกไข หรือพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อใหการดําเนินงาน และ
การบริหารจัดการเปนไปอยางมีคุณภาพ สามารถแกไขอุปสรรคไดอยางทันทวงที มีนักวิชาการหลาย
ทานและหนวยงานทางการศึกษา ไดนิยามความหมายของการติดตามตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ไวดังนี้ 
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 อุทุมพร จามรมาน (2541: 1-2) กลาววา การตรวจสอบคุณภาพ แยกไดเปนการตรวจสอบ
คุณภาพภายในซ่ึงเปนการตรวจสอบคุณภาพโดยตัวเองตามเกณฑที่หนวยงานกําหนดข้ึน สวนการ
ตรวจสอบคุณภาพภายนอกเปนการตรวจสอบคุณภาพโดยหนวยงานหรือกลุมภายนอกตามเกณฑที่
กําหนดข้ึน 
 กรมวิชาการ (2542: 3-4) ใหความหมายของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาวา 
หมายถึง การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Internal Quality Audit and 
Intervention) เปนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และ / 
หรือตนสังกัด และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยืนยัน ชวยเหลือ สนับสนุน เฝาระวัง ปรับปรุง และ
พัฒนาการจัดการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดมุงไปสูมาตรฐานที่ตองการ ดังนี้ 
 1.  การตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานทั้งระบบดวยตนเองของสถานศึกษาเพื่อนํา
ขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และรายงานผลตอผูปกครอง 
ชุมชน สังคม และผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา 
 2.  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษา 
และ / หรือตนสังกัด เพื่อสงเสริม สนับสนุน และ / หรือใชมาตรการในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว 
 3.  การตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของประเทศ
โดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสงเสริม สนับสนุน และ / หรือใชมาตรการในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 อิทธิรงค ปานะถึก (2549: 32) ใหความหมายของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
วา หมายถึง การตรวจสอบ และทบทวนผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาวาเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว มีปญหา อุปสรรค ที่จะตองแกไข ปรับปรุงอยางไรบาง เปนการประเมิน
ความกาวหนาของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 2) ใหความหมายของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาวา 
หมายถึง กระบวนการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพรอมทั้งนําเสนอแนะมาตรการเรงรัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553: 11) ใหความหมายของการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาวา หมายถึง กระบวนการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาพรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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 จากแนวคิดของนักวิชาการและองคการทางการศึกษาที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเปนการดําเนินงานของสถานศึกษาในการทบทวนปรับปรุงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระหวางและหลังการดําเนินงาน ดําเนินการโดยบุคลากรในสถานศึกษา 
และหนวยงานตนสังกัด สรุปและทํารายงานเปนรูปเลม เพิ่มเติมขอเสนอแนะ มาตรการเรงรัด และ
เผยแพรรายงานไปสูผูมีสวนเกี่ยวของ 
 
 2.5.2 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553: 10) ใหหลักเกณฑและแนวปฏิบัติใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ไวทั้งหมด 8 ดาน ในสวนของการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพ
การศึกษากําหนดไว ดังนี้ 
 ในขอที่  5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษาตองมีการ
จัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยตองแสดงใหเห็นแนวโนมการปฏิบัติงานวา
ดีข้ึนหรือกําลังถอยลงและควรมีการปรับปรุงแกไขหรือเรงพัฒนาในเร่ืองใดบาง ทั้งยังตองแสดงใหเห็น
ความเช่ือมโยงถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในดานอ่ืน ๆ รวมถึงเอกลักษณของสถานศึกษา
ดวย ตลอดจนมีการนําเสนอขอมูลเชิงประจักษใหกับผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมถึงการนําผลการตรวจสอบ
คุณภาพไปปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนปฏิบัติการประจําป เมื่อจะ
ตรวจสอบความกาวหนา สถานศึกษาจะตองมีขอมูลสารสนเทศที่แสดงแนวโนมผลการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนและคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวางระบบการเก็บ
รวบรวมขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนและการปฏิบัติงานเปนประจําทุกปมีวิธีการเก็บขอมูลที่ไม
ยุงยากและเกิดจากการปฏิบัติจริงขอมูลสารสนเทศที่จะแสดงแนวโนมผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
และคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาไดไมควรจะนอยกวา 3 ปการศึกษา ดังนั้นครูทุกคนตอง
สามารถแสดงขอมูลผลการเรียนของผูเรียนไดเปนรายบุคคล รายหองเรียน รายชั้น รายกลุมสาระ จน
เปนขอมูลรวมระดับสถานศึกษาไดหรือโครงการอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาดําเนินการก็จะตองสามารถตอบไดวา 
เหตุใดจึงเพิ่มกิจกรรมใหมข้ึนหรือปรับลดกิจกรรมบางอยางลงขอมูลสารสนเทศเหลานี้จะถูกนําไปสรุป
รายงานใหคณะกรรมการสถานศึกษาทราบเพื่อรวมกันหาแนวทางพัฒนาตอไป (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2553: 26-28) 
 ในขอ 7 การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน เปนการจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การดําเนินการของสถานศึกษาในการ
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สรุปและจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาตองเปดเผย
รายงานนั้นตอสาธารณชน สถานศึกษาสามารถการกําหนดรูปแบบของรายงานประจําปไดตามความ
เหมาะสม โดยใชภาษาที่อานเขาใจงายนําเสนอทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระสําคัญอาจ
แบงออกเปน 4 สวน คือ 1) ขอมูลพื้นฐาน 2) แผนการพัฒนาการจัดการศึกษา 3) ผลการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษา และ 4) สรุปผลการพัฒนาและการนําผลไปใช (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน.  2553: 29-30) 
 สรุปไดวาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบดวยกาติดตามความกาวหนาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากขอมูล
สารสนเทศที่เปนปจจุบันและนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนตอการนําไปใชวางแผนบริหารจัดการและ
พัฒนาโครงการ กิจกรรมตางๆ ที่จะผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และนําผลที่ไดจากการ
ติดตามตรวจสอบนําเสนอในรูปแบบของรายงานประจําปของสถานศึกษาเพื่อเผยแพรใหแก
สาธารณชนรับทราบคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา และยังเปนสารสนเทศสําหรับใชเพื่อเขารับ
การประเมินคุณภาพภายนอกในอนาคต 
 
 2.6 การประเมินคุณภาพภายใน 
 2.6.1 ความหมายของการประเมินคุณภาพภายใน  
 หนวยงานตนสังกัดและบุคลากรในสถานศึกษาตองมีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายทางการศึกษา และเปนการทบทวนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาวาบรรลุเปาหมายที่สถานศึกษาที่ต้ังไวไดมากนอยเพียงใด โดยมีนักวชิาการหลายทานและ
หนวยงานทางการศึกษาไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน ไวดังนี้ 
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544: 20) ใหความหมายของการประเมินคุณภาพภายในวา หมายถึง 
กระบวนการในการใชดุลพินิจ และหรือคานิยมและขอจํากัดตางๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณคาของส่ิง
ใดส่ิงหนึ่ง โดยการเปรียบเทียบผลที่วัดไดกับเกณฑที่กําหนดไว และยังเปนกระบวนการที่กอใหเกิด
สารสนเทศ (เชิงคุณคา) เพื่อชวยใหผูมีอํานาจตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อใชในการพัฒนาสถานศึกษา 
 อิทธิรงค ปานะถึก (2549: 5) ใหความหมายของการประเมินคุณภาพภายในวา หมายถึง 
การศึกษาเงื่อนไขการประเมินคุณภาพ การเตรียมความพรอมดานบุคลากรในสถานศึกษา และผูมีสวน
เกี่ยวของ การเตรียมเอกสาร หลักฐานและรองรอย เพื่อรองรับการประเมินจากองคการภายนอก ตลอด
ทั้งการเตรียมการอํานวยความสะดวกใหกับองคการภายนอก 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 2) ใหความหมายของการประเมินคุณภาพภายในวา หมายถึง 
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทํา
โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553: 11) ใหความหมายของการประเมิน
คุณภาพภายในวา หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือโดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อนํา
ผลจากการประเมินไปใชในการวางแผนพัฒนา กิจกรรม/โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนจึงต้ังอยูบนฐาน
ความเปนจริง มีความเปนไปไดและสําเร็จผลในเวลาอันเหมาะสม 
 ดังนั้นการประเมินคุณภาพภายใน เปนการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อรองรับการตัดสิน
ผลการดําเนินงาน โดยสถานศึกษาศึกษาเงื่อนไขของการประเมินคุณภาพการศึกษา เตรียมความ
พรอมแกบุคลากร จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน รองรอย อํานวยความสะดวกในดานขอมูล และใหความ
รวมมือแกผูประเมิน  
  
 2.6.2 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553: 10) ใหหลักเกณฑและแนวปฏิบัติใน
การประเมินคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ไวทั้งหมด 8 ดาน ในสวนของการประเมินคุณภาพภายในกําหนดไวในขอที ่6 คือ 
การดําเนินงานของสถานศึกษาในการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน ในการประเมินจะยึด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในทุก
ระดับชั้น พฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน โดยระบุไดถึงกลุมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุม
ผูเรียนที่มีความเส่ียง กลุมผูเรียนที่มีปญหาในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน กลุมผูเรียนที่มี
คุณลักษณะยังไมเปนไปตามที่พึงประสงค โดยใชวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับส่ิงที่ตองการ
ประเมิน เชน ใชการสังเกต การสัมภาษณ การตรวจสอบจากเอกสารหรือขอมูลเชิงประจักษ เปนตน  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2553: 12-14) กลาววา การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในสวนการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทําใหเห็นการดําเนินงานที่เปนไปอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องเปนหวงโซ สอดคลองกับแนวคิดของประเทศนิวซีแลนดที่ประสบความสําเร็จในการจัด
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การศึกษาที่ทั่วโลกยอมรับใชแนวคิด “หวงโซคุณภาพ”(Chain of Quality) ในการขับเคล่ือนระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหมีความเขมแข็งโดยคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญ 5 สวน ที่
เชื่อมโยงกัน (ดังแสดงในภาพประกอบที่ 2) คือ การมีอุดมการณและเปาหมายที่ชัดเจนรวมกัน การนํา
องคกรและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ การสรางบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความเปนผูนําการสอน
อยางมืออาชีพ การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงภายใตสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยเอ้ือการเรียนรู
และสรางปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน การมีสวนรวมของผูปกครอง ครอบครัว และชุมชน 

 
ภาพประกอบ 2  หวงโซคุณภาพของการจัดการศึกษา 

 
ภาพประกอบ 2 หวงโซคุณภาพของการจัดการศึกษา 

 
 ที่มา: สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน.  (2553).  แนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประเมิน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553.  หนา 14. 
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 สถานศึกษาที่มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เปนระบบ ซึ่งประกอบไปดวยการ
ประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ยอมสงผลตอคุณภาพของสถานศึกษา และหากยิ่งมีการบริหารจัดการดวยวงจรคุณภาพซ่ึงนําโดย
ผูบริหารที่เปนผูนําทางวิชาการสูงยอมมีการพัฒนาคณะครูอาจารยใหเปนบุคลากรที่มีความสามารถ
ทางวิชาการ มีภาวะผูนําเชนเดียวกัน  ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนยอมมีประสิทธิภาพ ชอบที่จะ
กําหนดเปาหมายที่ทาทายแสวงหาวิธีการหรือนวัตกรรมใหมที่จะทําใหผูเรียนบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 
จัดการเรียนรูที่สนุกกระตุนใหคิดและทดลองทํา ความสนุกในการเรียนรูทําใหเกิดปฏิสัมพันธที่ดี
ระหวางกันและกัน การจัดการศึกษาไดรับความรวมมืออยางดีจากผูปกครอง ครอบครัวและชุมชน อัน
เนื่องมาจากการที่ทุกคนทุกฝายมีอุดมการณและเปาหมายที่ชัดเจนรวมกันจากความเชื่อมโยงของการ
ปฏิบัติงานดังกลาวมั่นใจไดวาผูเรียนตองมีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่สถานศึกษากําหนดอยาง
แนนอน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.  2553: 15) 
 จากหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน สรุปไดวาในการประเมิน
คุณภาพภายในนั้นสถานศึกษาตองดําเนินการจัดใหมีการประเมินคุณภาพโดยบุคลากรภายใน
สถานศึกษาหรือตนสังกัด ซึ่งในการประเมินจะยึดมาตรฐานของสถานศึกษาเปนหลัก เพื่อใหไดทราบ
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาทั้งในสวนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเรียน เพื่อนําไปเปนขอมูลในวางแผนการพัฒนาผูเรียน 
  
 2.7 หลักเกณฑ และวิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
           สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2553: 16-32) ใหหลักเกณฑ และวิธีการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินการโดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังตอไปนี้ 
 
 2.7.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษาเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค และ
มาตรฐานที่ตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหงและเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการ
สงเสริมและกํากับดูแลการตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษามาตรฐาน
การศึกษาท่ีมีอยูในปจจุบันมีหลายระดับ เชน มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา อีกทั้ง ยังมีการกําหนดมาตรฐานข้ึนหลายประเภท เชน มาตรฐานการแนะแนว 
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มาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มาตรฐานลูกเสือและเนตรนารี มาตรฐานการบริหารและ
การจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน เปนตน แตหากพิจารณาอยางถี่ถวนจะเห็นวามาตรฐาน
ทั้งหลายนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะและมีเปาหมายคือ คุณภาพผูเรียนเปนสําคัญทั้งนั้น 
 ตามกฎกระทรวงไดกําหนดไววา การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นตอง
กําหนดใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและตองครอบคลุมสาระการเรียนรูและ
กระบวนการเรียนรู รวมทั้งคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่นดวย ดังนั้น สถานศึกษาจึงตอง
วิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานรวมทั้งระดับ
ปฐมวัย มาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา นโยบายของหนวยงานสวนกลาง คุณลักษณะพิเศษของผูเรียนที่สถานศึกษา ทองถิ่นและ
ชุมชนคาดหวัง เชน ความมีสํานึกรักบานเกิด การเปนยุวเกษตรกร การอนุรักษอาชีพทองถิ่น/พื้นบาน การ
มีทักษะในอาชีพ (อาชีพใดอาชีพหนึ่ง) ความสามารถเฉพาะทางดานใดดานหนึ่ง เปนตน นํามาสังเคราะห
หลอมรวมกําหนดเปนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางไรก็ตามสถานศึกษาตองพึงตระหนัก
เสมอวามาตรฐานที่เกี่ยวกับคุณภาพผูเรียนเปนเปาหมายสูงสุดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดข้ึนนั้นควรมีการระบุตัวช้ีวัดที่เปนองคประกอบของ
มาตรฐานนั้น ๆ ใหชัดเจนเพื่อใหเกิดความสะดวกและความเขาใจตรงกันในการวัดและประเมินและ
การส่ือสารกับผูเกี่ยวของในการกําหนดมาตรฐานนั้น ควรประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาแหงนั้น ๆ บุคคลที่มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและคณาจารย คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ผูนํา
ชุมชน นักปราชญ/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย/แหลงความรูใกลเคียง เจาของ
กิจการ/สถานประกอบการในชุมชน บุคคลที่เกี่ยวของเหลานี้ควรอยางยิ่งที่จะตองมีสวนรวมในการ
กําหนดคุณภาพผูเรียน เมื่อทุกคนที่เกี่ยวของเห็นพองตองกันในคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานที่รวมกัน
กําหนด จึงมีความเต็มใจและยินดีที่จะผลักดัน สนับสนุนและทํางานรวมกับสถานศึกษาใหพัฒนาไปสู
เปาหมายไดในเวลาอันรวดเร็วและยั่งยืน 
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ภาพประกอบ 3 ตัวแปรที่สัมพันธและเช่ือมโยงสูมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 ที่มา: สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน.  (2553).  แนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประเมิน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553.  หนา 18. 
 
 2.7.2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 แผน (Plan)  เปนเอกสารที่แสดงโครงการ กิจกรรม วิธีการที่ไดผานการคิดมาแลวลวงหนา โดยผู
มีสวนเกี่ยวของทุกฝายรวมกันคิดและพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ สําหรับเปนเคร่ืองชี้นําการ
ดําเนินการใดๆที่สอดรับกับเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจขององคกร การวางแผนมักมีการกําหนด
วัตถุประสงค เปาหมายและกรอบเวลาของการดําเนินการตามแผนอยางชัดเจนในสถานศึกษาตองมีการ
จัดทําแผน 2 ประเภท คือ  
 1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเปนแผนที่มีรอบระยะเวลาการพัฒนาที่
มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อาจเปนแผน 3 ป แผน 4 ป หรือแผน 5 ป แลวแต
ความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา แผนประเภทนี้จะสะทอนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธที่
จะใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อนําไปสูเปาหมาย ไดคุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว (Strategic 
Plan / Improvement Plan)  
 2. แผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan / Operation Plan) ซึ่งแตกออกมาจากแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการดําเนินงานเปนรายป แผนปฏิบัติการประจําปแตละ
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ปควรมีจุดเนนที่ชัดเจนเปนรูปธรรมนอกจากความชัดเจนในการดําเนินกิจกรรมตามกรอบเวลา สถานที่ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบแลว สถานศึกษาตองกําหนดกิจกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 
ความกาวหนาของการดําเนินงาน การปรับปรุงแกไขเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ราบร่ืน 
คลองตัว มีการประเมินตนเอง อันนําไปสูการไดขอมูลสารสนเทศเพื่อนําไปเขียนรายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตอไป 
 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตองผานการคิดและวิเคราะหเชิงกล
ยุทธมาแลวอยางรอบดานและรอบคอบโดยอาจใชวิธี SWOT Analysis, Balanced Scorecard หรือ
วิธีการอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเห็นวาเหมาะสมสําหรับเปนเข็มทิศช้ีนําการดําเนินงานตามกลยุทธเพื่อนําไปสู
การบรรลุตามวิสัยทัศนและมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาวางเปาหมายไวสวนการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปจะมีการระบุวัตถุประสงค เปาหมาย การจัดสรรทรัพยากรและกรอบเวลาของการ
ดําเนินงานตามแผนอยางชัดเจน  
 ในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถตรวจสอบ
ตนเองไดวาเปนแผนพัฒนาที่มีคุณภาพหรือไมโดยพิจารณาจากประเด็นที่กฎกระทรวงกําหนดใหตอง
ดําเนินการ ดังนี้ 1) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่จําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ     
2) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางชัดเจน และเปนรูปธรรม
3) กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา ผลการวิจัยหรือขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงได ใหครอบคลุมการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการ
เรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสูมาตรฐาน
การศึกษาที่กําหนดไว 4) กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกท่ีใหการสนับสนุนทางวิชาการ 5) กําหนด
บทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรับผิดชอบและดําเนินงานตามที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ 6) กําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา ผูปกครอง และ 
องคกรชุมชน 7) กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และ 8) จัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป  
 ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในทศวรรษหนานั้นสถานศึกษาตองใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญตองเขาใจบริบทและความตองการของสถานศึกษาเอง โดยการ
วิเคราะหความตองการจําเปนภายใตสถานการณที่เปนอยูมีขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงไดทั้งผลการ
ประเมินตนเอง ผลการประเมินภายนอก ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผลการทดสอบ
ระดับชาติ รวมทั้งผลการวิจัยจากการทําวิจัยช้ันเรียนของครูแตละกลุมสาระการเรียนรูเปนขอมูล
ประกอบการวางแผน โครงการ/กิจกรรมหรือนวัตกรรมที่นํามาใชสอดคลองกับการแกปญหาและความ
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ตองการใชแหลงวิทยาการที่อยูใกลเคียงใหเปนประโยชน และที่สําคัญมากที่สุดประการหนึง่คือ บคุคลทกุ
ฝายที่เกี่ยวของตองมีจิตสํานึกรวมในการจัดการศึกษาใหถึงเปาหมายที่หวังไวรวมกัน 
 

 
ภาพประกอบ 4 การจัดทาํแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 ที่มา: สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน.  (2553).  แนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประเมิน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553.  หนา 22. 
 
 2.7.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดไวมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่ตองจัดระบบการบริหารสถานศึกษาและระบบสารสนเทศเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 1. การจัดระบบบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถจัดระบบบริหารโดยอาศัยแนวคิด 
ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรที่
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เกี่ยวของทุกฝายใชเทคนิคการบริหารและการจัดการใหสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย เชน การใชวงจร
การพัฒนาคุณภาพ (PDCA: Plan Do Check Act) ของเดมิ่ง (Deming Cycle) การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน (SBM) การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (TQM) เปนตน  
  การจัดโครงสรางการบริหารสถานศึกษาควรจัดใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และ
หนวยงานตนสังกัดที่มีการแบงงานเปน 4 ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ทั้งนี้ การบริหารงานตามโครงสรางของสถานศึกษา
สถานศึกษาที่มีขนาดใหญหรือใหญพิเศษจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีคณะกรรมการหลายระดับ หลายฝาย
นับต้ังแตระดับบริหาร/อํานวยการ ระดับกลุมสาระการเรียนรู ระดับช้ัน หรือมีการต้ังคณะทํางานเฉพาะขึ้น
เพื่อรับผิดชอบงานเปนคราว ๆ ไป สถานศึกษาขนาดกลางซึ่งดูจะมีความคลองตัวมากที่สุดก็จําเปนตองมี
การแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดผูรับผิดชอบงานที่เหมาะสม เนนการทํางานรวมกันเปนทีมใหมากที่สุด
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กควรเนนลักษณะการทํางานแบบบูรณาการ เชน รวมงานวิชาการและงาน
งบประมาณไวดวยกันเพราะทุกงานตองเกี่ยวของกับการใชเงิน หรือรวมงานวิชาการกับงานบุคลากรเพราะ
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตองเกี่ยวของกับครู ครูทุกคนตองทํางานบริหารทั่วไปได เปนตน การ
ทํางานในรูปคณะกรรมการอาจมีความจําเปนนอยมากสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กเพราะบุคลากรมีอยู
เพียงไมกี่คน ดังนั้น ทุกคนจึงตองมีแผนการทํางานของตนเองควบคูกับแผนการสอนดวยเพื่อเปนการ
ตรวจสอบการทํางานเปนระยะตามวงจรคุณภาพมีการปรับปรุงงานทันทวงทีไมทําใหงานค่ังคาง จึงมีเวลา
ใหกับการพัฒนาการเรียนการสอนไดเต็มที่ 
 2. การจัดระบบสารสนเทศ สถานศึกษาควรมีการจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู
ครอบคลุมและเพียงพอตอการนําไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษาสืบคนไดงายและรวดเร็ว 
ผูรับผิดชอบดูแลสารสนเทศของสถานศึกษาตองทํางานอยางมีระบบโดยมีการกําหนดกรอบการเก็บ
ขอมูลเฉพาะที่จําเปนวางแผนการเก็บขอมูลซ่ึงตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายสรางความ
เขาใจใหทุกฝายความตระหนักถึงความจําเปนในการเก็บขอมูลและสารสนเทศเพื่อใหเกิดความรวมมือ
และใหขอมูลที่ถูกตองขอมูลและสารสนเทศทั้งหลายลวนตองไดจากครูและบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาทั้งส้ินเมื่อมีความเขาใจที่ถูกตองการไดมาซึ่งขอมูลก็จะมีความถูกตองและไดขอมูลที่เปน
ปจจุบัน  
 การศึกษาของสถานศึกษามีหลายดาน เชน ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับผูเรียน 
วิธีการ/รูปแบบ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู วิธีการ/รูปแบบการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาการมีสวนรวมพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา สถิติและผลการใช
แหลงเรียนรูในและนอกสถานศึกษาวิธีการ/จํานวนครั้ง/จํานวนโครงการที่สถานศึกษาและชุมชนรวมกัน
พัฒนาเพื่อสรางใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูในชุมชนเปนตน แตอยางไรก็ตามขอมูลและสารสนเทศที่
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นับวามีความสําคัญและจําเปนที่สุดคือ ขอและสารสนเทศที่เกี่ยวกับผูเรียนสถานศึกษาจะตองจัดเก็บ
ขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนเปนรายบุคคลและตองทําใหเปนปจจุบันในทุกภาคเรียนเพื่อการ
วางแผนและปรับปรุงการดําเนินงานไดทันเหตุการณ การมีระบบขอมูลและสารสนเทศจึงจะนับวาได
ประโยชนอยางแทจริง 
 การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศสามารถจัดเก็บในรูปของแฟมเอกสารหรือจัดเก็บโดยใช
ระบบตาง ๆ จากคอมพิวเตอรทั้งนี้ ข้ึนอยูกับจํานวนผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษาปจจุบัน
สถานศึกษาขนาดใหญใชคอมพิวเตอรชวยในการบันทึกขอมูลประมวลผล แลวสรุปเปนสารสนเทศเพื่อ
การใชงานไดทันทีเชนเดียวกันสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งมีบุคลากรไมเพียงพอควรใช
คอมพิวเตอรในการเก็บขอมูลและสารสนเทศเชนเดียวกัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยลดภาระในเร่ือง
นี้ไดอยางมาก 
 
 2.7.4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางการทาํงานเพือ่ให
ทุกคนทุกฝายมีเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานที่ไมขัดแยงกันแตแผนจะไมมีความหมายถาการ
ดําเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษาไมดําเนินงานตามแผน ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําทาง
วิชาการควบคูกับการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพและระบบคุณธรรมยอมสรางคนที่มีคุณภาพให
เกิดข้ึนไดไมยากนักผูบริหารจะทําหนาที่จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เพื่อให
การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดูแล กํากับ ติดตามและนิเทศงานของ
บุคลากรทุกคน/ทุกฝายเพื่อกระตุนและสงเสริมใหปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไวใหความสําคัญการ
ดําเนินงานและปรับปรุงงานอยางตอเนื่องจนเปนปกติวิสัครูตองทําหนาที่จัดการเรียนการสอนอยาง
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา แบงเวลาหรือบริหารเวลาในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปไดอยางเหมาะสมและบรรลุผลสําเร็จตามแผนทุกฝายมีสวนรวม
ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเมื่อส้ินสุดการดําเนินงานซ่ึงทุก
คนที่เกี่ยวของจะปฏิบัติตามหนาที่และบทบาทของตนเองอยางดีที่สุดและภาคภูมใจในความสําเร็จ
รวมกัน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาสถานศึกษาผูบริหารจึงควรเปน
ผูนําในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไวรวมทั้งมีการสงเสริม สนับสนุน 
กํากับ ติดตามและใหความชวยเหลือแกบุคลากรทุกคน/ทุกฝายใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคตามที่กําหนดไว  
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 2.7.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการติดตามตรวจสอบความกาวหนา
ของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงการจัดทํารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานั้นสถานศึกษาจําเปนตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่ตอเนื่องเพื่อใหเห็น
แนวโนมการปฏิบัติงานวาดีข้ึนหรือกําลังถอยลงและควรมีการปรับปรุงแกไขหรือเรงพัฒนาในเร่ือง
ใดบาง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึงควรกระทําทุกป  ถือเปนการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาที่ตองดําเนินการอยางเปนระบบตอเนื่องการดําเนินงานทําไดทั้ง
ระหวางและหลังการดําเนินงานโดยความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชน การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับคุณภาพผูเรียนเปนอันดับ
แรกและเช่ือมโยงถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในดานอ่ืน ๆ รวมถึงเอกลักษณของ
สถานศึกษาดวย 
  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในแตละครั้งเปนขอมูลเชิง
ประจักษใหกับผูเกี่ยวของทุกฝายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัด
ประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนา
บุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อนําไปสูมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว 
 นอกจากนี้ กฎกระทรวงยังกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษามีหนาที่ในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอีกทางหนึ่งดวยโดยใหดําเนินการติดตามตรวจสอบอยางนอย
หนึ่งคร้ังในทุกสามปทั้งนี้ในสวนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาภายในเขต
การศึกษาเพื่อใหสถานศึกษาทุกแหงไดรับการตรวจสอบคุณภาพและไดรับประโยชนจากการติดตาม
ตรวจสอบครบถวน กรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาใดมีสถานศึกษาในความดูแลรับผิดชอบจํานวนไมมาก
ควรมีการติดตามตรวจสอบเปนประจําทุกป  
 สวนเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสถานศึกษาอยูในความดูแลรับผิดชอบจํานวนมากไมสามารถ
ตรวจสอบใหครบไดภายใน 3 ป ก็ควรมีการประสานงานโดยอาศัยบุคลากร/ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
ความสามารถมารวมปฏิบัติการไดควรมีการแตงต้ังคณะทํางานในการออกติดตามตรวจสอบมีการ
กําหนดกรอบการตรวจสอบที่ชัดเจนซึ่งประเด็นการตรวจสอบตองสอดคลองกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการแจงผลการตรวจสอบให
สถานศึกษาทราบเปดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชนทราบดวยประโยชนจาก
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษาอยางสม่ําเสมอนั้นจะ
ทําใหผูปกครอง ชุมชนหรือแมแตผูเรียนเองรับรูถึงปญหาอุปสรรคการดําเนินงานพัฒนาสถานศึกษา
และหาทางปรับปรุงและพัฒนารวมกัน  รวมทั้งนําผลการตรวจสอบคุณภาพไปปรับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนปฏิบัติการประจําปและใชเปนขอมูลเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกดวย 
 
 2.7.6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
 การประเมินคุณภาพภายในเปนกระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทําโดยบุคลากรภายในหรือผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง การ
ประเมินคุณภาพภายในถือวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการเพื่อที่จะไดทราบขีดความสามารถใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาวาบรรลุตามเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
หรือไมนําผลการประเมินไปแกไขขอบกพรองไดทันทีเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous 
Improvement) การประเมินภายในถือเปนกระบวนการตรวจสอบการทํางานของสถานศึกษาหรือการ
ประเมินตนเอง (Self-Evaluation) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรยึดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเปนหลักแตอยางไรก็ตามควรสะทอนภาพความสําเร็จที่ชัดเจนอยางนอย 2 
ดาน ดังนี้ 
 1. คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในทุกระดับช้ัน พฤติกรรมการ
แสดงออกของผูเรียน โดยระบุไดถึงกลุมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนที่มีความเส่ียง กลุม
ผูเรียนที่มีปญหาในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน กลุมผูเรียนที่มีคุณลักษณะยังไมเปนไปตามที่พึง
ประสงคเพราะขอมูลจากการประเมินเหลานี้จะสะทอนใหเห็นวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประสบผลสําเร็จตามที่กําหนดไวหรือไมอันนําไปสูการปรับปรุงการบริหารจัดการตอไป 
  2.  คุณภาพการศึกษาดานการบริหารจัดการของสถานศึกษา คือการที่สถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนดไวแลวในทุก
มาตรฐานดวยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับส่ิงที่ตองการประเมิน เชน ใชการสังเกต การ
สัมภาษณ การตรวจสอบจากเอกสารหรือขอมูลเชิงประจักษ เปนตน  
 
 2.7.7 การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 จากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาสถานศึกษาสามารถสรุปและจัดทํารายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและถือวาเปนรายงานประจําปของสถานศึกษาได ทั้งนี้ 
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เพื่อไมใหสถานศึกษาตองมีภาระในการจัดทํารายงานหลายเลม การจัดทํารายงานประจําปถอืเปนเร่ือง
ปกติที่สถานศึกษาตองจัดทําหลังการจัดการศึกษาผานไปแตละป ทั้งนี้ นอกจากเพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของแลวสถานศึกษาตองเปดเผย
รายงานนั้นตอสาธารณชนดวย รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
นี้จะนําไปเปนฐานขอมูลและหลักฐานยืนยันการพัฒนาสถานศึกษาสําหรับรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกดวย 
 สถานศึกษาสามารถการกําหนดรูปแบบของรายงานประจําปไดตามความเหมาะสม โดยใช
ภาษาที่อานเขาใจงายนําเสนอทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระสําคัญอาจแบงออกเปน 4 
สวน คือ  
 1. ขอมูลพื้นฐาน เชน ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา นักเรียน บุคลากร ทรัพยากร ชุมชน 
เกียรติยศช่ือเสียงและจุดเดนของสถานศึกษา เปนตน  
 2. แผนการพัฒนาการจัดการศึกษา เชน วิสัยทัศน พนัธกิจ เปาประสงค กลยุทธ/วธิีการ
ดําเนนิงานใหบรรลุเปาหมาย เปนตน 
 3. ผลการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  
 4. สรุปผลการพัฒนาและการนําผลไปใช 
 
 2.7.8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง หมายถึง ความยั่งยืนของการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีการปรับเปล่ียนในทางท่ีดีข้ึนอยาง
สม่ําเสมอมีการใชผลการประเมินคุณภาพภายในผลการตรวจสอบคุณภาพ ผลประเมินอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของมาเปนฐานวางแผนพัฒนาทุกระยะหรือทุกรอบการพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานั้นสถานศึกษาตองยึดคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอง
จัดระบบและโครงสรางที่เหมาะสม วางแผนและดําเนินงานตามแผนดวยจิตสํานึกที่วา “การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเปนภาระงานปกติที่ทุกคนจะตองรับผิดชอบผลที่เกิดข้ึนรวมกัน การดําเนินงานมี
ความกาวหนาอยางตอเนื่อง สงผลถึงคุณภาพผูเรียนทั้งสถานศึกษา”  
การทําใหคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่องนั้นสถานศึกษาควรคํานึงถึงส่ิง
ตอไปนี้ 
 1. สรางจิตสํานึก การพัฒนาใหเกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาโดยถือวาการ
พัฒนาระบบประกันคุณภายในสถานศึกษาเปนวัฒนธรรมการทํางานปกติของสถานศึกษา 
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 2. กําหนดมาตรฐานการศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณของสถานศึกษาอยางเดนชัดเพื่อสราง
ความรูสึกเปนเจาของสถานศึกษารวมกันจัดระบบและโครงสรางที่เหมาะสม วางแผนและดําเนินงาน
ตามแผนโดยเนนระบบคุณภาพมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาที่
เหมาะสมและปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
 3. นําผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือจากหนวยงาน
ตนสังกัดไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการใชขอมูลและสารสนเทศอยาง
ชาญฉลาด 
 4. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยครูและ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู กลาวคือ รูจักพัฒนาตนเอง ใฝเรียนรูมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูและแบงปนความรูตลอดเวลาเกิดทีมผูเช่ียวชาญในเร่ืองตาง ๆ อยางหลากหลายจน
ไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของมีการเผยแพรประชาสัมพันธและแลกเปล่ียนความรูกับองคกรอ่ืน ๆ มี
นวัตกรรมใหม ๆ ที่สถานศึกษาจัดทําข้ึน  
 จากหลักเกณฑ และวิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ที่สํานักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาไดรวบรวมและนําเสนอไวนั้น สรุปไดวา การดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตองเปนไปอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพื่อใหการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเปนไปตามมาตรฐานและพระราชบัญญัติการศึกษา โดยในการดําเนินงานนั้นประกอบไป
ดวย การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การจัดทํารายงานประจําปที่เปนการประเมินคุณภาพภายใน การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง ซึ่งในแตละข้ันตอนนั้นตองอาศัยเคร่ืองมือและแบบประเมินที่หลากหลายเพ่ือใหไดขอมูล 
และเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันการบริหารจัดการศึกษาวาเปนไปอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน และ
เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประสบความสําเร็จผูบริหารสถานศึกษาควร
ใชกระบวนการมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางความรู ความเขาใจ ในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา พรอมทั้งสรางความตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาแกครู นักเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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 2.8 ความสมัพันธของการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไป
ตามจุดมุงหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาตามที่กําหนดไวใน พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ โดยใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดยมีการ
จัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจะเช่ือมโยงกันดวย มาตรฐานการศึกษา
โดยสถานศึกษาจะใชมาตรฐานการศึกษาใดก็ไดตามความเหมาะสมของบริบทของสถานศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553: 49-50) กลาววาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนการปฏิบัติงานอยางมีข้ันตอนทําอยางตอเนื่องดวยกระบวนการมี
สวนรวมมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ คุณภาพที่เกิดกับผูเรียน การทํางานโดยยึดระบบคุณภาพยอม
สรางความมั่นใจใหกับพอแม ผูปกครอง ชุมชน องคกรที่เกี่ยวของวาสถานศึกษาจัดการศึกษาที่ได
พัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาแสดงถึงความ
รับผิดชอบตอหนาที่ในการจัดการศึกษาโดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญอยางไรก็ดีผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ฝายตองมีความรับผิดชอบรวมกันดวย โดยตองตระหนักถึงคุณประโยชนของการประกันคุณภาพ
ภายในมีจิตสํานึกที่เห็นวาการพัฒนาคุณภาพผูเรียนจําเปนตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่องการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษายอมสงผลถึงผูเรียนอยางแนนอนผลการจัดการศึกษาโดยรวม
ระดับประเทศก็จะบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติและสามารถแขงขันกับนานาอารยประเทศได 
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานอกจากจะเปนการพัฒนาสถานศึกษาโดยตรง
แลวผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในยังใชหลักฐาน
ยืนยันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเตรียมพรอมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ฉะนั้น สถานศึกษาตองมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่องที่เนน
คุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญเพื่อสะทอนถึงผลการจัดการศึกษาแตละระดับ ผลการบริหารจัด
การศึกษา ผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและผลจากการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาซ่ึงผลการดําเนินงานทั้ง 4 ดานดังกลาวเปนมาตรฐานที่สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใชในการประเมินคุณภาพภายนอก (ตาม
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 3 ขอ 38) 
“มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” จะเปนตัวเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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กับการประเมินคุณภาพภายนอกดวยเหตุนี้สถานศึกษาจําเปนตองมีมาตรฐานการศึกษาที่มีความ
ครอบคลุม ชัดเจนและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวของทุกระดับความคาดหวังในอนาคต
สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจะมีขอมูลและสารสนเทศที่สะทอนใหเห็นผลการจัดการศึกษาท่ี
แทจริง  
 ในกรณีที่สถานศึกษาไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกแลว ปรากฏวา ผลการจัด
การศึกษาไดไมผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพภายนอกสถานศึกษาจะตองจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ
ตามขอเสนอแนะที่ไดรับเสนอแผนตอสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมินโดยผานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานหลังจากนั้น ภายใน 2 ปสถานศึกษาจะไดรับการประเมินใหมอีก
คร้ังหนึ่ง 

 จากที่กลาวมาพบวา การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินที่ยืนยันผลการประเมิน
ภายในที่ทําโดยสถานศึกษาวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอยางไรเมื่อเทียบกับ
มาตรฐานที่กําหนดโดยใชมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
 
 2.9 บทบาทหนาที่และภารกิจสําคัญของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จนั้น ตองอาศัย
ความรวมมือทั้งจากครู นักเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและ
ประสบความสําเร็จ  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553: 32-48) กําหนดบทบาทหนาที่และ
ภารกิจสําคัญของหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
ครอบคลุมผูเกี่ยวของทุกคนทุกฝายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และที่สําคัญสถานศึกษาตอง
พรอมรับการประเมินภายนอกดวย ดังนั้นสถานศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
หนวยงานตนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีบทบาทหนาที่และภารกิจสําคัญที่ตองดําเนินการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขับเคลื่อนไปอยางมีประสิทธิภาพทันตอการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมในอนาคตรวมทั้งมีการ
พัฒนาสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษายิ่งข้ึนบุคลากรของหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา
ควรมีบทบาทหนาที่และภารกิจสําคัญ ดังนี้ 
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ตาราง 1  บทบาทหนาที่และภารกิจสําคัญของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

สถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด/สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1.  ดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุกปโดยปฏิบัติตาม
แนวทางที่กฎกระทรวงกําหนด 

2.  จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตน
สังกัดและหนวยงานที่เกีย่วของ 

3.  นาํผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ 
     ภายนอกและผลการประเมินอ่ืน  ๆที่
เกี่ยวของไปประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4.  ประกาศมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาใหสาธารณชนรับทราบ เพื่อ
รวมกันพัฒนาสถานศึกษา 

5.  จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
      สถานศึกษาและดําเนินงานตามแผนโดยใช 
      หลักการมสีวนรวมอยางจริงจัง 
6. บริหารจัดการทรัพยากรใชอยางคุมคา 
และแสวงหาเพิ่มเติมอยางพอเหมาะ 

7. กรณีผลการศึกษาของสถานศึกษาไดไม
ผานเกณฑมาตรฐาน สถานศึกษาตอง
จัดทําแผนพฒันาคุณภาพ และเสนอ   
สมศ. ภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันที่ไดรับ
แจงผลการประเมิน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. สรางความตระหนัก ความเชื่อและความเขาใจที่ 
     ถูกตองเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. รวมดําเนินการวางระบบประกันคุณภาพภายใน 
    ของสถานศึกษาใหเขมแข็ง 
3.  นิเทศ กํากับดูแล และสงเสริมใหระบบการประกัน 
     คุณภาพภายในสถานศึกษาดําเนินไปอยาง  
     ตอเนื่อง 
4. ศึกษา วิเคราะห วิจยั กิจกรรม/รูปแบบและ 
     เทคนิควิธกีารประกนัคุณภาพภายในที่ม ี
     ประสิทธิภาพโดยพัฒนาจากสถานศึกษา 
     ตนแบบ และขยายผลไปยังสถานศึกษาแหง 
     อ่ืนทีม่ีบริบทเดียวกันตอไป 
5. ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
    การศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง อยาง 
    นอยหนึ่งคร้ังในทุกสามป และแจงผลให 
    สถานศึกษาทราบรายงานผลใหสาธารณชน 
    รับทราบเพื่อรวมมือกันพัฒนาใหกาวหนาตอไป 
หนวยงานตนสังกัด 
1. จัดทําแนวทาง/คูมือการดําเนินงานการประกัน 
    คุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง เพื่อใหการ 
    ดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
2. จัดสรรทรัพยากร ทั้งงบประมาณ บุคลากร ส่ิง 
    อํานวยความสะดวกที่เปนความจําเปนพื้นฐาน 
    ใหแกสถานศึกษา 
3. ติดตามตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการจัด 
    การศึกษาของสถานศึกษาทุกป 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

สถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด/สํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 
 
 

4. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
    ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
    ศึกษาวิจัยสถานศึกษาที่จัดการศึกษาไดอยางมี 
    ประสิทธิภาพและถอดประสบการณเผยแพรแก 
    สถานศึกษา  
5. ประกาศผอนผันการปฏิบัติและวางแนวทางใน 
    การประกันคุณภาพภายในใหกับสถานศึกษา  
    กรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาแจงวาสถานศึกษา   
    แหงนั้น ไมสามารถปฏิบัติงานบางประการ  
    ตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไวในกฎกระทรวงได 

 
 จากตาราง 1 บทบาทหนาที่และภารกิจสําคัญของหนวยงานที่เกี่ยวของเปนสวนสนับสนุนให
การพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาประสบความสําเร็จ และเพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจ
ขางตนของหนวยงานตนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขับเคลื่อนไปอยางมี
ประสิทธิภาพทันตอการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมในอนาคตรวมทั้งมีการพัฒนาสอดคลองกับ
แนวทางปฏิรูปการศึกษายิ่งข้ึน บุคลากรของหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาควรมีบทบาทหนาที่
และภารกิจสําคัญในการดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มี
รายละเอียด ดังนี้ 
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ตาราง 2  บทบาทหนาที่และภารกิจสําคัญของบุคลากรระดับสถานศึกษา 
 

บุคลากร บทบาท/หนาที ่
1. ผูบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการ 
    ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 

เตรียมความพรอม 
1. ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ  
    ไดแก แนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษา  
     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  
     และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โ 
    โดยเฉพาะหมวด 1 หมวด 4 และหมวด 6  
    กฎกระทรวง วาดวย    ระบบ หลักเกณฑและ 
    วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับป พ.ศ. 
    2546 และฉบับป พ.ศ.2553) มาตรฐาน 
    การศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ัน 
    พื้นฐานมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ    
    ภายนอกและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่ 
    การศึกษา 
2. สรางความตระหนักและจิตสํานึกแกบุคลากร 
    ใหเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคุณภาพในการ 
    ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา 
    อยางยั่งยืนเปนผลใหคุณภาพผูเรียนมี 
    พัฒนาการที่กาวหนาข้ึนโดยลําดับ 
3. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษามี 
    การเพิ่มพูนความรูความสามารถ มีขวัญกําลังใจ 
    ในการปฏิบัติหนาที่พัฒนางานตามระบบประกัน 
    คุณภาพภายในอยางมีคุณภาพเปนไปตาม 
    ระยะเวลาที่กําหนด 
4. กําหนดนโยบาย โครงสราง บทบาทหนาที่ของ 
     บุคลากรในสังกัดและมอบหมายงานใหมี 
     ผูรับผิดชอบชัดเจนตรงตามความรูความสามารถ   
     ประสบการณ ความถนัดและความสนใจ 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

บุคลากร บทบาท/หนาที ่
 
 
 

5. กําหนดเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาและ 
    ตัวบงชี้ระดับสถานศึกษาโดยนําขอมูลและ 
    สารสนเทศที่ไดจัดทําไวรวมทั้งขอเสนอแนะ 
    จากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ผาน 
    มาผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการ 
    ทดสอบระดับชาติและผลการประเมินที่ 
    เกี่ยวของมาวิเคราะหและสังเคราะหแลวจึง 
    จัดทําแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับ 
    เปาหมายและมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ 
    ที่กําหนดไว  
6. กรณีสถานศึกษาขนาดใหญหรือขนาดกลางควรมี 
     การแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
     ระดับสถานศึกษามอบหมายหนาที่รับผิดชอบให 
     ชัดเจน โดยใหหลายฝายมสีวนรวม ไดแก 
     ผูปกครอง นักเรียน ผูแทนนักเรียน คณะกรรมการ 
     สถานศึกษา องคกรภาครัฐและภาคเอกชนใน 
     ทองถิน่ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ครูผูสอนทุก 
     ระดับการศึกษาโดยมีจํานวนตามที่เห็นสมควร 
     สวนสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีบุคลากรนอยมาก   
     อาจไมจําเปนตองต้ังคณะกรรมการประกัน 
     คุณภาพภายในแตควรแตงต้ังคณะทํางานใน 
     ภาพรวมของสถานศึกษาทีก่ําหนดภาระหนาทีท่ี ่
     แตละคนตองรับผิดชอบงานที่ชัดเจนซึ่งหมาย 
     รวมถึงงานประกัน คุณภาพภายในดวย 
7. จัดระบบขอมูลและสารสนเทศการดําเนินงานที่ 
     สอดรับตามเปาหมายและมาตรฐานการศึกษา 
     ของสถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพ 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

บุคลากร บทบาท/หนาที ่
 
 
 

     ภายใน โดยจัดใหมีขอมูลยอนหลังไมนอยกวา  
     3 ป เพื่อเห็นแนวโนมความกาวหนาในการ  
    การพัฒนาสถานศึกษา ไดแก สภาพการ 
    ดําเนินงานดานบริหาร ผลการตรวจสอบ 
    คุณภาพการศึกษารายปของสถานศึกษา ผล 
    การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
    รอบแรกและรอบที่ 2 รวมทั้งขอเสนอแนะจาก 
    การประเมินคุณภาพภายนอกในรอบการ 
    ประเมินที่ผานมาขอมูลนักเรียนที่จําเปนสําหรับ 
    การวางแผน เชน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    รายบุคคล หองเรียน ระดับช้ัน กลุมสาระการ 
    เรียนรู ผลการเรียนเฉล่ียรายปในภาพรวมของ 
    สถานศึกษาเพื่อเทียบเคียงกับผลการประเมิน 
    ระดับชาติ  ขอมูลดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต  
    คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนรายช้ัน/  
    รายป จํานวนนักเรียนลาออกกลางคัน นักเรียน 
    ที่มีพฤติกรรมเส่ียง นักเรียนที่มีความสามารถ 
    พิเศษ นักเรียนที่มีภาวะผูนํา เปนตน ขอมูล 
    เกี่ยวกับครูผูสอน เชน จํานวนครูจําแนกตาม 
    วุฒิการศึกษา สัดสวนครูตอผูเรียน สัดสวนครู 
    ตอนักเรียนใน 1 หองเรียน เปนตน ตลอดจน 
    จัดเก็บขอมูลแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน 
    ทองถิ่น ขอมูลดานงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อสราง 
    เปนขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) และเปน 
    จุดเร่ิมของการพัฒนาคุณภาพอยางเปนระบบ 
    ตอไป 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

บุคลากร บทบาท/หนาที ่
 
 
 

ดําเนินการ 
1. จัดทําคูมือ/แนวดําเนินการพัฒนาระบบประกัน 
     คุณภาพระดับสถานศึกษาโดยใหบุคลากร 
     หลายฝายในสถานศึกษามีสวนรวมดําเนินการ   
     ซึ่งชวยใหการดําเนินงานมีลักษณะการมีสวน 
     รวมทั่วทั้งองคกร (School wide) และเปน   
     หลักฐานแสดงถึงความตระหนักและความ 
     พยายามของสถานศึกษาที่เดนชัดข้ึนและนําสู 
     การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมสําหรับ 
     สถานศึกษาขนาดเล็กอาจจัดทําแนวทาง 
    ดําเนินงานอยางยอก็ได 
2. ปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ 
    กําหนดอยางเปนระบบ 
ประเมินผล 
1. นิเทศ ติดตามตรวจสอบใหบุคลากรใน 
    สถานศึกษาดําเนินการตามระบบประกัน 
    คุณภาพภายในอยางเขมแข็งปฏิบัติอยาง 
    จริงจังตอเนื่องเปนระบบสัมพันธกันทุกฝายใช 
    แผนงาน/ โครงการเปนเข็มทิศในการ 
    ปฏิบัติงานจริงใชขอมูลและสารสนเทศ ผลการ 
    ประเมินภายในและภายนอกเพื่อประโยชนใน 
    การพัฒนาและเพื่อการจัดทํารายงานประจําป  
2. ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุก 
    ดานทุกป ทั้งดานผูบริหาร ดานครูผูสอน และ 
    ดานผูเรียน ใหครบถวนตามมาตรฐาน 
    การศึกษาระดับสถานศึกษาทุกระดับที่โรงเรียน 
    จัดการศึกษา 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

บุคลากร บทบาท/หนาที ่
 
 
 

3. นําผลการติดตามตรวจสอบมาวิเคราะหหา 
    จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาแลวประมวลผล เปน 
    ขอมูลและสารสนเทศในการจัดทําเปนรายงาน 
    ประจําปตอไป การมีสวนรวมทั่วทั้งองคกร  
    (School wide) และเปนหลักฐานแสดงถึง 
    ความตระหนักและความพยายามของ 
    สถานศึกษาที่เดนชัดข้ึนและนําสูการปฏิบัติ 
    อยางเปนรูปธรรมสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
    อาจจัดทําแนวทางดําเนินงานอยางยอก็ได 
2. ปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ 
    กําหนดอยางเปนระบบ 
ประเมินผล 
1.นิเทศ ติดตามตรวจสอบใหบุคลากรใน 
    สถานศึกษาดําเนินการตามระบบประกัน 
    คุณภาพภายในอยางเขมแข็งปฏิบัติอยาง 
    จริงจังตอเนื่องเปนระบบสัมพันธกันทุกฝายใช 
    แผนงาน/ โครงการเปนเข็มทิศในการ 
    ปฏิบัติงานจริงใชขอมูลและสารสนเทศ ผลการ 
    ประเมินภายในและภายนอกเพื่อประโยชนใน 
    การพัฒนาและเพื่อการจัดทํารายงานประจําป  
2. ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุก 
    ดานทุกป ทั้งดานผูบริหาร ดานครูผูสอน และ 
    ดานผูเรียน ใหครบถวนตามมาตรฐาน 
    การศึกษาระดับสถานศึกษาทุกระดับที่โรงเรียน 
    จัดการศึกษา 
3. นําผลการติดตามตรวจสอบมาวิเคราะหหา 
    จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาแลวประมวลผล 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

บุคลากร บทบาท/หนาที ่
 
 
 
 
 
 

     เปนขอมูลและสารสนเทศในการจัดทําเปน 
     รายงานประจําปตอไป 
พัฒนาและปรับปรุง 
1. ประชาสัมพันธหรือเผยแพรผลงานใหนักเรียน  
    ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ 
    หนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบรวมช่ืนชมผลงาน   
2. นําผลไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให 
    ตอเนื่องเปนระบบตอไป    

2. ครู 
 

เตรียมความพรอม 

1. ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ 
    เชนเดียวกับผูบริหารสถานศึกษาทําความเขาใจ 
    ถึงคุณประโยชนของระบบการประกันคุณภาพ 
    การศึกษา 
2. จัดทําระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูล 
    นักเรียนรายบุคคลดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    ตามกลุมสาระการเรียนรูที่ตนสอนหรือรับผิดชอบ  
    (กรณี เปนหัวหนากลุมสาระ) ขอมูลดานสุขภาพ  
    ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค สถิติการมาเรียน  
    ขอมูลสวนตัวของครูเอง ไดแก ดานการศึกษา 
    อบรมหรือการดูงาน ขอมูลแหลงเรียนรูและภูมิ 
    ปญญาทองถิ่นที่ครูใชในการจัดการเรียนรู  
    เปนตน ทั้งนี้ควรจัดทําใหอยางตอเนื่องและเปน 
    ปจจุบัน (ครูมีแฟมประวัติ และผลงานของตนเอง) 
3. รวมกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนใน 
    ภาพรวมของสถานศึกษาและจัดทําหลักสูตร 
    สถานศึกษา  
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

บุคลากร บทบาท/หนาที ่
 4. จัดทําแผนพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ตน 

    รับผิดชอบเปนรายบุคคลจัดทําหนวยการ 
    เรียนรู/แผนการจัดการเรียนการสอนผลิตและ 
    ใชส่ือ/แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นที่ทาทาย 
    การเรียนรูของผูเรียนทําใหรูสึกสนุกและ 
    ตองการคําตอบหรือความรูในสวนอ่ืน ๆ  
    เพิ่มเติมตอไปอีกใชวิธีการวัดและประเมินผล 
    หลายๆ วิธีที่สอดคลองกับกิจกรรมที่ใหผูเรียน 
    ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและตัดสินผลการเรียนได 
    อยางถูกตองสะทอนแนวทางในการปรับปรุง 
    ผูเรียนไดอยางถองแทรวมทั้งจัดทําแผนงาน/ 
    โครงการที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษโดยเนน 
    กิจกรรมที่ใหความสําคัญกับผูเรียนเปนอันดับ 
    ตน 
5. ใหความรวมมือในการจัดทําแผนงาน/โครงการ  
     ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ระดับ 
     สถานศึกษา นโยบาย เปาหมาย การจัดการ 
     ศึกษาระดับสถานศึกษา 
ดําเนินการ 
1. จัดการเรียนรูและกิจกรรมตามหลักสูตร 
     สถานศึกษาและหนวยการเรียนรู/แผนการ 
     จัดการเรียนการสอนวัดผลและประเมินผล 
     ตามสภาพจริงรวมทั้งบันทึกผลการจัดการ 
     เรียนการสอนเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาวิธี 
     สอน/จัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

บุคลากร บทบาท/หนาที ่
 2. ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการโดยเนนผูเรียน 

    เปนสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย 
ประเมินผล 
1. ประเมินและสรุปผลการจัดการเรียนการสอน 
    และการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  
2. เขียนรายงานการจัดการเรียนการสอนและการ  
    ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ รายภาคเรียน 
    แลวรวบรวมสรุปเปนรายงานประจําป  
3. นําเสนอหรือรายงานผลแกผูที่เกี่ยวของ ไดแก  
    ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครองคณะกรรมการ 
    สถานศึกษา ชุมชนหรือสาธารณชน เปนตน 

พัฒนาและปรับปรุง 
1. นําผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
    สถานศึกษา หนวยการเรียนรู/แผนการจัดการ  
    เรียนการสอนและผลการปฏิบัติตามแผนงาน/ 
    โครงการ มาศึกษาวิเคราะหจุดเดน จุดที่ควร 
    พัฒนาเปนรายบุคคล รายช้ัน รายภาค รายป  
    เพื่อกําหนดเปนเปาหมายใหมในการพัฒนา 
    ผูเรียนใหเกิดการพัฒนาตามศักยภาพใหมาก 
    ที่สุด 

3. นักเรียน 
 

1. กําหนดเปาหมายการเรียนรูของตนเองเพื่อให 
    รูจักการวางแผนพัฒนาระบบการคิด การ 
    แกปญหาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในตัว 
    ผูเรียนตามสภาพความเปนจริงไดเปนอยางดี 
2. มีสวนรวมและและใหความรวมมือกับการจัด 
    กิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา/ 
    หนวยหรือแผนการจัดการเรียนรูและแผนงาน/ 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

บุคลากร บทบาท/หนาที ่
     โครงการ 

3. ใหขอมูลแกผูเกี่ยวของตามความเปนจริงโดย 
     การแสดงความคิดเห็นใหสัมภาษณ หรือแสดง 
     นิทรรศการ/ผลงานที่เกิดจากการเรียนรูตาม 
     หลักสูตรสถานศึกษา 

4. คณะกรรมการสถานศึกษา ชมุชน ผูปกครอง 
    นกัเรียน องคการภาครัฐและภาคเอกชน 
 

1. จัดระบบขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการ 
    ประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดแก  
    สภาพการดําเนนิงานดานบริหาร การจัดแหลง 
    เรียนรูและภูมิปญญาทองถิน่ สภาพทาง 
    ภูมิศาสตรหรือบริบทของชุมชน การปกครอง  
    อาชพี สภาพเศรษฐกิจของทองถิน่ตลอดจน 
    วัฒนธรรมประเพณี และคานิยมของทองถิ่น 
2. รวมกําหนดนโยบาย เปาหมาย มาตรฐาน 
    การศึกษาและตัวบงชี้ระดับสถานศึกษา โดยใช 
    ขอมูลทองถิ่นตามสภาพจริง 
3. รวมสงเสริมบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการ 
    พฒันาอยางมืออาชีพเสนอความคิดเหน็พัฒนา 
    เชงิวิชาการสนับสนนุหรือระดมทุนทรัพยเพื่อ 
    การพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู 
    ติดตามการใชงบประมาณใหเปนไปอยางม ี
    ประสิทธิภาพใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ 
    หนาที่ของบุคลากรในสถานศึกษา 
4. พฒันาสภาพแวดลอมสถานที่ของโรงเรียนและ 
    ใหการสงเสริมสนับสนนุใหมีส่ือ/ อุปกรณแหลง  
     เรียนรูและภูมิปญญาทองถิน่รวมทั้งการจัด 
     สาระการเรียนรูทองถิน่ใหเอ้ือตอการจดัการ 
     เรียนรูตามสภาพจริง 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

บุคลากร บทบาท/หนาที ่
 5. ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

    สถานศึกษาโดยใหขอมูลตามความเปนจริง 
6. สงเสริม สนบัสนุนใหสถานศึกษามีระบบ 
    ประกันคุณภาพภายในทีเ่ขมแข็งสามารถนําสู 
    การปฏิบัติจริงไดอยางสอดคลองตอเนือ่งเปน 
    ระบบบงบอกถึงความเปนตัวตนของ 
    สถานศึกษาไดชัดเจนตามสภาพจริง 

 
 จากตาราง 2 จะเห็นไดวาบทบาทหนาที่และภารกิจสําคัญของบุคลากรระดับสถานศึกษามี
สวนสําคัญอยางมากตอการดําเนินงานประกันคุณภายภายในสถานศึกษาในทุกข้ันตอน ดังนั้นการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตองเกิดจากการรวมมือ
จากทุกฝายโดยเฉพาะบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของภายในสถานศึกษา 
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ภาพประกอบ 5  บทบาทหนาที่และภารกจิสําคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของบุคลากรระดับสถานศึกษา 
    
 ที่มา: สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน.  (2553).  แนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประเมิน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553.  หนา 43. 
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ตาราง 3  บทบาทหนาที่และภารกิจสําคัญของบุคลากรระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
 

บุคลากร บทบาท/หนาที ่
1. ผูบริหารการศึกษา เชน ผูอํานวยการสํานักงาน 
    เขตพื้นที่การศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงาน 
  เขตพื้นที่การศึกษา 
 
 

เตรียมความพรอม 
1. ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ  
    เชนเดียวกับสถานศึกษาและศึกษาอยางลุมลึกทั้ง 
    ในประเทศและตางประเทศเพื่อการมีวิสัยทัศนใน 
    การทํางาน สามารถเปนที่พึ่งแกสถานศึกษาได 
    อยางสม ภาคภูมิ 
2. กําหนดนโยบาย โครงสราง บทบาทหนาที่ของ 
     บุคลากรในสังกัดและมอบหมายงานเกี่ยวกับการ 
     ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ัน 
     พื้นฐานและระดับปฐมวัยใหมีผูรับผิดชอบชัดเจน 
     ตรงตามความรูความสามารถประสบการณ ความ 
    ถนัดและความสนใจ 
3. สรางความตระหนักและจิตสํานึกแกบุคลากรใน 
    การสรางและพัฒนาใหเกิดเปนวัฒนธรรม 
   คุณภาพในการปฏิบัติงาน 
ดําเนินการ 
1. จัดระบบขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการ 
    ดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
    เปนรายสถานศึกษา (School Profile) ไดแก สภาพ 
    การดําเนินงานดานบริหาร ผลการตรวจสอบ  
    คุณภาพการศึกษารายปของสถานศึกษา 
    ขอเสนอแนะและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
    ของสถานศึกษา รอบแรกและรอบที่ 2 เพื่อสราง 
    เปนขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) และเปนจุด 
    เร่ิมของการพัฒนาคุณภาพอยางเปนระบบ  
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

บุคลากร บทบาท/หนาที ่
 2. กําหนดเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาและตัว 

     บงชี้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดทําคูมือ  
     ดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับเขต 
     พื้นที่การศึกษาโดยใหชุมชนองคกรภาครัฐ 
     และภาคเอกชน ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก  
     ตลอดจนบุคลากรในสํานักงานที่เกี่ยวของมีสวน 
     รวมในการดําเนินการ 
3.  พัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีหรือเพิ่มพูนความรู 
      ความสามารถมีขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติ 
     หนาที่เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในอยาง 
     มีคุณภาพมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการใน 
     เวลาที่กําหนด 
4. กําหนดวิธีการและดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ 
     การศึกษาของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่ง 
     คร้ังในทุกสามปเพื่อใหสถานศึกษามีระบบประกัน 
     คุณภาพภายในที่เขมแข็งสามารถนําสูการปฏิบัติ 
    จริงไดอยางสอดคลองตอเนื่องเปนระบบบงบอก 
    ถึงความเปนตัวตนของสถานศึกษาไดชัดเจนตาม 
    สภาพจริง โดยเฉพาะการเสนอแนะใหใชขอมูล 
    สารสนเทศของตนเองและขอเสนอแนะของการ 
    ประเมินภายนอกรอบที่ผานมาเปนเหตุผลในการ 
    จัดทําแผนงาน / โครงการ การประเมินภายในและ 
    การจัดทํารายงานประจําปที่มีการปฏิบัติเปนคณะ 
    และรับรูรวมกันอยางตอเนื่องทั่วถึง (School  
    wide) ทุกข้ันตอน 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

บุคลากร บทบาท/หนาที ่
 กํากับ ติดตาม และประเมินผล 

1. วิเคราะหหาจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาแลว 
    ประมวลผลเปนระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อ 
    จัดทําเปนรายงานประจําป  
2. สรุปและเผยแพรผลการดําเนนิงานตอ 
    สาธารณชนประชาสัมพันธหรือเผยแพร 
    หนวยงานที่เกี่ยวของ  
ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินอยางตอเนื่อง 
1. นําผลการดําเนินงานไปวางแผนพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษาใหตอเนื่อง 

2. ศึกษานิเทศกหรือผูรับผิดชอบงานประกัน 
    คุณภาพ 
 
 

วางแผน 
1.  ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ  
    วิเคราะห วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหาร 
    การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพตาม 
    บริบทของสถานศึกษา 
2. จัดระบบขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการ 
    ประกันคุณภาพภายในตามสวนที่ตน 
    รับผิดชอบ ไดแก สภาพการดําเนนิงานดาน 
    บริหาร ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    รายปของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ 
    ภายนอกของสถานศึกษา รอบแรกและรอบที่ 2  
    เพื่อสรางเปนขอมูลพืน้ฐาน (Baseline Data)  
    รายโรง และรายป ซึง่เปนจุดเร่ิมของการพัฒนา 
    คุณภาพอยางเปนระบบ 
3. รวมกําหนดนโยบาย เปาหมาย มาตรฐาน 
    การศึกษาและตัวบงชี้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
    จัดทาํแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนา 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

บุคลากร บทบาท/หนาที ่
      สถานศึกษาที่สอดรับกับนโยบายและเปาหมายที ่

    กาํหนด  
4.  กําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใน 
    รูปแบบของตนเองที่สอดคลองกับแนวทาง/คูมือ 
    ดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับ 
    เขตพื้นที่การศึกษา โดยใหชุมชน องคกรภาครัฐ 
    และภาคเอกชน ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก  
     ตลอดจนบุคลากรในสํานกังานที่เกีย่วของมีสวน 
     รวมแสดงความคิดเหน็นําเสนอผูอํานวยการเขต 
     พื้นที่การศึกษาเพื่อใหความเห็นชอบกอน 
     ดําเนนิการตอไป 
ดําเนนิการ 
1. ชี้แจงทําความเขาใจผูเกี่ยวของในการปฏิบัติ 
    เกีย่วกบัระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
    ไดแก นโยบาย เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา 
    และตัวบงชี ้ตลอดจนวิธกีารการติดตาม 
    ตรวจสอบและเคร่ืองมือทีใ่ชในการดําเนนิงาน 
2. นําแผนการดําเนินงานสูการปฏิบัติอยางเปน 
    ระบบ 
นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบ  
1. นิเทศ ติดตามและตรวจสอบเพื่อใหสถานศึกษามี 
    ระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งสามารถ 
    นําสูการปฏิบัติจริงไดอยางสอดคลองตอเนื่อง 
    เปนระบบ  
2.  สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัด 
    การศึกษาของสถานศึกษา เปนรายสถานศึกษา  
    สรุปในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

บุคลากร บทบาท/หนาที ่
     เทียบเคียงกับระดับประเทศเพื่อการพัฒนาอยาง 

    ไมหยุดยั้งกําหนดมาตรการเรงรัดคุณภาพ 
    สถานศึกษากรณีที่พัฒนาไปไมถึงมาตรฐาน 
    หรือไมผานเกณฑมาตรฐาน 
3. วิเคราะหหาจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาแลว 
    ประมวลผลจัดกลุมโรงเรียนตามผลการประเมิน 
    เพื่อการพัฒนาจัดทําเปนขอมูลและสารสนเทศ 
    รายงานประจําป 
ปรับปรุง และพัฒนา  
1. นําผลการติดตามตรวจสอบมาปรับปรุงและ 
    พัฒนาแผนการดําเนินงานใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
2. ประชาสัมพันธหรือเผยแพรผลการดําเนินงาน 
    หรือความสําเร็จ 

3. บุคลากรสนับสนนุ หมายถึง นกัวิชาการศึกษา  
    เจาหนาที่กลุมงานอ่ืน ๆ ในหนวยงานตนสังกัด    
    หรือสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ไดแก กลุมงาน 
    อํานวยการ กลุมงานนโยบายและแผน กลุมงาน 
    สงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน กลุมงาน 
    บริหารงานบุคคล กลุมงานสงเสริมการจัด 
    การศึกษาและหนวยตรวจสอบภายใน  
    คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  
    คณะอนกุรรมการบริหารบุคคลของขาราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)  
    คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ 
    นเิทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) รวมทัง้ หนวยงาน 
    ภาครัฐและเอกชนในทองถิ่นควรใหความรวมมือ 
    และอํานวยความสะดวกตางๆ ในการดําเนนิงาน 

1. ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่ 
   เกี่ยวของ  
2. สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาท 
    หนาที่ของตนเอง 
3.  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาเพื่อ 
    นําไปสูการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่ 
    เขมแข็ง  
4. เผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานและ 
    รวมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง 
    ตอเนื่องใหเปนระบบตอไป  
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ภาพประกอบ 6 บทบาทหนาที่และภารกจิสําคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของบุคลากรระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 
 ที่มา: สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน.  (2553).  แนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประเมิน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553.  หนา 48. 
 
 สําหรับบทบาทของบุคคลและหนวยงานในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนไป
ตามบทบาท และหนาที่ความรับผิดชอบของแตละบุคคลและหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
อยางเปนระบบ ทัง้ในสวนการดําเนนิการประกันคุณภาพการศึกษา และการไดรับความชวยเหลือและ
คําแนะนําจากตนสังกัด ตลอดจนความมีสวนรวมของชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสยีกับสถานศึกษา 
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3. ภาวะผูนําทางวิชาการ 
 3.1 ความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการและแนวคิดเกี่ยวกบัภาวะผูนําทางวิชาการ 
 3.1.1 ความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการ 
 ภาวะผูนําทางวิชาการ มีองคประกอบสําคัญที่ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนควรใหความสําคัญ
ในหลายสวน เนื่องจากเพราะภาวะผูนําทางวิชาการเปนสวนหนึ่งที่จะชวยสนับสนุนใหการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาประสบความสําเร็จ แตดวยความหมายที่คอนขางกวางของคําวา “ภาวะผูนํา” 
ทําใหการนิยามความหมายของ “ภาวะผูนําทางวิชาการ” จึงคอนขางหลากหลายโดยข้ึนอยูกับมุมมอง
และประสบการณของแตละคน มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการ 
ดังนี้ 
 ดุกค (Duke. 1987: 6) ใหความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการไววา หมายถึง ความต้ังใจที่
จะจัดสรรเวลาในการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูบริหารสถานศึกษา ทั้งยังตองมีความสามารถ
และใชเวลามากกวาปกติในการดูแลชั้นเรียนเปนพิเศษ และยังมุงเนนไปที่สวัสดิการของโรงเรียน
ทั้งหมด พรอมทั้งสรางวิสัยทัศนใหชัดเจนตามธรรมชาติของการเรียนการสอนที่สุด 
 กรีนฟลด (Greenfield. 1989: 21) ใหความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการไววา หมายถึง 
การกระทําอยางต้ังใจที่มีจุดหมายที่จะพัฒนาสภาพการทํางานที่นาพอใจและมีประสิทธภิาพสําหรับครู 
รวมทั้งสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูที่นาพอใจและมีประสิทธิภาพตอนักเรียน 
 เดวิส และโทมัส (David; &Thomas. 1989: 21) ใหความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการไว
วา หมายถึง บทบาทสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาที่จะเนนกิจกรรมในดานการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานในหองเรียนของครู 
 เดอรบีวัวส (DeBevoise. 1989: 21) ใหความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการไววา หมายถึง 
การกระทําตางๆ ของผูบริหารในการสงเสริมความกาวหนาดานการเรียนรูของนักเรียน 
กริช นุมวัด (2546: 19) ใหความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการไววา หมายถึง ผูที่มีความสามารถใน
การใชกลยุทธทั้งการเปนผูนํา และการบริหารและนํากลุมใหกระทํากิจกรรมทางดานวิชาการให
บรรลุผล ซึ่งจะมีผลตอการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน 
โยธิน สกุลเดช (2548: 10) ใหความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการไววา หมายถึง ลักษณะการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาใน 8 ดาน ประกอบดวย 
พฤติกรรมการเปนผูนําของผูบริหารสถานศึกษา การพัฒนาและการใชหลักสูตร การนิเทศการศึกษา 
การจัดการเรียนการสอน การจูงใจ การสนับสนุนการจัดการในชั้นเรียน การสนับสนุนการประเมินผล
การเรียนของนักเรียน และบรรยากาศในโรงเรียน 
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 วีรชาติ วิลาศรี (2549: 24) ใหความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการไววา หมายถึง 
พฤติกรรมการกระทําของผูบริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดทั้งการ
สรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร  
 นาวา สุขรมย (2550: 13) ใหความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการไววา หมายถึง 
ความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในการนําความรู ทักษะตลอดจนเทคนิคตางๆ มาใชใหเกิด
ประโยชนตอการดําเนินงานวิชาการ ใหบุคลากรในโรงเรียนรวมมือปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายของ
โรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวคิดของนักวิชาการขางตนสามารถสรุปไดวา ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง การ
แสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาที่บงช้ีถึงความเปนผูนํากลุมและมีอิทธิพลตอผูอ่ืน ซึ่งผูรวมงาน
สามารถสังเกตได เพื่อใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  
   
 3.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ 
 รุง แกวแดง (2545: 11) ใหแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการไววา มนุษยตามธรรมชาติ
แลวเปนสัตวสังคม ความตองการอยูรวมกันจึงเปนความตองการพื้นฐานของมนุษย และเม่ือมีการอยู
รวมกันในรูปแบบที่เรียกวาสังคม ยอมมีการแบงบทบาทและหนาที่ของแตละคนเพ่ือการดําเนินชีวิต 
และความกาวหนาของสังคม ดังนั้นหากสังคมตองการที่จะประสบความสําเร็จ การบริหารจัดการถือ
เปนหัวใจสําคัญในการมีสวนชวยใหสังคมไปสูเปาหมายของมนุษยรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัด ใหเพียงพอตอความตองการ หากแตการดําเนินกิจกรรมดังกลาว ตองอาศัยการนําจาก
ผูนําที่มีประสิทธิภาพ เพราะผูนําจะเปนผูกํากับทิศทางการดําเนินงานตามภารกิจ แบงงานให
เหมาะสมกับคน ดังนั้นความสําเร็จของสังคมหรือองคการ ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของภาวะผูนํา  
 หลายคนในวงการศึกษาคงคุนเคยกับคําวา “ภาวะผูนํา” (Leadership) ซึ่งไดใชกันใน
ความหมายของความสามารถของผูบริหารที่สามารถจะดําเนินงานเกี่ยวกับสถานศึกษาหรือโรงเรียนให
บรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสวนใหญจะเปนไปในหนาที่คุณลักษณะและการบริหาร
กันเปนสวนใหญ รวมถึงองคประกอบของการบริหาร เชน แรงจูงใจ ความขัดแยง พฤติกรรมผูนําเปน
ตน แตไมเนนมากนักในเร่ืองของวิธีการนําในทางการสอน หรือผูนําทางวิชาการ (Instructional 
Leadership) ในวงการของผูบริหารการศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาก็ดี หากกลาวถึงเร่ืองความเปน
ครูแลวผูบริหารเปนบุคคลหนึ่งที่จะตองเกี่ยวพันกับการเรียนการสอนในโรงเรียนดวย เปนที่คาดหวัง
ของคนทั่วไป วาผูบริหารที่ดี ก็ยอมตองเปนครูที่ดีไดดวย มิใชเปนผูนําที่ทําหนาที่แตเพียงการบริหาร
อยางเดียวแตควรเปนผูนําทางการเปนครูที่ดี หรือผูสอนที่ดีดวย หนาที่ของผูบริหารไมวาจะเปน
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ผูบริหารการศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษา นอกจากจะทําหนาที่ในการบริหารโดยตรงแลว หนาที่ที่
สําคัญที่สุดที่ผูบริหารจะตองใหความสนใจมาก คือ การบริหารการเรียนการสอน แตบทบาทของ
ผูบริหารของการเปนครูอาจแตกตางกับการเปนครูที่ดี นั้นก็คือ จะตองแสดงบทบาทภาวะผูนําทางการ
สอนหรือผูนําทางวิชาการ (พัฒนา อําทาว. 2548: 9-10) 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 7 วาดวย ครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52 ถึง มาตรา 57 ไดระบุไวใหมีการเตรียมบุคลากรใหมีคุณภาพ โดย
เสนอใหมีการจัดเตรียมบุคลากรใหมและตอเนื่อง จัดสรรงบประมาณและจัดต้ังกองทุนพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพครู และกํากับดูแลมาตรฐาน
และจรรยาบรรณ คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนเกื้อกูลอ่ืน ๆ การเตรียมการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 53 ยังรวมไปถึงการกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพทั้งของผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาดวย สําหรับโรงเรียน ผูบริหาร
สวนใหญจะเผชิญกับส่ิงทาทายตาง ๆ แมวาหลาย ๆ บทเรียนเกี่ยวกับภาวะผูนําซ่ึงมีกลาวไวในที่ตางๆ 
ทั่วไปก็สามารถนําหลักภาวะผูนําทางการสอนเปนของเราเอง ควรจะมีข้ึน และนําไปใชประโยชนในการ
เรียนการสอน  
 ในฐานะสถานศึกษาซ่ึงเปนองคการหนึ่งในการใหการศึกษาแกคนในประเทศ ความมุงหวัง
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียคือ การไดรับการพัฒนาทางสติปญญาและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมุงเนนความสําคัญการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช
ความรู ทักษะ และเทคนิคตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานวิชาการ ซึ่งจะสงผลตอการ
เรียนการสอนสําหรับนักเรียน  
  
 3.2 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันและในอนาคต 
 3.2.1 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในปจจบุัน 
 เชลล (ชาตรี ราชบัณฑิต.  2548: 12; อางอิงจาก Chell.  1995: 12) ใหแนวคิดเกี่ยวกับภาวะ
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันไววา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณทาน
หนึ่งไดบอกกับเขาวา หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารศึกษามี 3 ประการ (3 P’s) ในโรงเรียน ดังนี้ 
1) หนาที่เกี่ยวกับประชาชน (People) 2)หนาที่เกี่ยวกับการวางแผน (Program) และ 3) หนาที่เกี่ยวกับ
การวางตัวที่เหมาะสม (Plant) หนาที่นี้ในอดีตอาจจะถูกมองขาม อยางไรก็ตามในปจจุบันผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองมีประสบการณ ในดานการสอนดวยเพื่อความเขาใจเกี่ยวกับการสงเสริมการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ เพราะผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะตองเปนทั้งผูจัดการและผูนําทาง
วิชาการ บทบาททั้งคูเปนส่ิงที่สําคัญซ่ึงขาดไมได มีความเห็นเปนเอกฉันทวา ผูบริหารสถานศึกษาใช
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เวลาในการเปนผูจัดการดวยการสั่งการมากแตบทบาทที่แทจริงของอาจารยใหญควรจะอยูที่ผูนําทาง
วิชาการ เปนผูสนับสนุนทางวิชาการที่ดีแตไมคอยมีการปฏิบัติมากนัก นานๆ ถึงจะมีการปฏิบัติ จาก
การคาดการณของ สตอง (ชาตรี ราชบัณฑิต.  2548: 13; อางอิงจาก Stonge. 1993: 62) คาดการณ
วาในโรงเรียนประถมศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาใชเวลาในหลักการประมาณ รอยละ 62.2 ในการ
บริหารจัดการใชเวลาประมาณ รอยละ 11 ในการเปนภาวะผูนําทางวิชาการ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการ
ขาดการใหความชวยเหลือทางเทคนิคไมมีการนําไปใชปรับใชอยางเหมาะสมและไมมีการกําหนด
นโยบายสนับสนุนใหนําเอาทักษะใหมๆเหลานั้นไปใช ดังนั้นตามคํากลาวของสตอง (Stonge) เรา
สามารถจินตนาการไดวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารเหลานั้นยังคงยอมรับเอาบทบาทของ
ผูบริหารที่ดีแตขาดทักษะในการบริหาร 
 เชพพารด (ประยูร อาคม. 2548: 14;อางอิงจาก Sheppard. 1996) ไดสังเคราะหผลงานวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก การที่ผูบริหารสถานศึกษา
ปรากฏตัวตามที่ตางๆ ของโรงเรียน สนใจในการพัฒนาวิชาชีพและในการนํานวัตกรรมทางการศึกษา
มาใช 
 จากขางตนสรุปไดวา ปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญยังไมคอยใหความสนใจตอการ
บริหารงานวิชาการเทาที่ควร ทําใหการพัฒนาการศึกษาไมเปนไปตามเปาประสงค ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการขาดความรูและทักษะ และความตระหนักในความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการ 
ทั้งที่ในความเปนจริงหัวใจสําคัญของสถานศึกษาควรจะอยูที่งานวิชาการ เนื่องจากเปนผลที่เกิดข้ึนกับ
นักเรียนโดยตรง ทั้งยังใหผูมีสวนไดสวนเสียเกิดความพึงพอใจ รวมถึงเปนการเสริมสรางกําลังใจใหกับ
บุคลากรภายในสถานศึกษาใหรู สึกเช่ือมั่น และไววางใจในการบริหารจัดการในเรื่องตางของ
สถานศึกษาอีกดวย  
 
 3.2.2 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอนาคต 
 การศึกษาเกี่ยวกับผูนํามีความสําคัญตอผูบริหารการศึกษา เปนอยางยิ่งเพราะการบริหาร
การศึกษาใหเจริญกาวหนา ตองอาศัยการเปนผูนําของผูบริหาร ผูบริหารการศึกษาตองเรียนรูและ
เขาใจพื้นฐานของการเปนผูนําต้ังแต ความหมายผูนํา ภาวะผูนํา ตลอดจนความสําคัญ และการกาว
ข้ึนไปเปนผูนํา นอกจากนี้ยังตองรูวาภาวะผูนําเกิดข้ึนไดตองอาศัยปจจัยสามประการ คือ ผูนํา ผูตาม 
และสถานการณ โดยผูนําตองอาศัยอํานาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู ประกอบกับอํานาจหนาที่ ตาม
ตําแหนงที่ตนครอง เพื่อทําใหบุคคลอ่ืนหรือกลุมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือมีความคิดคลอยตาม อัน
จะสงผลใหองคการหรือกลุมประสบความสําเร็จ มีความเจริญกาวหนาและบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
(อาคม วัดไธสง.  2547: 18) 
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 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2548: 48) ใหแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาในอนาคตไววา เปนภาวะผูนําทีมในโรงเรียนโดยสวนใหญแลว ธรรมชาติและการมีสวน
รวมของครูในโรงเรียนมักถูกกําหนดโดยรูปแบบภาวะผูนําของผูนําโดยตําแหนง เชน ครูใหญ 
ผูอํานวยการโรงเรียน ผูนําที่เปนทางการสรางบรรยากาศและใหสัญญาณความเหมาะสมตอคณะครู
ของเขาวา การมีสวนรวมเปนส่ิงที่ตองการเปนอยางยิ่ง ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลเนน
กิจกรรมคุณลักษณะส่ีประการ นั่นคือสรางวิสัยทัศน สรางความไววางใจ ใชความเช่ียวชาญ และ
พัฒนาทีม  
 ยนต ชุมจิต (2550: 238-239) ใหแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาในอนาคตไววา การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมการเรียนรูและ
ปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งผูที่มีบทบาทหนาที่ดังกลาวยอมทําหนาทีเ่ปน”ผูนาํทางการ
ศึกษา” ในขณะเดียวกันก็ทําหนาที่เปน ”ผูนําทางวิชาการ” ดวย หรือกลาวไดวา”ผูนําทางการศึกษาคือ
ผูนําทางวิชาการ” ซึ่งมี 2 กลุมใหญๆ คือ ผูนําทางการศึกษาโดยทางออม เชน ผูนํารัฐบาล 
คณะรัฐมนตรี ผูนําทองถิ่นผูทรงคุณวุฒิในชุมชน และภูมิปญญาชาวบาน เปนตน อีกกลุมหนึ่งคือผูนํา
การศึกษาโดยตรง ไดแก บิดามารดา ครูอาจารย ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา พระสงฆและ
ประชาชน เปนตน บุคคลเหลานี้เปนผูนําทางวิชาการมากกวาบุคคลกลุมแรก ผูบริหารสถานศึกษาคือ
ผูนําทางวิชาการที่มีภาระหนาที่มากมาย เชน เปนผูนําองคกรหรือผูนํากลุม เปนผูสรางขวัญและ
กําลังใจ ใหคําปรึกษาหารือ เปนผูประสานงาน เปนผูนําการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และเปนผูตัดสินใจ 
เปนตน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําทางวิชาการขององคกร จะตองทําหนาที่ผูนําทางวชิาการที่
มีประสิทธิภาพ ซึ่งผูนําทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ จะตองเปนผูมีความรู มีทักษะ มีเจตคติ และความ
ประพฤติที่ดี 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอนาคตสรุปไดวา 
ผูบริหารสถานศึกษาในอนาคตตองเปนผูนําทางวิชาการ มีการบริหารจัดการบนพื้นฐานของความพึง
พอใจของผูรับบริการและผูมีสวนสวนเสีย มีการกําหนดภารกิจเปาหมายที่ชัดเจน ทั้งยังตองส่ือสาร
ภารกิจเหลานั้นใหกับบุคลากรมีความเขาใจที่ตรงกัน ตลอดจนสรางความเชื่อมั่น และโนมนาวให
บุคลากรปฏิบัติตามดวยความยอมรับ ภายใตการทํางานเปนทีม ทั้งยังตองมีการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาทางดานวิชาการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหทันตอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตลอดจนให
คําแนะนํา และช้ีแนะแนวทางใหแกบุคลากรใหปฏิบัติไดอยางถูกตองเพื่อเสริมสรางศักยภาพของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายที่มุงหวัง   
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 3.3 องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
 การพิจารณาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษานั้น ตองศึกษาจากองคประกอบ
หลายประการ ทั้งในสวนคุณลักษณะสวนบุคคล ความรู ทักษะ และเทคนิคตางๆ ที่นํามาปรับใชในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาซ่ึงสามารถแสดงออกเปนที่ประจักษแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอก โดย
มีเปาหมายสําคัญที่การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการมากนอยเพียงใดนั้น
องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการเปนสวนสนับสนุนที่สําคัญยิ่ง มีนักวิชาการหลายทานไดแสดง
ทัศนะเกี่ยวกับองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ไวดังนี้  
 ดอลล (Doll.  1974: 196-197) ไดวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับลักษณะของการเปนผูนาํ ซึง่ได
ขอสรุปวา ผูนําทางวิชาการศึกษาที่ทําใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนี้  
 1.  เปนคนที่มีลักษณะเอาใจเขามาใสใจเรา ผูนําควรมีความรูสึกไวตอความตองการหรือ
อารมณของสมาชิกของกลุม ไมมองลูกนองวาอยูในฐานะผูอยูใตบังคับบัญชาเทานั้น จะตองมองเขาใน
ฐานะคนที่มีชีวิตจิตใจ มีความคิด มีความตองการสวนตัวดวย  
 2.  เปนคนกระฉับกระเฉง ผูนําจะตองปฏิบัติตนใหสมาชิกเห็นวาเปนผูมีความกระตือรือรน มี
ความต่ืนตัว ราเริงแจมใส  
 3.  ไดรับการยอมรับจากสมาชิกวาเปนสมาชิกของกลุม หมายถึง ผูนํามิไดเปนเพียงสมาชิก
ธรรมดาของกลุมเทานั้น แตยังรวมถึงพฤติกรรมของผูนํานั้นจะตองสอดคลองกับเกณฑเฉพาะของกลุม 
มีความคิดเห็นที่ไมแปลกแยกจากกลุมมากนัก  
 4.  เปนที่พึ่งของสมาชิก ครู นักเรียน คนงานภารโรง ซึ่งตางก็รอความชวยเหลือเมื่อเผชิญ
ปญหา ดังนั้นผูนําจะตองเปนที่พึ่งของคนเหลานี้ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม  
 5.  เปนผูที่ควบคุมอารมณตนเองได บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาจะตองเผชิญกับ
ความตึงเครียด ความวิตกกังวล ผูนําจึงจําเปนตองควบคุมอารมณตนเองใหได  
 6.  เปนผูที่มีสติปญญาเนื่องจากในสถานศึกษาตางๆ ประกอบไปดวยคณะครูที่มีสติปญญา 
ดังนั้นผูนําของผูมีปญญาจึงจําเปนตองมีปญญาดวย ผูนําทางการศึกษาควรจะตองมีความรอบรูทาง
วิชาการเปนอยางดี  
 7.  เปนผูที่มีบทบาทการเปนผูนําของตนเอง ผูนําจําเปนตองรูบทบาทของตนเองอยาง
เหมาะสมความเจริญกาวหนาทางการศึกษาก็คงจะเกิดข้ึนไดยาก 
 คเนเซวิค (Knezevick. 1984: 17-18) ไดกําหนดบทบาทสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาไว  
17 ประการ คือ  
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 1.  ความสามารถในการกําหนดทิศทางการการปฏิบัติงาน (Direction Setter) ผูนําจะตอง
ชวยใหหนวยงานบรรลุเปาหมายได จึงจําเปนตองมีความสามารถในการชี้แจงทําความเขาใจ 
วัตถุประสงคของหนวยงาน 
 2.  ความสามารถในการกระตุน ภาวะผูนํา (Leader Catalyst) คือ มีทักษะในการ ใช
กระบวนการกลุมใหเกิดคุณคาในการบริหารงาน รูธรรมชาติของภาวะผูนําและรูวิธีการโนมนาวจูงใจ
คน 
 3.  ความสามารถในการเปนนักวางแผน (Planner) รูกระบวนการวางแผน สามารถนํา
เทคนิคใหมๆ มาใชในการวางแผน 
 4.  ความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Maker) เพื่อแกปญหาดวยความสุขุมและ
รอบคอบ 
 5.  ความสามารถในการเปนผูจัดองคการ (Organizer) เขาใจเกี่ยวกับการจัดและการพัฒนา
องคการรวมทั้งพฤติกรรมขององคการเปนอยางดี 
 6.  ความสามารถในการเปนผูกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง (Change Manager) เปนผูกระตุน
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาส่ิงใหม ๆ ในวิชาชีพ 
 7.  ความสามารถในการเปนผูประสานงาน (Coordinator) โดยเขาใจรูปแบบการปฏิสัมพันธ
ของมนุษยและระบบการส่ือสารทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
 8.  ความสามารถในการเปนผูส่ือสาร (Communicator) การรูจักใชเคร่ืองมือส่ือสารที่ดีทั้งใน
การพูดและการเขียนทั้งในและนอกองคการ รูจัดวิธีใหขอมูลขาวสารและรูหลักการประชาสัมพันธ 
 9.  ความสามารถในการแกไขความขัดแยง (Conflict Manager) การจัดการกับความขัดแยง
ที่เกิดข้ึนในโรงเรียน และรูจักหากลวิธีที่ดีมาใชในการแกปญหาความขัดแยง 
  10.  ความสามารถในการเปนผูแกปญหา (Problem Manager) การสามารถวินิจฉัยสาเหตุ
ของปญหา รูกระบวนการแกปญหา และสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดข้ึนได 
  11.  ความสามารถในการเปนผูวิเคราะหและจัดระบบ (System Manager) เขาใจรูปแบบของ
ทฤษฎีการบริหารและสามารถนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานไดอยางชาญฉลาด 
  12.  ความสามารถในการเปนผูบริหารการเรียนการสอน (Instructional Manager) การเขาใจ
กระบวนการเรียนรู การพัฒนาการของมนุษย การนําเทคโนโลยีมาชวยในการเรียนการสอน การจัดการ
สถานศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร 
  13.  ความสามารถในการบริหารงานบุคคล (Personal Manager) รูเทคนิคในการสรางภาวะ
ผูนํา รูจักการเจรจาตอรอง ยกยองชมเชย และสรางขวัญกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา 
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  14.  ความสามารถในการบริหารทรัพยากร (Resource Manager) ความสามารถในการ
จัดการเกี่ยวกับการเงินของสถานศึกษา วัสดุ งานดานธุรการ และการอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
  15. ความสามารถในการเปนผูประเมินผล (Appraiser) ตองเขาใจกระบวนการวัดและ
ประเมินผล และมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองสถิติตาง ๆ 
  16.  ความสามารถในการเปนนักประชาสัมพันธ (Public Relater) ตองมีทักษะในการ
ติดตอส่ือสาร รูกระบวนการกลุม และปฏิสัมพันธกับระหวางบุคคล ตลอดจนการพิจารณาเลือกใชส่ือ
เพื่อการประชาสัมพันธ 
  17.  ความสามารถในภาวะผูนําในงานสังคม (Ceremonial Head) นอกจากความสามารถใน
การบริหารดานตาง ๆ แลวจะตองเปนผูนําในการรวมงานสังคมดวย 
 ฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger; & Murphy.  1985: 221-224) ไดเสนอองคประกอบของ
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนไว 3 องคประกอบใหญ คือ 
 1.  การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (Defining the School Mission) การกําหนดภารกิจของ
โรงเรียน เปนการกําหนดกรอบขอบเขตของงานที่โรงเรียนตองรับผิดชอบ ในสวนที่เกี่ยวของกับงาน
วิชาการและสรางความเขาใจในภารกิจดังกลาวใหผูเกี่ยวของทราบ ซึ่งจําแนกเปน 2 องคประกอบ คือ 
  1.1  การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน (Framing School Goals) การกําหนดเปาหมาย
ของโรงเรียนนั้นจะตองมีความชัดเจน โดยเนนที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใหทีมงานมี
สวนในการกําหนดเปาหมายทางวิชาการของโรงเรียน ซึ่งจะตองรวมถึงความรับผิดชอบของคณะครู 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุด เปาหมายในดานการปฏิบัติงาน จะตองแสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่
สามารถวัดได นอกจากนั้นเปาหมายของโรงเรียนจะตองมีลักษณะที่งายตอครู ในการที่จะไปสอนให
ตรงตามจุดประสงคในหองเรียน 
  1.2  การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน (Communicating School Goals) การส่ือสาร
เปาหมายของโรงเรียนนั้น ผูบริหารจะตองจัดใหมีข้ึนเพื่อใหครู ผูปกครอง และนักเรียนไดทราบโดยทั่ว
กัน ทั้งในรูปที่เปนทางการ เชน การประชุมคณะครู การชี้แจงในหนังสือคูมือของโรงเรียน ฯลฯ และโดย
รูปแบบที่ไมเปนทางการ เชน การพูดคุยกับครู เปนตน 
 2.  การจัดการดานการเรียนการสอน (Managing the instructional program) การจัดการ 
ดานการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวของกับการดูแลสงเสริม และสนับสนุนของครู 
การเรียนของนักเรียนและการประสานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจําแนกเปน 3 องคประกอบ คือ 
  2.1 การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน (Supervising and Evaluation 
Instruction) การนิเทศและการประเมินผลดานการสอนนั้น ผูบริหารจะทํางานรวมกับครูในดาน
หลักสูตรและการสอน ผลงานของผูบริหารจะตองมั่นใจไดวาเปาหมายของโรงเรียนไดถูกถายทอดไปสู
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การปฏิบัติในหองเรียน ซึ่งรวมถึงการประสานเปาหมายของโรงเรียนกับจุดประสงคของการเรียนใน
หองเรียน ใหการสนับสนุนดานการสอนใหตรงตามจุดประสงค ควบคุมการสอนในหองเรียน โดยการ
เยี่ยมอยางไมเปนทางการ การใหผลยอนกลับกับครูทั้งทางดานการนิเทศ และการประเมินผล โดยมี
จุดประสงคที่จะทําใหเปนรูปธรรมและใหครูเปนผูนําวิธีสอนที่เฉพาะเจาะจงไปปฏิบัติ 
  2.2  การประสานงานดานการใชหลักสูตร (Coordinating Curriculum) หมายถึง 
พฤติกรรมการประสานงานกับครูในดานการนําหลักสูตรไปปฏิบัติใหเกิดผล จุดประสงคตามหลักสูตร
ของโรงเรียน จะตองสัมพันธกับเนื้อหาที่สอนในหองเรียน และคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนโดยตรง 
  2.3  การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน (Monitoring Student Progress) ผูบริหาร
ควรจะใชผลจากคะแนนทดสอบในการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน การประเมินหลักสูตร การ
ประเมินดานการสอน และการวัดผลความกาวหนาตามเปาหมายของโรงเรียน 
 3.  การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (Promote School Climate) บรรยากาศ
ทางวิชาการในโรงเรียนจะเกี่ยวของกับบรรทัดฐาน (Norms) และเจตคติของบุคลากรและนักเรียนใน
โรงเรียน ผูบริหารจะมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนทั้งดานตัวครู 
นักเรียน และการเรียนการสอน รวมทั้งมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียนซ่ึงจะจําแนกบทบาทในการ
สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน จําแนกเปน 6 องคประกอบ คือ 
  3.1  การควบคุมการใชเวลาในการสอน (Protecting Instructional Time) เวลาที่ใชใน
การสอนของครูในหองเรียนมักจะสูญเสียไปกับการแนะนํากฎเกณฑในการเรียนใหกับเด็ก ที่เรียนซํ้า 
รวมทั้งคําขอรองตาง ๆ จากฝายสํานักงานของโรงเรียน ซึ่งผูบริหารโรงเรียนตองหาทางควบคุมกิจกรรม
เหลานี้ใหเกิดข้ึนนอยที่สุด โดยผลักดันใหเปนนโยบายของโรงเรียน ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จใน
การนํานโยบายน้ีไปใช โดยการกําจัดส่ิงตาง ๆ ที่จะทําใหการสอนในหองเรียนหยุดชะงักลงได ก็จะ
สามารถเพิ่มเวลาในการเรียนอยางมีศักยภาพ และนักเรียนจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
  3.2  การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด (Maintaining High Visibility) การ
ดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด เปนการชวยเพิ่มปฏิสัมพันธระหวางผูบริหารนักเรียนและกับ
ครู ซึ่งปฏิสัมพันธอยางไมเปนทางการแบบนี้ผูบริหารจะไดรับขอมูลมากมายในดานความตองการของ
นักเรียนและครู ผูบริหารจะมีโอกาสสื่อสารเปาหมายระดับตาง ๆของโรงเรียนใหนักเรียนและครูทราบ 
  3.3  การจัดใหมีส่ิงจูงใจใหกับครู (Providing Incentives for Teachers) การจัดใหมี
ส่ิงจูงใจใหกับครู การสรางบรรยากาศเชิงบวกดานการเรียนรู รวมทั้งการใหรางวัลและการใหการ
ยอมรับการทํางานของครู นับเปนบทบาทที่สําคัญสวนหนึ่งของผูบริหารในการที่ทําใหโครงสรางของ
การทํางานดีข้ึน รางวัลที่ผูบริหารสามารถสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับครูอาจารยอาจไมใชเงิน
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เพียงอยางเดียว หากแตอาจจะเปนคําชมเชยทั้งโดยสวนตัวหรือการใหสังคมยอมรับโดยการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ และการใหรางวัลอยางเปนทางการ เปนตน 
  3.4  การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ (Promoting Professional Development) การ
สงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ ผูบริหารใหโอกาสแกครูในการพัฒนาวิชาชีพ โดยการจัดใหมีการ
ฝกอบรมขณะประจําการ รวมทั้งการชวยใหครูไดเรียนรูถึงการผสมผสานทักษะตาง ๆ ตามโครงการ
พัฒนาบุคลากร และชวยใหครูสามารถนําไปใชในหองเรียนได 
  3.5  การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ (Developing and Enforcing 
Academic Standards) มาตรฐานทางวิชาการที่สูง และมีความชัดเจนจะเปนส่ิงจําเปนในการปรบัปรุง
การเรียนของนักเรียน และมาตรฐานที่สูงข้ึนนี้ จะแสดงไดจากจํานวนนักเรียนที่เพิ่มข้ึนของโรงเรียนใน
โอกาสตอไป 
  3.6  การจัดใหมีส่ิงที่สงเสริมสภาพการเรียนรู (Providing incentives for learning) การ 
สงเสริมบรรยากาศดานการเรียนรูของนักเรียนโดยการใหรางวัล และการใหการยอมรับนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการสูง และเม่ือนักเรียนมีการปรับปรุงผลการเรียนดีข้ึนอยางสม่ําเสมอ ผูบริหาร
ตองใหโอกาสนักเรียนในการที่จะเปนที่ยอมรับของหองเรียนและในโรงเรียน โดยผูบริหารจะตองเปน
ผูทําหนาที่ประสานระหวางหองเรียน และโรงเรียนในดานการใหรางวัลเพื่อเปนการยืนยันวาผูบริหารให
การสนับสนุนอยางจริงจัง 
 อับเบน และฮิวส (Ubben; & Hughes.  1987: 97-98) ไดเสนอแนะพฤติกรรมภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารศึกษา ไวดังนี้  
 1.  การทํางานตามเวลาที่กําหนด  
 2.  การจัดบรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียน  
 3.  การมุงเนนดานวิชาการ  
 4.  มีความคาดหวังตอคณะครูและผลการปฏิบัติงานของครู  
 5.  การทํางานดานหลักสูตร  
 6.  การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ  
 7.  การประเมินผลและการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 
 เวบเบอร (Lashway. 2002: 2; อางอิงจาก Weber. 1989: 5) จําแนกองคประกอบของภาวะ 
ผูนําทางวิชาการออกเปน 5 ดาน คือ 
 1. การกําหนดพันธกิจของโรงเรียน 
 2.  การสงเสริมบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 
 3.  การสังเกตและใหขอมูลยอนกลับแกครู 
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 4.  การจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน 
 5.  การประเมินผลโปรแกรมการสอน 
 นอกจากนี้เดบีวอส (Debevoise.  1989: 21) ไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของผูบริหารใน
ฐานะผูนําทางวิชาการ ไวดังนี้  
 1.  เปนผูมีความคิดริเร่ิมหรือความต้ังใจอยางแนวแนในการทํางานใหประสบความสําเร็จ  
 2.  เปนผูบริหารและผูนําของโรงเรียน  
 3.  มุงเนนกิจกรรมดานการเรียนการสอน  
 4.  มุงเนนผลการปฏิบัติงานการสอนของครูในหองเรียน 
 เดวิส และโทมัส (สมนึก ศรีจันทร.  2545: 19; อางอิงจาก Davis; & Thomas.  1989) ได
กําหนดองคประกอบของพฤติกรรมภาวะผูนําทางการเรียนการสอนไว 8 ประการ คือ 
 1.  การกระตุนใหครูตระหนักและเห็นดวยในการพัฒนาโรงเรียนและคาดหวังในผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงข้ึน ผูบริหารโรงเรียนควรเขามามีบทบาทในการกระตุนใหครูตระหนักถึงความ
ตองการในการพัฒนาโรงเรียนและคาดหวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงข้ึนใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลง 
 2.  การมีบทบาทสําคัญในการใชกลยุทธเพื่อปรับปรุงดานการเรียนการสอนผูบริหารโรงเรียน 
ควรเปนผูกระตือรือรนในการทํางาน และพัฒนางานดานการเรียนการสอนใหเปนรูปธรรม เชน วางแผน
ดวยความม่ันใจ ติดตามบริการบุคลากรในโอกาสตางๆ เพื่อพัฒนาคณะครูผูรวมทํางานโดยการสง
บุคลากรไปฝกอบรมกระตุนและสนับสนุนใหความชวยเหลือครูในทุกดาน 
 3.  การสรางส่ิงจูงใจใหครู ใชระบบการใหรางวัลสนับสนุนงานดานการเรียนการสอนผูบริหาร
โรงเรียนควรใชระบบการใหรางวัลแกนักเรียนและครูที่มีการปฏิบัติงานยอดเย่ียม เชน การใชคําขวัญ
เปนแรงจูงใจในการทํางาน ยกยอง รวมทั้งบํารุงรักษาและพัฒนาความสัมพันธที่ดีของคณะทํางาน 
 4.  การติดตามดูแลความกาวหนาดานการเรียนการสอน หลักฐานทางดานเอกสารที่ดีมี
ประสิทธิภาพ คือ ผลความกาวหนาของนักเรียนจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตละ
ระดับ แตละช้ัน และแตละคน หลักฐานเชนนี้จะสะทอนพฤติกรรมทางวิชาการที่สําคัญและมีคุณคา
ทางการเรียนการสอน 
 5.  การใชทรัพยากรบุคคลและวัสดุอยางสรางสรรค ผูบริหารโรงเรียนตองใชวัสดุอุปกรณและ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและใชอยางสรางสรรค โดยการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน การสนับสนุนความคาดหวังดานการเรียนการสอนของครู 
สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดหองเรียนใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 6.  การสรางสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหปลอดภัยและเปนระเบียบ ผูบริหารโรงเรียน มี
หนาที่รับผิดชอบตอการสรางสรรคสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเปนระเบียบและปลอดภัย โดยการ
ปองกันสิ่งรบกวนในเวลาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 
 7.  การติดตามการปฏิบัติการสอนของครู ผูบริหารโรงเรียนสามารถติดตามปจจัยอ่ืนๆ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได ซึ่งปจจัยเหลานี้จะสัมพันธกับการพัฒนางานดานการเรียนการสอน 
ผูบริหารโรงเรียนใหการสนับสนุนครูใหใชแผนการสอนและการทํางานเปนทีม ซึ่งจะนําไปสูการสอนที่
ดีกวา สงเสริมใหใชนวัตกรรมที่สูงข้ึน เพื่อใหครูมีความพึงพอใจในงานที่มากข้ึนและรูถึงความสามารถ
ของตัวเอง ใหรางวัลแกครูที่มีผลสัมฤทธิ์ดีโดยดูจากการกําหนดการบาน การทํางานซํ้าๆ ซึ่งจะสามารถ
ชวยนักเรียนที่มีปญหาไดและใหคําชมแกนักเรียนที่ปฏิบัติงานดี 
 8.  การสังเกตการสอนของครูและใหขอมูลยอนกลับ หนาที่ทางดานการเรียนการสอนที่
สําคัญที่สุดของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล คือ การสังเกตครูผูสอนในช้ันเรียนและติดตอกับคณะ
ครูรวมปรึกษาหารือเกี่ยวกับหนทางที่จะปรับปรุงและแกปญหาทางดานการเรียนการสอน  
 สําหรับ เฮค และคณะ (Heck; et al.  1990: 95) ไดเสนอแนะองคประกอบโครงสรางการ
ทํางานของผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําวิชาการ ไวดังนี้  
 1.  การกําหนดเปาประสงคของโรงเรียน  
 2.  การสื่อสารใหทุกคนทราบวาโรงเรียนคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง  
 3.  การจัดหองเรียนใหเอ้ือตอการสอนของครู  
 4.  การจัดแหลงทรัพยากรที่จําเปนให  
 5.  การนิเทศผลการปฏิบัติของครู  
 6.  การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน  
 7.  การจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูและมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
 ครุง (Krung.  1992: 69-82) ไดสังเคราะหภาระหนาที่หลักของผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้  
 1.  กําหนดพันธกิจ เปนการวางเปาหมายของสถานศึกษาและกระบวนการจัดการศึกษา โดย
ที่ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนําในการติดตอส่ือสารกับทั้งบุคลากรและนักเรียน 
 2.  การจัดการหลักสูตร เปนเร่ืองเกี่ยวของกับการประสานงานในการทํางานของครูและการ
รวบรวมผลการเรียนเพื่อใชตัดสินใจในการจัดรายวิชา โดยผูบริหารสถานศึกษาตองใหขอมูลที่ครู
ตองการเพื่อใชในการวางแผนการสอน และทั้งยังตองเปนผูที่มีความรูในเร่ืองการวิจัยหลักสูตรและการ
พัฒนาหลักสูตรใหมๆ 
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 3.  การนิเทศการสอน ผูบริหารสถานศึกษาตองมีหนาที่ในการนิเทศตรวจสอบเพื่อใหทราบ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การใหการชวยเหลือบุคลากรเปนรายบุคคลและสะทอนผลวิธีการ
จัดการเรียนการสอนโดยมีการสังเกตการสอนในชั้นเรียนและประเมินการจัดการเรียนการสอนในช้ัน
เรียนของครู 
 4.  การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน เปนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ
ประเมินผลและตรวจสอบความกาวหนาเพื่อเปนแนวทางในการชวยเหลือครูและนักเรียนเพื่อปรับปรุง
และชวยสรางความเขาใจแกผูปกครองถึงที่มาและเหตุผลในความตองการในการปรับปรุง 
 5.  การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน  เปนหลักการสําคัญเร่ิมตนที่ ผูบริหาร
สถานศึกษาตองกระตุนใหเกิดอยางสรางสรรคภายใตเงื่อนไขของความตองการในการปรับปรุงของ
บุคลากรและนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรจะคนหาวิธีการปองกันความขัดแยงภายในท่ีจะเกิดข้ึน
ไวลวงหนา 
 วิลลด้ี และเดมม็อค (Wildy; & Dimmock. 1993: 43-61) ไดเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําทางวิชาการวาเปนภาระงานของผูบริหารเองหรือการมอบหมายงานใหผูอ่ืนปฏิบัติแทน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งประกอบดวยภาระงานที่สําคัญตางๆ ดังนี้  
 1.  กําหนดเปาหมายการดําเนินงานของโรงเรียน  
 2.  เตรียมส่ือวัสดุอุปกรณที่จําเปนในกระบวนการเรียนการสอน 
 3.  กํากับติดตามนิเทศครู 
 4.  อํานวยการหรือประสานงานในการสงเสริมสัมพันธภาพของบุคลากร 
 แคมปเบลล, บริดจ, และโนสเทรนด (Campbell; Bridge; & Nustrand. 1997: 225-227) ได
เสนอบทบาทของหัวหนาสถานศึกษาในฐานะผูนําไว 4 ประการ คือ  
 1.  ตองเปนผูจัดดูงาน  
 2.  เปนผูส่ือความหมาย  
 3.  เปนผูนําทางการศึกษา  
 4.  เปนผูบังคับบัญชา  
 แมคอีแวน (McEwan. 1998: 13) ไดเสนอภาวะผูนําทางวิชาการทีม่ีประสิทธิผลวา
ประกอบดวยองคประกอบ 7 ดาน คือ 
  1.  การสถาปนาเปาหมายทางวิชาการที่ชัดเจน 
 2.  การจัดการทีมงาน 
 3.  การสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 
 4.  การสื่อสารพนัธกิจและวิสัยทัศนของโรงเรียน 
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 5.  การต้ังความคาดหวังที่สูงเกีย่วกับทีมงาน 
 6.  การพัฒนาครูใหเปนผูนํา 
 7.  การสรางและรักษาเจตคติทีดี่ของนักเรียน ทีมงานและผูปกครอง 
 เซยฟารธ (Seyfarth.  1999: 165-273) ไดเสนอบทบาทหนาที่ของผูบริหารในการปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อพฒันางานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไว 5 ดาน คือ 
 1.  มุมมองและแนวโนมการเปล่ียนแปลงดานหลักสูตร 
 2.  การประเมนิผลการปฏิบัติงานของนักเรียน 
 3.  การจัดโครงการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
 4.  การประเมนิผลการสอนของครู 
 5.  การวางแผนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ 

 สมิตส และแอนดรูส (สมคิด สรอยน้ํา. 2547: 25; อางอิงจาก Smith; & Andrews.  2004: 
73) ไดเสนอใหผูนําทางวิชาการใหน้ําหนักความสําคัญในเร่ืองตอไปนี้ 
 1.  หลักสูตรและผลลัพธที่ไดจากการสอน  
 2.  การดําเนินการที่มุงสูเปาหมายของโรงเรียน  
 3.  การแสดงบทบาทของผูนําทางวิชาการ 
 แอนเดอรสัน (Anderson. 2000: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพของครูผูบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาและศาสตราจารยที่เปนผูนาํทางการศึกษา จาก
กลุมตัวอยาง 132 คน พบวากลุมผูบริหารสถานศึกษาทีม่ีภาวะผูนําทางวิชาการมพีฤติกรรมที่ปรากฏ
ชัด ดังนี ้ 
 1.  การกําหนดภารกิจของโรงเรียนและการส่ือสาร  
 2.  การจัดการหลักสูตรและการสอน  
 3.  การควบคุมดูแลการนิเทศการสอน  
 4.  การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน  
 5.  การสงเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
 มอรแกน (Morgan.  2000: บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงบทบาทของภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูอํานวยการเขตพื้นที่ (District Superintendent) ในรัฐ Missouri โดยศึกษาใน 4 บทบาท ดังนี้  
 1.  การจัดเตรียมวิสัยทัศนในดานการสอน โดยการวางแผนการสอนและการรวมมือกันใน
การพัฒนาเปาหมาย  
 2.  การประเมินผลและตรวจสอบการสอน  
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 3.  การพัฒนาผูนําทางวิชาการในเขตพื้นที่  
 4.  การสื่อสารความคาดหวังในดานการเรียนการสอนตอเพื่อนรวมงานและชุมชน 
 ลูอิส (Louis.  2002: บทคัดยอ) ไดสังเคราะหพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา ไดขอสรุปดังนี้ 
 1.  การวางแผนการเรียนการสอน 
 2.  การจัดการเรียนการสอน 
 3.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 เฮนเดอรสัน (Henderson. 2007: Abstract) ไดศึกษาประสิทธิภาพของภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา พบวาประสิทธิภาพของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาเกิดจากองคประกอบ ดังตอไปนี้  
 1.  การกําหนดภารกิจส่ือสารเปาหมายของสถานศึกษา 
 2.  การประสานงานหลักสูตร 
 3.  การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 
 4.  การดูแลการจัดการเรียนการสอน 
 5.  การพัฒนาบุคลากร 
 แมคคารธี (Macarthy. 2009: Abstract) ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยมุงศึกษาในบทบาทภาวะผูนําทางวิชาการ ซึ่งแบงออกเปน 3 มิติ ไดแก 
 1.  มิติดานการกําหนดภารกิจของสถานศึกษา 
 2.  มิติดานการจัดการเรียนการสอน 
 3.  มิติดานการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 
 ถวิล มาตรเล่ียม (2544: 126) ไดกําหนดองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการไว 8 ดาน 
คือ 
           1.  การกระตุนใหครูตระหนักและเห็นดวยในการพัฒนาโรงเรียนและคาดหวังในผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงข้ึน 
           2.  การมีบทบาทสําคัญในการใชกลยุทธเพื่อปรับปรุงงานดานวิชาการ 
           3.  การสรางส่ิงจูงใจใหครูและใชระบบการใหรางวัลที่สนับสนุนงานวิชาการ 
           4.  การติดตามดูแลความกาวหนาดานวิชาการ 
           5.  การใชทรัพยากรบุคคลและวัสดุอยางสรางสรรค 
           6.  การสรางสภาพแวดลอมโรงเรียนใหปลอดภัยและเปนระเบียบ 
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           7.  การติดตามดูแลการปฏิบัติการสอนของครู 
 8.  การสังเกตการณสอนของครูและใหขอมูลยอนกลับ 
           วิษณุ จุลวรรณ (2547: 94-95) ไดวิเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติจังหวัดสระบุรี สรุปจากการวิเคราะหขอมูล
สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ทําใหไดองคประกอบที่เกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ 8 ดาน คือ 
 1.  ดานการบริหารจัดการ เปนองคประกอบหน่ึงของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน ที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองแสดงบทบาทฐานะผูนําในการบริหารจัดการเพื่อผลสําเร็จของงานที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.  ดานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เปนองคประกอบหน่ึงของภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารโรงเรียน ที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองแสดงบทบาทการเปนผูนําในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันตอ
การเปล่ียนแปลงของสังคมที่มีความเจริญอยาวงรวดเร็ว 
  3.  ดานความสามารถ เปนองคประกอบหนึ่งของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 
ที่จะสามารถนําการเปล่ียนแปลงใหม ๆ มาสูสถานศึกษา อันจะสงผลตอการยอมรับและความรวมมือ
อยางมั่นใจของผูรวมงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนให
ประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
  4.  ดานบุคลิกภาพ เปนองคประกอบหนึ่งของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ซึ่ง
เปนส่ิงที่ชวยเสริมสรางคุณสมบัติของผูนําทางวิชาการใหมีความเชื่อมั่นตนเองที่จะทําใหผูรวมงานเกิด
ศรัทธายอมรับและใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจนประสบผลสําเร็จและสงผล
ตอคุณภาพของผูเรียนตามเปาหมายของสถานศึกษา 
  5.  ดานการนิเทศ เปนองคประกอบหนึ่งของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนซ่ึง
ผูบริหารโรงเรียนจะตองแสดงบทบาทฐานะผูนําในการเปนผูนิเทศและใหคําปรึกษาเพื่อชวยเหลือแกครู 
อาจารยในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลัก อันเปนปจจัยอิทธิพลที่สงผลตอความสําเร็จในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
  6.  ดานการวางแผน เปนองคประกอบหนึ่งของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่
ผูบริหารโรงเรียนจะตองใหความสําคัญ ทั้งนี้เพื่อที่จะชวยทําใหมองเห็นภาพของโรงเรียนวาขณะนี้เรา
อยู ณ จุดใดและตองการจะพัฒนาไปในทิศทางใด เพื่อเปนการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 7.  ดานการอํานวยความสะดวก เปนองคประกอบหน่ึงของภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียน ซึ่งผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนําทางวิชาการจะตองแสดงบทบาทในดานการอํานวย
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ความสะดวกเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนทุกๆ ดาน ใหสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเปนไปดวยความสะดวกและเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 8.  ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เปนองคประกอบหนึ่งของภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียน ที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองแสดงบทบาทในการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการ 
เพื่อสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของนักวิชาการของนักวิชาการหลายทาน มีความ
คิดเห็นในบางสวนที่สอดคลองรวมกัน และมีบางสวนที่แตกตางกันไปตามบริบทของการศึกษา เพื่อให
ไดองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารศึกษาที่มีผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาย
ภาพในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและชัดเจนยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงนําแนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ 
มาสังเคราะหกําหนดเปนองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ดังที่แสดง
ในตารางสังเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการดังตอไปนี้ 
 

ตาราง 4  การสังเคราะหองคประกอบของภาวะผูนาํทางวิชาการ 
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 จากตาราง 4 การสังเคราะหองคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการ จะเห็นไดวาแนวคิดของ
นักวิชาการท้ัง 9 ทาน สวนใหญใหความสําคัญและมีจุดรวมในการกําหนดองคประกอบภาวะผูนําทาง
วิชาการโดยมีคาน้ําหนักเฉลี่ยสูงสุดคือ 7 ไดแก การกําหนดภารกิจ การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติของ
ครู การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู และการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน รองลงมามีคา
น้ําหนักเฉล่ีย 6 ไดแก การสื่อสารเปาหมาย และการจัดการหลักสูตร คาเฉลี่ยน้ําหนัก 4 ไดแก พัฒนา
บุคลากร และคาเฉลี่ยน้ําหนัก 2 ไดแกจัดหาทรัพยากร และสรางแรงจูงใจครู ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย
สนใจที่จะศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการที่มีคาเฉล่ียน้ําหนักความคิดเห็นของ
นักวิชาการมากกวา 5 ทาน เนื่องจากคาน้ําหนักแสดงใหเห็นถึงแนวคิดและทัศนะของนักวิชาการ
มากกวาคร่ึงหนึ่งที่คิดเห็นตรงกัน  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาองคประกอบของภาวะผูนํา
ทางวิชาการใน 6 ดาน คือ การกําหนดภารกิจ การสื่อสารเปาหมาย การจัดการหลักสูตร การนิเทศ
ติดตามการปฏิบัติของครู การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู และการตรวจสอบความกาวหนาทางการ
เรียน  
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 3.3.1 การกําหนดภารกิจ 
 การกําหนดภารกิจ นับวาเปนหนาที่และบทบาทที่ สําคัญประการหนึ่งของผูบริหาร
สถานศึกษา เนื่องจากการกําหนดส่ิงที่สถานศึกษาตองดําเนินการหรือปฏิบัติเพื่อไปใหถึงเปาหมายที่
ตองการนั้น จะมีสวนในการควบคุมทิศทางการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาใหเปนไปอยางมี
ระบบ และชวยใหบุคลากรภายในสถานศึกษาสามารถดําเนินงานไดอยางมีเปาหมาย ซึ่งจะนําไปสู
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถชวยใหการจัดสรรหนาที่และภาระงานไดอยางเหมาะสม มี
นักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะในเร่ืองการกําหนดภารกิจ ไวดังนี้ 
 
 ความหมายการกําหนดภารกิจ 
 คเนเซวิช (อาคม วัดไธสง.  2547: 74-75; อางอิงจาก Knezevich.  1984) ใหความหมาย
ของการกําหนดภารกิจไววา หมายถึง ความสามารถในการกําหนดทิศทางการการปฏิบัติงาน 
(Direction Setter) ผูนําจะตองชวยใหหนวยงานบรรลุเปาหมายได จึงจําเปนตองมีความสามารถใน
การชี้แจงทําความเขาใจ วัตถุประสงคของหนวยงาน 
 ฮอรลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger; & Murphy. 1985: 221) ใหความหมายของการกําหนด
ภารกิจไววา หมายถึง การกําหนดเปาหมายของโรงเรียนที่มีความชัดเจน และเนนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน โดยใหทีมงานมีสวนในการกําหนดเปาหมายทางวิชาการของโรงเรียน ซึ่งจะตอง
รวมถึงความรับผิดชอบของคณะครู เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุด เปาหมายในดานการปฏิบัติงาน 
จะตองแสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่สามารถวัดได นอกจากนั้นเปาหมายของโรงเรียนจะตองมีลักษณะ
ที่งายตอครู ในการที่จะไปสอนใหตรงตามจุดประสงคในหองเรียน 
 ธงชัย สันติวงษ (2545: 113-114) ใหความหมายของการกําหนดภารกิจไววา หมายถึง 
วัตถุประสงคหรือเปาหมาย ก็คือจุดหมายปลายทางของการดําเนินงาน โดยวัตถุประสงคจะมีทั้งที่เปน
วัตถุประสงคระยะส้ันที่กําหนดข้ึนตอเนื่องกัน จะตองมีลักษณะสอดคลองและเสริมตอวัตถุประสงค
ระยะยาวที่เลือกไว ขณะเดียวกันก็จะมีสวนในการกําหนดคุณลักษณะของวัตถุประสงคที่เปนจริงใน
ระยะยาวดวย 
  วีรชาติ วิลาศรี (2549: 28) ใหความหมายของการกําหนดภารกิจวา เปนการกําหนด
เปาหมายทางดานวิชาการของโรงเรียน โดยเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และการมีสวน
รวมของทีมงานในโรงเรียน ซึ่งไดแก ผูบริหาร รองผูบริหาร คณะครู และคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ
ของโรงเรียน 
         จากความหมายท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การกําหนดภารกิจ หมายถึง การแสดงออกของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการวางเปาหมายการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียน
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การสอน กําหนดเปาหมายระยะส้ันและระยะยาวที่สอดคลองตอเนื่องกัน จัดสรรหนาที่แกบุคลากรโดย
ยึดความสามารถเปนหลัก งายตอการใหครูนําไปใช และเปดโอกาสใหครูไดรวมกําหนดเปาหมาย  
 
 หลักการกําหนดภารกิจ 
 สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2546: 76–78) ใหหลักการกําหนดพันธกิจวาใหอยูในรูปของ
ผลลัพธสําคัญที่ความตองการ หรือเปนการกําหนดส่ิงที่ตองการในอนาคต ซึ่งองคการจะตองพยายาม
ทําใหเกิดข้ึน สวนเปาหมาย คือการระบุวัตถุประสงคใหมีความหมายชัดเจน มีการกําหนดระยะเวลาที่
แนนอนในการบรรลุถึงส่ิงที่ตองการ โดยการกําหนดเปาหมายของแตละฝายงานจะตองคํานึงถึงส่ิง
ตอไปนี้ 
 1.  ควรกําหนดเปาหมายที่มีความสอดคลองและสนับสนุนตอวัตถุประสงคและเปาหมาย
หลักขององคการ 
 2.  สามารถนํามาใชเปนเคร่ืองมือสําคัญในการวัดประสิทธิภาพในการทํางานของแตละฝาย 
 3.  สามารถเปนส่ิงที่ชี้นําการทํางานของฝายงานและพนักงานในฝาย 
 4.  สามารถเปนแนวทางในการกําหนดเปาหมายระดับสวนงานที่มีลําดับช้ันตํ่ากวาตอไป 
 วิไล ออกกิจวัตร (2549: 20) ใหหลักการในการกําหนดภารกิจของโรงเรียนวา ตองมีความ
ชัดเจน โดยเนนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยทีมงานมีสวนในการกําหนดเปาหมายทาง
วิชาการของโรงเรียน ซึ่งจะตองรวมถึงความรับผิดชอบของคณะครูเพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุด 
เปาหมายของโรงเรียนจะตองมีลักษณะที่งายตอครูในการที่จะนําไปสอนไดตรงตามจุดประสงคใน
หองเรียน 
 หลักการกําหนดภารกิจที่ไดกลาวมานั้น ลักษณะที่สําคัญคือตองงายตอการนําไปปฏิบัติและ
ชัดเจน ตลอดจนมีชองทางในการส่ือสารไปยังผูปฏิบัติที่หลากหลาย พรอมทั้งตองมีการกําหนดวิธีการ
ประเมินเพื่อตรวจสอบความกาวหนาของภารกิจ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไว 
 
 ผูบริหารสถานศึกษากับการกําหนดภารกิจ 
 สถานศึกษาจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใด ภารกิจและเปาหมายของสถานศึกษาจะเปน
ตัวกําหนด ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรกําหนดลักษณะของเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตองการจะ
บรรลุไวใหชัดเจน จะชวยใหการดําเนินงานเปนไปราบร่ืน มีนักการศึกษาไดแสดงทัศนะไวเกี่ยวกับ
บทบาทของผูบริหารในการกําหนดภารกิจ ดังนี้ 
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 ฮอรลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger; & Murphy.  1985: 221) กลาววา ผูบริหารโรงเรียนมี
หนาที่ที่จะตองตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดภารกิจ ดังนี้ 
 1.  พิจารณาวาในปนั้น ๆ บุคลากรของโรงเรียนควรจะมุงเนนความสนใจและทุมเททรัพยากร
ลงไปในกิจกรรมใด  
 2.  กําหนดเปาหมายของโรงเรียน โดยเนนที่ผลลัพธทางการเรียนของนักเรียน 
 3.  กําหนดเปาหมายที่ระบุวัตถุประสงคยอย และกําหนดขอบขายงานที่สามารถจัดการได  
 4.  นําขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนทั้งในอดีตและปจจุบันเขามาใชในการกําหนดเปาหมาย 
 5.  จดัสรรหนาที่ความรับผิดชอบใหกับครูและบุคลากรอยางชัดเจน  
 6.  ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของผูปกครอง  
 7.  ดําเนินการใหเปาหมายในทางปฏิบัติสามารถวัดไดดวยเพื่อใหเกิดความเขาใจเร่ืองการ
กําหนดเปาหมายใหชัดเจนข้ึน  
 สรุปไดวา บทบาทของผูบริหารในการกําหนดภารกิจ คือการดําเนินงานของผูบริหาร
สถานศึกษาในการกําหนดภารกิจ โดยอาศัยขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษามาเปนสวนใหการกําหนด
เปาหมาย โดยที่เปาหมายตองมีความชัดเจนและเกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของกับ
สถานศึกษา  
  
 3.3.2 การสื่อสารเปาหมาย 
 หนาที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหารสถานศึกษาคือการดําเนินการใหผูมีสวนเกี่ยวของกับ
สถานศึกษา ไดรับทราบในเปาหมายและบทบาทหนาที่ของตน เพื่อนําไปสูการดําเนินงานตามแผนทีไ่ด
วางไว ซึ่งจะสงผลใหสถานศึกษามีการดําเนินงานไปอยางมีเปาหมายและประสบความสําเร็จ แตทั้งนี้
การสื่อสารตองไปเปนไปอยางชัดเจน และงานตอการนําไปปฏิบัติ จึงจะสงผลใหการดําเนินงานสําเร็จ
ลุลวง จากการศึกษาความรูเกี่ยวกับการส่ือสารภารกิจในหลากหลายบริบท ไดมีนักวิชาการหลายทาน
ไดนําเสนอไวดังนี้ 
 
 ความหมายของการสื่อสารเปาหมาย 
 คเนเซวิช (อาคม วัดไธสง.  2547: 74-75; อางอิงจาก Knezevich. 1984: 19) ใหความหมาย
ของการส่ือสารเปาหมายไววา หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการชี้แจงทําความ
เขาใจ วัตถุประสงคของหนวยงานและรูจักใชเคร่ืองมือส่ือสารที่ดีทั้งในการพูดและการเขียน ทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ โดยท่ีผูนําจะตองชวยใหหนวยงานบรรลุเปาหมายตามที่ไดกําหนดไว
รวมกัน  
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 ฮอรลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger; & Murphy.  1985: 221) ใหความหมายของการส่ือสาร
เปาหมายไววา หมายถึง การสื่อสารวิสัยทัศนของผูบริหารไปสูครู เจาหนาที่ และนักเรียนโดยที่ภารกิจ
นั้นจะตองไดรับการส่ือสารจนเกิดเปนวัตถุประสงครวมของโรงเรียน ทั้งตองดํารงอยูหรือถูกเช่ือมโยง
ไปสูการปฏิบัติในกิจกรรมตางๆที่เกิดข้ึนในระดับหองเรียนทั่วทั้งโรงเรียน และส่ือสารเปาหมายดังกลาว
ไปยังผูเกี่ยวของทุกกลุม เพื่อใหผูเกี่ยวของทุกคนยึดถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้ง
โรงเรียน 
 อิทธิรงค ปานะถึก (2549: 6) ใหความหมายของการส่ือสารเปาหมายไววา หมายถึง การ
ส่ือสารกันระหวางสมาชิกในทีมงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน สามารถประสานความ
เขาใจในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ และการกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายนั้นมาจากสมาชิกทุกคนรวมกันกําหนดอยางชัดเจน และทุกฝายพึงพอใจ 
 จากการศึกษาความหมายในเร่ืองการสื่อสารเปาหมายของนักวิชาการหลายทานสามารถ
สรุปไดวา การส่ือสารเปาหมาย หมายถึง การแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาในการช้ีแจงทําความ
เขาใจวัตถุประสงคของสถานศึกษาแกผูมีสวนเกี่ยวของ โดยชี้แจงทําความเขาใจ ปรึกษาพูดคุย 
ทบทวนความเขาใจเปนระยะๆ ใชรูปแบบการสื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ และใชชองทาง
การสื่อสารที่มีความหลากหลาย 
 
 หลักการสื่อสารเปาหมาย 
      ในการจะถายทอดภารกิจ หรือเปาหมายขององคการไปสูผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ และมี
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนนั้น การติดตอส่ือสารเปนบทบาทหนึ่งที่ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองปฏิบัติไดอยางเชี่ยวชาญ เพื่อใหการถายทอดภารกิจและเปาหมายเปนไปอยางสมบูรณ อันจะ
นําไปสูทิศทางการดําเนินงานเดียวกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา 
       เบอรนารด (Barnard. 1988: 165-166) ใหหลักการส่ือสารเปาหมายไววา ผูบริหารควร
คํานึงถึงหลักการสื่อสารและเงื่อนไขที่จําเปนในการส่ือสาร ซึ่งมีอยู 4 ประการ ไดแก  
 1.  การส่ือสารนั้นจะตองสรางความเขาใจหรือทําใหผูรับเกิดความเขาใจในขาวสารที่สงออก
ไป   
 2.  การสื่อสารที่สงออกไปจะตองสอดคลองกับจุดประสงคขององคกร  
 3.  การสื่อสารนั้นควรจะตองสอดคลองกับความสนใจของผูรับขาวสารนั้นเปนสวนใหญ 
 4.  บุคคลที่รับขาวสารนั้นตองสามารถที่จะปฏิบัติหรือยินยอมรับขาวสารนั้นไดทั้งดานจิตใจ
และรางกาย ถาหากขาวสารนั้นไมเปนที่ยอมรับ ขาวสารนั้นก็จะถูกละเลยหรือขัดขืนได 
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 วิไล ออกกิจวัตร (2549: 20) ใหหลักการสื่อสารที่ดีวา ประกอบดวย 
      1.  มีความชัดเจน  
 2.  มีชองทางในการสื่อสารไปยังผูปฏิบัติที่หลากหลาย  
      3. มีการกําหนดวิธีการประเมินเพื่อตรวจสอบความกาวหนาของภารกิจ เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไว 
 เห็นไดวาหลักการสื่อสารเปาหมายจะคํานึงถึงความชัดเจนและความสอดคลองกับเปาหมาย
ของภารกิจเปนสําคัญ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเปนไปอยางถูกหลักการจะชวยใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไว 
 
 ผูบริหารสถานศึกษากับการสื่อสารเปาหมาย 
 ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความสามารถที่จะถายทอดลักษณะของเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่ตองการจะบรรลุไดอยางชัดเจน ดังนั้นบทบาทของผูบริหารในการเปนผูส่ือสารภารกิจจึง
เปนเร่ืองที่ตองปฏิบัติอยางรอบคอบและชัดเจน เพื่อใหภารกิจและเปาหมายขององคการประสบ
ความสําเร็จ มีนักการศึกษาไดแสดงทัศนะไวเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารในการกําหนดภารกิจ ดังนี้ 
 ลิเคิรท (Likert. 1970: 4) กลาวถึง สัมพันธภาพของการสื่อสารในองคการที่มีความสําคัญ
มากที่สุด คือ การสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชากับลูกนอง การสื่อสารระหวางบุคคลดังกลาวเปนจุด
กลางของความเกี่ยวพันของส่ิงอ่ืนๆ อีกมากมายตามมาซ่ึงผูบริหาร มีความรับผิดชอบตอการที่จะให
ไดมาซึ่งความสําเร็จตามจุดมุงหมายหรือจุดประสงคขององคการ และทักษะดานการสื่อสารของ
ผูบริหารเหลานี้จะมีผลกระทบตอความสําเร็จดังกลาวมาก ดังนั้นในการส่ือสารผูบริหารสถานศึกษา
จําเปนตองพิจารณาเปาหมายของการติดตอส่ือสารกอน แลวพิจารณาวาเราจะบรรลุเปาหมายเหลานี้
อยางไร โดยทั่วไปแลวลักษณะของการส่ือสารระหวางผูบังคับบัญชากับผูอยูใตบังคับบัญชา จะเกิดข้ึน
ภายใตภาวะที่มีอยูในองคการทั้งหมดในองคการแตละองคการนั้น ตางก็มีพฤติกรรมเฉพาะของตนใน
การที่จะนําเอาทรัพยากรมนุษยที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนใหมากที่สุด  
 ฮอรลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger; & Murphy.  1985: 221) ใหหลักการสื่อสารเปาหมาย
ของโรงเรียน (Communicating School Goals) วา ผูบริหารโรงเรียนตองทําการส่ือสารเปาหมาย
สําคัญของโรงเรียนไปยังครู พอแม ผูปกครองและตัวนักเรียน โดยที่ผูบริหารตองแนใจวา ครู ผูปกครอง 
นักเรียนมีความเขาใจตอความสําคัญของเปาหมายของโรงเรียนโดยมีการปรึกษา พูดคุย ทบทวนความ
เขาใจเร่ืองเปาหมายกับผูเกี่ยวของเปนระยะ ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพูดส่ือสารและการตัดสินใจใน
เร่ืองที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร และงบประมาณ ในการสื่อสาร สามารถส่ือสาร
ไดทั้งในรูปแบบที่เปนทางการ และไมเปนทางการ 
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  เฮค และคณะ (Heck; et al.  1990: 110-122) กลาวไววา ผูบริหารโรงเรียนจะตองส่ือสาร
เปาหมายดานวิชาการ หรือเปาหมายการเรียนการสอนใหครู นักเรียน ตลอดจนผูปกครองไดทราบโดย
ทั่วกัน  
 สมยศ นาวีการ (2545: 37) กลาววา สัมพันธภาพของการสื่อสารในองคการที่มีความสําคัญ
มากที่สุด ไดแก การสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชากับลูกนอง การสื่อสารระหวางบุคคลดังกลาวเปนจุด
กลางของความเกี่ยวพันของส่ิงอ่ืน ๆ อีกมากมายตามมา ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอการที่จะให
ไดมาซ่ึงความสําเร็จตามจุดมุงหมาย หรือจุดประสงคขององคการ และทักษะดานการสื่อสารของ
ผูบริหารเหลานี้จะมีผลกระทบตอความสําเร็จดังกลาวมาก การติดตอส่ือสารตามความหมายของการ
บริหารจะใหความสําคัญกับพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจากการติดตอส่ือสาร วามีอิทธิพลตอบุคคลที่อยูรอบตัว
เราอยางไรดังนั้น ในการอภิปรายดานการสื่อสารจําเปนตองพิจารณาเปาหมายของการติดตอส่ือสาร
กอน แลวพิจารณาวา เราจะบรรลุเปาหมายเหลานี้อยางไร 
 ผูบริหารสถานศึกษากับการส่ือสารเปาหมาย คือ การแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาใน
การชี้แจงทําความเขาใจ วัตถุประสงคของหนวยงานและรูจักใชเคร่ืองมือส่ือสารที่ดีทั้งในการพูดและ
การเขียน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติในกิจกรรมตางๆที่เกิดข้ึน
ในระดับหองเรียนทั่วทั้งสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทุกกลุม 
   
 3.3.3 การจัดการหลักสูตร 
  หลักสูตรถือเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําทางวิชาการ
ตองมีความรู ความเขาใจในเร่ืองของหลักสูตรเปนอยางดี พรอมกับสามารถบริหารจัดการหลักสูตรได
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประสิทธิผลตอผูเรียนสูงสุด  
 
 ความหมายของหลักสูตรและการจัดการหลักสูตร 
 การจัดการหลักสูตร เปนภาระงานที่ชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานวิชาการภายใน
สถานศึกษาเปนไปไดอยางราบร่ืน เนื่องจากหลักสูตรเปรียบเสมือนหัวใจหรือหลักของการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที่สงผลโดยตรงตอคุณภาพของผูเรียน ดังนั้นการใหการสนับสนุนทั้งทางดานความรู 
ความเขาใจ และทักษะที่จําเปนเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อใหครูสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ไดอยางสอดคลองเปนไปตามหลักสูตร ตลอดจนตอยอดพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาใหเหมาะสมกับคุณลักษณะของผูเรียนในแตละแหจะชวยใหผลลัพธของสถานศึกษา
ยกระดับคุณภาพไดโดยงาย มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของหลักสูตรและการจัดการ
หลักสูตร ไวดังนี้  
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 ความหมายของหลักสูตร 
 โบแชมป (Beaucham.  1981: 206) ใหความหมายของหลักสูตรไววา หมายถึง แผนงานที่
อธิบายถึงขอบขายและการจัดการเตรียมโปรแกรมการศึกษาในสถาบันการศึกษา ในแผนงานอาจ
ประกอบดวยขอความที่บอกถึงความตองการเปนหลัก ที่เปนแนวทางสําหรับวางแผนการสอน 
วัตถุประสงคของสถาบันการศึกษา โครงสราง เนื้อหาสาระและกระบวนการที่เกี่ยวของคลอดจนการ
ประเมินคุณคาประสิทธิภาพของหลักสูตร และระบบหลักสูตร 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545: 24) ใหความหมายของหลักสูตรไววา หมายถึง มวล
ประสบการณหรือกิจกรรมที่จัดข้ึน เพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคดานการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกสังคม ใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว นอกจากนี้หลักสูตรยังมี
ความหมายเปน 3 ประการ 
 1. หลักสูตรเปนศาสตรหรือทฤษฎี หลักการและการนาํไปใชในการจดัการเรียนการสอน
ตามที่มุงหมายไว 
 2. หลักสูตรเปนระบบในการจัดการศึกษา โดยมีปจจัยนําเขา (Input) ไดแก ครู วัสดุอุปกรณ 
อาคารสถานที่ กระบวนการ (Process) ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลผลิต (Output) 
ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสําเร็จทางการศึกษา 
 3. หลักสูตรเปนแผนการจัดการเรียนการสอน ที่มุงประสงคจะอบรมฝกฝนผูเรียนใหเปนไป
ตามเปาหมายที่ตองการ 
 รุจิร ภูสาระ (2545: 77) ใหความหมายของหลักสูตรไววา หลักสูตรมาจากภาษาละตินวา 
Racecourse แตเมื่อนํามาใชการศึกษาหลักสูตร คือ แผนการเรียนประกอบดวย เปาหมาย และ
จุดประสงคเฉพาะที่จะนําเสนอและจัดการเนื้อหาซ่ึงจะรวมถึงแบบของการเรียนการสอนตาม
จุดประสงค และทายสุดจะตองมีการประเมินผลลัพธของการเรียน 
 ศิริวรรณ สุวรรณการ (2547: 36) ใหความหมายของหลักสูตรไววา หมายถึง การจัดกิจกรรม
และมวลประสบการณการเรียนรูตาง ๆ ที่สถานศึกษา และครูผูสอนจัดทําข้ึนเพื่อใหนักเรียนเกิดการ
เปล่ียนแปลง และพัฒนาการในดานตาง ๆ ในทางที่ดีข้ึนเปนไป ตามเปาหมายที่ตองการ 
 ปวริศา เรืองพานิช (2553: 14) ใหความหมายของหลักสูตรไววา หมายถึง เอกสารที่กําหนด
ข้ึนอยาเปนทางการ เพื่อใชเปนตัวกําหนดความครอบคลุมของเนื้อหาสาระท่ีจะกระทําการเรียนการ
สอนแกผูเรียนโดยผูสอนจะตองนําไปใชเปนตัวกําหนดในเนื้อหาที่จะสอน 
 จากแนวคิดของนักวิชาการในการใหความหมายของคําวาหลักสูตร สามารถสรุปไดวา 
หลักสูตร คือ เปาหมายของสถานศึกษาในการพัฒนานักเรียนในดานตางๆ โดยผานมวลประสบการณ
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ตางๆ ที่สถานศึกษาจัดให จากนั้นครูมีบทบาทในการนําไปวางแผนการจัดการการเรียนรูอยางเปน
ระบบ และสอดคลองกับส่ิงแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
 ความหมายของการจัดการหลักสูตร 
 ฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger and Murphy. 1985: 222) ใหความหมายของการ
จัดการหลักสูตรไววา หมายถึง พฤติกรรมการประสานงานกับครูในดานการนําหลักสูตรไปปฏิบัติให
เกิดผล ซึ่งจุดประสงคตามหลักสูตรของสถานศึกษาจะตองสัมพันธกับเนื้อหาที่สอนในหองเรียน และ
คะแนนการสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่จะตองสรางความ
เขาใจกับครูในสถานศึกษาในดานการนําเอาหลักสูตรไปปฏิบัติใหมากที่สุด  
 ครุง (Krung.  1992: 69-82) ใหความหมายของการจัดการหลักสูตรวา เปนเร่ืองเกี่ยวของกับ
การประสานงานในการทํางานของครูและการรวบรวมผลการเรียนเพื่อใชตัดสินใจในการจัดรายวิชา 
โดยผูบริหารสถานศึกษาตองใหขอมูลที่ครูตองการเพื่อใชในการวางแผนการสอน และท้ังยังตองเปนผูที่
มีความรูในเร่ืองการวิจัยหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรใหมๆ 
 วิโรจน เสียงไพเราะ (2546: 49) ใหความหมายของการจัดการหลักสูตรวา หมายถึง 
ความสามารถในการใหคําแนะนําหรือเปนที่ปรึกษาแกบุคลากรดานการสอนในโรงเรียน นอกจากนัน้ยงั
ตองจัดใหมีการประสานงานและกํากับดูแลใหครูสอน และประเมินผลไดตรงตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตร ดังนั้น การประสานงานดานการใชหลักสูตรในโรงเรียน ผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจใน
หลักการ จุดมุงหมายและโครงสรางของหลักสูตรอยางถองแท 
 เพียรพันธ กิจพาณิชยเจริญ (2552: 5) ใหความหมายของการจัดการหลักสูตรวา หมายถึง 
ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมใหครูจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา ไดแก การศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ.2544 การจัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ ที่กําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษา การนํา
หลักสูตรไปใช การบริหารจัดการการใชหลักสูตร การนิเทศการใชหลักสูตร การติดตามและประเมินผล
การใชหลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 จากแนวคิดของนักวิชาการในการใหความหมายในหลากหลายทัศนะสามารถสรุปไดวาการ
จัดการหลักสูตร คือ การแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาในการกํากับดูแลพัฒนาความรู ความ
เขาใจในเร่ืองการจัดทําหลักสูตรแกผูมีสวนเกี่ยวของ สงเสริมการดําเนินงานสรางหลักสูตร การนํา
หลักสูตรไปใช เขารวมการประเมินหลักสูตร อํานวยความสะดวกในการจัดทําหลักสูตร และสนับสนุน
งบประมาณในการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา  
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 ความสําคัญของหลักสูตร 
 ในการที่ผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถจัดการหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ความรู 
ความเขาใจ และการตระหนักในความสําคัญของหลักสูตรจึงเปนเร่ืองที่มีความจําเปน เพราะจะสงผล
ใหผูบริหารสถานศึกษาเขาถึงเปาหมายและเห็นคุณคาของการดําเนินงานภายใตหลักสูตรสถานศึกษา 
จากการศึกษางานวิจัยพบวานักวิชาการที่กลาวถึงความสําคัญของหลักสูตร มีดังนี้ 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545: 23-24) ไดจําแนกความสําคัญของหลักสูตรไว 3 ดานคือ 
 1.  งานดานหลักสูตรและการสอนทําใหการศึกษาดําเนินไปสูเปาหมายที่วางไว 
 2.  งานดานหลักสูตร ทําใหการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมาย 
 3.  หลักสูตรเปรียบเสมือนแบบแปลนการเรียนการสอน 
 สิริกร มณีรินทร (2545: 3-4) จําแนกความสําคัญของหลักสูตรวา หลักสูตรเปนสวนสําคัญ
ของสวนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่จะ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกันกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 กรมวิชาการ (2545: 1-2) ไดจําแนกความสําคัญของหลักสูตรไว ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาใหเด็กเกิดความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียนรู
เปรียบเสมือนเปนวิธีสรางกําลังใจและเราใจใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหไดมากที่สุด มีความรู
สูงสุด สําหรับผูเรียนทุกคนควรสรางความเขมแข็ง ความสนใจ และประสบการณใหผูเรียนและพัฒนา
มั่นใจ ใหเรียนและทํางานอยางอิสระและรวมใจกัน ควรใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูสําคัญๆ ในการอาน
ออกเขียนได คิดเลขเปน ไดขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีส่ือสาร สงเสริมจิตใจที่อยากรูอยากเห็น
และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 
 2.  หลักสูตรสถานศึกษาควรสงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะพัฒนาหลักการในการจําแนกระหวางถูกผิด เขาใจและศรัทธาในความซื่อตรง
ของตน ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางกันวามีอิทธิพลตอตัวบุคคลและสังคม หลักสูตรสถานศึกษา
ตองพัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียนและชวยใหเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 
สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรมข้ึน มีความเสมอภาค ควรพัฒนาความตระหนัก เขาใจ และ
ยอมรับสภาพแวดลอมที่ตนดํารงชีวิตอยู ยึดมั่นในขอตกลงรวมกันตอการพัฒนาท่ียั่งยืนทั้งในระดับ
สวนตน ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก หลักสูตรสถานศึกษาควรสรางใหผูเรียนมีความพรอม
ในการเปนผูบริโภคที่ตัดสินใจแบบมีขอมูลและเปนอิสระเขาใจในความรับผิดชอบ 
 นิตยา สุวรรณศรี (2545: 6) ไดกลาวถึงความสําคัญของหลักสูตรวา การจัดการศึกษาจะ
สําเร็จไปดวยดีจะตองมีการวางแผนหรือการกําหนดนโยบาย ถาจะเปรียบความมุงหมายของการศึกษา
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ที่กําหนดไวในแผนการศึกษาแหงชาติเปนอุดมการณในการจัดการศึกษาหลักสูตรก็เปรียบไดกับ
แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใหอุดมการณดังกลาวบรรลุเปาประสงคที่วางไว และถาตองการทราบวา
ประชากรของประเทศใดมีคุณลักษณะอยางไร มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศมากนอยเพียงใด 
ประเทศควรเปนประชาธิปไตยหรือไม เปนตน ใหดูจากการศึกษาของประเทศนั้น ทั้งนี้เพราะ
ความสามารถในการจัดการศึกษาไดทั่วถึง มีความเสมอภาค ระดับการศึกษาของประชากรในสังคม 
สัดสวน และปริมาณของผูไดรับการศึกษาสาขาตาง ๆ ยอมสะทอนถึงความเปนประชาธิปไตยและ
ชี้ใหเห็นศักยภาพของประชากรของประเทศในดานตาง ๆ การที่สามารถจัดการศึกษาไดทั่วถึงและ
เสมอภาค ทํานองเดียวกันสัดสวนของผูสําเร็จการศึกษาสาขาตาง ๆ เชน สังคมศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร  ศิลปศาสตร เปนตน ยอมช้ีใหเห็นศักยภาพในดานนั้น ๆ วามีอยูมาก
นอยเพียงไร และถาหากตองการทราบและรูใหลึกช้ีลงไปอีก ก็จําเปนตองศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ระดับตาง ๆ ของประเทศนั้นเพราะหลักสูตรจะชี้ชัดลงไปวา มีการสอนอะไร เนนอะไร เชน เนนในดาน
ภาษา ศีลธรรม หรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเนนหลักดานใดก็ตามยอมแสดงความรูและ
ศักยภาพของประชากรในดานตาง ๆ 
 สุรีย เหล็กขํา (2553: 21) ใหความสําคัญของหลักสูตรตอการเรียนการสอนวา หลักสูตรเปน
เปาหมายและแนวทางในการดําเนินงานของการจัดการศึกษา เสริมสรางทักษะ ถายทอดความรู 
วัฒนธรรม และปลูกฝงเจตคติ คานิยมและการพัฒนาความเจริญเติบโตใหแกผูเรียนทุก ๆ ดานทั้ง
รางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา อีกทั้งเปนเคร่ืองชี้ถึงความเจริญของชาติ ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนที่ครูผูสอนทุกคนจะตองศึกษาหลักสูตรใหเขาใจอยางถองแท  
 จากแนวคิดของนักวิชาการหลายทานที่กลาวถึงความสําคัญหลักสูตร สามารถสรุปไดวา
หลักสูตรมีหนาที่สําคัญในการกําหนดแผนการดําเนินงานของสถานศึกษาทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดตรงความมุงหมายของเปาหมายในการจัดการศึกษา ทั้งยัง
มีสวนใหการจัดการเรียนการสอนครูใหสอดคลองไปกับหลักสูตร ซึ่งสงผลในการพัฒนาผูเรียนใหไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ และเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 
 ผูบริหารสถานศึกษากับการจัดการหลักสูตร 
 การจัดการหลักสูตร ถือเปนการบริหารจัดการและประสานความตองการของทุกฝายทั้ง 
ครูผูสอน นักเรียน และชุมชน ใหหลอมรวมเปนหลักสูตรของสถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาสามารถ
ใหคําแนะนํา แกปญหา และเขาใจความตองการของทุกฝาย และควบคุมการดําเนินการใหสําเร็จลุลวง 
นักวิชาการและหนวยงานทางการศึกษาไดเสนอทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ไวดังนี้ 
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 กมล ภูประเสริฐ (2544: 9-13) ไดกลาวถึงบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการจัดการ
หลักสูตร โดยการจัดใหมีการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
 1.  ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางระดับประเทศที่ไดกําหนด
เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูโดยจัดเปนกลุมๆ ไว เชน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 2.  ผูบริหารมีความสามารถในการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนรูในสวนที่
เกี่ยวกับกับสภาพแวดลอม ทรัพยากร สภาพการดํารงชีวิต และปญหาตางๆ ที่ เกี่ยวของกับชุมชนและ
ทองถิ่นโดยตรง แตเนื่องจากมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางจะเขียนไวครอบคลุมคอนขาง
กวาง ถาสถานศึกษาเห็นวามาตรฐานการเรียนรูมีอยูแลวก็อาจจะกําหนดเฉพาะสาระการเรียนรูเฉพาะ
ทองถิ่น 
 3.  ผูบริหารมีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษานํามากําหนดเปนมาตรฐาน
การเรียนรูและสาระการเรียนรูรายป กําหนดเวลาเรียนใหเหมาะสม 
 4.  ผูบริหารมีความสามารถในการจัดทําหนวยการเรียนรู แบงแยกตามรายหัวขอแตละ
ระดับชั้น เรียนในการบูรณาการเปนหนวยการเรียนรูยอยๆ เพื่อสะดวกแกการจัดการเรียนการสอนที่
สัมพันธกัน แตละหนวยการเรียนรูจะประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรูและเวลาเรียน 
ซึ่งเม่ือรวมทุกหนวยเขาดวยกันจะสมบูรณตามหลักสูตรที่กําหนดไวเปนรายภาคหรือรายป 
 วัชรี บูรณสิงห (2544: 47-48) กลาววา หนาที่สําคัญของผูบริหารในการจัดการหลักสูตร       
มีดังนี้ 
 1.  เปนผูนําในการใชหลักสูตรและการเปล่ียนแปลงการแกไขหลักสูตร 
 2.  ศึกษาและทําความเขาใจในหลักสูตรอยางกระจางชัด สามารถควบคุมดูแลใหคําแนะนํา
แกผูสอนใหดําเนินการจนบรรลุจุดหมายของหลักสูตรได 
 3.  กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการใชหลักสูตร 
 4.  จัดหาวัสดุหลักสูตรที่ทันสมัยและใหมีจํานวนเพียงพอตอจํานวนผูสอน 
 5.  ควบคุมดูแลติดตามผลการใชหลักสูตรสนับสนุน สงเสริมและนิเทศการใชหลักสูตรและ
การสอน ใหกําลังใจ และชวยแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 
 6.  ประเมินผลการใชหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรสําหรับโรงเรียนของตน 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544: 37-38) กลาววา การจัดการ
หลักสูตรเปนบทบาทที่ผูบริหารพึงปฏิบัติ ไดแก 
 1.  การจัดใหมีหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และเอกสารประกอบ
หลักสูตร เชน แนวการสอน กําหนดการสอน คูมือครู ใหเพียงพอและครบทุกระดับช้ันเรียน 
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 2.  พัฒนาตนเองและครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจที่เกี่ยวกับการใชหลักสูตรอยูเสมอโดย
เขารวมประชุม สัมมนา อบรม ฟงการอภิปราย หรือสนทนารวมกับผูมีความรูดานหลักสูตรหรือผูที่
เกี่ยวของ 
 3.  ผูบริหารและครูควรทําความเขาใจหลักสูตรใหชัดเจน ต้ังแตหลักการ จุดหมาย โครงสราง
ของหลักสูตร เนื้อหาสาระ ตลอดจนถึงการวัดผลและประเมินผล โดยอาจต้ังเปนคณะทํางาน 
ทําการศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรซึ่งควรประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาเปนประธานผูชวย
ผูบริหารฝายวิชาการ หัวหนากลุมประสบการณและครูผูสอนแลวเผยแพรใหทุกคนทราบ 
 4.  วางแผนการนําหลักสูตรไปใชในสถานศึกษา โดยการจัดประชุมผูเกี่ยวของและครูผูสอน
เพื่อช้ีแจง แนะนํา ทบทวนหลักสูตร กอนเปดภาคเรียนหรือกอนลงมือสอน 
             5.  นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชโดย
พิจารณาจากรายงานตาง ๆ เชน บันทึกการสังเกตการณสอน แผนการสอน คุณภาพและความรู
ความสามารถของนักเรียน 
 6.  ดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดจากการใชหลักสูตร โดยการวิเคราะหปญหาและสาเหตุทั้ง
ในสวนของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร เชน ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน นักเรียน และใน
สวนของปจจัยอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 7.  สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา หรือระดับมัธยมศึกษาตอนตน ให
ดําเนินการศึกษาหลักสูตรและการนําไปใชในช้ันมัธยมศึกษา และศึกษาแนวทางการจัดประสบการณ
เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับเด็กกอนเกณฑเขาเรียนในระดับประถมศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําทางวิชาการในองคประกอบดานการจัดการหลักสูตร  ตอง
มีหนาที่การแนะนําและใหความรูแกครูเพื่อใหครูมีความรูในเร่ืองการจัดทําหลักสูตร และจัดใหมีการ
ดําเนินงานจัดทําหลักสูตรครบทั้งวงจร ไดแก การสรางหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมิน
หลักสูตร ตลอดจนใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกครูในการจัดทําหลักสูตร ทั้งในดาน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการสรางขวัญกําลังใจ  
 
 3.3.4 การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู 
 การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครู จําเปนตองไดรับการติดตาม เพื่อใหครูไดรับผล
ยอนกลับและนําไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และสรางความมั่นใจวาส่ิงที่ครูดําเนินการ
ในชั้นเรียนสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา และสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน มีนักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะในนิยามของการนิเทศ
ติดตามการปฏิบัติงานของครู ไวดังนี้ 



 97 

 ความหมายของการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู 
 การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู อาจจัดทําไดหลากหลายรูปแบบทั้งจากการที่จัดใหมี
การนิเทศโดยศึกษานิเทศก หรือจัดใหมีการนิเทศโดยการดําเนินการกันเองภายในสถานศึกษาหรือโดย
ผูบริหารทําการนิเทศเอง ซึ่งในปจจุบันนี้ผูบริหารมีบทบาทในการนิเทศติดตามการปฏิบัติของครูเปน
อยางมาก เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศในการนําไปใชบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งจากการที่ผูวิจัยได
ทําการศึกษาคนควาเร่ืองการนิเทศการศึกษาเพิ่มเติม พบวานักวิชาการหลายทาน ไดนําเสนอความ
คิดเห็นในเร่ืองการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู ดังนี้ 
 ฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger; & Murphy. 1985: 222) ใหความหมายของการนิเทศ
ติดตามการปฏิบัติงานของครูวา หมายถึง การประสานเปาหมายของโรงเรียนกับจุดประสงคของการ
เรียนในระดับหองเรียน การใหการสนับสนุนดานการสอนใหตรงตามจุดประสงค ควบคุมการสอนใน
หองเรียนโดยการเย่ียมอยางไมเปนทางการ การใหผลยอนกลับกับครูทั้งทางดานการนิเทศและการ
ประเมินผล โดยมีจุดประสงคที่จะทําใหเปนรูปธรรมและใหครูเปนผูนําวิธีสอนที่เฉพาะเจาะจงไปปฏิบัติ 
ซึ่งจะมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในที่สุด  
 โกลแฮมเมอร และคณะ (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2545:222; อางอิงจาก Goldhammer; et 
al.  1980) ใหความหมายของการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูวา หมายถึง การนิเทศติดตามการ
ปฏิบัติงานของครู เปนลักษณะงานที่มอบหมายใหครูหรือผูนิเทศที่จะกระตุน แนะแนว แกครูใน
สถานศึกษา ใหไดมีพัฒนาการที่จะนําวิธีการสอน ส่ือการเรียนการสอนมาใชโดยเนนถึงทักษะในการ
ติดตอส่ือสารในปจจุบัน  
 กลิคแมน และคณะ (Glickman; et al.  1998: 8) ใหความหมายของการนิเทศติดตามการ
ปฏิบัติงานของครูวา เปนแนวคิดเกี่ยวกับงานและหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอน 
ซึ่งเปนการสอนในเร่ืองหลักสูตร การจัดครูเขาสอน การจัดส่ือการสอน ส่ิงอํานวยความสะดวกการ
เตรียมและพัฒนาครู รวมทั้งการประเมินการเรียนการสอน 
 นิตยา ทองไทย (2542: 18) ใหความหมายของการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูวา
หมายถึง การปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูใหการนิเทศ ผูรับการนิเทศ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบรรลุเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
 ดํารง ปกเขตานัง (2544: 44) ใหความหมายของการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูวา
หมายถึง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่อาศัยการสรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูนิเทศกับผูรับการนเิทศ
เพื่อใหเกิดความรวมมือที่ดีในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อสงผลตอคุณภาพของผูเรียนในทุกๆ 
ดานและบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร 
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 บุญเลิศ ชัยเดช (2548: 8) ใหความหมายของการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูวา
หมายถึง การทํางานรวมกันระหวางผูบริหารและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อเปนการเพิม่พลังในการ
ปฏิบัติงานของครู เพื่อใหครูเกิดการพัฒนาและมีความกาวหนาในวิชาชีพซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพ
ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน และตรงตามเปาหมายของหลักสูตร 
 มนู อาลี (2551: 14) ใหความหมายของการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูวาหมายถึง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการรวมมือกันทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมทุกอยางระหวางผูรับ
การนิเทศโดยมีจุดเนนที่สําคัญคือพยายามท่ีจะชวยเหลือครูแกปญหาในดานความสัมพันธระหวาง
บุคคล และการสรางบรรยากาศที่ดีระหวางครูและนักเรียน ปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อใหการสอนมี
ประสิทธิภาพและยังเปนการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพครู ซึ่งผลจากการ
พัฒนาครูในข้ันสุดทายคือนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
 ดังนั้นกลาวโดยสรุปไดวาการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู หมายถึง การแสดงออกของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการสรางมิตรไมตรีและสัมพันธที่ดีแกครู ใหคําแนะนําในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน นิเทศการสอน จัดหาพี่เล้ียงสอนงาน กระตุนการทํางาน และปลูกฝงใหพัฒนาการ
ทํางานอยางยั่งยืน  
 
 จุดมุงหมายของการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู 
 การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู เกิดข้ึนจากการความตองการในการใหความ
ชวยเหลือและขอแนะนําแกครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน มี
นักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับจุดประสงคของการนิเทศติดตามการปฏิบัติของครูไวดังนี้ 
 กูด (Good.  1973: 6) ไดกําหนดความมุงหมายของการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู 
หรือการนิเทศการศึกษาวา มีจุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือใหเกิดความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ ชวย
พัฒนาความสามารถของครู ชวยในการเลือกและปรับปรุงวัตถุประสงคของการศึกษา ชวยเหลือและ
จัดสรรเคร่ืองมืออุปกรณการศึกษาชวยเลือกและปรับปรุงวิธีสอน 
 กวินน (กชมน สถาปตานนท. 2546: 45; อางอิงจาก Gwynn. 1974: 27-31) ไดกําหนดความ
มุงหมายของการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู ดังนี้  
 1.  เพื่อชวยเหลือครูใหเขาใจนักเรียนดีข้ึน  
 2.  เพื่อชวยพัฒนาครูใหเกิดความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของหมูคณะเปนที่ยอมรับของ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน  
 3.  เพื่อชวยครูในการจัดหาและเลือกวัสดุอุปกรณที่จะนํามาใชประกอบการเรียนการสอน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ  
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 4.  ชวยใหครูปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน  
 5.  สรางลักษณะความเปนผูนําใหแกครู โดยการนําเอาความรูความสามารถพิเศษและ
ประสบการณของเขามาใชใหเปนประโยชน สามารถแนะนําใหคําปรึกษาแกผูบริหาร  
 6.  เพื่อชวยใหครูรูจักการประเมินผลการเรียนของนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  
 7. กระตุนใหครูรูจักประเมินผลงานของตนเอง  
 8.  ชวยใหครูมีความรูสึกวาไดรับผลสําเร็จ อบอุนใจ ปลอดภัย และมีความเชื่อมั่น  
 9.  กระตุนใหครูรวมมือกันพัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรใหเหมาะสมกับ
ทองถิ่น  
 10. ชวยเผยแพรประชาสัมพันธและสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อชวยให
ชุมชนเขาใจถึงแผนการศึกษาของโรงเรียน ปญหาของโรงเรียนและเด็ก 
 ไพโรจน กล่ินกุหลาบ (2542: 178) กลาวถึงความมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนวา 
เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน การพัฒนาหลักสูตร สรางขวัญ
กําลังใจและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีใหแกครู  
 ศรีเรือน ลิขิตเดชาโรจน (2545: 29) ไดกําหนดความมุงหมายของการนิเทศติดตามการ
ปฏิบัติงานของครูวา หมายถึง การจัดโดยบุคลากรภายในโรงเรียนนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือ
ประสานงานทางดานวิชาการของโรงเรียนและเปนการพัฒนาครูใหเกิดความงอกงามทางวิชาชีพ มี
ความมั่นใจในการทํางาน พรอมทั้งมีขวัญและกําลังใจในการทํางานอันจะสงผลใหนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน  
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545: 20) ใหจุดมงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนวา เปนการ
มุงปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน ดังนี้ 
 1.  เพื่อพัฒนาวชิาชีพครู โดยการนิเทศการสอนใหขอมูลแกครูในดานการสอนเพื่อครูจะไดใช
เปนแนวทางในการปรับปรุงการสอนของตน ชวยใหครูไดพัฒนาความสามารถในการสอนสงเสริมและ
พัฒนาวิชาชีพการสอนของครู 
 2.  เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อ
คุณภาพของนักเรียน สงเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการในโรงเรียน สรางขวัญและกําลังใจแกบคุลากรที่
เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน และสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลที่เกี่ยวของในการทํางาน
รวมกัน 
 วิโรจน เจษฎาลักษณ (2546: 21) ใหจุดมุงหมายของการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู
วา คือการจัดข้ึนโดยบุคลากรภายในสถานศึกษานั้น โดยมีจุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือประสานงาน
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ทางดานวิชาการของโรงเรียนและพัฒนาศักยภาพการสอนของครู สรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 อําพร ศรีประทุม (2546: 30) ไดกําหนดความมุงหมายของการนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน
ของครูไววา คือ การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู เปนการไปสูเปาหมายในการชวยเหลือ แนะนํา 
สนับสนุนครูใหชวยเหลือตนเองในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อสรางเสริม
ประสิทธิภาพการสอนของครูเปนการสรางขวัญและกําลังใจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 มนู อาลี (2551: 15) กลาววา การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู เปนส่ิงสําคัญที่ชวยให
การนิเทศการศึกษาบรรลุผลและเกิดประสิทธิภาพ เปนการใหคําแนะนําชวยเหลือใหคําปรึกษา เตรียม
งาน ตลอดจนติดตามผลงานและการจัดการใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามจุดมุงหมาย
ที่ต้ังไว คือ พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให
ไดผลที่มีคุณภาพสูงและเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของการศึกษา ซึ่งจะสงผล
ใหการเรียนการสอนมีคุณภาพตอไป 
 ดังนั้นจุดมุงหมายการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของ คือ การใหความชวยเหลือ และ
ขอแนะนําแกครู เพื่อใหครูมีความรู ความสามารถ ไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
เปนการสรางขวัญกําลังแกครู ใหปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ อันจะสงผลตอผลสําเร็จของ
ผูเรียนและสถานศึกษา 
 
 หลักการการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู 
การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูมีความเปนไปไดตามวัตถุประสงคเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับปจจัย
หลายประการ หากแตการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูอยางมีแนวทางและเปาหมายที่ถูกตอง 
จะชวยใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูซึ่ง
สงผลโดยตรงตอคุณภาพของผูเรียน ทั้งนี้มีนักวิชาการและหนวยงานทางการศึกษาไดใหหลักการ
ปฏิบัติไวดังนี้ 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 43-44) ไดกําหนดหลักการนิเทศ
ติดตามการปฏิบัติงานของครูที่จะนําไปสูความสําเร็จไว ดังนี้  
 1. การนิเทศภายในจะตองทําอยางเปนระบบและตอเนื่องตามข้ันตอนการนิเทศ  
 2.  บคุลากรที่เปนหลักสําคัญในการดําเนินการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถาน ศึกษาคือ
ผูบริหารโรงเรียน โดยความรวมมือของคณะครูในโรงเรียน  
 3.  การนิเทศภายในสถานศึกษาจะตองสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของครูและ
ของโรงเรียน และสอดคลองกับระดับพัฒนาการของครู  
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 4.  เปาหมายสําคัญในการนิเทศ คือ การสงเสริมสนับสนุน หรือใหความชวยเหลือครูให
ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจหลัก คือ การสอน หรือการสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุก
ดานใหเต็มตามวัยและเต็มศักยภาพ โดยมีหลักสูตรเปนกรอบกํากับในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน หรืออาจกลาวส้ัน ๆ ไดวา เปาหมายสําคัญของการนิเทศภายในสถานศึกษา คือ การสรางครูมือ
อาชีพ  
 ไพโรจน กล่ินกุหลาบ (2542: 10-11) ไดเสนอหลักการสําคัญของการนิเทศการศึกษาเพื่อใช
ในการติดตามการปฏิบัติงานของครู ดังนี้ 
 1.  การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร ผูนิเทศ และผูรับการ
นิเทศ ลักษณะของกระบวนการมีความหมายครอบคลุมถึงการทํางานเปนข้ันตอน (Steps) มีความ
ตอเนื่อง (Continuity) ไมหยุดนิ่ง (Dynamic) และมีความเกี่ยวของสัมพันธ (Interaction) ในหมู
ผูปฏิบัติงานซ่ึงลักษณะดังกลาวลวนเปนลักษณะที่พึงประสงคของการนิเทศที่ดีทั้งส้ิน 
 2.  การนิเทศการศึกษามีเปาหมายอยูที่คุณภาพของผูเรียน โดยผานตัวกลางสําคัญคือครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.  การนิเทศการศึกษาเนนบรรยากาศในการเปนประชาธิปไตย 
 กรมวิชาการ (2543: 16-17) ไดกลาววา การนิเทศภายในสถานศึกษาเปนกระบวนการที่ผู
นิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบดวยผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร หัวหนาหมวดวิชา ครูผูชาํนาญการ ครูผู
รวมนิเทศ ครูแกนนํา ดําเนินการโดยใชภาวะผูนําทําใหเกิดความรวมมือ รวมใจ ประสานงานและใช
ศักยภาพการทํางานอยางเต็มที่ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนางานของสถานศึกษานั้น ๆ โดยสวนรวม ให
เปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา การนิเทศการศึกษา ใชหลักการตอไปนี้  
 1.  หลักการปฏิบัติงานตามวิธีวิทยาศาสตร ดําเนินการอยางมีระบบ ซึ่งครอบคลุมถึงวิธี
การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ การวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติงานนิเทศ การ
ประเมินผลการนิเทศ ซึ่งควรมาจากการรวบรวมขอมูล วิเคราะหและสรุปอยางมีประสิทธิภาพเปนที่
เชื่อถือได  
 2.  หลักการปฏิบัติงานตามวิถีทางประชาธิปไตย เคารพในความแตกตางระหวางบุคคล ให
เกียรติซึ่งกันและกัน เปดใจกวาง ยอมรับผลการประเมินตนเอง ยอมรับในเหตุผลและปฏิบัติตาม
ขอตกลง ตลอดจนใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย  
 3.  หลักการปฏิบัติงานเพื่อสรางสรรค โดยการแสวงหาความสามารถพิเศษของครูแตละ
บุคคล เปดโอกาสใหไดแสดงออก และสนับสนุนสงเสริมความสามารถเหลานั้นอยางเต็มที่  
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 4.  หลักการปฏิบัติตามกระบวนการกลุมและการมีสวนรวม เนนความรวมมือรวมใจในการ
ดําเนินงาน โดยยึดวัตถุประสงคการทํางานรวมกัน การชวยเหลือแบงปนประสบการณซึ่งกันและกัน 
รวมคิด รวมพัฒนา ทั้งนี้เพื่อความสําเร็จของงานโดยสวนรวม  
 5.  หลักการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพ เนนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่รับผิดชอบ มี
การควบคุมติดตามผลการดําเนินงาน และผลผลิตอยางใกลชิด เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามมาตรฐานการศึกษา  
 6.  หลักการปฏิบัติงานโดยยึดวัตถุประสงค การดําเนินงานทุกคร้ังตองกําหนดวัตถุประสงค
การทํางานอยางชัดเจน ออกแบบการดําเนินงานอยางเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหงานบรรลตุามวตัถปุระสงค
ที่กําหนดไว 
 7.  การนิเทศมีจุดมุงหมายที่จะขจัดชองวางระหวางโรงเรียนและชุมชนโดยเฉพาะในชนบท 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545: 227) ใหหลักการการนิเทศติดตามการปฏิบัติของครูวาควร
ประกอบไปดวย 
 1.  การนิเทศควรมีการบริหารงานเปนระบบ และมีการวางแผนการดําเนินงานเปนโครงการ  
 2.  การนิเทศตองถือหลักการมีสวนรวมในการทํางาน คือ มีความเปนประชาธิปไตยเคารพใน
ความคิดเห็นของผูอ่ืน เห็นความแตกตางระหวางบุคคล เนนความรวมมือรวมใจกันในการดําเนินงาน 
และใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานนั้นไปสูเปาหมายที่ตองการ  
 3.  การนิเทศเปนงานสรางสรรค เปนการแสวงหาความสามารถพิเศษของแตละบุคคลใหแต
ละบุคคลไดแสดงออก และพัฒนาความสามารถเหลานั้นไดอยางเต็มที่  
 4.  การนิเทศเปนการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน โดยใหครูอาจารยไดเรียนรูวา
ปญหาของตนเองเปนอยางไร จะหาวิธีการแกไขปญหานั้นไดอยางไร  
 5.  การนิเทศเปนการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีข้ึน สรางความเขาใจระหวางกัน 
สรางมนุษยสัมพันธ มีวิธีการทํางานที่ดี และความสามารถที่จะอยูรวมกันได  
 6.  การนิเทศเปนการสรางความผูกพัน และความมั่นคงตองานอาชีพ รวมทั้งความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเอง เกิดความพึงพอใจในการทํางาน  
 7.  การนิเทศเปนการพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพครู ใหมีความรูสึกภาคภูมิใจในอาชีพ เปน
อาชีพที่ตองใชวิชาความรูและความสามารถ และสามารถที่จะพัฒนาได 
 วิโรจน เจษฎาลักษณ (2546: 15) ใหหลักการนิเทศภายในโรงเรียนไววา คือ การทํางานทีเ่ปน
ระบบและขั้นตอนโดยต้ังอยูบนหลักการแหงความเปนประชาธิปไตย มีเหตุมีผล และมีจุดหมายที่
แนนอน โดยอาศัยขอมูลที่ถูกตอง โดยมีการทํางานรวมกันของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหการ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
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 กลาวโดยสรุปหลักการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู หรือที่คนสวนใหญรูจักกันในช่ือวา 
การนิเทศการศึกษา หรือการนิเทศภายใน มีหลักการสําคัญในหลายประเด็น แตโดยรวมแลวการนิเทศ
ติดตามการปฏิบัติของครูมุงเนนไปที่กระบวนการทํางานอันเกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ทั้งในสวนผูบริหารสถานศึกษาและครู โดยอยูบนพื้นฐานของความรวมมือรวมใจ เพื่อให
เกิดการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง สามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที ตลอดจนเปนการ
เสริมสรางขวัญกําลังใจใหเกิดแกบุคลากรภายในสถานศึกษา อันจะสงผลตอประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน แตทั้งนี้ผูมีสวนเกี่ยวของ
ในแตละสวนตองรูจักบทบาทและหนาที่ของตน การนิเทศการศึกษาจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงถือเปนบุคคลสําคัญในการควบคุมการนิเทศการศึกษาให
เปนไปตามเปาประสงคและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 
 ขั้นตอนการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของคร ู
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 54 - 59) ไดเสนอการนิเทศ
ติดตามการปฏิบัติงานของครูไว 5 ข้ันตอน คือ  
 1.  การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลที่แสดง
สภาพปจจุบันของส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง แลวนํามาพิจารณากับขอมูลที่แสดงภาพ
ปลายทาง หรือสภาพความสําเร็จของงาน ถาขอมูลแสดงสภาพปจจุบันสอดคลองกับขอมูลแสดง
ความสําเร็จของงานหรือดีกวา หรือสูงกวา แสดงวาความจําเปนที่จะตองปรับปรุงแกไขไมมี แตจะตอง
มีการเพิ่มความคาดหวังใหพัฒนาตอไป แตถาขอมูลแสดงสภาพปจจุบันไมสอดคลองกับขอมูลแสดง
ภาพความสําเร็จของงานหรือ ดอยกวา ก็แสดงวามีความตองการจําเปน ที่จะตองปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 
การประเมินความตองการ จําเปนในการพัฒนาดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้  1) กําหนดส่ิงที่จะ
ประเมินและองคประกอบที่จะประเมิน 2) กําหนดสภาพความสําเร็จและเกณฑการประเมิน 3) กําหนด
แหลงขอมูล 4) กําหนดวิธีการ เคร่ืองมือ และระยะเวลาที่จะเก็บรวบรวมขอมูล 5) สรางเคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมขอมูล 6) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 7) วิเคราะหขอมูลและจัดทําเปนสารสนเทศ 8) 
พิจารณาเปรียบเทียบสารสนเทศแสดงสภาพปจจุบันปญหากับสภาพความสําเร็จของงานหรือภาพ
ปลายทาง โดยใชเกณฑการประเมินที่กําหนดไวเปนเคร่ืองมือในการพิจารณาวามีความจําเปนทีจ่ะตอง
ปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาตอไปหรือไม 9) เขียนขอความที่แสดงถึงสภาพที่ตองการปรับปรุงแกไข หรือ
พัฒนาใหดียิ่งข้ึน และ 10) เรียงลําดับความตองการจําเปนที่จะพัฒนาและนําเสนอใหตระหนักถึง
ความจําเปนที่จะตองปรับปรุงอยูเสมอ  
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 2.  การวิเคราะหจุดเดน จุดดอย เพื่อกําหนดจุดที่จะพัฒนา หมายถึง การวิเคราะหผลหรือ
ขอมูลที่ไดจากการประเมินและองคประกอบที่สงผลตอสภาพความสําเร็จของงานเพื่อประโยชนในการ
กําหนดจุดที่จะพัฒนาและการประเมินแนวทางเลือกเพื่อพัฒนาการเลือกจุดที่จะพัฒนาใหเหมาะสม 
ทําใหการนิเทศติดตามการปฏิบัติของครูมีโอกาสและประสบความสําเร็จได จุดที่จะพัฒนาอาจ
พิจารณาในดานตางๆ ไดดังนี้ 1) ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 2) เจตคติตอวิชาชีพ 3) 
คานิยมในการพัฒนาตนเอง 4) ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน และ 5) ความตระหนักถึงความสําคัญ
และความจําเปนที่จะตองพัฒนานักเรียน  
 3.  การหาแนวทางเลือกเพื่อพัฒนาเปนการพิจารณาเลือกยุทธศาสตรที่จะใชในการปรับปรุง
แกไขหรือพัฒนาใหมีความเปนไปไดหรือมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากที่สุด โดยคํานึงจุดที่จะ
พัฒนา หรือขอจํากัดของหนวยงาน การหาแนวทางเลือกของหนวยงาน การหาแนวทางเลือกเพื่อ
พัฒนามีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ คือ 1) รวบรวมขอมูลแนวทางเลือกที่มีความเปนไปไดในการ
พัฒนา 2) พิจารณาแนวทางเลือกที่มีความเปนไปไดในการพัฒนา 3) พิจารณาขอดีขอเสียของแนว
ทางเลือกที่มีความเปนไปได และ 4) เลือกแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดที่จะใหบรรลุความตองการ  
 4.  การลงมือปฏิบัติ เปนการนํายุทธศาสตรที่กําหนดไวมาลําดับข้ันตอนการดําเนินการและ
กําหนดส่ิงสนับสนุนในการดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ คือ 1) กําหนดรายละเอียดข้ันตอนการ
ดําเนินการ 2) กําหนด ส่ิงสนับสนุนในการดําเนินการ ซึ่งไดแก งบประมาณ บุคลากร ส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ เปนตน 3) กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ 4) วางแผน
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 5) จัดทําแผนนิเทศของโรงเรียน 6) ประชุม ชี้แจง และมอบหมาย
งานใหตรงความสามารถของผูนิเทศ 7) ผูนิเทศจัดทําปฏิทินนิเทศ และประสานปฏิทินนิเทศกับผูมีสวน
รวมเกี่ยวของ 8) ผูนิเทศ จัดกิจกรรมนิเทศตามแผนนิเทศที่ไดรับมอบหมาย ตามปฏิทินนิเทศ ที่กําหนด
ไว และ 9) ผูนิเทศบันทึกการนิเทศ และผลการนิเทศตามกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย  
 5.  การติดตามประเมินผลและปรับปรุงแกไข เปนการรวบรวมขอมูลดานการดําเนินการนเิทศ 
และผลที่ไดระหวางดําเนินการ และเม่ือเสร็จส้ินการดําเนินการตามแผนนิเทศ ขอมูลที่ไดนําไป
เปรียบเทียบกับสภาพความสําเร็จของแผนนิเทศ หากพบวาไมเปนไปตามสภาพความสําเร็จที่กําหนด
ไวก็ตองพิจารณาวามีขอบกพรองตรงไหน อยางไร และหาวิธีพัฒนาใหดีข้ึน หรือหากพบวาการ
ดําเนินการตามแผนนิเทศบรรลุผลที่คาดหวังไว แตจากการดําเนินการพบวามีวิธีการที่ดีกวามี
ประสิทธิภาพสูงกวาก็อาจพิจารณาปรับปรุงใหดีข้ึนอีกได  

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545: 232-235) ไดเสนอข้ันตอนในการบริหารงานนิเทศภายใน
สถานศึกษา 4 ข้ันตอน สรุปไดดังนี้ 
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 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการนิเทศ เปนข้ันตอนที่
เปนพื้นฐานที่สําคัญที่สุดกอนที่ผูนิเทศจะดําเนินการนิเทศ ผูนิเทศตองทราบสภาพปญหาและความ
ตองการของผูรับการนิเทศ 
 ข้ันตอนที่ 2 การวางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศ การวางแผนตามลักษณะงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน หมายถึง วิธีการที่อาศัยหลักการและเหตุผลและขอมูลที่ไดมาจากการศึกษานิเทศก
ภายในโรงเรียน หมายถึง วิธีการที่อาศัยหลักการและเหตุผลและขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาสภาพ
ปจจุบัน และปญหาความตองการของสถานศึกษาวามีความตองการนิเทศในดานใดบาง แลวนํามา
จัดทําแผนและโครงการตอไปในการวางแผนยังกําหนดวิธีการวาจะทําอยางไร โดยกําหนดเปนข้ันตอน
ที่ตอเนื่องและสัมพันธกัน การจัดทําแผนงานและโครงการถือเปนสวนหนึ่งการจัดทํารายละเอียดของ
แผนซ่ึงเปนการกําหนดวัตถุประสงคใหเฉพาะมากข้ึน และกําหนดเปาหมายใหชัดเจนข้ึน คือ 1) แจก
แจงกิจกรรมนิเทศที่จะทําในโครงการนั้น 2) กําหนดแผนงานการนิเทศรวมถึงการกําหนดหนวยปฏิบัติ
คาใชจาย เวลาและสถานที่ เปนตน และ 3) จัดทํางบประมาณโครงการ การขออนุมัติและการ
ดําเนินการ 
 ข้ันตอนที่ 3 การดําเนินการนิเทศเปนการนําแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติเพื่อใหความ
ตองการหรือเปาหมายที่วางไว ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้ 1) การใหความรู ความเขาใจถึงส่ิงที่จะ
ดําเนินการ ตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง จะมีข้ันตอนในการดําเนินการอยางไร และจะ
ทําอยางไรจึงจะทําใหไดผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ เปนความจําเปนสําหรับการเร่ิมการนิเทศที่จัด
ข้ึนใหมเพื่อจะไดสรางความเขาใจกันและทําใหการนิเทศนั้นไดผล 2) การปฏิบัติงานประกอบดวยการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับความรวมมือจากบุคคลทุกฝายคือ ผูรับการนิเทศ ผูใหการนิเทศ ผูบริหารเปน
ผูสนับสนุนการนิเทศ และ 3) การสรางขวัญและกําลังใจ ผูรับการนิเทศควรไดรับการเสริมกําลังใจ
โดยเฉพาะจากฝายบริหารเพื่อผูรับการนิเทศมีความมั่นใจและทํางานดวยความพึงพอใจการสรางขวัญ
และกําลังใจควรปฏิบัติไปพรอม ๆ กับการทํางานจึงจะไดผล 
 ข้ันตอนที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ เปนข้ันสุดทายในการดําเนินการผูรับผิดชอบเก่ียวกับ
การประเมินผล ไดแก ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหนาที่ใหทําการประเมินผล หลักการที่ใชในการ
ประเมินผล ดังนี้ 1) การประเมินผลตองอาศัยขอมูลนาเช่ือถือ โดยต้ังจุดมุงหมายที่ชัดเจนการใช
เคร่ืองมือและการรวบรวมขอมูลที่เหมาะสม รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลที่ไดเปนที่ยอมรับของฝายนิเทศ 
ครูอาจารย และนักเรียนนักศึกษา และ 2)  การประเมินผลตองอาศัยขอมูลจากหลายฝายทั้งจาก
ผูบริหาร ผูนิเทศ ผูรับการนิเทศการประเมินผลสามารถทําได 2 ระยะคือ การประเมินผลระหวาง
โครงการและการประเมินผลสรุปเปนการประเมินผลเพื่อตัดสินใจถึงผลที่ไดรับจากโครงการ 
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 บุญเลิศ ชัยเดช (2548: 47) ไดกําหนดเปนข้ันตอนหรือกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ไว 
5 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การวางแผนการนิเทศ 2) การเตรียมการนิเทศ 3) การปฏิบัติการนิเทศ 4) การสราง
ขวัญกําลังใจ และ 5) การประเมินผลการนิเทศ 
 จากข้ันตอนในการนิเทศติดตามการปฏิบัติของครูของนักวิชาการหลายทาน สามารถสรุปได
วาข้ันตอนการนิเทศการศึกษา จําแนกไดเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา เพื่อวิเคราะหปญหาและ
เปาหมายในการนิเทศการศึกษา ตลอดจนทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ข้ันตอนที่ 2 การวางแผนการนิเทศการศึกษา ทั้งในสวนคณะกรรมการดําเนินการ การถาน
ทอดแนวทาง เปาหมาย เกณฑการพิจารณา และงบประมาณในการนิเทศการศึกษา 
 ข้ันตอนที่ 3 การดําเนินการนิเทศการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการ
ดําเนินงานตองดําเนินงานไปตามแผนที่วางไว ใหสําเร็จลุลวงตามกรอบเวลา และเกณฑการพิจารณา 
โดยอยูบนพื้นฐานของความโปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได  
 ข้ันตอนที่ 4 การเสริมสรางขวัญกําลังแกครูในขณะดําเนินการนิเทศ ข้ันตอนนี้ควรดําเนินการ
ไปพรอม ๆ กับการดําเนินการนิเทศเพื่อใหครูเกิดความรูมั่นใจและภูมิใจในความสามารถของตน และ
ใชความรู ความสามารถที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ 
 ข้ันตอนที่ 5 การประเมินผลการนิเทศ ในการประเมินนี้ตองอยูภายใตเกณฑการประเมินที่ได
ชี้แจงแกผูรับการนิเทศ อีกทั้งตองสอดคลองกับจุดประสงคในการดําเนินการนิเทศ รวมถึงการใช
เคร่ืองมือในการประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมที่ผูบริหารสถานศึกษาและ
คณะดําเนินการประเมิน 
  
 3.3.4 ผูบริหารสถานศึกษากับการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู 
 ผูบริหารสถานศึกษาถือวาเปนผูที่มีบทบาทอยางมากในการนิเทศติดตามการปฏิบัติของครู 
เพราะการนิเทศการศึกษาจะประสบผลสําเร็จเพียงใด ข้ึนอยูกับการบริหารจัดการและวางแนวทางการ
นิเทศการศึกษา และการนําผลการนิเทศไปใชของผูบริหารสถานศึกษา มีหนวยงานทางการศึกษาได
แสดงทัศนะไวดังนี้ 
 กรมวิชาการ (2543: 12) กลาววา บทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนในการนิเทศติดตาม
การปฏิบัติงานของครูไวดังนี้  
 1.  ตระหนักและเห็นความสําคัญวาจะตองมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง  
 2.  บริหารและจัดการแบบมีสวนรวม  
 3.  สรางขวัญและกําลังใจ  
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 4.  สรางความเขาใจกับผูปกครองและหนวยงานอ่ืน  
 5.  สนับสนุนดานงบประมาณ ยานพาหนะ และอํานวยความสะดวกทุกดาน  
 6.  สรางเครือขายกับโรงเรียนและสถาบันผลิตครูเพื่อการพัฒนาโรงเรียน  
 7.  ประสานงานกับหนวยศึกษานิเทศก และสถาบันผลิตครูในทองถิ่นเพื่อรวมกันวางแผนใน
การพัฒนาบุคลากร และโรงเรียน 
 ดังนั้นการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูจะสามารถสะทอนผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาไดมากนอยเพียงใดนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการดําเนินการนิเทศการศึกษาอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เนื่องจากการนิเทศการศึกษาเปนแนวทางหนึ่งในการควบคุมคุณภาพการศึกษา
ใหสอดคลองกับทิศทางของสถานศึกษาและเพื่อใหการสถานศึกษามีการดําเนินงานที่มีคุณภาพ 
  
 3.3.5 การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 
  การบริหารจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาใหสามารถตอบสนองและเพียงพอตอความ
ตองการของครูและนักเรียน จะมีสวนชวยสนับสนุนใหการบริหารงานวิชาการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรศึกษาและวิเคราะหบริบทของสถานศึกษาใหชัดเจน 
เพื่อใหการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูสอดคลองกับความตองการของครู นักเรียน และผูมีสวน
เกี่ยวของ 
 
 ความหมายของการสงเสรมิบรรยากาศการเรียนรู 
 นักวิชาการหลายทานไดนําเสนอทัศนะเกี่ยวกับความหมายของการสงเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู ดังนี้ 
  ฟอกซ และคณะ (Fox; et al.  1973: 1-2) ใหความหมายของการสงเสริมบรรยากาศการ
เรียนรูวา เปนการสรางบรรยากาศที่ดีใหเกิดข้ึนภายในโรงเรียนเพื่อจะใหโรงเรียนทําใหผลผลิตในการ
ทํางานบรรลุสูจุดมุงหมายที่สําคัญ ไดแก การเรียนรูเกี่ยวกับวิชาการ การพัฒนาสังคม และการ
ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจะทําใหโรงเรียนเปนสถานที่ซึ่งนาสนใจและเปนสถานที่ที่มีความหมาย ทั้งครูและ
นักเรียนจะใชเวลาอยูในโรงเรียนอยางมีคา 
 ฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger; &  Murphy. 1985: 223) ใหความหมายของการสงเสริม
บรรยากาศการเรียนรูวา หมายถึง การที่ผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนําทางวิชาการดําเนินการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนที่เกี่ยวกับบรรทัดฐานและเจคติของบุคลากรใน
โรงเรียนทั้งทางดานตัวครู นักเรียน และการเรียนการสอนรวมทั้งมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียนใน
ดานตาง ๆ คือ การควบคุมการใชเวลาในการสอน การรักษาภาพลักษณที่ดีของโรงเรียนในดานตาง ๆ 
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คือ การควบคุมการใชเวลาในการสอน การรักษาภาพลักษณที่ดีของโรงเรียน การจัดใหมีส่ิงที่จูงใจ
ใหกับครู การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาและการสรางมาตรฐานดานวิชาการ และการ
จัดใหมีส่ิงที่เสริมสภาพการเรียนรู 
  กลิคแมน และคณะ (Glickman; et al. 1998: 12) ใหความหมายของการสงเสริมบรรยากาศ
การเรียนรูวา หมายถึง การที่ผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนําทางวิชาการเปนผูนําที่จะตองแสดงบทบาท
กระตุนและพัฒนาในดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 
  วิษณุ จุลวรรณ (2547: 103-104) ใหความหมายของการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูวา 
หมายถึง การที่ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีความคิดวาผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนําทางวิชาการ
เปนผูที่อํานาจสูงสุดในโรงเรียน ควรจะตองเปนผูที่มีบทบาทในดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียนเพื่อใหเกิดสภาพการณที่เอ้ือตอการทํางานของครู อาจารย 
ในการสงเสริมและพัฒนาสภาพการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีคุณภาพที่ดีข้ึน 
 วิไล ออกกิจวัตร (2549: 24) ใหความหมายของการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูวา 
หมายถึง การใหรางวัลและการใหการยอมรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิดานวิชาการสูงและเมื่อนักเรียนมี
การปรับปรุงผลการเรียนดีข้ึนอยางสม่ําเสมอ ผูบริหารตองใหโอกาสนักเรียนในการที่จะเปนที่ยอมรับ
ของหองเรียนและในโรงเรียนในดานการใหรางวัลเพื่อเปนการยืนยันวาผูบริหารใหการสนับสนุนอยาง
จริงใจ 
  น้ําฝน รักษากลาง (2553: 32) ใหความหมายของการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูวา 
หมายถึง องคประกอบหน่ึงของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่ผูบริหารโรงเรียนจะตอง
แสดงบทบาทในการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการ เพื่อสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูของโรงเรียน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวคิดของนักวิชาการขางตนสามารถสรุปไดวา การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู คือ 
การแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางขวัญและกําลังใจแกผูมีสวนเกี่ยวของ ดําเนินการจดั
สถานศึกษาใหมคีวามปลอดภัย เสริมสรางความรูสึกผูกพัน และเชื่อมั่นในสถานศึกษา และสงเสริมให
มีแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
 หลักการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 
 การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูใหประสบผลสําเร็จและ
สงผลโดยตรงตอผูเรียนนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในความสําคัญ
ของหลักการและแนวทางการดําเนินงานตามหลักการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู เพื่อใหการ
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ดําเนินการเปนไปอยางราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา ซึ่งหลักการสงเสริมบรรยากาศ
การเรียนรูมีนักวิชาการไดเสนอแนะ ดังนี้ 
  ฮาลปล และครอฟท (บุญชวย ศิริเกษ, 2540: 156; อางอิงจาก Halpin; & Croft. 1963: 6) 
ใหหลักการในการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูในสถานศึกษาเกิดจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคม
ระหวางผูบริหารกับครูในโรงเรียนโดยรวม โดยยึดหลักการสรางความปลอดภัยและบรรยากาศที่อบอุน 
โดยผูบริหารโรงเรียนตองใหความสําคัญกับส่ิงเหลานี้คือ  
 1.  ปองกันสิ่งรบกวนในการเรียนการสอน  
 2.  กําหนดนโยบายและกฎระเบียบใหชัดเจน  
 3.  จัดใหครูไดเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการหองเรียน  
 4.  นักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดระเบียบและส่ิงแวดลอมทางวิชาการ  
 5.  เอาใจใสตออาคารสถานที่ใหดูสดใสสวยงาม  
 6.  เอาใจใสตอสุขภาพความเปนอยูของนักเรียน 
  คเนเซวิค (Knezevick. 1984: 13) แนะนําหลักการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ผูบริหาร
ตองคํานึงถึงในฐานะที่เปนผูนําทางวิชาการ และเปนผูบริหารทรัพยากรโดยนําทรัพยากรทั้งทรัพยสิน
ส่ิงของและบุคคลมาใชใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด และการจัดหาส่ืออุปกรณ หรือ
วิทยากรที่มีความสามารถนั้นตองมุงใหเกิดประโยชนตองานวิชาการเปนอันดับแรก โดยที่ผูบริหารจะ
เปนผูที่สรางความปลอดภัยและบรรยากาศที่อบอุน ซึ่งมีขอเสนอแนะหลายประการที่ผูบริหารจะเลือก
นําไปปฏิบัติ กลาวคือ   
 1.  ปองกันสิ่งรบกวนในการเรียนและการสอน 
         2.  กําหนดนโยบายและกฎระเบียบใหชัดเจน และสงเสริมใหทุกคนไดปฏิบัติอยางเครงครัด 
    3.  ชวยครูใหไดเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการหองเรียน 
 4.  สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดระเบียบและส่ิงแวดลอมทางวิชาการ โดยการ
กําหนดเงื่อนไขที่อนุญาตใหมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมการเลือกผูนํา การประชุมใหญ ชุมนุม
ทางวิชาการ การแขงขันดานภาษา คอมพิวเตอร กีฬา กรีฑา เปนตน 
         5.  บํารุงรักษาอาคารสถานที่ใหดูสดใส ตกแตงใหสวยงาม ซึ่งจะสงผลใหเกิดความรูสึกที่ดี
ของนักเรียนตอโรงเรียน ตอคณะบุคลากร ในขณะเดียวกันก็สรางบรรยากาศทางวิชาการควบคูไปดวย 
         6.  แสดงความสนใจ เอาใจใสตอ ความเปนอยูของนักเรียน เชน ดานความเจ็บปวย 
ตลอดจนครอบครัวและความเปนอยูในการดํารงชีวิตในสังคม 
 จากหลักการในการดําเนินงานสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาตองศึกษา
ปจจัยพื้นฐานของสถานศึกษาใหรอบดาน เพื่อเปนหลักในการบริหารจัดการสถานศึกษาในดานการ
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สงเสริมบรรยากาศการเรียนรูใหเปนไปอยางครอบคลุมและชวยสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
 ผูบริหารสถานศึกษากับการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 
 การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู  เปนปจจัยความสําเร็จที่มีสวนชวยในการบรรลุ
วัตถุประสงคของสถานศึกษาไดเปนอยางมาก ซึ่งผูบริหารในฐานะที่มีบทบาทหลักในการสงเสริมให
เกิดบรรยากาศการเรียนรูในสถานศึกษา จึงจําเปนตองดําเนินการใหเปนไปอยางมีระบบ ครอบคลุม 
โดยยึดการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนเปนสําคัญ มีนักวิชาการไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู ดังนี้ 
 ฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger; & Murphy.  1985: 221-224) ไดนําเสนอหนาที่ของ 
ผูบริหารสถานศึกษากับการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู ดังนี้ 
        การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (Promote School Climate) บรรยากาศ 
ทางวิชาการในโรงเรียนจะเกี่ยวของกับบรรทัดฐาน (Norms) และเจตคติของบุคลากรและนักเรียนใน
โรงเรียน ผูบริหารจะมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนทั้งดานตัวครู 
นักเรียน และการเรียนการสอน รวมทั้งมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียนซ่ึงจะจําแนกบทบาทในการ
สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน จําแนกเปน 6 องคประกอบ คือ 
  1.  การควบคุมการใชเวลาในการสอน (Protecting Instructional Time) เวลาที่ใชในการ
สอนของครูในหองเรียนมักจะสูญเสียไปกับการแนะนํากฎเกณฑในการเรียนใหกับเด็ก ที่เรียนซํ้า 
รวมทั้งคําขอรองตาง ๆ จากฝายสํานักงานของโรงเรียน ซึ่งผูบริหารโรงเรียนตองหาทางควบคุมกิจกรรม
เหลานี้ใหเกิดข้ึนนอยที่สุด โดยผลักดันใหเปนนโยบายของโรงเรียน ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จใน
การนํานโยบายน้ีไปใช โดยการกําจัดส่ิงตาง ๆ ที่จะทําใหการสอนในหองเรียนหยุดชะงักลงได ก็จะ
สามารถเพิ่มเวลาในการเรียนอยางมีศักยภาพ และนักเรียนจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 2.  การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด (Maintaining High Visibility) การดูแล  
เอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด เปนการชวยเพิ่มปฏิสัมพันธระหวางผูบริหารนักเรียนและกับครู 
ซึ่งปฏิสัมพันธอยางไมเปนทางการแบบนี้ผูบริหารจะไดรับขอมูลมากมายในดานความตองการของ
นักเรียนและครู ผูบริหารจะมีโอกาสสื่อสารเปาหมายระดับตาง ๆของโรงเรียนใหนักเรียนและครูทราบ 
 3.  การจัดใหมีส่ิงจูงใจใหกับครู (Providing Incentives for Teachers) การจัดใหมีส่ิงจูงใจ
ใหกับครู การสรางบรรยากาศเชิงบวกดานการเรียนรู รวมทั้งการใหรางวัลและการใหการยอมรับการ
ทํางานของครู นับเปนบทบาทที่สําคัญสวนหน่ึงของผูบริหารในการที่ทําใหโครงสรางของการทํางานดี
ข้ึน รางวัลที่ผูบริหารสามารถสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับครูอาจารยอาจไมใชเงินเพียงอยางเดียว 
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หากแตอาจจะเปนคําชมเชยทั้งโดยสวนตัวหรือการใหสังคมยอมรับโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
และการใหรางวัลอยางเปนทางการ เปนตน 
 4.  การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ (Promoting Professional Development) การ
สงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ ผูบริหารใหโอกาสแกครูในการพัฒนาวิชาชีพ โดยการจัดใหมีการ
ฝกอบรมขณะประจําการ รวมทั้งการชวยใหครูไดเรียนรูถึงการผสมผสานทักษะตาง ๆ ตามโครงการ
พัฒนาบุคลากร และชวยใหครูสามารถนําไปใชในหองเรียนได 
 5.  การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ (Developing and Enforcing Academic 
Standards) มาตรฐานทางวิชาการที่สูง และมีความชัดเจนจะเปนส่ิงจําเปนในการปรับปรุงการเรียน
ของนักเรียน และมาตรฐานที่สูงข้ึนนี้ จะแสดงไดจากจํานวนนักเรียนที่เพิ่มข้ึนของโรงเรียนในโอกาส
ตอไป 
 6.  การจัดใหมีส่ิงที่สงเสริมสภาพการเรียนรู (Providing incentives for learning) การ
สงเสริมบรรยากาศดานการเรียนรูของนักเรียนโดยการใหรางวัล และการใหการยอมรับนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการสูง และเม่ือนักเรียนมีการปรับปรุงผลการเรียนดีข้ึนอยางสม่ําเสมอ ผูบริหาร
ตองใหโอกาสนักเรียนในการที่จะเปนที่ยอมรับของหองเรียนและในโรงเรียน โดยผูบริหารจะตองเปน
ผูทําหนาที่ประสานระหวางหองเรียน และโรงเรียนในดานการใหรางวัลเพื่อเปนการยืนยันวาผูบริหารให
การสนับสนุนอยางจริงจังบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูนั้น เปน
บทบาทที่จะมีสวนชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ไปพรอมๆ กับการสรางความสัมพันธ
ระหวางสถานศึกษา ครู และนักเรียน ใหเกิดความรูสึกอบอุนและปลอดภัย มีความพรอมที่จะพัฒนา
ศักยภาพทางการเรียนรูของตนใหสูงข้ึนตอไป  
 ผูบริหารสถานศึกษาเปนหลักในการดําเนินการในดานการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 
ภายในสถานศึกษาไดเปนอยางดี หากผูบริหารสถานศึกษาตองการที่จะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่สนองตอบความตองการของครูและนักเรียน จะเปน
แรงผลักดันในการพัฒนาความคิด ทักษะตางๆ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู และสงผลใหสถานศึกษา
กลายเปนองคการแหงการเรียนรู 
  
 3.3.6 การตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน 
 การพิจารณาหรือตัดสินความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียนนั้น ตองอาศัยข้ันตอนการ
ประเมินตรวจสอบท่ีเปนระบบ มีเคร่ืองมือในการประเมินอยางหลากหลาย และใชบุคลากรในการ
ประเมินจากหลายสวนของสถานศึกษา จึงจะสามารถนํามาตัดสินความกาวหนาทางการเรียนของ
ผูเรียน หรือระดับความสําเร็จของสถานศึกษาได การตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน
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ทําใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา และระดับ
ความสําเร็จของสถานศึกษาเพื่อนํามาพิจารณาทิศทางในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา  
 
 ความหมายของการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน 
 ไดมีนักวิชาการหลายทานไดนําเสนอทัศนะเกี่ยวกับความหมายของการตรวจสอบ
ความกาวหนาทางการเรียน ดังนี้ 
 ฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger; & Murphy. 1985: 222) ใหความหมายของการ
ตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียนวา หมายถึง การที่ผูบริหารใชผลจากคะแนนทดสอบของนักเรียน
ในการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน การประเมินหลักสูตร การประเมินดานการสอน และการวัดผล
ความกาวหนาตามเปาหมายของโรงเรียน ในโรงเรียนที่คณะครูเห็นความสําคัญดานผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนสูงมาก มักจะจัดใหมีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางใกลชิด โดยผาน
ทางผลจากคะแนนทดสอบ รายงานระดับผลการเรียน รวมทั้งวิธีการอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 มณฑา วิญญโสภิต (2547: 98) ใหความหมายของการตรวจสอบความกาวหนาทางการ
เรียนวา หมายถึง การดําเนินการของผูบริหารในการตรวจสอบผลสรุปความกาวหนาของนักเรียนโดย
พิจารณาผลคะแนนทดสอบของนักเรียน และพิจารณาแบบรายงานพัฒนาการคุณลักษณะผูเรียน เพื่อ
นําไปใชในการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน การประเมินหลักสูตรการประเมินดานการสอนและการ
วัดผลความกาวหนาตามเปาหมายของโรงเรียน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนานักเรียนและส่ือสารผล
การตรวจสอบใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายของโรงเรียนทราบ 
 วีรชาติ วิลาศรี (2549: 32) ใหความหมายของการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียนวา 
หมายถึง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยางใกลชิด และนําผลคะแนนทดสอบไป
ใชเปนขอมูลในการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน การประเมินดานการสอน การประเมินหลักสูตร และ
การวางแผนพัฒนาผูเรียน 
 สรุปไดวาการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน คือ การแสดงออกของผูบริหารสถาน 
ศึกษาในการติดตามผลการเรียนรูของผูเรียนโดยใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย สนับสนุนการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ดําเนินการวัดดานจิตพิสัยอยางครอบคลุม มุงหวังการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน นําผลการประเมินไปใชในการแกไขขอบกพรองของผูเรียน และวางแผนพัฒนา
สถานศึกษา       
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 หลักการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน 
 การตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียนตองอาศัยวิธีการดําเนินการและเคร่ืองมือในการ
ประเมินผลที่หลากหลาย หากแตตองเหมาะสมและสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา มี
นักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน ไวดังนี้ 
 เดวิส และโทมัส (Davis; & Thomas. 1989: 74) ใหหลักการตรวจสอบความกาวหนา
ทางการเรียนไวตามแนวทาง ดังนี้ 
 1.  ใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย  
 2.  กํากับดูแลการเรียนของนักเรียนผานการสังเกตอยางไมเปนทางการและการสัมผัส
โดยตรง  
 3.  การพัฒนาและใชวิธีการงาย ๆ จากการทํางานประจําในการรวบรวม การสรุป และ
รายงานขอมูลดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในลักษณะที่มีความสัมพันธกับจุดประสงคของการเรียนรู  
 4.  การสํารวจนักเรียนที่เรียนออนทั้งรายบุคคลและเปนกลุมโดยดูจากขอมูลและคะแนนใน
หองเรียนรวมทั้งระดับผลการเรียนเพื่อชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานการเรียนโดยใชเวลา
นอกเหนือไปจากเวลาเรียนในหองเรียน  
 5.  ใชผลที่ไดจากการประเมินความตองการของคณะครูในการประเมินวิธีการสอนที่มี
ประสิทธิภาพของครู  
 6.  ใหผูปกครองชวยตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียน 
 เซยฟารธ (Seyfarth. 1999: 165-207) ใหหลักการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน วา 
เปนแนวทางการประเมินความกาวหนาทางวิชาการเพื่อรายงานผลกับผูปกครอง โดยมีหลักการและ
แนวทางในปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ คือ  
 1.  สํารวจบทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษาที่มีความสัมพันธตอการ
ประเมินความกาวหนาทางการเรียน  
 2.  กําหนดหลักเกณฑและความถี่ของระยะเวลาประเมินคาเพิ่มเติม  
 3.  การวัดผลและประเมินผลจะตองสอดคลองกับนโยบายของรัฐ ขอกําหนดของหลักสูตร 
และความคาดหวังของผูสวนไดสวนเสีย 
 4.  ใชวิธีการประเมินผลงานนักเรียนหลายรูปแบบซึ่งข้ึนอยูกับบุคลิกลักษณะของนักเรียน 
และความสนใจสวนบุคคล การประเมินผลงานนักเรียนนั้นอาจประเมินไดจากการรวมกิจกรรมตางๆ 
เชน การทดสอบการรายงาน โครงงาน และงานที่ไดรับมอบหมาย  
 5.  ผลที่รวบรวมไดจากการประเมินนํามาใชเพื่อการประเมินผลตีคานักเรียน และให
คําแนะนําเกี่ยวกับความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียน พรอมทั้งรายงานผูปกครองและผูมีสวน
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เกี่ยวของ ซึ่งมีความจําเปนตองรูวานักเรียนตองการอะไร เรียนอะไร เรียนรูเพื่ออะไร ครูตองรายงาน
และใหคําเสนอแนะตางๆแกผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ  
 จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปไดวา หลักการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน คือ การ
แสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาในการตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียน โดยใชวิธีการประเมินที่
หลากหลาย มีเกณฑการวัดที่ไดมาตรฐาน แสดงถึงขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ และนําผล
ที่ไดไปใชในการกําหนดเปาหมายของสถานศึกษา พรอมทั้งประสานความรวมมือกับผูมีสวนไดสวน
เสียเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผูเรียนตอไป 
 เนื่องจากการติดตามผลความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน ตองอาศัยหลักฐานจาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในแตละระดับ แตละชั้น และแตละคน เพราะหลักฐาน
เหลานี้สะทอนสิ่งที่แทจริงของจุดมุงหมายทางวิชาการและคุณคาทางดานการเรียนการสอน (ถวิล 
มาตรเล่ียม.  2544: 126) ดังนั้นการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียนจึงจําเปนตองใชกระบวนการ
วัดและประเมินผลมาเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหขอมูลที่ไดรับมีความถูกตอง 
เที่ยงตรง วัดไดจริง และนาเช่ือถือ เหมาะสมที่จะนํามาเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนไปอยางสอดคลองกับสถานการณ และทันตอการ
แกไข ปรับปรุงปญหา ทั้งยังทําใหผูบริหารไดรับรูวาเปาหมายและภารกิจที่กําหนดไว ประสบผลสําเร็จ
มากนอยเพียงใด เพื่อใชเปนฐานในการปรับปรุงและพัฒนาตอไป  
 
 ผูบริหารสถานศึกษากับการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน 
 การตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน เกิดจากการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียน นอกจากเปนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนแลว ยังสามารถสะทอนประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาไดเปนอยางดี ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีบทบาทในการ
จัดใหมีการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาใน
ภาพรวม มีนักวิชาการไดเสนอทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของผูบริการในการการตรวจสอบความกาวหนา
ทางการเรียนไวดังนี้ 
 กมล ภูประเสริฐ (2545: 13) ไดเสนอแนะบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ความกาวหนาทางการเรียน ไวดังนี้ 
 1.  จัดใหมีการดําเนินการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูของหนวยการเรียนรู/รายวิชาและ
กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อการพิจารณาในการเตรียมการขั้น
ตอไปทั้งนี้ตองคํานึงถึงตัวบงชี้ที่กําหนดในมาตรฐานการเรียนรูดวย 
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 2.  กําหนดวิธีการและเคร่ืองมือที่จะใชในการวัดและประเมินผลการเรียนรู และการ
เตรียมการในการสรางเคร่ืองมือและการกําหนดวิธีการที่เปนระบบในข้ันนี้ ควรกําหนดชวงเวลาในการ
ประเมินผลการเรียนรูระหวางดําเนินการสอน การประเมินปลายภาคเรียนและปลายปดวยเพื่อความ
สะดวกในการสังเกตการปฏิบัติงานของผูเรียนและรวบรวมผลงานของผูเรียนเปนระยะ ๆ เพื่อแสดงถึง
ความกาวหนาหรือพัฒนาการของผูเรียนแตละคน 
 3.  ควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการประเมินผลการเรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่ได
กําหนดไว รวมทั้งการดูแลใหมีการบันทึกผลการเรียนการสอน การบันทึกการสังเกตและการรวบรวม
ผลงานของนักเรียนตามชวงเวลาที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ 
 4.  จัดทําหลักฐานการศึกษาตามที่กระทรวง/กรม/หนวยงานตนสังกัดกําหนดไว 
 5.  นําผลการประเมินไปใชในการแกไขขอบกพรองของผูเรียนแตละคนอยางสม่ําเสมอ ซึ่ง
เปนหลักการสําคัญของการประเมินที่ตองการใชผลการประเมินเพื่อการพัฒนาไมใชการตัดสิน 
ไดหรือตกของผูเรียนแตอยางใด 
 6.  กําหนดรูปแบบ ระยะเวลาการรายงานผลการเรียนรู ทั้งการรายงานผูปกครองระหวางป 
และการรายงานผลของสถานศึกษาชวงปลายปตอสาธารณะและหนวยงานตนสังกัด 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 35) ไดกําหนดแนวทางในการวัดผลและประเมินผลของ
ผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้  
 1.  กําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  
 2.  สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยให สอดคลอกับ
มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู  
 3.  สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนโดยเนน การประเมิน
ตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน  
 4.  จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน 
สถานประกอบการ และอ่ืน ๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  
 5.  พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 
 จากการศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและหลักการ
ตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียนสามารถสรุปไดวา การตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน 
หมายถึง ภารกิจและขอปฏิบัติที่ผูบริหารสถานศึกษาตองจัดใหมีการดําเนินงานใหเกิดข้ึนภายใน
สถานศึกษาเพื่อใชในการรวบรวมขอมูลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียน โดยใชเคร่ืองมือในการตรวจสอบที่หลากหลายและไดมาตรฐาน พรอมทั้งเผยแพรผลจาก
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การตรวจสอบแกครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา
เพื่อใหไดรับทราบระดับความสําเร็จของสถานศึกษา รวมทั้งตองนําผลที่ไดจากการตรวจสอบไปใชใน
การวางแผนและกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษาทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
 
4. ความสัมพันธขององคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการกับการดําเนินงานประกัน 
    คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 องคประกอบของภาวะผูทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 6 ดาน ไดแก การกําหนด
ภารกิจ การสื่อสารเปาหมาย การจัดการหลักสูตร การติดตามการปฏิบัติของครู การสงเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู และการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการบริหาร
จัดการงานดานวิชาการภายในสถานศึกษา ซึ่งจะมีความสัมพันธโดยตรงตอการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาดวยเชนกัน เนื่องจากการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนการสราง
ความม่ันใจใหกับผูรับบริการวาผูเรียนไดรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน 
ดังนั้นส่ิงที่บงบอกคุณภาพของผูเรียนไดอยางชัดเจนคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงเปนสิง่
ที่ตองดําเนินการควบคูกันไปพรอมกัน 
 นักวิชาการหลายทานไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธขององคประกอบภาวะผูนาํทาง
วิชาการกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไวดังนี้ 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2546: 3-4) 
ไดกลาววาการประเมินคุณภาพภายนอก เปนเคร่ืองมือสําคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาสูความเปนเลิศอยางตอเนื่อง อันจะนําไปสูความมีมาตรฐานทางการศึกษาและเปนที่ 
ยอมรับในระดับสากลตอไป 
 วิษณุ จุลวรรณ (2547: 94-95) กลาววา องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน เปนองคประกอบหนึ่งของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ที่ผูบริหารโรงเรียน
จะตองแสดงบทบาทฐานะผูนําในการบริหารจัดการเพื่อผลสําเร็จของงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ สวนภาวะผูนําทางวิชาการดานการวางแผนก็เปนอีก
องคประกอบหนึ่งที่จะชวยทําใหมองเห็นภาพของโรงเรียนวาขณะนี้เราอยู ณ จุดใดและตองการจะ
พัฒนาไปในทิศทางใด เพื่อกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อันจะสงผลการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนและผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับหลักการของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
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 น้ําฝน รักษากลาง. (2553: 75) กลาววา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานผูเรียน ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีผลตอการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานผูเรียน และสามารถใชอธิบายผลการประเมินคุณภาพภายนอกได  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553: 15) กลาววา สถานศึกษาที่มีการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในที่เปนระบบ ยอมสงผลตอคุณภาพของสถานศึกษา และหากยิง่มกีาร
บริหารจัดการซึ่งนําโดยผูบริหารที่เปนผูนําทางวิชาการสูงยอมมีการพัฒนาคณะครูอาจารยใหเปน
บุคลากรที่มีความสามารถทางวิชาการและมีภาวะผูนําเชนเดียวกัน กอใหเกิดการจัดการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพทําใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย และไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ครอบครัวและ
ชุมชน   
 จากทัศนะของนักวิชาการที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาองคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการ
กับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ทั้งยังมีสวนสงเสริม 
สนับสนุนใหการบริหารจัดการของสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และสงผลตอสถานศึกษาสูงสุด 
 
5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 จันทนิภา ดวงวิไล (2545: บทคัดยอ) ที่ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามีความเห็นวา โรงเรียนมีการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมากเชนเดียวกัน 
 โชติกา วรรณบุรี (2547: 87) เกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามความคิดเห็นของผูบริหาร และอาจารยดานพัฒนาระบบและ
กลไกในการควบคุมคุณภาพ พบวา ผูบริหารและอาจารยมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
บุคลากรเห็นวา การพัฒนาระบบและกลไกในควบคุมคุณภาพเปนหนาที่ที่ทุกคนจะตองรับผิดชอบ
รวมกัน ซึ่งตองคํานึงถึงปรัชญาและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญและตองคํานึงถึงหลักการ
ของการพัฒนาระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพภายในใหสอดคลองกับดัชนีบงช้ีคุณภาพใน
ระดับอุดมศึกษาเปนแนวทางในการจัดทําระบบและกลไก 

 อัจฉรา จินดาพงษ (2547: 78) ที่ไดศึกษากระบวนการนิเทศที่สงผลตอการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
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2544 เขตตรวจราชการที่ 4 พบวา กระบวนการนิเทศโดยภาพรวมสงผลตอการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 เขตตรวจราชการที่ 4 เมื่อแยกพิจารณากระบวนการนิเทศแตละองคประกอบ พบวา ดานการ
อํานวยการและดานการประเมินสภาพปญหา สงผลตอการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํา
รองและโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เขตตรวจราชการที่ 4 
มากที่สุด สวนในดานการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู เปนเร่ืองของการเสริมคุณภาพทางการศึกษาที่
สําคัญไมนอยไปกวาการติดตามการปฏิบัติงานของครู 
 มณฑา วิญญโสภิต (2547: 185) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 11 ดาน ผลการวิจัยพบวา ครูมีการรับรูวาผูบริหารปฏิบัติ
พฤติกรรมดานการกําหนดเปาหมายของโรงเรียนมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก 1) ผูบริหารปฏิบัติ
พฤติกรรมการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน 2) ผูบริหารปฏิบัติพฤติกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ดําเนินการดานความกาวหนาของนักเรียนและ 3) ผูบริหารปฏิบัติพฤติกรรมการพัฒนาและเสริมสราง
มาตรฐานดานวิชาการ และในดานที่ครูมีการรับรูวาผูบริหารมีการปฏิบัตินอยโดยมีคาเฉล่ียตํ่าที่สุด
ไดแกดานการบริหารเวลาที่ใชสําหรับการเรียนการสอน 
 วิษณุ จุลวรรณ (2547: 94-95) ไดศึกษาเร่ือง การวิเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี ผลการวิจัย พบวา ภาวะ
ผูนําทางวิชาการดานการบริหารจัดการ เปนองคประกอบหนึ่งของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน ที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองแสดงบทบาทฐานะผูนําในการบริหารจัดการเพื่อผลสําเร็จของงานที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ สวนภาวะผูนําทางวิชาการดานการ
วางแผนก็เปนอีกองคประกอบหน่ึงที่จะชวยทําใหมองเห็นภาพของโรงเรียนวาขณะนี้เราอยู ณ จุดใด
และตองการจะพัฒนาไปในทิศทางใด เพื่อกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอันจะสงผลการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนและผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 จอมพล ดลเสมอ (2547: บทคัดยอ) ที่ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร พบวา ขาราชการครูมี
ความคิดเห็นตอการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา ดานการตรวจสอบและปรับปรุง
โรงเรียนอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เหตุผลที่เปน เชนนั้นเปนเพราะวา ชวงทําการศึกษาเก็บขอมูลการ
ดําเนินงานในบางดานยังอยูในระหวางการปฏิบัติยังไมเสร็จส้ินกระบวนการ 
 วิรุฬหจิต ใบลี (2548: 74-75) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1-2 โดยศึกษา 5 ดาน คือ ดานมุมมองและแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร ดานการประเมินผลนักเรียน ดานการจัดโครงการสําหรับเด็กที่มีความ
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ตองการพิเศษ ดานการประเมินผลการสอนของครู และดานการวางแผนเพื่อพัฒนาความเปนครูมือ
อาชีพ พบวา โดยภาพรวมผูบริหารมีภาวะผูนําทางดานวิชาการอยูในระดับมาก และทุกดานมีระดับ
ภาวะผูนําทางวิชาการอยูในระดับมาก และการเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวาไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ประเสริฐ เช้ือจิ๋ว (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลําปางเขต 2 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพตามระบบหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2544 เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามสถานะภาพ และศึกษาขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาํปาง เขต 2 
ปการศึกษา 2547 ผลการวิจัย สถานศึกษาสวนใหญไดดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตาม 
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2544 มี
บางสวนที่ยังไมไดดําเนินการเพราะยังมีความรูความเขาใจไมชัดเจน และมีขอจํากัดในทรัพยากรดาน
ตาง ๆ โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก ทั้งที่ไดรับการประเมินแลวและยังไมไดรับการประเมิน
ภายนอก และพบวาคารอยละของสถานศึกษาที่ไมไดดําเนินการดานตาง ๆ เรียงจากมากไปหานอย
ดังนี้ การตรวจสอบและทบทวน การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป การดําเนินงานตามแผน และการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ 
 พงศศักด์ิ ตามสัตย (2548: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปางเขต 3 มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา
สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลําปางเขต 3 ปการศึกษา 2547 ผลการวิจัยพบวา สภาพการเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา 
พบวากิจกรรมที่สถานศึกษาสวนใหญไดดําเนินการคือ การสรางความตระหนัก การพัฒนาความรูและ
ทักษะของบุคลากร โดยการประชุมช้ีแจง อบรม สัมมนา ศึกษาเอกสาร การแตงต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบการประกันคุณภาพประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สภาพการดําเนินการ 
พบวา กิจกรรมที่สถานศึกษาสวนใหญไดดําเนินการ คือ การจัดระบบโครงสรางการบริหารงานภายใน 
โดยการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ การจัดทําระบบขอมูล การกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ในระดับสถานศึกษา มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สภาพการรายงาน พบวา กิจกรรมที่
สถานศึกษาสวนใหญไดดําเนินการคือการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปโดยจัดสงใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาปญหาและอุปสรรค ดานการ
เตรียมการ พบวาขาดบุคลากรและบุคลากรมีงานประจําอ่ืน ๆ เพิ่มมากข้ึน ขาดความรูความเขาใจใน



 120 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สวนการดําเนินการพบวาบุคลากรไมไดปฏิบัติหนาที่ หรือกิจกรรม
ที่ไดรับมอบหมาย ขาดเคร่ืองมือในการตรวจสอบทบทวนและการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา สวนการรายงาน พบวา บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการเขียนรายงานประเมินตนเอง
ประจําป (SSR หรือ SAR) ขาดขอมูลสารสนเทศในการจัดทํารายงาน แนวทางแกไขและการพฒันา คือ 
จัดบุคลากรใหพอดีกับปริมาณที่เพิ่มข้ึน ลดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนกัน จัดระบบบริหารจัดการทีดี่ สราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากรและผูเกี่ยวของทุกคน 
โดยจัดในรูปแบบเชิงปฏิบัติการ มีการนิเทศติดตาม อยางเปนระบบและตอเนื่อง อยางจริงจัง 
 มนตรี บุญประเสริฐ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกับการพัฒนาองคการในโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอางทอง ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 5 ดาน ไดแก ดาน
การบริหารจัดการ ดานความสามารถ ดานการนิเทศ ดานการวางแผน และดานการสงเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการ มีความสัมพันธกับการพัฒนาองคการในโรงเรียนอยูในระดับสูงหรือคอนขางสูง และ
สอดคลองกับงานวิจัย 
   บุญเลิศ ชัยเดช (2548: 104) การศึกษาคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีตอการ
ปฏิบัติงานการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
ปรากฏผลดังนี้ ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีตอการปฏิบัติงานการนิเทศภายใน
โรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันที่ 1 การวางแผนการนิเทศ ข้ันที่ 2 การ
เตรียมการนิเทศ ข้ันที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ ข้ันที่ 4 การสรางขวัญกําลังใจ และ ข้ันที่ 5 การ
ประเมินผลการนิเทศ มีการปฏิบัติในระดับปานกลางทุกข้ันตอน 
 อิทธิรงค ปานะถึก (2549: 104) ที่ศึกษาตัวแปรที่สัมพันธกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ของสถานศึกษาในเขตอําเภอเมืองสระบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 
พบวา สถานศึกษาไดดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดานการประเมินคุณภาพการศึกษาอยูใน
ระดับปฏิบัติมากที่สุด เนื่องจาก สถานศึกษาตาง ๆ มีประสบการณในการรับการประเมินจาก
หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอ่ืนๆ อยางตอเนื่อง ทําใหมีความรูความเขาใจหลักการประเมิน มี
การวางแผนเตรียมความพรอมดานบุคลากร และหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของ 
 ดุสิต เหมือนบุดดี (2549: 97- 98) ไดศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนที่มีตอความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดหนองคาย พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก ความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมดานผูเรียนและดานผูบริหารอยู
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ในระดับดี สวนดานครูอยูในระดับพอใช และภาวะผูนําทางวิชาการดานหลักสูตรและการนําหลักสูตร
ไปใช กับความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมดานครูเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 วิไล ออกกิจวัตร (2549: 91) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอ
การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร พบวา 
ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนสงผลตอการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหาร
สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร และ ดานกิจกรรมการเรียนรูดานการประเมินผลการเรียนรู 
 วีรชาติ วิลาศรี (2549: บทคัดยอ) ในการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผลการวิจัย พบวา  
 1.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับ
มากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัดใหมีส่ิงจูงใจใหกับ
ครู และดานการจัดใหมีส่ิงสงเสริมสภาพการเรียนรู รองลงมา คือ ดานการประสานงานดานการใช
หลักสูตร และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน  
 2.  เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย จําแนกตามตําแหนงหนาที่ โดย
ภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน ดานการนิเทศและการประเมินผลดาน 
การสอน ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน ดาน
การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียน ดานการจัดใหมีส่ิงจูงใจใหกับครู และดานการจัดใหมีส่ิงสงเสริม
สภาพการเรียนรู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตาง
กัน  
 3.  เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดย
ภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียน และดานการพัฒนาและสรางมาตรฐานดาน
วิชาการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน  
 4.  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย จําแนกตามประสบการณการทํางานใน
ตําแหนง พบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา มีเพียงดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน และดานการดูแลเอาใจใสครูและ
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นักเรียนเทานั้น ที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตาง
กัน  
 นาวา สุขรมย (2550: 64) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองคาย เขต 2 พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม พบวา ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญมีภาวะผูนําทางวิชาการอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใน
ระดับมากทุกดาน 
 เกรียงศักด์ิ เรืองแสง (2550: 108) ที่ไดศึกษาระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี พบวา ระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี 5 ข้ันตอน คือ สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ การวางแผนการ
นิเทศ การสรางส่ือและเคร่ืองมือการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง  
 สริต วิจิตรโชติ (2550: 74) ไดศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่กาญจนบุรี เขต 1 พบวา สภาพการ
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่กาญจนบุรี เขต 1 ดานการออกแบบและประเมินผลระบบสารสนเทศมีคาเฉล่ียนอยที่สุด 
เนื่องจากผูมีบทบาทรับผิดชอบขาดการติดตาม สรุปผลเปนระยะอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอและเปน
ปจจุบัน ทั้งนี้เพราะมีบุคลากรนอย ขาดความรู ประสบการณ และไมไดจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานเอาไว 
อีกทั้งไมมีคณะทํางานที่ไดรับการแตงต้ังชัดเจนถูกตอง เพราะมีบุคลากรนอย 
 น้ําออย เดชจุย (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการประเมินสภาพการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอสามพราน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 พบวา 
 1.  การประเมินสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อําเภอสามพราน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 โดยรวมมี
การปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแตละข้ันตอนพบวา การเตรียมการ การดําเนินการ และการ
รายงานผล มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทั้ง 3 ข้ันตอน 
 2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอสามพราน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐมเขต 2 เปนดังนี้ 
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  2.1  เมื่อจําแนกตามกลุมการปฏิบัติงานที่ตางกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และการจัดกิจกรรมในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมและแตละข้ันตอนไม
แตกตางกัน 
  2.2  เมื่อจําแนกตามประสบการณในการทํางานที่ตางกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมและแตละ
ข้ันตอนไมแตกตางกัน 
  2.3  เม่ือจําแนกตามสถานภาพการประเมินภายนอกที่ตางกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมและ
ข้ันตอนการเตรียมการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
  2.4  เมื่อจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาที่ตางกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และการจัดกิจกรรมในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมและแตละข้ันตอนทั้ง 
3 ข้ันตอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 3.  ผลการสรุปปญหา อุปสรรค ที่พบมากที่สุดในแตละข้ันตอนคือ ปญหา อุปสรรค ที่พบมาก
ในข้ันตอนการเตรียมการ คือ บุคลากรมีไมเพียงพอ ปญหา อุปสรรคที่พบมากในข้ันตอนการดําเนนิการ 
คือ บุคลากรทุกคนไมสามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจ ปญหา อุปสรรคที่พบมากในข้ันตอนการ
รายงานผล คือ ขาดความชัดเจนและขอเสนอแนะในการแกไขปญหา 
 เพียรพันธ กิจพาณิชยเจริญ (2552: 129) ศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร สรุปผลไดคือ สมรรถนะการบริหาร
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน คือ ดานการ
บริหารจัดการการเรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการนิเทศการจัดการเรียนรู และ
ดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู อยูในระดับมากทุกดาน 
 น้ําฝน รักษากลาง (2553: 75) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานผูเรียน ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 โดยที่ภาวะผูนําทางวิชาการทั้ง 5 ดานรวมกันมีผลตอ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานผูเรียน ซึ่งสามารถอธิบายผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ไดประมาณรอยละ 87.3 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยตัวแปรภาวะผูนําทางวิชาการดานการ
บริหารจัดการมีอิทธิพลตอผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานผูเรียนมากที่สุด 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2553: 32) ที่ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร
กองการเจาหนาที่สํานักงานอธิการบดี พบวา ในดานระบบบริหารการประกันคุณภาพ บุคลากรมีสวน
รวมอยูในระดับปานกลาง ไดแก การมีสวนชวยใหระบบการประกนคุณภาพการศึกษาของหนวยงานมี
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ผลการดําเนินงานที่ดี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทําใหบุคลากรในหนวยงานทํางานอยางมี
คุณภาพ และหนวยงานเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามลําดับ 
 วราภรณ แสงพลสิทธิ์ (2554: 32) ไดศึกษาความตองการการนิเทศการสอนของครูเครือขาย
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม พบวา ความตองการการนิเทศการสอนของครูเครือขาย อยูในระดับ
มาก โดยรายการที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  3 อันดับแรก ไดแก ครูตองการใหไดรับขวัญ กําลังใจ และจัด
สวัสดิการใหบุคลากรในโรงเรียน ครูตองการใหมีการจัดมอบรางวัลแกครูที่มีผลงานดีเดนในแตละกลุม
สาระการเรียนรู เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติและเปนขวัญ กําลังใจ และครูตองการไดรับคําแนะนาํชวยเหลือ
ในการวางแผนการนิเทศการสอนอยางเปนระบบ  
  
 5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 บัคก (Bugg. 2000: Abstract)  ไดศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาและการวางแผน
พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในมลรัฐอินเลียนนอยส มีวัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้เพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิผลของคณะกรรมการการศึกษาของรัฐในโครงการประกันคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาแผนที่ใชเปนตัวกระตุนการพัฒนากระบวนการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตที่โรงเรียนสองแหงใชการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนเคร่ืองมือในการปรับปรุงกระบวนการตอเนื่อง ผลการวิจัยพบวา 
 1.  กอนที่จะมีการประกันคุณภาพและแผนพัฒนามาใช โรงเรียนทั้งสองแหงยังไมไดใช
ระเบียบโครงสรางในการปรับปรุงโรงเรียน 
 2.  โรงเรียนในชนบทสามารถใชกระบวนการประกันคุณภาพ เพื่อเปนการกระตุนการพัฒนา
โครงสรางการจัดระเบียบของโรงเรียน ในขณะที่โรงเรียนในเมืองไมสามารถทําตามกระบวนการได
สําเร็จ 
 3.  การประกันคุณภาพมีผลดีตอแผนการสอนในโรงเรียนทั้งสองแหง 
 4.  ถึงแมวาการประกันคุณภาพจะประสพความสําเร็จในเร่ืองเกี่ยวกับการปรับปรุงแตยังเปน
ที่ถกเถียงกันวาส่ิงแวดลอมบางประการอาจทําใหโรงเรียนไมสามารถคนหาปญหาที่แทจริงได 
 5.  โครงรางของการประกันคุณภาพ สามารถชวยโรงเรียนในการพัฒนาวัฒนธรรม การ
ปรับปรุงโรงเรียนอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดีการขาดตัวแปรบางตัว เชน ภาวะผูนํา ทรัพยากรทางการเงิน 
ทําใหกระบวนการไมสามารถบรรลุเปาหมาย 
 แอนเดอรสัน (Anderson.  2000: Abstract) ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพของครูผูบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาและศาสตราจารยที่เปนผูนําทางการศึกษา จาก
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กลุมตัวอยาง 132 คน โดยจําแนกเปนมิติดังนี้ 1. การกําหนดภารกิจโรงเรียนและการส่ือสาร 2. การ
จัดการหลักสูตรและการสอน 3. การควบคุมดูแลการนิเทศการสอน 4. การตรวจสอบความกาวหนา
ของนักเรียน และ 5. การสงเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ พบวา มี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญเพียง 1 มิติ คือ การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 
 มอรแกน (Morgan.  2000: Abstract) ไดทําการศึกษาถึงบทบาทของผูอํานวยการเขตพื้นที่ 
(District Superintendent) ในรัฐมิสซูร่ี โดยศึกษาใน 4 บทบาทดังนี้ 1. การจัดเตรียมวิสัยทัศนในดาน
การสอน 2. การประเมินผลและตรวจสอบการสอน 3. การพัฒนาผูนําทางวิชาการในเขตพื้นที่ และ4. 
การสื่อสารความคาดหวังในดานการเรียนการสอนตอเพื่อนรวมงานและชุมชน กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาเปนผูบริหารสถานศึกษาทองถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
กรรมการสถานศึกษา เห็นวาผูอํานวยการและเขตพื้นที่การศึกษา มีบทบาทในดานวิสัยทัศนทางการ
สอน การประเมินผลและการตรวจสอบการสอนสูงกวาผูบริหารสถานศึกษา และในดานการสื่อสารตอ
เพื่อนรวมงานผูบริหารสถานศึกษาเห็นวาผูอํานวยการเขตพื้นที่มีบทบาทดานนี้สูงกวาคณะกรรมการ
สถานศึกษาและในบทบาทอ่ืนจะมีความเห็นสอดคลองกันในระดับสูงทุกดาน 
 แอนดรูส (Andrew. 2000: Abstract) ไดศึกษาการประกันคุณภาพและการปรับปรุงการ
วางแผนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในรัฐอินเลียนนอยส พบวา ระยะเวลาในการแนะนําการประกัน
คุณภาพและการปรับปรุงการวางแผนในโรงเรียนที่เปนกรณีศึกษายังเปนโครงสรางที่เปนทางการ และ
โรงเรียนในชนบทสามารถที่จะใชประโยชนจากกระบวนการประกันคุณภาพ 
 ลูอิส (Louis.  2002: Abstract) ไดศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมที่มีสมรรถนะสูง ในภาคตะวันตกของ
รัฐเวอรจิเนีย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครู โดยพฤติกรรมภาวะผูนํา
ทางวิชาการ คือ การวางแผนการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยพบวา พฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในระดับสูง 
 เฮนเดอรสัน (Henderson. 2007: Abstract) ไดศึกษาการรับรูของครูและหัวหนาสถานศึกษา
เกี่ยวกับประสิทธิภาพภาวะผูนําทางวิชาการ โดยวัดจากการขยายความคิดและความเช่ือสวนบุคคล 
พบวา บทบาทของภาวะผูนําทางวิชาการสามารถจําแนกไดเปน 1. การกําหนดภารกิจส่ือสารเปาหมาย
ของสถานศึกษา 2. การประสานงานหลักสูตร 3. การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 4. การดูแล
การจัดการเรียนการสอน และ 5. การพัฒนาบุคลากร 
 แมคคารธี (Macarthy. 2009: Abstract) ไดศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมภาวะผูนําทาง
วิชาการกับความกาวหนาประจําป ตามการรับรูของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ของโรงเรียนมัธยมทาง
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ตะวันออกเฉียงใต รัฐเพนซิเวเนีย โดยศึกษาจากพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการ ใน 3 มิติ คือ การ
กําหนดภารกิจของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู พบวา 
พฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการกับความกาวหนาประจําปมีความสัมพันธทางบวกตอกันอยางมี
นัยสําคัญ 
 เดนนิส (Dennis. 2009: Abstract) ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูของหัวหนาสถาน 
ศึกษากับการรับรูของครู ในพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในรัฐเซาทแคโรไลนา กลุมตัวอยางในการศึกษาเปนผูบริหารสถานศึกษา และครูที่สอนใน
วิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จมากกับโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จนอย ผลจากการศึกษาพบวา การรับรูของหัวหนาสถานศึกษาในการรับรูพฤติกรรมภาวะ
ผูนําทางวิชาการและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการรับรูของครูในพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไมแตกตางกัน 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการศึกษาองคประกอบของภาวะผูนาํทางวิชาการที่สามารถพยากรณการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ในคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1.  การกําหนดกลุมประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการที่มีผลตอการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
โดยผานการแสดงความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา ซึ่งมีแนวทางในการเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
 1.  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 67 โรงเรียน รวมจํานวนทั้งส้ิน 5,345 คน (ขอมูล ณ 10 
มิถุนายน 2554) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (2554: 1) 
 2.  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ไดแก ครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 361 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจาก
ตารางสําเร็จรูปของเครจซี และมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) และไดมาโดยการสุมแบบ
หลายข้ันตอน (Multistage Random Sampling) ตามข้ันตอนดังนี้ 
  ข้ันที่ 1 แบงสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ออกตามขนาดของสถานศึกษาได สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 20 แหง ขนาดใหญ 20 แหง ขนาด
กลาง 26 แหง และขนาดเล็ก 1 แหง  
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  ข้ันที่ 2 สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) สถานศึกษาโดยการจับฉลากแบบไม
ใสคืน รอยละ 50 ของแตละขนาด ไดสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 10 แหง ขนาดใหญ 10 แหง ขนาด
กลาง 13 แหง สวนสถานศึกษาขนาดเล็กใชการกําหนดตัวอยางแบบสํามะโนประชากร (Census 
Sampling) เนื่องจากมีเพียง 1 แหง  
  ข้ันที่ 3 กําหนดตัวอยางครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยศึกษาทุกหนวยของประชากร   
(สํามะโนประชากร) จํานวน 25 คน และกําหนดกลุมตัวอยางครูของสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
ขนาดใหญ และขนาดกลาง ตามโควตา (Quata Sampling) อยางละเทาๆ กัน กลุมละ 112 คน รวม 3 
กลุม 336 คน รวมครูจากสถานศึกษาทุกขนาดทั้งส้ิน 361 คน  
  ข้ันที่ 4 สุมอยางงายครูในสถานศึกษาของขนาดใหญพิเศษ ขนาดใหญ และขนาดกลางท่ี
สุมไดตามสัดสวน (Proportion to size) และศึกษาในทุกหนวยของประชากรในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ไดผลดังตาราง 5 
 
ตาราง 5  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง  
 

ประชากร กลุมตัวอยาง ขนาด
สถานศึกษา สถานศึกษา ครู สถานศึกษา ครู 
ใหญพิเศษ เตรียมอุดมศึกษา 187 - - 
ใหญพิเศษ สวนกุหลาบวทิยาลัย 165 - - 
ใหญพิเศษ โยธนิบูรณะ 153 - - 
ใหญพิเศษ ศึกษานารี 138 โรงเรียนที่ 1 12 
ใหญพิเศษ สตรีวิทยา 147 - - 
ใหญพิเศษ มัธยมวัดสิงห 110 โรงเรียนที่ 2 11 
ใหญพิเศษ บางประกอกวทิยาคม 101 - - 
ใหญพิเศษ ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ 112 - - 
ใหญพิเศษ เทพศิรินทร 143 - - 
ใหญพิเศษ สามเสนวทิยาลัย 154 - - 
ใหญพิเศษ รัตนโกสินทรสมโภช 

บางขุนเทยีน 
111 - - 

ใหญพิเศษ ทวีธาภิเศก 113 โรงเรียนที่ 3 12 
ใหญพิเศษ มัธยมวัดหนองแขม 115 โรงเรียนที่ 4 12 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง ขนาด
สถานศึกษา สถานศึกษา ครู สถานศึกษา ครู 
ใหญพิเศษ ศึกษานารีวทิยา 102 - - 
ใหญพิเศษ นวมินทรชินทูศิสตรีวิทยา

พุทธมณฑล 
105 โรงเรียนที่ 5 11 

ใหญพิเศษ วัดนวลนรดิศ 
วัดราชโอรส 

108 
87 

โรงเรียนที่ 6 
โรงเรียนที่ 7 

11 
11 

ใหญพิเศษ ชิโนรสวทิยาลัย 90 โรงเรียนที่ 8 11 
ใหญพิเศษ จันทรประดิษฐาราม 

วิทยาคม 
81 โรงเรียนที่ 9 10 

ใหญพิเศษ สายปญญา  
ในพระบรมราชินูปถัมภ 

89 โรงเรียนที่ 10 11 

รวม 112 
ใหญ โพธิสารพิทยากร 119 โรงเรียนที่ 1 12 
ใหญ สตรีวัดอัปสรสวรรค 101 โรงเรียนที่ 2 12 
ใหญ ราชวินิตมธัยม 121 โรงเรียนที่ 3 12 
ใหญ อิสลามวิทยาลัย 

แหงประเทศไทย 
75 - - 

ใหญ เบญจมราชาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภ 

97 โรงเรียนที่ 4 11 

ใหญ สันติราษฎรวทิยาลัย 94 - - 
ใหญ สตรีวัดระฆัง 83 โรงเรียนที่ 5 11 
ใหญ ปญญาวรคุณ 90 โรงเรียนที่ 6 11 
ใหญ มัธยมวัดดุสิตาราม 77 โรงเรียนที่ 7 11 
ใหญ สุวรรณารามวทิยาคม 92 - - 
ใหญ วัดราชบพิตร 113 - - 
ใหญ วัดพุทธบูชา 70 - - 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง ขนาด
สถานศึกษา สถานศึกษา ครู สถานศึกษา ครู 

ใหญ บางมดวิทยา 
สีสุขหวาดจวนอุปถัมภ 

71 - - 

ใหญ ราชนนัทาจารย 
สามเสนวทิยาลัย 2 

82 - - 

ใหญ มัธยมวัดมงกฎุกษัตริย 74 - - 
ใหญ 
ใหญ 
ใหญ 

ราชวินิตบางแคปานขํา 
วัดราชาธวิาส 
ทีปงกรวิทยาพัฒน  
(ทวีวฒันา) 

69 
68 
47 

โรงเรียนที่ 8 
- 
- 

11 
- 
- 

ใหญ วัดอินทราราม 62 โรงเรียนที่ 9 10 
ใหญ ธนบุรีวรเทพพีลารักษ 67 โรงเรียนที่ 10 11 

รวม 112 
กลาง ไตรมิตรวิทยาลัย 66 - - 
กลาง มหรรณพาราม 56 โรงเรียนที่ 1 9 
กลาง ศีลาจารยพิพฒัน 66 - - 
กลาง ทีปงกรวิทยาพัฒน  

(วัดนอยใน) 
39 โรงเรียนที่ 2 9 

กลาง วัดนอยนพคุณ 55 โรงเรียนที่ 3 9 
กลาง ฤทธิณรงครอน 47 โรงเรียนที่ 4 9 
กลาง มัธยมวัดนายโรง 44 โรงเรียนที่ 5 8 
กลาง วัดประดูในทรงธรรม 51 โรงเรียนที่ 6 9 
กลาง มัธยมวัดดาวคนอง 47 โรงเรียนที่ 7 9 
กลาง วัดรางบัว 66 โรงเรียนที่ 8 9 
กลาง วัดบวรนิเวศ 63 - - 
กลาง ทวีธาภิเศก 2 26 - - 
กลาง แจงรอนวทิยา 51 - - 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง ขนาด
สถานศึกษา สถานศึกษา ครู สถานศึกษา ครู 

กลาง มัธยมวัดเบญจมบพิตร 61 โรงเรียนที่ 9 9 
กลาง 

 
กลาง 
กลาง 
กลาง 
กลาง 
กลาง 
กลาง 
กลาง 
กลาง 
กลาง 
กลาง 
กลาง 

 นวลนรดิศวทิยาคม  
รัชมังคลาภิเษก 
วัดบวรมงคล 
สุวรรณสุทธารามวทิยา 
วัดปากน้ําวิทยาคม 
วิมุตยารามพทิยากร 
มักกะสันพทิยา 
สวนอนันต 
สุวรรณพลับพลาพทิยาคม 
ไชยฉิมพลีวทิยาคม 
สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบุรี 
วัดสังเวช 
พิทยาลงกรณพิทยาคม 

43 
 

47 
52 
38 
59 
51 
42 
29 
46 
24 
57 
11 

- 
 
- 
- 

โรงเรียนที่ 10 
- 
- 

โรงเรียนที่ 11 
โรงเรียนที่ 12 
โรงเรียนที่ 13 

- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
8 
- 
- 
8 
8 
8 
- 
- 
- 

รวม 112 
เล็ก วัดสระเกศ 25 โรงเรียนที่ 1 25 

รวม 25 
รวม 67 5,345 34 361 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดปลายปดจํานวน 3 ตอน ไดแก 
 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน
ในสถานศึกษาปจจุบัน และประสบการณในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) วิเคราะหผลจากคําตอบของผูตอบแบบสอบถามโดย
การแจกแจงความถี่และรอยละ (Percentage) 
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูวิจัย
อาศัยแนวคิดจากแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง
วาดวยระบบ กฎเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ.2553 ของสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาสรางเปนแบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ คือ มีการดําเนินการนอยที่สุด มีการดําเนินการในระดับนอย มีการดําเนินการในระดับปาน
กลาง มีการดําเนินการในระดับมาก และมีการดําเนินในระดับมากที่สุด โดยใหผูตอบแบบสอบถาม
ประเมินระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้ง 3 ข้ันตอน  
  กําหนดเกณฑในการใหคาคะแนนแตละระดับ ดังนี้ 
  การดําเนินงาน อยูในระดับมากที่สุด   ให  5 คะแนน 
  การดําเนินงานอยูในระดับมาก  ให 4 คะแนน 
  การดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง  ให 3 คะแนน 
  การดําเนินงานอยูในระดับนอย  ให 2 คะแนน 
  การดําเนินงานอยูในระดับนอยที่สุด  ให 1 คะแนน 
 
 การแปลผลการวิเคราะหขอมูล โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑการแปลผล 
ตามเกณฑตอไปนี้ 
  4.50 - 5.00  หมายถงึ  การดําเนินงานอยูในระดับ มากที่สุด 
  3.50 - 4.49  หมายถงึ  การดําเนินงานอยูในระดับ มาก 
  2.50 - 3.49  หมายถงึ  การดําเนินงานอยูในระดับ ปานกลาง 
  1.50 - 2.49  หมายถงึ  การดําเนินงานอยูในระดับ นอย 
  1.00 - 1.49  หมายถงึ  การดําเนินงานอยูในระดับ นอยที่สุด  

  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการ   โดยใหผูตอบแบบ สอบถาม
ประเมินระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่ตนปฏิบัติงานอยู ตามองคประกอบ
ภาวะผูนําทางวิชาการ 6 ดาน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ นอยที่สุด 
นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
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  กําหนดเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับ ดังนี้ 
  ภาวะผูนําทางวิชาการ อยูในระดับมากที่สุด    ให  5 คะแนน 
      ภาวะผูนําทางวิชาการ อยูในระดับมาก ให  4 คะแนน 
      ภาวะผูนําทางวิชาการ อยูในระดับปานกลาง ให  3 คะแนน 
    ภาวะผูนําทางวิชาการ อยูในระดับนอย ให   2 คะแนน 
    ภาวะผูนําทางวิชาการ อยูในระดับนอย            ให   1 คะแนน 
 

  การแปลผลการวิเคราะหขอมูล โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑการแปลผล 
ตามเกณฑตอไปนี้ 
  4.50 - 5.00   หมายถงึ  มีภาวะผูนําทางวชิาการอยูในระดับ มากท่ีสุด 
  3.50 - 4.49   หมายถงึ  มีภาวะผูนําทางวชิาการอยูในระดับ มาก 
  2.50 - 3.49   หมายถงึ  มีภาวะผูนําทางวชิาการอยูในระดับ ปานกลาง 
  1.50 - 2.49    หมายถงึ  มีภาวะผูนําทางวชิาการอยูในระดับ นอย 
  1.00 - 1.49   หมายถึง  มีภาวะผูนําทางวิชาการอยูในระดับ นอยที่สุด 
 

 วิธีการสรางเครื่องมือ 
 แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ โดยมีรายละเอียดของวิธีการสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ดังนี้ 
 1.  กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถามการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการ 
 2. ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีตาง ๆ ตามที่กําหนดในกรอบและแนวความคิดในการวิจัย
เกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และองคประกอบของภาวะ
ผูนําทางวิชาการเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 3.  กําหนดนิยามศัพทเฉพาะจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยไดนํามาเขียนนิยาม
ตามลักษณะที่ตองการวัด  
 4. รางแบบสอบถาม โดยทําการเขียนขอความใหมีความครอบคลุมตามโครงสรางของนิยาม
ศัพทเฉพาะและเปนไปตามสัดสวนของผังออกขอคําถาม ดังนี้ 
  4.1 รางขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามแบบ จํานวน 5 ขอ  
  4.2 รางแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน จํานวน 22 ขอ 
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  4.3 รางแบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 36 ขอ 
 5.  นํารางแบบสอบถามเสนอตอประธานกรรมการ และกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพื่อ
พิจารณา และปรับปรุงแบบสอบถามใหมคีวามสมบูรณมากยิง่ข้ึน 
 6.  นําแบบสอบถามที่ประธานกรรมการ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบปรับปรุง 
แกไขขอบกพรองแลว นําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน (ดังรายนามในภาคผนวก ข) ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชเกณฑความคิดเห็นสอดคลองตองกัน (Index of Item-
objective congruence: IOC) โดยกําหนดเกณฑในการคัดเลือกขอคําถามที่สามารถนําไปใชไดที่
เกณฑคา IOC ≥ .5 ข้ึนไป พบวาขอคําถามตอนที่ 2 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน จํานวน 22 ขอ และตอนที่ 3 องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการ จํานวน 36 ขอ ใชได
ทุกขอคําถาม ในสวนของแบบสอบถามตอนที่ 2 ไดคา IOC อยูระหวาง .6 – 1.0 และแบบสอบถาม 
ตอนที่ 3 ไดคา IOC อยูระหวาง .8 – 1.0 ซึ่งเปนไปตามเกณฑการประเมิน 
 7. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและเสนอประธานกรรมการ และ
กรรมการควบคุมปริญญานพินธพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 
 8. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไข จนมีความสมบูรณ และมีความเหมาะสมไป
ทดลอง (Try out) กับครูในโรงเรียนสันติราษฎร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน จากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจใหคะแนนหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม โดยนํามาหาความเชื่อมั่น (Reliability)  ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาคา
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นรวมทั้ง
ฉบับเทากับ .98 และไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรายดาน ดังนี้ ดานการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเทากับ .95  ดานภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเทากับ .97  
 9.  จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ แลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับครูผูสอน ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปการศึกษา 2554
จํานวน 34 โรงเรียน จํานวน 361 คน ที่เปนกลุมตัวอยาง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
 1.  ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังผูอํานวยการ
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อติดตอขออนุญาตเก็บขอมูลและขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษานั้น 
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 2.  ผูวิจัยนําแบบสอบถาม จํานวน 361 ชุด พรอมหนงัสือขอความรวมมือในการตอบแบบ 
สอบถาม ไปยังกลุมตัวอยางเพ่ือตอบแบบสอบถาม 
 3.  ผูวิจัยดําเนนิการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 
361 ชุด คิดเปนรอยละ 100 จากนั้นนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาวิเคราะหตอไป 

 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคํานวณคาสถิติพื้นฐาน และสถิติ
อางอิงเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
 1. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบ 
สอบถาม ทั้งในตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 
 2.  วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา โดยใชการคํานวณ
การแจกแจงความถี่ และคารอยละ 
 3.  วิเคราะหระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยหาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวม 
รายดาน และรายขอ แลวเทียบกับเกณฑที่กําหนด 
 4.  วิเคราะหระดับองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยหาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ในภาพรวม รายดาน และรายขอ แลวเทียบกับเกณฑที่กําหนด 
 5.  วิเคราะหสหสัมพันธอยางงาย (Simple Correlation Analysis) ระหวางองคประกอบ
ภาวะผูนําทางวิชาการกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
 6.  วิเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการ ซึ่งประกอบดวย 1) ดานการกําหนด
ภารกิจ 2) ดานการสื่อสารเปาหมาย 3) ดานการจัดการหลักสูตร 4) ดานการนิเทศติดตามการ
ปฏิบัติงานของครู 5) ดานการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 6) ดานการตรวจสอบความกาวหนา
ทางการเรียน ที่สามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบ
ข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถิติที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือ 
    1.1  หาคา IOC เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยกําหนดเกณฑ คา IOC  .5 
       1.2  หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 และภาพรวมทั้งฉบับ 
โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) กําหนดคา r ≥ .7 
    2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  2.1 สถิติพื้นฐาน 
   2.1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
   2.1.2 คารอยละ (Percentage)  
   2.1.3  คาเฉลี่ย (X ) 
   2.1.4 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   2.2  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
   2.2.1  วิเคราะหสหสัมพันธอยางงาย (Simple Correlation Analysis) เพื่อทดสอบ 
สมมติฐาน ขอที่ 1 
          2.2.2  วิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ขอที่ 2 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนาํเสนอผลการวิจยัเร่ือง การศึกษาองคประกอบของภาวะผูนาํทางวิชาการที่สามารถ
พยากรณการดําเนนิงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ผูวิจัยนาํเสนอตามลําดับ ดังนี ้
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ตรงกันผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 
 X   แทน  คาเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t   แทน  คาสถิติการแจกแจงแบบท ี(t-distribution) 
 F  แทน คาสถิติการแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution) 
 **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 r  แทน คาความสัมพนัธ 
 R  แทน  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ 
 R2      แทน   คาสัมประสิทธ์ิของการทํานายตัวพยากรณ 
 b  แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวทาํนาย ซึ่งทาํนายในรูปของคะแนนดิบ 
   แทน คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวทาํนาย ซึ่งทาํนายในรูปของคะแนน 
    มาตรฐาน 
 P- value  แทน  คาความนาจะเปน (Probability) ของคาสถิติที่ใชทดสอบ 
 a  แทน คาคงที่ของสมการทาํนายในรูปคะแนนดิบ 
 MIS แทน ดานการกําหนดภารกิจ 
              COM แทน ดานการส่ือสารเปาหมาย 
             CUR แทน ดานการจัดการหลักสูตร 
             SUP แทน ดานการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู 
             CLI แทน  ดานการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 
              MON แทน ดานการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน 
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 Y


  แทน  คาคะแนนคุณภาพของการดําเนนิงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
    ข้ันพืน้ฐาน ทีถู่กพยากรณในรูปของคะแนนดิบ 

 Z


  แทน คาคะแนนคุณภาพของการดําเนนิงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
    ข้ันพืน้ฐาน ทีถู่กพยากรณในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลการศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการที่สามารถพยากรณการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 5 ตอน ดังตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง จําแนกตัวแปรตามปจจัยดานเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางานในสถานศึกษาปจจุบัน และประสบการณในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   
 ตอนที่ 3 การวิเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการกับการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1   
 ตอนที่ 5 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการที่สามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง  
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง จํานวน 361 คน ที่เก็บรวบรวม
ได ปรากฏดังตาราง 6 
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ตาราง 6 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจาํแนกตัวแปรตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
     ประสบการณในการทาํงานในสถานศึกษาปจจุบัน และประสบการณในการดําเนินงานประกัน 
     คุณภาพการศึกษา  
 

ขอมูลสวนตัว จํานวน รอยละ 
เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

รวม 

 
103 
258 
361 

 
28.53 
71.47 
100.00 

อาย ุ
      ตํ่ากวา 26 ป 
      26-35 ป 
      36-45 ป 
      45-55 ป                                              
      55-60 ป 

รวม 

 
17 
120 
43 
103 
78 
361 

 
4.70 

33.24 
11.91 
28.53 
21.62 
100.00 

ระดับการศึกษา 
      ต่ํากวาปริญญาตรี     
      ปริญญาตรี  
     ปริญญาโท 
      ปริญญาเอก 

รวม 

 
1 

292 
66 
2 

361 

 
0.29 

80.87 
18.28 
0.56 

100.00 

ประสบการณในการทํางานในสถานศึกษาปจจุบัน          
      1-4 ป 
      5-8 ป 
      9-12 ป 
      13 ป ข้ึนไป 

 
102 
45 
30 
184 

 
28.25 
12.47 
8.31 

50.97 

รวม           361 100.00 
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ตาราง 6  (ตอ) 
 

ขอมูลสวนตัว จํานวน รอยละ 
ประสบการณในการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา 
      มี 
      ไมม ี

รวม 

 
          292 
          69 

          361 

 
   80.89 
   19.11 
 100.00 

 

 จากตาราง 6 พบวา ครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1  ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 71.47 
ครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 สวนใหญมีอายุ
ระหวาง 26-35 ป คิดเปนรอยละ 33.24 
         ครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 สวน
ใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 80.87 
 ครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 สวน
ใหญมีประสบการณในการทํางานระหวาง 1-4 ป คิดเปนรอยละ 28.25 
 ครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 สวน
ใหญมีประสบการณในการประกันคุณภาพการศึกษา คิดเปนรอยละ 80.89 
 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
 ผูวิจัยไดวิเคราะหการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน 3 ดาน 
โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการดําเนินงานโดยแจกแจงเปนรายดาน 
ภาพรวม และรายขอ ผลปรากฏดังตาราง 7 - 8 
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ตาราง 7  คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จําแนกตามรายดานและ 
      ภาพรวม 
 

ระดับการดําเนินงาน การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน                          X  S.D ระดับ 

4.13 .50 มาก 
4.05 .56 มาก 

ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
ดานการประเมินคุณภาพภายใน 

รวม 
4.22 
4.13 

.58 

.49 
มาก 
มาก 

 
   จากตาราง 7 พบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.13, S.D. = .58) 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทกุดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยดานทีม่ีคาเฉลี่ยของ
คะแนนสูงสุด คือ ดานการประเมินคุณภาพภายใน ( X = 4.22, S.D. = .51) รองลงมาคือดานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X = 4.13, S.D. = .51) และดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ( X = 4.05, S.D. = .56) ตามลําดับ ซึ่งเมื่อวิเคราะหเปนรายขอไดผล ดังนี ้
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ตาราง 8  คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินงานรายขอของการดําเนินงานประกัน 
      คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1    
      จําแนกตามรายขอ 
 

ระดับการดําเนินงาน การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน                          X  S.D ระดับ 

 
4.40 

 

 
.63 

 
มาก 

4.36 .64 มาก 

การพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
1.   สถานศึกษาแตงต้ังผูรับผิดชอบในการดําเนนิงาน  
      พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.   สถานศึกษามีการจัดประชุมวางแผนแนวทางในการ 
      พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.   สถานศึกษาช้ีแจงทําความเขาใจกบัผูที่เกีย่วของใน 
      แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.24 .68 มาก 

4.   สถานศึกษาจัดใหมีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา 
      ของสถานศึกษา  

4.37 .64 มาก 

5.   สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูไดเขามามีสวนรวม ใน 
      การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

4.19 .73 มาก 

6.   สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศใหเปน 
      หมวดหมู 

4.03 .76 มาก 

7.   สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศไดเพียงพอ 
      ตอการนําไปใช   

3.87 .71 มาก 

8.   สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศไดทนัสมัยเปน 
      ปจจุบนั 

3.82 .75 มาก 

9.   สถานศึกษาสรางจิตสํานกึในเร่ืองความรับผิดชอบ 
      รวมกนัของทกุคน 

3.94 .79 มาก 

10. สถานศึกษาสรางความตระหนกัในงานพัฒนา 
      คุณภาพการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

4.03 .77 มาก 
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ตาราง 8  (ตอ) 
 

ระดับการดําเนินงาน การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน                          X  S.D ระดับ 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
11. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
      การศึกษาระหวางดําเนนิงานตามแผนพัฒนา 
      คุณภาพสถานศึกษา 

 
4.05 

 
.67 

 
มาก 

12. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
      การศึกษาหลังจากดําเนนิงานตามแผนพัฒนา 
      คุณภาพสถานศึกษา 

3.98 .68 มาก 

13. สถานศึกษาดําเนินการติดตามความกาวหนาของ 
      การปฏิบติังานโดยบุคลากรภายในสถานศึกษา 

4.02 .65 มาก 

14. สถานศึกษาดําเนินการติดตามความกาวหนาของ 
      การปฏิบติังานโดยหนวยงานตนสังกดัที่มีหนาที ่
      กํากับดูแลสถานศึกษา 

4.03 .71 มาก 

15. สถานศึกษามีการสรุปและทํารายงานการพัฒนา 
      คุณภาพการศึกษาเปนรูปเลม 

4.19 .72 มาก 

16. สถานศึกษาเพิ่มเติมขอเสนอแนะมาตรการเรงรัด 
      การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรายงานการพัฒนา 
      คุณภาพการศึกษา 

4.04 .64 มาก 

17. สถานศึกษาเผยแพรรายงานการพัฒนาคุณภาพ 
      การศึกษาไปยังผูมีสวนเกี่ยวของ 

4.00 .73 มาก 

การประเมินคุณภาพภายใน 
18. สถานศึกษามีการศึกษาเงื่อนไขของการประเมิน 
      คุณภาพการศึกษา 

 
4.16 

 
.66 

 
มาก 

19. สถานศึกษามีการเตรียมความพรอมบุคลากรใน 
      สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมนิ 

4.24 .70 มาก 
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ตาราง 8  (ตอ) 
 
 

ระดับการดําเนินงาน การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน                          X  S.D ระดับ 

20. สถานศึกษามีการเตรียมเอกสารหลักฐาน และ 
      รองรอยทีส่อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ 
      สถานศึกษา 

4.21 .66 มาก 

21. สถานศึกษาอํานวยความสะดวกในการใหขอมูลแก 
      ผูประเมนิคุณภาพการศึกษา 

4.26 .65 มาก 

22. สถานศึกษาใหความรวมมือในการแสดงสารสนเทศ 
      ตอผูประเมินคุณภาพการศึกษา 

4.23 .70 มาก 

 
 จากตาราง 8 พบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในรายขอทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ีย
มากที่สุด คือ ขอ 1 สถานศึกษาแตงต้ังผูรับผิดชอบในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
( X  = 4.40, S.D = .63) รองลงมาคือ ขอ 4 สถานศึกษาจัดใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ( X  = 4.37, S.D = .64) และ ขอ 2 ผูบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายระยะส้ันและ
ระยะยาวที่สอดคลองตอเนื่องกัน ( X  = 4.36, S.D = .64) ตามลําดับ  
 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
 ผูวิจัยไดศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน 
6 ดาน โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับภาวะผูทางวิชาการโดยแจกแจง 
เปนรายดาน ภาพรวม และรายขอ ผลปรากฏดังตาราง 9 - 10 
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ตาราง 9  คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
     ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จําแนกเปนรายดานและ 
     ภาพรวม 
 

ระดับภาวะผูนํา องคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการ 
ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน X  S.D ระดับ 

4.02 .61 มาก 
3.96 .57 มาก 

ดานการกําหนดภารกิจ 
ดานการส่ือสารเปาหมาย  
ดานการจัดการหลักสูตร 
ดานการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู 
ดานการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 
ดานการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน 

รวม 

4.04 
3.88 
3.97 
4.03 
3.99 

.64 

.76 

.68 

.63 

.58 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
    จากตาราง 9 พบวา องคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.99, S.D. = 
.58) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยของ
คะแนนสูงสุด คือ ดานการจัดการหลักสูตร ( X  = 4.04, S.D. = .64) รองลงมาคือดานการตรวจสอบ
ความกาวหนาทางการเรียน ( X = 4.03, S.D. = .63) ดานการกําหนดภารกิจ ( X = 4.02, S.D. = .61) 
ดานการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู ( X  = 3.97, S.D. = .68) ดานการสื่อสารเปาหมาย ( X = 3.96, 
S.D. = .57) และดานการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู ( X = 3.88, S.D. = .76) ตามลําดับ 
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ตาราง 10  คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของ 
      ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จําแนกเปน 
      รายขอ 
 

ระดับภาวะผูนําทางวิชาการ องคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการ 
ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน X  S.D ระดับ 

 
4.25 

 
.62 

 
มาก 

4.06 .65 มาก 

การกาํหนดเปาหมาย 
1.   ผูบริหารสถานศึกษากําหนดใหการพฒันาการ 
      จัดการเรียนการสอนเปนเปาหมายของสถานศึกษา 
2.   ผูบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายระยะส้ันและ 
      ระยะยาวที่สอดคลองตอเนื่องกัน 
3.   ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการจัดสรรหนาที่ความ 
      รับผิดชอบใหแกบุคลากรภายในสถานศึกษา 

4.10 .72 มาก 

4.   ผูบริหารสถานศึกษายึดความสามารถของบุคลากร 
      แตละคนเปนหลักในการจัดสรรหนาทีค่วาม 
      รับผิดชอบ 

3.97 .80 มาก 

5.   ผูบริหารสถานศึกษากําหนดนโยบายที่งายตอการ 
      ใหครูนาํไปใชปฏิบัติในระดับช้ันเรียน 

3.97 .73 มาก 

6.   ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูไดเขามามี 
      สวนรวมในการกําหนดเปาหมายของสถานศึกษา 

3.96 .80 มาก 

การสื่อสารเปาหมาย 
7.   ผูบริหารสถานศึกษาชี้แจงทาํความเขาใจ 
      วัตถุประสงคของสถานศึกษาแกผูมีสวนเกีย่วของ 

 
4.07 

 
.66 

 
มาก 

8.   ผูบริหารสถานศึกษาส่ือสารถึงผูมีสวนเกี่ยวของให 
      เขาใจไดตรงตามวัตถปุระสงคของสถานศึกษาที ่
      กําหนด 

4.02 .68 มาก 

9.   ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการปรึกษา พูดคุย  
      ทบทวนความเขาใจวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
      กับผูเกี่ยวของเปนระยะๆ 

3.93 .72 มาก 
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ตาราง 10  (ตอ) 
 

ระดับภาวะผูนําทางวิชาการ องคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการ 
ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน X  S.D ระดับ 

10. ผูบริหารสถานศึกษาใชรูปแบบการส่ือสารแบบเปน 
      ทางการในการชี้แจงวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

3.98 .72 มาก 

11. ผูบริหารสถานศึกษาใชรูปแบบการส่ือสารแบบไม 
      เปนทางการในการชี้แจงวัตถุประสงคของ 
      สถานศึกษา 

3.86 .73 มาก 

12. ผูบริหารสถานศึกษาใชชองทางการส่ือสารที่มีความ 
      หลากหลาย 
การจัดการหลักสูตร 
13. ผูบริหารสถานศึกษาพฒันาความรู ความเขาใจใน 
      เร่ืองการจดัทําหลักสูตรของสถานศึกษาใหกับผูม ี
      สวนเกีย่วของ 

3.83 
 
 

4.00 

.76 
 
 

.76 

มาก 
 
 

มาก 

14. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการดําเนินงาน 
      สรางหลักสูตรของสถานศึกษา 

4.05 .72 มาก 

15. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนการนําหลักสูตรของ 
      สถานศึกษาไปใช 

4.08 .73 มาก 

16. ผูบริหารสถานศึกษารวมประเมินหลักสูตร 
      สถานศึกษา 

3.93 .81 มาก 

17. ผูบริหารสถานศึกษาอํานวยความสะดวกในการ 
      จัดทาํหลักสูตร 

4.19 2.27 มาก 

18. ผูบริหารสถานศึกษาสนบัสนุนงบประมาณในการ 
      จัดทาํหลักสูตร 

4.15 2.29 มาก 
 

การนิเทศติดตามการปฏบิัติงานของครู 
19. ผูบริหารสถานศึกษาสรางมิตรไมตรีและสัมพนัธที่ดี 
      กับครู 

 
3.96 

 
.98 

 
มาก 

 
 



 148 

ตาราง 10  (ตอ) 
 

ระดับภาวะผูนําทางวิชาการ องคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการ 
ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน X  S.D ระดับ 

20. ผูบริหารสถานศึกษาใหคําแนะนําแกครูเพื่อใช 
      พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

3.90 .78 มาก 

21. ผูบริหารสถานศึกษาใหการนิเทศแกครูเพื่อให 
      นาํไปใชพฒันาการจัดการเรียนการสอน 

3.84 .80 มาก 

22. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหครูใหมมพีี่เลี้ยงชวยสอน 
      งาน 

3.72 .89 มาก 

23. ผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหครูทาํงานอยางเปน 
      ระบบ 

3.90 .87 มาก 

24. ผูบริหารสถานศึกษาปลูกฝงใหครูพฒันาการทาํงาน 
      อยางยัง่ยนื 

3.89 .89 มาก 

การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 
25. ผูบริหารสถานศึกษาเสริมสรางขวัญและกําลังใจกับ 
      ผูมีสวนเกีย่วของ 

 
3.85 

 
.93 

 
มาก 

26. ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการใหสถานศึกษามี 
       ความปลอดภัย 

4.06 .77 มาก 

27. ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการใหผูมสีวนเกี่ยวของ 
      เกิดความผูกพนัตอสถานศึกษา 

3.98 .82 มาก 

28. ผูบริหารสถานศึกษาเสริมสรางความเชื่อมั่นตอ 
      สถานศึกษาใหกับผูมีสวนเกี่ยวของ 

4.00 .75 มาก 

29. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมแีหลงเรียนรู 
      ภายในสถานศึกษา 

4.00 .78 มาก 

30. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
      ภายนอกสถานศึกษา 

3.87 .79 มาก 
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ตาราง 10  (ตอ) 
 

ระดับภาวะผูนําทางวิชาการ องคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการ 
ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน X  S.D ระดับ 

การตรวจสอบความกาวหนาทางการเรยีน 
31. ผูบริหารสถานศึกษาใชวธิีการวัดและประเมินผล 
      การเรียนรูของผูเรียนที่หลากหลาย 

 
4.00 

 
.72 

 
มาก 

32. ผูบริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหมีการวัดและ 
      ประเมนิผลตามสภาพจริง 

4.04 .75 มาก 

33. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการวัดและประเมินผล 
      ทางดานจิตพิสัยของนักเรียนอยางครอบคลุม 

3.99 .73 มาก 

34. ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดนโยบายเพ่ือ 
      ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.12 .75 มาก 

35. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีนาํผลการประเมนิ 
      ไปใชในการแกไขขอบกพรองของผูเรียนแตละคน 
      อยางสม่าํเสมอ 

4.00 .73 มาก 

36. ผูบริหารสถานศึกษานาํผลการเรียนรูของผูเรียนไป 
      ใชวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 

4.02 .71 มาก 

 
 จากตาราง 10 พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในรายขอทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ีย
มากที่สุด คือ ขอ 1 ผูบริหารสถานศึกษากําหนดใหการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเปนเปาหมาย
ของสถานศึกษา ( X  = 4.25, S.D = .62) รองลงมาคือ ขอ 17 ผูบริหารสถานศึกษาอํานวยความ
สะดวกในการจัดทําหลักสูตร ( X = 4.19, S.D = 2.27) และ ขอ 18 ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุน
งบประมาณในการจัดทําหลักสูตร ( X = 4.15, S.D = 2.29) ตามลําดับ  
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 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการกบั
การดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
 ผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson 
Product Moment Correlation) ผลปรากฏดังตาราง 11 - 12 
 
ตาราง 11  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายภายในองคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร 
      สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 

ตัวแปร MIS COM CUR SUP CLI MON 
การกําหนดภารกิจ (MIS) 1 .72** .71** .68** .65** .67** 
การสื่อสารเปาหมาย (COM)  1 .75** .73** .71** .72** 
การจัดการหลักสูตร (CUR)   1 .79** .79** .76** 
การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู (SUP)    1 .82** .77** 
การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู (CLI)     1 .78** 
การตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน (MON)      1 

 
** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 11 พบวา ในแตละดานขององคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการมีความสัมพันธ
ภายในของแตละดานในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน โดยคูที่มีความสัมพันธ
สูงสุด คือ การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูกับการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู (r = .82) คูที่มี
ความสัมพันธรองลงมา คือ การจัดการหลักสูตรกับการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู และการ
จัดการหลักสูตรกับการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู ซึ่งมีคาความสัมพันธเทากัน (r = .79)  
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ตาราง 12  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางองคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการกับการดําเนินงาน 
      ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
      เขต 1  
 

                                   ตัวแปร r P - value 
การกําหนดภารกิจ (MIS) .58** <.001 
การสื่อสารเปาหมาย (COM) .58** <.001 
การจัดการหลักสูตร (CUR) .61** <.001 
การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู (SUP) .52** <.001 
การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู (CLI) .55** <.001 
การตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน (MON) .60** <.001 

 
** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 12 พบวา องคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการในแตละดานมีความสัมพันธกับ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทุกดาน โดยดานที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ การจัดการหลักสูตร (r = .61) รองลงมา คือ 
การตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน (r = .60) การกําหนดภารกิจ การสื่อสารเปาหมาย (r = .58) 
การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู (r = .55) และการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู (r = .52) 
ตามลําดับ 
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 ตอนท่ี 5 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนขององคประกอบของภาวะผูนํา
ทางวิชาการท่ีสามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนขององคประกอบของภาวะผูนําทาง 
วิชาการที่สามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดวยวิธีการ Stepwise ไดผลดังตาราง 14 
 
ตาราง 13  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธขององคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการที่รวมกันพยากรณ 
      การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      มัธยมศึกษา เขต 1 โดยวิธีการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression  
      Analysis) 
 

ตัวแปรพยากรณ b β t P - value 
การกําหนดภารกิจ (MIS) .180 .227 3.884** <.001 
การจัดการหลักสูตร (CUR)       .191 .254 3.817** <.001 
การตรวจสอบความกาวหนา 
ทางการเรียน (MON) 

.197 .257 4.021** <.001 

      R = .664                F = 93.824** 
 = .441            a = 1.837 

 
** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 13 ตัวแปรที่สามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี
จํานวน 3 ตัวแปร คือ การตรวจสอบความกาวทางการเรียน  (MON) (β =  .257)  การจัดการหลักสูตร 
(CUR) (β =  .254)  และการกําหนดภารกิจ (MIS) (β =  .227) โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัว สามารถรวมกัน
พยากรณผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดรอยละ 44.10 และมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทุกตัวแปร แสดงวาตัวแปรพยากรณทั้ง 3 ดาน สามารถรวมกันพยากรณการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได 
 จากผลการวิเคราะหในตาราง 13 ขางตน สามารถนํามาเขียนในรูปของสมการพยากรณได 2 
รูปแบบ ดังนี้ 
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 1)  รูปของสมการคะแนนมาตรฐาน 

    Z


  =    .227(MIS)  + .254 (CUR)  +  .257(MON)  
 

 2)  รูปของสมการคะแนนดิบ 

     Y


    =    1.8370 + 180(MIS)  + .191 (CUR)  +  .197(MON)  
  

 ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยจะขออธิบายจากสมการคะแนนมาตรฐานเปนหลัก โดยสามารถ 
อธิบายไดวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถทํานายไดดวยตัวแปร การ
กําหนดภารกิจ การจัดการหลักสูตร และการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน ซึ่งสามารถอธิบาย
เปนรายตัวแปรเรียงตามขนาดอิทธิพลไดดังนี้ 
 ตัวแปร ดานการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน (MON) (β = .257) อธิบายไดวา การ
ที่ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีการ
ตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียนเพิ่มข้ึนไป 1 หนวย จะทําใหการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดีข้ึน .257หนวย 
แตถาหากมีการยอหยอน โดยมีการลดลงของดานการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียนลดลง 1 
หนวย จะทําใหการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ลดลง .257หนวย เชนกัน 
 ตัวแปร ดานการจัดการหลักสูตร (β = .254) อธิบายไดวา การที่ผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีการจัดการหลักสูตร เพิ่มข้ึน 1 หนวย 
จะทําใหการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ดีข้ึน .254 หนวย แตถาหากมีการยอหยอน โดยมีการลดลงของดานการ
จัดการหลักสูตรลดลง 1 หนวย จะทําใหการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ลดลง .254 หนวย เชนกัน 
 ตัวแปร ดานการกําหนดภารกิจ (β = .227) อธิบายไดวา การที่ผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีการกําหนดภารกิจ เพิ่มข้ึน 1 หนวย 
จะทําใหการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ดีข้ึน .227 หนวย แตถาหากมีการยอหยอน โดยมีการลดลงของดานการ
กําหนดภารกิจ ลดลง 1 หนวย จะทําใหการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ลดลง .227 หนวย เชนกัน 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการที่สามารถพยากรณการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1สรุปไดดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   
 2.  เพื่อศึกษาระดับองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธขององคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   
 4.  เพื่อศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการที่สามารถพยากรณการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการมีความสัมพันธกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 2.  องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการอยางนอย 1 ดาน สามารถพยากรณการดําเนิน 
งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 5,345 คน  
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 กลุมตัวอยาง 
           กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 361คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูป
ของเครจซี และมอรแกน (Krejcie; & Morgan.  1970: 608) และไดมาโดยการสุมแบบหลายข้ันตอน 
(Multistage random Sampling)   
  
 ขอบเขตของเนื้อหา 
          การวิจัยคร้ังนี้เปนการสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยพิจารณาจากข้ันตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 ข้ันตอน คือ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน สวน
การศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่สามารถพยากรณการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนั้นศึกษาใน 6 ดาน คือ การกําหนดภารกิจ 
การสื่อสารเปาหมาย การจัดการหลักสูตร การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู การสงเสริม
บรรยากาศการเรียนรู และการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน 
  
 ขอบเขตดานตัวแปร 
 1. ตัวแปรพยากรณ คือ องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการ แบงออกเปน  6 ดาน 
ไดแก 
  1.1 การกําหนดภารกิจ  
  1.2 การสื่อสารเปาหมาย 
  1.3 การจัดการหลักสูตร  
  1.4 การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู 
  1.5 การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู  
  1.6 การตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน 

 2. ตัวแปรเกณฑ คือ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่ง
ประกอบดวยการดําเนินงาน 3 ข้ันตอน ไดแก 
  2.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  2.3 การประเมินคุณภาพภายใน 
 



 156 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางข้ึน
เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน  3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบ ไดแก เพศ อายุ ระดับวุฒิการศึกษา ระยะเวลาทีป่ฏิบติังาน
ในสถานศึกษาปจจุบัน และประสบการณในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มีการดําเนินการนอยที่สุด มีการดําเนินการใน
ระดับนอย มีการดําเนินการในระดับปานกลาง มีการดําเนินการในระดับมาก มีการดําเนินในระดับมาก
ที่สุด จํานวน 22 ขอ คาความเช่ือมั่นเทากับ .95    
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการ เพื่อประเมินระดับ
องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ทั้ง 6 ดาน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด จํานวน 36 คาความ
เชื่อมั่นเทากับ .97   
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
 1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังผูอํานวยการ
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อติดตอขออนุญาตเก็บขอมูลและขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษานั้น 
 2.  ผูวิจัยนําแบบสอบถาม พรอมหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ไปยังกลุม
ตัวอยางเพื่อตอบแบบสอบถาม จํานวน 361 ชุด ไดรับกลับมา 361 ชุด  
 3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา โดยใชการคํานวณ
การแจกแจงความถี่ และคารอยละ 
 2.  วิเคราะหระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ระดับภาวะผูนําทางวิชาการ โดยหาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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 3.  วิเคราะหระดับองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยหาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 4.  วิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
1 โดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธอยางงาย 
 5.  วิเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการทั้ง 6 องคประกอบ สามารถพยากรณ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 โดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย การศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการที่สามารถพยากรณการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1สรุปผลไดดังนี้ 
 1.  ระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = .58) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยดานที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 
ดานการประเมินคุณภาพภายใน ( X = 4.22, S.D. = .51) รองลงมาคือดานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ( X = 4.13, S.D. = .51) และดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( X = 4.05, 
S.D. = .56) ตามลําดับ 
 2. องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.99, S.D. = .58) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยดานที่มีคะแนนเฉล่ีย
สูงสุด คือ ดานการจัดการหลักสูตร ( X = 4.04, S.D. = .64) รองลงมาคือดานการตรวจสอบ
ความกาวหนาทางการเรียน ( X = 4.03, S.D. = .63) ดานการกําหนดภารกิจ ( X = 4.02, S.D. = .61) 
ดานการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู ( X = 3.97, S.D. = .68) ดานการสื่อสารเปาหมาย ( X = 3.96, 
S.D. = .57) และดานการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู ( X = 3.88, S.D. = .76) ตามลําดับ 
 3. องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการในแตละดานมีความสัมพันธกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุก
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ดาน โดยดานที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ การจัดการหลักสูตร (r = .61) รองลงมา คือ การตรวจสอบ
ความกาวหนาทางการเรียน (r = .60) การกําหนดภารกิจ การสื่อสารเปาหมาย (r = .58) การสงเสริม
บรรยากาศการเรียนรู (r = .55) และการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู (r = .52) ตามลําดับ ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานในขอ 1  
 4.  องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการที่สามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พบวา ตัวแปรที่สามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คือ การตรวจสอบความกาวทางการเรียน (MON) (β = .257 การจัดการหลักสูตร (CUR) (β = .254) 
และการกําหนดภารกิจ (MIS) (β = .227)โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัว สามารถรวมกันพยากรณผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดรอยละ 44.10 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานในขอ 2 
 
อภิปรายผลจากการศึกษา 
 จากการศึกษางานวิจัยสามารถนํามาอภิปรายตามประเด็นสําคัญไดดังนี้  
  1. จากการศึกษาระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบวา ครูมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคะแนน
เฉล่ียสูงสุด คือ ดานการประเมินคุณภาพภายใน รองลงมาคือดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามลําดับ ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากการที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุใหหนวยงานตนสังกัด
และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกนั้น
สงผลใหสถานศึกษาเกิดความตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
เล็งเห็นถึงประโยชนและตองการสรางความมั่นใจใหกับนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสังคม วาเปน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน สงผลใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอยูในระดับมาก สอดคลองกับน้ําออย เดชจุย (2551: 137) ที่ไดศึกษาสภาพการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอสามพราน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2  พบวาระดับสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาแตละข้ันตอน พบวา การเตรียมการ 
การดําเนินการ และการรายงานผล โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเชนกัน และสอดคลองกับ 
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อิทธิรงค ปานะถึก (2549: 104) ที่ศึกษาตัวแปรที่สัมพันธกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาในเขตอําเภอเมืองสระบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 พบวา 
สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ มีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปฏิบัติ
มาก และดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับปฏิบัติมากทุกดาน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  และเมื่อพิจาณาคะแนนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคะแนนเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ สถานศึกษามีการ
จัดระบบสารสนเทศไดเพียงพอตอการนําไปใช รองลงมาคือ สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยเปนปจจุบัน ซึ่งทั้ง 2 ขอ อยูในการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาก
ผลการวิจัยทําใหทราบวา ระบบสารสนเทศในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานยังมีการดําเนินงานอยูในระดับที่
นอยกวาการดําเนินงานในดานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา ทั้งที่ระบบสารสนเทศของสถานศึกษานั้นเปน
ปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึงเปนปจจัยหลักในการเตรียม
เอกสาร หลักฐาน และรองรอย การดําเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งการดําเนินงานระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพนั้นตอง
อาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานนี้โดยตรง แตพบวาสถานศึกษาสวนใหญมีการแตงต้ัง
ครูในสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งแมจะมีความรูความสามารถในดานนี้อยูบาง แตมีภาระงานหลัก
คือการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆภายในสถานศึกษาอีกหลากหลายดาน ดังนั้นการ
เสียสละเวลาเพื่อพัฒนาความรูใหทันตอการเปล่ียนแปลงจึงเปนเร่ืองที่เปนไปไดคอนขางยาก อีกทั้ง
อุปกรณเคร่ืองมือในการดําเนินงานยังมีไมเพียงพอเนื่องจากขาดการสนับสนุนทั้งจากสถานศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัดเทาที่ควร สอดคลองกับรายงานของคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฎร 
ที่ศึกษาเร่ืองระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2546: 24) พบวา ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ งบประมาณไม
เพียงพอในการจัดทําฐานขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา และขาดระบบขอมูลที่มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัยที่สามารถเชื่อมโยงหนวยงานระดับตางๆ ได และสอดคลองกับสริต วิจิตรโชติ (2550: 74) ที่
ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่กาญจนบุรี เขต 1 พบวา สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตรับผิดชอบ ดานการออกแบบและประเมินผลระบบ
สารสนเทศมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เนื่องจากผูมีบทบาทรับผิดชอบขาดการติดตาม สรุปผลเปนระยะอยาง
ตอเนื่อง สม่ําเสมอและเปนปจจุบัน ทั้งนี้เพราะมีบุคลากรนอย ขาดความรู ประสบการณ และไมได
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จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานเอาไว อีกทั้งไมมีคณะทํางานที่ไดรับการแตงต้ังชัดเจนถูกตอง นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน มีประเด็นที่สามารถอภิปรายเพิ่มเติมไดดังนี้ 
  1.1  การประเมินคุณภาพภายใน พบวา ครูมีความคิดเห็นตอการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูในระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษาตาง ๆ ไดเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษา
มาแลวไมตํ่ากวา  2 คร้ัง ไมนับรวมการประเมินจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอ่ืนๆ ที่ไดมีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง ทําใหบุคลากรภายในสถานศึกษามีความรู ความเขาใจ และทักษะในการ
ดําเนินงานดานการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาเปนอยางดี ทั้งทางดานการศึกษาเงื่อนไขใน
การประเมิน การเตรียมความพรอมแกบุคลากร การจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานรองรอย สอดคลอง
กับอิทธิรงค ปานะถึก (2549: 104) ที่พบวา สถานศึกษาไดดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาอยูในระดับปฏิบัติมากที่สุด เนื่องจาก สถานศึกษาตาง ๆ มี
ประสบการณในการรับการประเมินจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอ่ืนๆ อยางตอเนื่อง ทําใหมี
ความรูความเขาใจหลักการประเมิน มีการวางแผนเตรียมความพรอมดานบุคลากร และหลักฐาน
เอกสารที่เกี่ยวของ 
  1.2  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวา ครูมีความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยูในระดับมาก เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการเตรียม
ความพรอมสําหรับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในสวนการแตงต้ังผูรับผิดชอบ การ
ประชุมวางแผน ชี้แจงความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของ การกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดระบบ
สารสนเทศใหเปนหมวดหมู เพียงพอตอการนําไปใช และมีความทันสมัยเปนปจจุบัน โดยส่ิงเหลานี้
จะตองดําเนินการควบคูไปกับการสรางความตระหนักใหเกิดแกบุคลากร ซึ่งการดําเนินงานในข้ันตอนนี้
เปนเร่ืองที่ทุกสถานศึกษาจะตองปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และเพื่อจัดเตรียมขอมูลสําหรับการวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษาและเชื่อมโยงไปสูการ
บริหารจัดการสถานศึกษาในดานอ่ืนๆ จึงสงผลใหมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
จันทนิภา ดวงวิไล (2545: บทคัดยอ) ที่ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามีความเห็นวา โรงเรียนมีการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ โชติกา 
วรรณบุรี (2547: 87) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามความคิดเห็นของผูบริหาร และอาจารยดานพัฒนาระบบและ
กลไกในการควบคุมคุณภาพ พบวา ผูบริหารและอาจารยมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดวยเหตุผลที่เกิด
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จากการนี้บุคลากรมีความเห็นวา การพัฒนาระบบและกลไกในควบคุมคุณภาพเปนหนาที่ที่ทุกคน
จะตองรับผิดชอบรวมกัน  
  1.3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบวา ครูมีความคิดเห็นตอการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับดานอ่ืนๆ แลวพบวามี
คาคะแนนนอยที่สุดใน 3 ดาน ทั้งนี้เนื่องจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการ
ควบคุม กํากับ ติดตามการดําเนินงานตางๆ ของสถานศึกษา ทั้งในระหวางการดําเนินงานและหลังการ
ดําเนินงาน เพื่อใหทราบความกาวหนาในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยมีบุคลากรภายใน
สถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัดเปนผูดําเนินการ มีการสรุปผลการติดตามตรวจสอบเปนรูปเลม 
พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเผยแพรรายงานดังกลาวไปสูผูมีสวน
เกี่ยวของ แตเนื่องจากข้ันตอนนี้อาจดําเนินการเฉพาะกลุมบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบงานดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรงเทานั้น สงผลใหบุคลากรกลุมอ่ืนๆ มีการรับรูข้ันตอนของการ
ปฏิบัติงานในสวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพมีไมเทากัน สอดคลองกับจันทนิภา ดวงวิไล (2545: 
บทคัดยอ) ที่ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต 
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
มีความเห็นวา โรงเรียนมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในดานการประเมิน และรับรอง
คุณภาพการศึกษา อยูในระดับมากเชนเดียวกัน แตแตกตางจากการศึกษาของจอมพล ดลเสมอ 
(2547: บทคัดยอ) ที่ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร พบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา ดานการตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง  
 2.  การศึกษาระดับขององคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยดานที่มีคาคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 
ดานการจัดการหลักสูตร รองลงมาคือดานการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน ดานการกําหนด
ภารกิจ ดานการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู ดานการสื่อสารเปาหมาย และดานการนิเทศติดตามการ
ปฏิบัติงานของครู ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากในการศึกษายุคปจจุบันการแขงขันทางดานวิชาการ
ระหวางสถานศึกษาเปนไปอยางเขมขน การสรางความมั่นใจใหกับผูปกครองวาสถานศึกษามีการจัด
การศึกษาที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ ที่สามารถสรางภาพลักษณและปรากฏใหเห็นไดอยางเดนชัด
คือ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติ และผลการเขาศึกษาตอระดับ
มหาวิทยาลัย ทําใหสถานศึกษาสวนใหญมุงเนนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางเรงดวน อีก
ทั้งผูบริหารสถานศึกษาในอดีตถูกมองวาใหความสําคัญกับการบริหารวิชาการนอยกวาการบริหาร
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จัดการสถานศึกษาทางดานอ่ืน จึงจําเปนตองพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของตนเองใหเพิ่มสูงข้ึน ทั้ง
ในการอบรม สัมมนา และการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนไป เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการบริหารงาน
วิชาการในการนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนโดยตรง ซึ่ง
สอดคลองกับดุสิต เหมือนบุดดี (2549: 88) ที่ศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนที่มีตอความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดหนองคาย พบวา ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญเคยเปนผูที่มีประสบการณดานการเรียนการสอน
มาแลวหลายปกอนที่จะเขาสูตําแหนงโดยการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก จึงเปนผูมีความชํานาญดาน
การจัดการเรียนการสอน และเม่ือไดรับการแตงต้ังเปนผูบริหารโรงเรียนแลว ยังเขารับการฝกอบรม
พัฒนาดานการบริหารงานโรงเรียน รวมทั้งงานดานวิชาการซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา 
และในการปฏิบัติงานตําแหนงผูบริหารโรงเรียนตองใชความสามารถในการบริหารงานวิชาการ
ตลอดเวลา ผูบริหารโรงเรียนจึงจําเปนตองมีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีดานการ
บริหารและการเรียนการสอน และเขารับการอบรมสัมมนาเปนประจํา สม่ําเสมอ มีการไปศึกษาดูงาน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงและดีเดนทางดานวิชาการ และบางทานอาจจะศึกษาตอในสถาบันการศึกษา 
ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญจึงมีความเอาใจใสและพัฒนาทางดานการบริหารและดานวิชาการอยาง
จริงจัง และสอดคลองกับงานวิจัยของวิรุฬหจิต ใบลี (2548: 74-75) ที่ศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1-2 โดยศึกษาใน 5 ดาน 
คือ ดานมุมมองและแนวโนมการเปล่ียนแปลงดานหลักสูตร ดานการประเมินผลนักเรียน ดานการจัด
โครงการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ดานการประเมินผลการสอนของครู และดานการวางแผน
เพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ พบวา โดยภาพรวมผูบริหารมีภาวะผูนําทางดานวิชาการอยูในระดับ
มาก และทุกดานมีระดับภาวะผูนําทางวิชาการอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของนาวา 
สุขรมย (2550: 64) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 
พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา โดย
ภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญมีภาวะผูนําทาง
วิชาการอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปราย
เพิ่มเติมได ดังนี้ 

 2.1  ดานการจัดการหลักสูตร ดานการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน และดาน
การกําหนดภารกิจ พบวา ทั้ง 3 ดาน เปนองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการทีม่คีะแนนเฉล่ียสูงสุด 
3 อันดับแรก ทั้งนี้อาจเปนเพราะทั้ง 3 ดาน เปนการดําเนินงานหลักของการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา ที่ผูบริหารสถานศึกษาตองดําเนินการใหเกิดข้ึนจึงจะนํามาซ่ึงการขับเคลื่อนสถานศึกษา
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ในสวนอ่ืนๆ ตอไป โดยเร่ิมตนจากการกําหนดภารกิจ ซึ่งถือเปนจุดต้ังตนของการบริหารสถานศึกษาทั้ง
ระบบ เนื่องจากในสวนนี้มีการกําหนดเปาหมายของสถานศึกษา การวางแผนการดําเนินงาน และการ
กําหนดพันธกิจที่ตองประสานและตอเนื่องกันอยางเปนระบบ ในขณะที่การจัดการหลักสูตร ซึ่งถือเปน
หัวใจสําคัญของสถานศึกษาก็ตองดําเนินการใหสอดคลองกับเจตนารมณของการจัดการศึกษา และ
นโยบายทางการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนตองหลอมรวมความตองการของชุมชนและ
สังคม ควบคูไปพรอมกันเพื่อนําพาไปสูเปาหมายที่สถานศึกษาไดกําหนดไว ทั้งนี้หากสถานศึกษาและ
ผูบริหารสถานศึกษาตองการทราบผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึน ก็จําเปนตองมีการตรวจสอบความ 
กาวหนาทางการเรียนเพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงแกไขตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของวิไล ออก
กิจวัตร (2549: 91) ทีศ่ึกษาพฤติกรรมผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร พบวา ดานการตรวจสอบ
ความกาวหนาของนักเรียนสงผลตอการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร และ ดานกิจกรรมการเรียนรูดานการประเมินผลการเรียนรู ทั้งนี้อาจเปนเพราะ 
การจัดการดานการเรียนการสอนจัดไดวาเปนภารกิจสําคัญซึ่งผูบริหารโรงเรียนมีการดําเนินการอยางมี
เปาหมาย ผูบริหารที่มคีวามรูความเขาใจในทักษะความสามารถและรูจักใชวิจารณญาณอยางรอบคอบ
ในการจัดการดานการเรียนการสอนมีวิสัยทัศนแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการจน
เปนที่ยอมรับของครูอาจารยซึ่งประกอบดวย การประเมินผล การประสานงานดานการใชหลักสูตร และ
การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของมณฑา วิญญโสภิต (2547: 
175-181) ที่ศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร 11 ดาน พบวา ดานการประสานการใชหลักสูตร ดานการนิเทศ ดานการประเมินการ
สอนของครู และดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพครู อยูในระดับมาก 
  2.2 ดานการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู ดานการสื่อสารเปาหมาย และดานการนิเทศ
ติดตามการปฏิบัติงานของครู เปนองคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่มี
คะแนนเฉล่ียตํ่าเปน 3 ลําดับสุดทาย เมื่อพิจารณาทั้ง 3 ดานในภาพรวมจะพบวา การสงเสริม
บรรยากาศการเรียนรู การส่ือสารเปาหมาย และการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูนั้น เปนการ
ดําเนินงานวิชาการในสวนเสริมคุณภาพการศึกษา เนื่องจากแตละสถานศึกษาใหความสําคัญใน
ประเด็นดังกลาวไมเทากัน อีกทั้งยังข้ึนอยูกับการใหความสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา สภาพบริบท 
ความพรอมของแตละสถานศึกษา และทัศนคติของครูในสถานศึกษานั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับคะแนน
เฉล่ียรายขอจากแบบสอบถาม โดยขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหครูใหมมีพี่
เล้ียงชวยงาน รองมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาใชชองทางการศึกษาที่มีความหลากหลาย ผูบริหาร
สถานศึกษาใหการนิเทศแกครูเพื่อนําไปใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารสถานศึกษา
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เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูมีสวนเกี่ยวของ ตามลําดับ ซึ่งประเด็นดังกลาวเปนสวนประกอบ
ขององคประกอบหลักดานการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู ดานการส่ือสารเปาหมาย และดาน
การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู ทั้งส้ิน สอดคลองกับงานวิจัยของบุญเลิศ ชัยเดช (2548: 98) ที่ได
ศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีตอการปฏิบัติงานการนิเทศภายในโรงเรียนของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
และเม่ือพิจารณาเปนรายข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันที่ 1 การวางแผนการนิเทศ ข้ันที่ 2 การเตรียมการ
นิเทศ ข้ันที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ ข้ันที่ 4 การสรางขวัญกําลังใจ และ ข้ันที่ 5 การประเมินผลการนิเทศ 
มีการปฏิบัติในระดับปานกลางทุกข้ันตอน และสอดคลองกับงานวิจัยของน้ําฝน รักษากลาง (2553: 
74) ที่วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานผูเรียน ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ในเขตรับผิดชอบ มีรายการปฏิบัติอยูในระดับตางๆ ตามลําดับดังนี้ รายการที่มีการปฏิบัติอยูในระดับ
มากที่สุด คือ ภาวะผูนําทางวิชาการดานการบริหารจัดการ สําหรับรายการที่มีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก คือภาวะผูนําทางวิชาการดานความสามารถ ดานการวางแผน และดานการสงเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการ สวนภาวะผูนําทางวิชาการดานการนิเทศคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  
  2.3  ดานการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู เปนองคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุดทั้งในสวนรายดาน และรายขอ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการ
มีทัศนคติทางลบเกี่ยวกับการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู โดยพบวามีครูจํานวนมากเขาใจวา
การนิเทศการศึกษาคือการจับผิด การสรางความยุงยากในการทํางาน และเพิ่มภาระงานใหมากข้ึน 
รวมถึงการไมยอมรับผลการนิเทศของผูนิเทศการศึกษา สงผลใหครูไมนําคําแนะนําที่ไดรับไปใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และการที่ผูบริหารสถานศึกษาไมปฏิบัติการ
นิเทศอยางจริงจังและสมํ่าเสมอ สงผลใหการนิเทศการปฏิบัติงานของครูมีคะแนนเฉล่ียตํ่าที่สุดทั้งราย
ดานและรายขอ และอีกประเด็นหนึ่งที่ควรพิจารณาคือการมอบหมายหนาที่ดานการนิเทศการศึกษาให
รองผูบริหารฝายวิชาการ และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู เปนผูดําเนินการแทน ทําใหบุคลากรภายใน
สถานศึกษาไมมีโอกาสไดรับรูถึงบทบาทและการดําเนินการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษาโดยตรง 
สอดคลองกับงานวิจัยของบุญเลิศ ชัยเดช (2548: 98) ที่ไดศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่มีตอการ ปฏิบัติงานการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครนายก พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายข้ันตอน 
ซึ่งประกอบดวย ข้ันที่ 1 การวางแผนการนิเทศ ข้ันที่ 2 การเตรียมการนิเทศ ข้ันที่ 3 การปฏิบติัการนเิทศ 
ข้ันที่ 4 การสรางขวัญกําลังใจ และ ข้ันที่ 5 การประเมินผลการนิเทศ พบวา มีการปฏิบัติในระดับปาน
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กลางทุกข้ันตอน และสอดคลองกับงานวิจัยของเกรียงศักด์ิ เรืองแสง (2550: 108) ที่ไดศึกษาระดับ
ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี พบวา ระดับปญหาการ
นิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีทั้ง 5 ข้ันตอน คือ การศึกษาสภาพ
ปจจุบัน ปญหาและความตองการ การวางแผนการนิเทศ การสรางส่ือและเคร่ืองมือการนิเทศ การ
ปฏิบัติการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
  3. การศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการมีความสัมพันธทางบวกกับการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุก
ดาน เปนไปตามสมมติฐานในขอ 1 โดยองคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการที่มีความสัมพันธกับการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสูงสุด คือ การจัดการหลักสูตร รองลงมา คือ 
การตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน การกําหนดภารกิจ การส่ือสารเปาหมาย การสงเสริม
บรรยากาศการเรียนรู และการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู ทั้งนี้เนื่องจากองคประกอบภาวะ
ผูนําทางวิชาการทั้ง 6 ดาน เปนสวนชวยสงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาประสบความสําเร็จ ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําทางวิชาการยอมมีความรู ทักษะ และ
ความสามารถในวางแผน ดําเนินการ และตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
โดยเฉพาะดานงานวิชาการ ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษาที่จะสะทอนผลลัพธการดําเนินงาน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเห็นเปนรูปธรรม โดยผานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 
สถานศึกษาที่สามารถพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดดี ยอมสรางความเชื่อมั่นใหเกิด
แกนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน และหากสถานศึกษาไดมีการบริหารวิชาการที่โดดเดนยอมสงผลให
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนไปอยางราบร่ืน เพราะการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเปนการสรางมาตรฐาน และแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษาใหมุง
ไปสูคุณภาพ อันจะสงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนส่ิงที่ตอง
ประสานสอดรับกันไปอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพื่อมุงไปสูการพัฒนาสถานศึกษาอยางยั่งยืน 
สอดคลองกับผลการวิจัยของดุสิต เหมือนบุดดี (2549: 97- 98) ที่ศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดหนองคาย พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก ความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมดานผูเรียน
และดานผูบริหารอยูในระดับดี สวนดานครูอยูในระดับพอใช และภาวะผูนําทางวิชาการดานหลักสูตร
และการนําหลักสูตรไปใช กับความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมดานครู
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญมีความสัมพันธกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับผลการวิจัยของน้ําฝน รักษากลาง (2553: 75) 
ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดาน
ผูเรียน ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และ
เขต 2 พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการทั้ง 5 ดานรวมกันมีผลตอการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 
ดานผูเรียน ซึ่งสามารถอธิบายผลการประเมินคุณภาพภายนอก ไดประมาณรอยละ 87.3 โดยตัวแปร
ภาวะผูนําทางวิชาการดานการบริหารจัดการมีอิทธิพลตอผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 
ดานผูเรียนมากที่สุด นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีประเด็นที่นํามาอภิปรายเพิ่มเติมได ดังนี้ 
  3.1 ดานการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เปนองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาที่มี
ความสัมพันธกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสูงที่สุด จากทั้ง 6 ดาน เนื่องจาก
หลักสูตรสถานศึกษา ถือเปนตัวกลางสําคัญในการขับเคลื่อนเปาหมายของสถานศึกษาในการพัฒนา
นักเรียนในดานตางๆ โดยผานมวลประสบการณตางๆ ที่สถานศึกษาจัดให ทั้งนี้หลักสูตรสถานศึกษา
ยังเช่ือมโยงไปสูการดําเนินงานในสวนตางๆ ของสถานศึกษา เพื่อใหทิศทางการดําเนินงานเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันและสอดคลองตอเนื่องกันอยางเปนระบบ แมแตการประเมินภายในสถานศึกษาตาม
ข้ันตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาถือเปนประเด็นหลักที่
จะนําไปสูการตรวจสอบความกาวหนาทางการบริหารจัดการศึกษาวาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพียงใด สอดคลองกับดุสิต เหมือนบุดดี (2549: 87) พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 
และเมื่อพิจารณาระดับการจัดการศึกษา พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายดานทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช  
  เมื่อพิจารณาความสัมพันธภายในองคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการแตละดาน พบวา 
ดานการจัดการหลักสูตรมีความสัมพันธสูงสุดกับดานการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูและดาน
การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู เนื่องจากการบริหารจัดการหลักสูตรใหประสบความสําเร็จ เคร่ืองมือ
หรือวิธีการที่จะชวยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไดโดยตรงคือ การนิเทศติดตามการ
ปฏิบัติงานของครู เนื่องจากการนิเทศเปนการชวยเหลือครู ทั้งในดานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
การกระตุนการทํางานอยางเปนระบบ การปลูกฝงใหครูพัฒนาการทํางานอยางยั่งยืน และสรางมิตร
ไมตรีและสัมพันธที่ดีกับครู ซึ่งการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูไมเพียงแตชวยใหครูทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพเทานั้น หากแตยังสามารถชวยเพิ่มความรู ความเขาใจ ในการพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองและเปนไปตามความตองการของหลักสูตรอีกดวย ซึ่งจะสงผล
โดยตรงตอผูคุณภาพของผูเรียนและสถานศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของฮอลลิงเจอร และเมอรฟ 
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(Hallinger; & Murphy.  1985: 222) ที่ใหแนวคิดวาการนิเทศและการประเมินผลดานการสอนนั้น เปน
เร่ืองที่ผูบริหารจะตองทํางานรวมกับครูในเร่ืองเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน การนิเทศของผูบริหาร
จะตองมั่นใจไดวาเปาหมายของโรงเรียนไดถูกถายทอดไปสูการปฏิบัติในหองเรียน ซึ่งรวมถึงการ
ประสานเปาหมายของโรงเรียนกับจุดประสงคของการเรียนในหองเรียน ใหการสนับสนุนดานการสอน
ใหตรงตามจุดประสงค ควบคุมการสอนในหองเรียน โดยการเยี่ยมอยางไมเปนทางการ การใหผล
ยอนกลับกับครูทั้งทางดานการนิเทศ และการประเมินผล โดยมีจุดประสงคที่จะทําใหเปนรูปธรรมและ
ใหครูเปนผูนําวิธีสอนท่ีเฉพาะเจาะจงไปปฏิบัติได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉรา จินดาพงษ 
(2547: 78) ที่ศึกษากระบวนการนิเทศที่สงผลตอการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารอง
และโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เขตตรวจราชการที่ 4 
พบวา กระบวนการนิเทศโดยภาพรวมสงผลตอการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและ
โรงเรียนเครือขาย ซึ่งเมื่อแยกพิจารณากระบวนการนิเทศแตละองคประกอบ พบวา ดานการ
อํานวยการและดานการประเมินสภาพปญหา สงผลตอการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํา
รองและโรงเรียนเครือขายมากที่สุด สวนในดานการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู เปนเร่ืองของการ
เสริมคุณภาพทางการศึกษาที่สําคัญไมนอยไปกวาการติดตามการปฏิบัติงานของครู เนื่องจากการ
สงเสริมบรรยากาศการเรียนรูเปนการดําเนินงานของสถานศึกษาที่จะเพ่ิมเติมความรูนอกหองเรียนแก
ผูเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งทางดานสติปญญา รางกาย และจิตใจ ใหเปนคนที่สมบูรณ ซึ่งสอดคลอง
กับความมุงหมายของหลักสูตรที่จะพัฒนาใหผูเรียนเปนคนที่เกง ดี และมีความสุข ทั้งนี้ผูบริหารศึกษา
ที่มีภาวะผูนําทางวิชาการควรที่จะสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูภายในสถานศึกษาใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน กับบริบทของสถานศึกษา โดยไมขัดตอหลักสูตร ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษาตองคํานึงถึง
เปาหมายของหลักสูตรเปนสําคัญ เพื่อใหการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูเปนไปในทิศทางเดียวกับ
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหเหมาะสมตอการเรียนรูของผูเรียนและความพรอมและชวยใหการบริหาร
จัดการหลักสูตรประสบความสําเร็จไดโดยงาย สอดคลองทิศนา แขมมณี (2546: 8-9) ที่กลาวไววา 
ผูสอนจะจัดกระบวนการเรียนรูที่ดีไดนั้น ตองอาศัยความรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูและเนื่องจาก 
กระบวนการเรียนรูมีหลากหลายทั้งในลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะ กระบวนการสอนก็
เชนเดียวกันที่มีทั้งลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะเร่ือง ในการจัดกระบวนการสอน นอกจากตอง
คํานึงถึงกระบวนการเรียนรูแลว ผูสอนยังตองคํานึงถึงองคประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก 
เชน คํานึงถึงสภาพผูเรียนเนื้อหา สาระ สภาพแวดลอมและยังตองอาศัยรูปแบบการสอนที่หลากหลาย
อีกดวย ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจในการจัดกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลายเพื่อสามารถบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน และสรางบรรยากาศใหสอดคลองกบัการเรียนการ
สอนแตละรูปแบบ ครูไมสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายได โดยปราศจากความ
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เขาใจอยางลึกซึ้งและการสนับสนุนอยางจริงจังของผูบริหารโรงเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ
วิไล ออกกิจวัตร (2549: 87) ที่ศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอการ
บริหารกิจกรรมผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร พบวาพฤติกรรม
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารดานการจัดใหมีส่ิงสงเสริมสภาพการเรียนรูสงผลตอการบริหารกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ดานความสอดคลองของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับหลักสูตรสถานศึกษาและดานการประเมินผลการเรียนรู  
   3.2 ดานการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู เปนองคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาที่มีความสัมพันธกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
นอยที่สุด ใน 6 ดาน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่พบวาดานการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูมี
คะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุดขององคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการ อาจเนื่องจากทัศนคติทางลบเก่ียวกับการ
นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู ที่มีครูจํานวนมากเขาใจวาการนิเทศการศึกษาคือการจับผิด การ
มอบหมายหนาที่ดานการนิเทศการศึกษาใหรองผูบริหารฝายวิชาการ และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
เปนผูดําเนินการแทนผูบริหารสถานศึกษา ทําใหบุคลากรภายในสถานศึกษาไมมีโอกาสไดรับรูถึง
บทบาทการนิเทศการปฏิบัติงานของครูของผูบริหารสถานศึกษาเทาที่ควร ดังที่ไดกลาวไปแลวนั้น แต
เม่ือพิจารณาความสัมพันธภายในองคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการ พบวา การนิเทศการปฏิบัติงาน
ของครู มีความสัมพันธสูงกับการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู รองลงมาคือ การจัดการหลักสูตร  และ
การตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน ตามลําดับ เนื่องจากการนิเทศการปฏิบัติงานของครูเปนการ
ดําเนินการของสถานศึกษาในการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงานของครูวามีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเพียงใด และชวยใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะแกครู ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางราบร่ืน 
และการปฏิบัติหนาที่ของครูที่ราบร่ืนนี้เอง เปนที่มาของการสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการเรียนรู ซึ่งเปน
สวนเสริมใหการนิเทศการปฏิบัติงานของครูประสบความสําเร็จ เพราะเมื่อครูประสบปญหาตองการ
ความชวยเหลือ ผูบริหารสถานศึกษานอกจากจะตองเปนผูใหคําแนะนําและขจัดอุปสรรคตางๆ แลว 
ตองอํานวยความสะดวกในแกครูในการปฏิบัติงาน เสริมแรงโดยการใหกําลังใจเม่ือพบปญหาและ
อุปสรรค สรางความผูกพันและเช่ือมั่นในสถานศึกษาที่จะเปนแรงผลักดันใหครูทุมเทกําลังกายและ
กําลังใจใหกับสถานศึกษาอยางเต็มกําลังความสามารถ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงควรให
ความสําคัญและบริหารจัดการใหมีการนิเทศการปฏิบัติงานของครูควบคูไปกับการสงเสริมบรรยากาศ
การเรียนรูอยูเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของมณฑา วิญญโสภิต (2547: 181) พบวา ครูมีการรับรู
พฤติกรรมภาวะผูนําดานวิชาการ ดานการจัดส่ิงจูงใจใหกับครูในภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ผูบริหารกลาวยกยองชมเชยครูที่มีผลงานดีเดนอยางเปนทางการ เชน ในที่ประชุมครู 
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จุลสาร หรือบันทึกภายในของโรงเรียน และผูบริหารประกาศถึงความรับผิดชอบของตนในการ
สนับสนุนใหครูคิดและทําส่ิงใหม ๆ ที่อาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอน รองลงมาผูบริหารมี
พฤติกรรมกระตุนครูที่มีผลงานยังไมเปนไปตามเกณฑ ใหพยายามพัฒนาตนเอง และในขอที่ครูมีการ
รับรูวาผูบริหารมีการปฏิบัตินอยโดยมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดไดแก ผูบริหารจัดพิธีมอบรางวัลใหกับครูผูมี
ผลงานดีเดนโดยใหนักเรียน ครู ผูปกครอง ผูบังคับบัญชา คณะกรรมการสถานศึกษารวมเปนเกียรติใน
ระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณ แสงพลสิทธิ์ (2554: 32) ที่ศึกษาความ
ตองการการนิเทศการสอนของครูเครือขายโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม พบวา ความตองการการ
นิเทศการสอนของครูเครือขาย อยูในระดับมาก โดยรายการท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3 อันดับแรก ไดแก ครู
ตองการใหไดรับขวัญ กําลังใจ และจัดสวัสดิการใหบุคลากรในโรงเรียน ครูตองการใหมีการจัดมอบ
รางวัลแกครูที่มีผลงานดีเดนในแตละกลุมสาระการเรียนรู เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติและเปนขวัญ 
กําลังใจ และครูตองการไดรับคําแนะนําชวยเหลือในการวางแผนการนิเทศการสอนอยางเปนระบบ  
  ในดานความสัมพันธของการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูกับการจัดการหลักสูตร
นั้นอาจกลาวไดวา การจัดการหลักสูตรเปรียบเสมือนตัวบงช้ีในการนิเทศการปฏิบัติงานของครู เพราะ
การจัดการนิเทศใหแกครูก็เพื่อใหครูนําขอเสนอแนะ และคําแนะนําตางๆ ไปใชในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีระบบ สอดคลองกับเปาหมาย
ของหลักสูตรและของสถานศึกษา ในการนิเทศการศึกษาประเด็กหลักๆที่ จําเปนจะตองตรวจสอบคือ 
ครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับหลักสูตรเพียงใด ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรหรือไม ดังนั้นการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและการจัดการ
หลักสูตรจึงเปนสองส่ิงที่ตองประสานสอดคลองกันไปอยางเปนระบบ สอดคลองกับงานวิจัยของมนู 
อาลี (2551: 86) ที่ไดศึกษาความตองการการนิเทศการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครู
โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 พบวา ครูโรงเรียนเอกชนในเขต
รับผิดชอบ มีความตองการการนิเทศการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การนิเทศดานการวาง
แผนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ครูโรงเรียนเอกชน มีความตองการ
นิเทศการเรียนการสอนอยูในระดับมากทุกขอโดยขอที่มีความตองการสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การ
กําหนดจุดประสงคที่สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค ตามความสามารถความถนัดและความ
สนใจของผูเรียน การวางแผนการใชวิธีสอนรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย การทํา
แผนจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่มีองคประกอบตางๆ ครบถวนและสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู การกําหนดจุดประสงคที่สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมในการทํางาน และหลักการจัดลําดับ
ความยากงายของเนื้อหาตามความเหมาะสมของผูเรียน ตามลําดับ 
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  ในดานความสัมพันธของการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูกับการตรวจสอบ
ความกาวหนาทางการเรียนนั้น พบวา การตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียนเขามามีบทบาท
สําคัญในการทําใหครูและผูบริหารสถานศึกษาทราบวา การปฏิบัติงานของครูประสบความสําเร็จ
ตามที่ไดต้ังเปาหมายไวหรือไม ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่
ตองการมากนอยเพียงใด เพื่อนําผลดังกลาวมาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ให
สามารถพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณ แสงพลสิทธิ์ (2554: 
33) พบวา ความตองการการนิเทศการสอนของครูเครือขาย โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ดานการ
วัดประเมินผลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ความตองการการนิเทศการสอนของครู
เครือขายอยูในระดับมากทุกขอ โดยรายการที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก  ไดแก  ครูตองการจัดเก็บ
ขอมูลการวัดและประเมินผลอยางมีระบบและตรวจสอบได ครูตองการนําผลจากการวัดประเมินผล
การเรียนรูของนักเรียนไปปรับปรุงเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในโอกาสตอไป และครู
ตองการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับมนู อาลี (2551: 87) 
ที่ศึกษาความตองการการนิเทศการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครูโรงเรียนเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 พบวา ครูโรงเรียนเอกชนในเขตรับผิดชอบ มีความตองการ
การนิเทศการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การนิเทศดานการวางแผนการสอน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ครูโรงเรียนเอกชน มีความตองการนิเทศการเรียนการสอนอยูใน
ระดับมากทุกขอโดยขอที่มีความตองการสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การกําหนดจุดประสงคที่สงเสริมให
ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค ตามความสามารถความถนัดและความสนใจของผูเรียน การวางแผนการ
ใชวิธีสอนรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย การทําแผนจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญที่มีองคประกอบตางๆ ครบถวนและสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู การกําหนด
จุดประสงคที่สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมในการทํางาน และหลักการจัดลําดับความยากงายของเนือ้หา
ตามความเหมาะสมของผูเรียน ตามลําดับ 
  4. การศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการที่สามารถพยากรณการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
สามารถจําแนกออกไดเปน 2 กลุมคือ กลุมที่มีความสัมพันธและสามารถพยากรณการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นได และกลุมที่มีความสัมพันธแตไมสามารถพยากรณการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นได จึงนํามาอภิปรายเพิ่มเติมได ดังนี้ 
   4.1 องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการที่มีความสัมพันธและสามารถพยากรณการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เรียงลําดับตามสัมประสิทธิ์การทํานาย ไดแก 
การตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน การจัดการหลักสูตร และการกําหนดภารกิจ โดยตัวแปรทัง้ 3 
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ดาน สามารถรวมกันพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใสถานศึกษาไดรอยละ 44.10  ทั้งนี้
อาจเนื่องจากตัวแปรทั้ง  3 ดาน เปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ทุกสถานศึกษาตองปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ เปนองคประกอบของการบริหารจัดการสถานศึกษาเร่ืองตนๆ ที่การประเมินคุณภาพ
การศึกษาจะตองใหความสนใจและตองการเห็นหลักฐาน รองรอย และความพยายามในการดําเนินการ
ของโรงเรียน ตัวแปรทั้ง  3 ดาน จะชวยใหการขับเคลื่อนสถานศึกษาไปอยางตอเนื่องและเปนระบบ โดย
เร่ิมจากการจัดการหลักสูตรแกนกลางข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา ใหประสานสอดคลองไปกับ
การบริหารจัดการสถานศึกษาในภาพรวม โดยหลอมรวมเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานของ
หลักสูตรไปสูการกําหนดภารกิจของสถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายระยะส้ัน
และระยะยาว วางแผนพัฒนาสถานศึกษา และจัดสรรหนาที่ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาไดโดย
ไมขัดแยงกับหลักสูตรเพื่อนําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามความมุงหวังของหลักสูตร ทั้งนี้การจะ
ทราบวาสถานศึกษาประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการ การวางแผน และการดําเนินงานของ
สถานศึกษามากนอยเพียงใดนั้น การติดตามตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียนรูเปนส่ิงจําเปนที่
จะตองปฏิบัติ เนื่องจากจะชวยสะทอนผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาโดยผานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประกันคุณภาพการศึกษา
รอบสาม ที่มุงเนนการประเมินผลลัพธของสถานศึกษาผานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
สถานศึกษาตองรวบรวมสารสนเทศยอนหลัง  3 ป เพื่อใหผูประเมินไดเห็นพัฒนาการความกาวหนา
ทางการเรียนของผูเรียน และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา สอดคลองกับ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2554: 1) ที่กลาววา ในปจจุบันสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. จะเขาประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(พ.ศ.2554-2558) ซึ่งเปนการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจาก
ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของสถานศึกษามากกวากระบวนการดําเนินงาน โดยการดําเนินงาน
ดังกลาวจะตองอยูบนฐานของการคํานึงถึงความแตกตางในแตละสถาบัน และสอดคลองกับอิทธิรงค 
ปานะถึก (2549: 27) ที่ใหแนวคิดดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาวา เปนกระบวนการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา ที่มีแผนงาน กิจกรรม การประเมินผล 
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพที่เปนระบบสะทอนถึงความมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องตลอดเวลา เปนการประเมินตนเองจากภายในสถานศึกษาโดย
บุคลากรในสถานศึกษานั้น หรือหนวยงานตนสังกัด 
    4.2  องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการที่มีความสัมพันธแตไมสามารถพยากรณการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดแก การสื่อสารเปาหมาย การติดตามการ
ปฏิบัติงานของครู และการสงเสริมการเรียนรู ซึ่งผลที่เกิดข้ึนในลักษณะดังกลาวนี้อาจเนื่องจาก ตัวแปร
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ทั้ง 3 ดาน เปนตัวแปรที่ผูบริหารสถานศึกษาอาจจะละเลยในการปฏิบัติในสวนการเสริมคุณภาพทั้ง 3 
ตัวนี้ หากแตผลในดานความสัมพันธภายในองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการแสดงใหเห็นวา 
การส่ือสารเปาหมาย การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานครู และการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู ลวน
แลวแตมีความสัมพันธทางบวกกับการกําหนดภารกิจ การจัดการหลักสูตร และการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาทางการเรียนในระดับมาก จึงเปนส่ิงที่นาสังเกตวาหากสถานศึกษามีการดําเนินงานหรือ
สงเสริมคุณภาพทั้ง  3 ดาน ใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการสถานศึกษาและเปนภาระงานหลักที่
สถานศึกษาจะดําเนินงาน นาที่จะชวยใหการดําเนินงานของสถานศึกษาประสบความสําเร็จ และผาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอยางราบร่ืน สอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553: 50) ที่กลาววา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษานอกจากจะเปนการพัฒนาสถานศึกษาโดยตรงแลวผลการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในยังใชหลักฐานยืนยันคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อเตรียมพรอมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ฉะนั้น สถานศึกษาตองมี
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่องที่เนนคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ
เพื่อสะทอนถึงผลการจัดการศึกษาแตละระดับ ผลการบริหารจัดการศึกษา ผลการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและผลจากการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาซึ่งผลการ
ดําเนินงานทั้ง 4 ดานดังกลาวเปนมาตรฐานที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ใชในการประเมินคุณภาพภายนอก (ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 3 ขอ 38) “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” 
จะเปนตัวเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากับการประเมินคุณภาพภายนอก  
  ดวยเหตุนี้สถานศึกษาจึงจําเปนตองมีมาตรฐานการศึกษาที่มีความครอบคลุม ชัดเจนและ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวของทุกระดับตามความคาดหวังในอนาคตสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และจะตองมีขอมูลสารสนเทศที่สะทอนใหเห็นคุณภาพของการจัดการศึกษาท่ี
แทจริงดวย  
 
ขอเสนอแนะ 
  1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 จากผลการศึกษา พบวา องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการสามารถพยากรณ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได จึงควรพัฒนาภาวะผูทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะในดานการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน การจัดการหลักสูตร 
และการกําหนดภารกิจ 
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  1.2 จากการศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
หนวยงานตนสังกัดและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรใหความความรู ความเขาใจ และจัดใหมีการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในการดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ใหมีความเปนหมวดหมู 
เพียงพอตอการนําไปใช และมีความทันสมัย เปนปจจุบัน 
      1.3 จากการศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ที่พบวา ครูมีความ
คิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีการดําเนินการจัดใหครูใหมมีพี่เล้ียงชวยสอนงาน อยูในระดับนอยกวา
องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการในดานอ่ืนๆ ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรใหความสําคัญในการติดตามตรวจสอบการดําเนินการของ
สถานศึกษาในมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู ตลอดจนจัดทําคูมือและแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อใหการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและเปนไป
อยางมีระบบ 
  2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังตอไป  
  2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เชน ภาวะผูนําวิสัยทัศน ภาวะผูนําแบบสรางสรรค เปนตน 
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ภาคผนวก ก 
 

   - สําเนาหนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ 
   - สําเนาหนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อพัฒนาเครื่องมือการวจิัย 
   - สําเนาหนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
 
-  รายชื่อผูเชีย่วชาญผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 
-  ตัวอยางแบบสอบถามตัวแปรที่สมัพันธกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของ
สถานศึกษาในเขตอําเภอเมืองสระบุร ีสังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต 1 

-  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามตัวแปรทีส่มัพันธกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาในเขตอําเภอเมืองสระบุรี สังกัดสาํนักงานเขต
พื้นที่การศกึษาสระบุร ีเขต 1 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารย เรือโท ดร.ไพบูลย ออนมั่ง    
  อาจารยประจําบัณฑิตวทิยาลัย 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 2. ดร.จารุวรรณ  พลอยดวงรัตน      
  อาจารยประจําบัณฑิตวทิยาลัย 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 3. นางชญาภา  อ่ิมสําราญ     
  ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ประถมศึกษา เขต 3  
  (ชํานาญการพิเศษ) 
 
 4. ดร.อัญชลี  ประกายเกียรติ     
  ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค 
  (ผูอํานวยการเช่ียวชาญ) 
 
 5. นายเรืองชัย ทมิสุวรรณ     
  หัวหนาแผนงาน 
  โรงเรียนสายน้าํผ้ึง ในพระบรมราชินูปถัมภ(ชํานาญการพิเศษ) 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เรื่อง 

การศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําทางวชิาการที่สามารถพยากรณการดําเนินงานประกัน 
คุณภาพภายในสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

 
คําชี้แจง 
 1. การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบของภาวะผูนาํทางวิชาการของ
ผูบริหาร และการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้ใชสําหรับสอบถามครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 3. แบบสอบถามฉบับนี้มทีั้งหมด 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบ ไดแก ระดับวุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาปจจุบัน และประสบการณในการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  
  ตอนที่ 2 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยใหประเมินระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของทาน 
ตอนที่ 3 องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการ โดยใหประเมินระดับภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาของทาน 
 4. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามฉบับนี้ใชเพือ่การวิจัยเทานั้น การวิเคราะหขอมูลจะวิเคราะห
ในภาพรวม จึงไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามแตประการใด 
 5. หากทานกรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพที่เปนจริง จักเปนประโยชนอยางยิง่ในเชิง
วิชาการและการพัฒนาการบริหารการศึกษาของประเทศเปนอยางยิง่ 
ผูวิจัยหวงัเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนเุคราะหและความรวมมือจากทานเปนอยางดี ผูวิจยั
ขอขอบพระคุณในความอนเุคราะหและความรวมมือของทานอยางสูงลวงหนามา ณ โอกาสนี ้และ
กราบขออภัยที่ตองรบกวนเวลาอันมีคาของทาน 
 

ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

 
นางสาวปรตี  ประทุมสุวรรณ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เรื่อง 

การศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําทางวชิาการที่สามารถพยากรณการดําเนินงานประกัน 
คุณภาพภายในสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในวงเล็บหนาขอความที่ตรงกบัสถานภาพของทาน 
 

สถานภาพของทาน 
 
1.  เพศ 
      (   ) ชาย        (   ) หญิง 
 
2.  อายุ (ถาเศษของปมากกวา 6 เดือนใหนับอีก 1 ป) 
      (   ) ตํ่ากวา 26 ป      (   ) 26-35 ป   (   ) 36-45 ป           
      (   ) 45-55 ป    (   ) 56-60 ป 
 
3.  ระดับการศึกษา 
      (   ) ตํ่ากวาปริญญาตรี  (   ) ปริญญาตรี     
      (   ) ปริญญาโท      (   ) ปริญญาเอก 
 
4.  ประสบการณในการทาํงานในสถานศึกษาปจจุบัน 
    (   ) 1-4 ป              (   ) 5-8 ป 
      (   ) 9-12 ป            (   ) 13 ปข้ึนไป 
 
5. ประสบการณในการดําเนนิงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 (   )  มี    (   ) ไมม ี
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คําชี้แจง ขอใหทานพิจารณาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของทาน ตาม

ขอที่กําหนด โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับการดําเนนิงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยกําหนดเกณฑในการพิจารณา ดังนี ้

 5  หมายถงึ  มีการดําเนนิงาน มากท่ีสุด 
 4  หมายถงึ  มีการดําเนนิงาน มาก 
 3  หมายถงึ  มีการดําเนนิงาน ปานกลาง 
 2  หมายถงึ  มีการดําเนนิงาน นอย 
 1 หมายถงึ  มีการดําเนนิงาน นอยที่สุด  

 
ระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาของทาน 
 
ขอที่ 

 

การดําเนินงานประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 
การพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

1. สถานศึกษาแตงต้ังผูรับผิดชอบในการ
ดําเนนิงานพฒันาคุณภาพการศึกษา 

     

2. สถานศึกษามกีารจัดประชุมวางแผน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

3. สถานศึกษาชีแ้จงทาํความเขาใจกับผูที่
เกี่ยวของในแนวทางการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

     

4. สถานศึกษาจดัใหมีการกาํหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

     

5. สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูไดเขามามี
สวนรวม ในการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

     

6. สถานศึกษามกีารจัดระบบสารสนเทศให
เปนหมวดหมู 
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ระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของทาน 

 
ขอที่ 

 

การดําเนินงานประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 
การพัฒนาคุณภาพการศกึษา (ตอ) 

7. สถานศึกษามกีารจัดระบบสารสนเทศได
เพียงพอตอการนําไปใช   

     

8. สถานศึกษาจดัระบบสารสนเทศไดทนัสมัย
เปนปจจุบนั 

     

9. สถานศึกษาสรางจิตสํานกึในเร่ืองความ
รับผิดชอบรวมกันของทุกคน 

     

10. สถานศึกษาสรางความตระหนักในงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทีต่องดําเนนิการ
อยางตอเนื่อง 

     

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
11. สถานศึกษามกีารติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาระหวางดําเนนิงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

     

12 สถานศึกษามกีารติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาหลังจากดําเนนิงาน
ตามแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

     

13. สถานศึกษาดําเนนิการติดตาม
ความกาวหนาของการปฏิบัติงานโดย
บุคลากรภายในสถานศึกษา 

     

14. 
 

สถานศึกษาดําเนนิการติดตาม
ความกาวหนาของการปฏิบัติงานโดย
หนวยงานตนสังกัดทีม่ีหนาที่กํากับดูแล
สถานศึกษา 

     

15. สถานศึกษามกีารสรุปและทาํรายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนรูปเลม 
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ระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของทาน 

 
 

ขอที่ 

 

การดําเนินงานประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (ตอ) 
16. สถานศึกษาเพิ่มเติมขอเสนอแนะมาตรการ

เรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
รายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

     

17. สถานศึกษาเผยแพรรายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไปยงัผูมสีวนเกี่ยวของ 

     

การประเมินคุณภาพภายใน 
18. สถานศึกษามกีารศึกษาเงื่อนไขของการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 
     

19. สถานศึกษามกีารเตรียมความพรอม
บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมิน 

     

20. สถานศึกษามกีารเตรียมเอกสารหลักฐาน 
และรองรอยทีส่อดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

21. สถานศึกษาอํานวยความสะดวกในการให
ขอมูลแกผูประเมินคุณภาพการศึกษา 

     

22. สถานศึกษาใหความรวมมอืในการแสดง
สารสนเทศตอผูประเมินคุณภาพการศึกษา 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกับการองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
คําชี้แจง ขอใหทานพิจารณาการแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาของทานตามขอที่กําหนด โดยทํา

เคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับภาวะผูนาํทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโดยกําหนด
เกณฑในการพิจารณา ดังนี ้

 5  หมายถงึ  มีภาวะผูนํา มากท่ีสุด 
 4  หมายถงึ  มีภาวะผูนํา มาก 
 3  หมายถงึ  มีภาวะผูนํา ปานกลาง 
 2  หมายถงึ  มีภาวะผูนํา นอย 
 1 หมายถงึ  มีภาวะผูนํา นอยที่สุด  

 

ระดับภาวะผูนําทางวิชาการ  

ขอที่ 
องคประกอบของ 

ภาวะผูนาํทางวิชาการ 5 4 3 2 1 
การกาํหนดภารกจิ 

1. ผูบริหารสถานศึกษากาํหนดใหการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเปน
เปาหมายของสถานศึกษา 

     

2. ผูบริหารสถานศึกษากาํหนดเปาหมาย
ระยะส้ันและระยะยาวที่สอดคลอง
ตอเนื่องกนั 

     

3. ผูบริหารสถานศึกษาดําเนนิการจัดสรร
หนาที่ความรับผิดชอบใหแกบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 

     

4. ผูบริหารสถานศึกษายึดความสามารถของ
บุคลากรแตละคนเปนหลักในการจัดสรร
หนาที่ความรับผิดชอบ 

     

5. ผูบริหารสถานศึกษากาํหนดนโยบายที่งาย
ตอการใหครูนาํไปใชปฏิบัติในระดับช้ัน
เรียน 

     

6. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูได
เขามามีสวนรวมในการกาํหนดเปาหมาย
ของสถานศึกษา 
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ระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของทาน 

 
 
 
 

 

 

การดําเนินงานประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 

การสื่อสารเปาหมาย 
7. ผูบริหารสถานศึกษาช้ีแจงทาํความเขาใจ

วัตถุประสงคของสถานศึกษาแกผูมีสวน
เกี่ยวของ 

     

8. ผูบริหารสถานศึกษาส่ือสารถึงผูมีสวน
เกี่ยวของใหเขาใจไดตรงตามวัตถุประสงค
ของสถานศึกษาทีก่ําหนด 

     

9. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมกีารปรึกษา 
พูดคุย ทบทวนความเขาใจวัตถุประสงค
ของสถานศึกษากับผูเกี่ยวของเปนระยะๆ 

     

10. ผูบริหารสถานศึกษาใชรูปแบบการส่ือสาร
แบบเปนทางการในการช้ีแจงวัตถุประสงค
ของสถานศึกษา 

     

11. ผูบริหารสถานศึกษาใชรูปแบบการส่ือสาร
แบบไมเปนทางการในการชีแ้จง
วัตถุประสงคของสถานศึกษา 

     

12. ผูบริหารสถานศึกษาใชชองทางการส่ือสาร
ที่มีความหลากหลาย 

     

การจัดการหลักสูตร 
13. ผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาความรู ความ

เขาใจในเร่ืองการจัดทาํหลักสูตรของ
สถานศึกษาใหกับผูมีสวนเกี่ยวของ 

     

14. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการ
ดําเนนิงานสรางหลักสูตรของสถานศึกษา 

     

15. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนนุการนํา
หลักสูตรของสถานศึกษาไปใช 
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ระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของทาน 

 
 

ขอที่ 

 

การดําเนินงานประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 
การจัดการหลักสูตร (ตอ) 
16. ผูบริหารสถานศึกษารวมประเมินหลักสูตร

สถานศึกษา 

     

17. ผูบริหารสถานศึกษาอํานวยความสะดวก
ในการจัดทําหลักสูตร 

     

18. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนนุงบประมาณ
ในการจัดทําหลักสูตร 

     

การนิเทศติดตามการปฏบิัติงานของครู 
19. ผูบริหารสถานศึกษาสรางมติรไมตรีและ

สัมพันธที่ดีกับครู 

     

20. ผูบริหารสถานศึกษาใหคําแนะนําแกครู
เพื่อใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

     

21. ผูบริหารสถานศึกษาใหการนเิทศแกครู
เพื่อใหนําไปใชพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

     

22. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหครูใหมมีพี่เลีย้ง
ชวยสอนงาน 

     

23. ผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหครูทํางาน
อยางเปนระบบ 

     

24. ผูบริหารสถานศึกษาปลูกฝงใหครู
พัฒนาการทาํงานอยางยัง่ยนื 

     

การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 
25. ผูบริหารสถานศึกษาเสริมสรางขวัญและ

กําลังใจกับผูมสีวนเกี่ยวของ 

     

26 ผูบริหารสถานศึกษาดําเนนิการให
สถานศึกษามคีวามปลอดภัย 
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ระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของทาน 

 
ขอที่ 

 

การดําเนินงานประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 
การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู (ตอ) 
27. ผูบริหารสถานศึกษาดําเนนิการใหผูมีสวน

เกี่ยวของเกิดความผูกพนัตอสถานศึกษา 

     

28. ผูบริหารสถานศึกษาเสริมสรางความ
เช่ือมั่นตอสถานศึกษาใหกับผูมีสวน
เกี่ยวของ 

     

29. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษา 

     

30. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีแหลง
เรียนรูภายนอกสถานศึกษา 

     

การตรวจสอบความกาวหนาทางการเรยีน 
31. ผูบริหารสถานศึกษาใชวธิีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนที่
หลากหลาย 

     

32. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนนุใหมกีารวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง 

     

33. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมกีารวัดและ
ประเมินผลทางดานจิตพิสัยของนักเรียน
อยางครอบคลมุ 

     

34. ผูบริหารสถานศึกษามีการกาํหนดนโยบาย
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     

35. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีนาํผลการ
ประเมินไปใชในการแกไขขอบกพรองของ
ผูเรียนแตละคนอยางสม่าํเสมอ 

     

36. ผูบริหารสถานศึกษานําผลการเรียนรูของ
ผูเรียนไปใชวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
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ตารางแสดงการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามองคประกอบของภาวะผูนาํทาง
วิชาการที่สามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 

คะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ 

ขอคําถาม 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

 

รวม 
 

IOC 

การพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
1 1 1 1 1 1 5 1 
2 1 1 1 1 1 5 1 
3 1 1 1 1 1 5 1 
4 1 1 1 1 1 5 1 
5 1 1 0 1 1 4 0.8 
6 1 1 1 1 1 5 1 
7 1 1 0 1 1 4 0.8 
8 1 1 1 0 1 4 0.8 
9 1 1 1 0 1 4 0.8 

10 1 1 1 0 1 4 0.8 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

11 1 1 1 1 1 5 1 
12 1 1 1 1 1 5 1 
13 1 1 1 1 1 5 1 
14 1 1 1 1 1 5 1 
15 1 1 1 1 1 5 1 
16 0 1 1 1 1 4 0.8 
17 1 1 1 1 1 5 1 

การประเมินคุณภาพภายใน 
18 1 1 1 0 1 4 0.8 
19 1 1 1 1 1 5 1 
20 1 0 1 1 1 4 0.8 
21 1 0 1 0 1 3 0.6 
22 1 0 1 0 1 3 0.6 
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ตาราง  (ตอ) 
 

คะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ 

ขอคําถาม 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

 

รวม 
 

IOC 

การกาํหนดภารกจิ 
1 1 1 1 1 1 5 1 
2 1 1 1 1 1 5 1 
3 1 1 1 1 1 5 1 
4 1 1 1 1 1 5 1 
5 1 1 1 1 1 5 1 
6 1 1 1 1 1 5 1 

การสื่อสารเปาหมาย 
7 1 1 1 0 1 4 0.8 
8 1 1 1 1 1 5 1 
9 1 1 1 1 1 5 1 

10 1 1 1 1 1 5 1 
11 1 1 1 1 1 5 1 
12 1 1 1 1 1 5 1 

การจัดการหลักสูตร 
13 1 1 1 1 1 5 1 
14 1 0 1 1 1 4 0.8 
15 1 1 1 1 1 5 1 
16 1 1 1 1 1 5 1 
17 1 1 1 1 1 5 1 
18 1 1 1 1 1 5 1 

การนิเทศติดตามการปฏบิัติงานของครู 
19 1 1 1 1 1 5 1 
20 1 1 1 1 1 5 1 
21 1 1 1 0 1 4 0.8 
22 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง  (ตอ) 
 

คะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ 

ขอคําถาม 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

 

รวม 
 

IOC 

23 1 1 1 1 1 5 1 
24 1 1 1 1 1 5 1 

การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 
25 1 1 1 1 1 5 1 
26 1 1 1 1 1 5 1 
27 1 1 1 1 1 5 1 
28 1 1 1 1 1 5 1 
29 1 0 1 1 1 4 0.8 
30 1 1 1 1 1 5 1 

การตรวจสอบความกาวหนาทางการเรยีน 
31 1 1 1 1 1 5 1 
32 1 0 1 1 1 4 0.8 
33 1 1 1 1 1 5 1 
34 1 1 1 1 1 5 1 
35 1 1 1 1 1 5 1 
36 1 1 1 1 1 5 1 
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ตารางแสดงรายช่ือ ที่ต้ัง และกลุมโรงเรียน ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 

สถานศึกษา ที่ต้ัง กลุมโรงเรียน 
1.  เตรียมอุดมศึกษา แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั    กลุมที่ 1 
2.  สายปญญา  
     ในพระบรมราชินูปถัมภ 

แขวงปอมปราบศัตรูพาย   
เขตปอมปราบศัตรูพาย 

   กลุมที่ 1 
 

3.  สวนกุหลาบวิทยาลัย แขวงวังบูรพาภิรมย  เขตพระนคร    กลุมที่ 1 
4.  วัดสังเวช แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร    กลุมที่ 1 
5.  วัดสระเกศ แขวงบานบาตร  เขตปอมปราบศัตรูพาย    กลุมที่ 1 
6.  วัดราชบพธิ แขวงพระบรมมหาราชวงั  เขตพระนคร    กลุมที่ 1 
7.  เบญจมราชาลัย 
     ในพระบรมราชูปถัมภ 

แขวงสําราญราษฎร  
เขตพระนคร 

   กลุมที่ 1 

8.  มักกะสันพทิยา แขวงมักกะสัน  เขตราชเทว ี    กลุมที่ 1 
9.   เทพศิรินทร 
 

แขวงวัดเทพศิรินทร  
เขตปอมปราบศัตรูพาย 

กลุมที ่1 

10. ไตรมิตรวิทยาลัย แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กลุมที ่1 
11. สามเสนวทิยาลัย แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กลุมที ่2 
12. สุวรรณสุทธารามวทิยา แขวงบางซ่ือ  เขตบางซื่อ กลุมที ่2 
13. สตรีวิทยา แขวงบวรนเิวศ  เขตพระนคร กลุมที ่2 
14. ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ แขวงทุงพญาไท    เขตราชเทวี กลุมที ่2 
15. สันติราษฎรวิทยาลัย แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทว ี กลุมที ่2 
16. มัธยมวัดเบญจมบพิตร แขวงดุสิต  เขตดุสิต กลุมที ่2 
17. ศีลาจารพพิัฒน แขวงบางซ่ือ  เขตบางซื่อ กลุมที ่2 
18. มัธยมวัดมกุฏกษัตริย แขวงบางขุนพรหม  เขตพระนคร กลุมที ่2 
19. โยธนิบูรณะ แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กลุมที ่2 
20. ราชนนัทาจารย  
      สามเสนวทิยาลัย 2 

แขวงบางซ่ือ เขตบางซื่อ 
 

กลุมที ่2 
 

21. ราชวนิิต มัธยม แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต กลุมที ่2 
22. วัดนอยนพคุณ แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กลุมที ่2 
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ตาราง  (ตอ) 
 

 
 

สถานศึกษา ที่ต้ัง กลุมโรงเรียน 
23. วัดบวรนิเวศ แขวงบวรนเิวศ  เขตพระนคร กลุมที ่2 
24. วัดราชาธิวาส แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กลุมที ่2 
25. มัธยมวัดนายโรง แขวงอรุณอัมรินทร  เขตบางกอกนอย กลุมที ่3 
26. วิมุตยารามพิทยากร แขวงบางออ  เขตบางพลัด กลุมที ่3 
27. มัธยมวัดดุสิตาราม แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กลุมที ่3 
28. สตรีวัดระฆัง แขวงศิริราช  เขตบางกอกนอย กลุมที ่3 
29. วัดบวรมงคล แขวงบางย่ีขัน  เขตบางพลัด กลุมที ่3 
30. สุวรรณารามวิทยาคม แขวงศิริราช  เขตบางกอกนอย กลุมที ่3 
31. วัดปากน้าํวิทยาคม แขวงบางพรม  เขตตลิ่งชัน กลุมที ่3 
32. สวนอนนัต แขวงบานชางหลอ  เขตบางกอกนอย กลุมที ่3 
33.  ฤทธิณรงครอน แขวง- เขตบางกอกใหญ กลุมที ่3 
34.  ชิโนรสวทิยาลัย แขวงบานชองหลอ  เขตบางกอกนอย กลุมที ่3 
35. ทวีธาภิเศก แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ กลุมที ่3 
36. มหรรณพาราม แขวงฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน กลุมที ่4 
37. ทีปงกรวทิยาพฒัน  (ทวี

วัฒนา) ในพระราชูปถัมภฯ 
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวฒันา  
 

กลุมที ่4 
 

38. ทีปงกรวทิยาพฒัน (วัดนอย
ใน) ในพระราชูปถัมภฯ 

แขวงตล่ิงชนั เขตตลิ่งชัน 
 

   กลุมที่ 4 
 

39. สุวรรณพลับพลาพิทยาคม แขวงบางพรม  เขตตลิ่งชัน    กลุมที่ 4 
40. นวมินทราชินูทิศ  
      สตรีวิทยา พทุธมณฑล 

แขวงทวีวัฒนา  เขตทววีัฒนา    กลุมที่ 4 
 

41. โพธิสารพทิยากร แขวงบางระมาด  เขตตลิ่งชัน    กลุมที่ 4 
42. มัธยมวัดดาวคนอง แขวงบุคโล  เขตธนบุรี    กลุมที่ 4 
43. วัดอินทาราม แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบุรี    กลุมที่ 4 
44. ธนบุรีวรเทพพีลารักษ แขวงตลาดพลู  เขตธนบุรี    กลุมที่ 4 
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ตาราง (ตอ) 
 

 

สถานศึกษา ที่ต้ัง กลุมโรงเรียน 
45. วัดราชโอรส แขวงบางคอ  เขตจอมทอง    กลุมที่ 4 
46. ศึกษานารี แขวงวัดกัลยาณ  เขตธนบุรี    กลุมที่ 4 
47. บางมดวทิยา สีสุขหวาดจวน

อุปถัมภ 
แขวงบางมด เขตจอมทอง  
 

   กลุมที่ 5 
 

48. วัดพทุธบูชา แขวงบางมด  เขตทุงครุ    กลุมที่ 5 
49. อิสลามวทิยาลัยแหงประเทศไทย แขวงทุงครุ  เขตทุงครุ    กลุมที่ 5 
50. แจงรอนวทิยา แขวงราษฎรบรูณะ  เขตราษฎรบูรณะ    กลุมที่ 5 
51. บางปะกอกวิทยาคม แขวงบางปะกอก  เขตราษฎรบูรณะ    กลุมที่ 5 
52. สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบุรี แขวงแสมดํา  เขตบางขุนเทยีน    กลุมที่ 5 
53. พทิยาลงกรณพิทยาคม แขวงทาขาม  เขตบางขุนเทยีน    กลุมที่ 5 
54. ทวีธาภิเศก 2 แขวงทาขาม  เขตบางขุนเทยีน    กลุมที่ 5 
55. ศึกษานารีวิทยา แขวงบางบอน  เขตบางบอน    กลุมที่ 5 
56. มัธยมวัดสิงห แขวงบางขุนเทียน  เขตจอมทอง    กลุมที่ 5 
57. รัตนโกสินทรสมโภช บางขุนเทียน แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน    กลุมที่ 5 
58. ราชวนิิตบางแคปานขํา แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค    กลุมที่ 6 
59. วัดรางบัว แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ    กลุมที่ 6 
60. มัธยมวัดหนองแขม แขวงหนองแขม  เขตหนองแขม    กลุมที่ 6 
61. ปญญาวรคุณ แขวงหลักสอง  เขตบางแค    กลุมที่ 6 
62. ไชยฉิมพลีวิทยาคม แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ    กลุมที่ 6 
63. วัดประดูในทรงธรรม แขวงทาพระ  เขตบางกอกใหญ    กลุมที่ 6 
64. จันทรประดิษฐารามวิทยาคม แขวงบางดวน  เขตภาษีเจริญ    กลุมที่ 6 
65. สตรีวัดอัปสรสวรรค แขวงปากคลอง  เขตภาษีเจริญ    กลุมที่ 6 
66. วัดนวลนรดิศ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ    กลุมที่ 6 
67. นวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอ    กลุมที่ 6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล      นางสาวปรตี  ประทุมสุวรรณ 
วัน เดือน ป เกดิ     29 มิถุนายน 2528 
สถานที่เกิด      เขตบางกอกนอย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน    43 ซอยเจริญรัถ 4 ถนนเจริญรัถ  
      แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน 
      จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  ครู คศ.1 
สถานทีท่ํางานปจจุบนั    โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรค แขวงปากคลองภาษีเจริญ 
      เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 
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