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ประกาศคุณูปการ 
 

 วิทยานพินธฉ์บับนี้สำเร็จลุล่วงไดอ้ย่างด ีดว้ยความกรณุาและความช่วยเหลอื

เป็นอย่างดยีิง่จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศกิานต์ เพียรธัญญกรณ์ ประธานกรรมการ 

ที่ปรกึษาวทิยานพินธ์ และ ดร.ชรนิดา พิมพบุตร กรรมการที่ปรกึษาวทิยานพินธ ์

ที่กรณุาเอาใจใส่ ดูแล ใหค้ำปรกึษา คำแนะนำ ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลอืในการ

ตรวจสอบและปรับปรงุแกไ้ขข้อบกพร่องต่าง ๆ สง่ผลใหว้ทิยานพินธ์สำเร็จลลุ่วงดว้ยด ี

ผู้วิจัยรูส้กึซาบซ้ึงในความเมตตา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. เพลนิพิศ ธรรมรัตน์ นางณัฏฐ์ชญา วรีะชานนท์ ดร.อรวรรณ ีไชยปัญหา  

และนางสาวญาณกิา อ้อมณฑา ที่ใหค้วามอนุเคราะห์เปน็ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบ

เครื่องมือวิจัยครัง้นี้เปน็อย่างด ี

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนครทุกท่าน ที่ไดใ้หค้วามรู ้หลกัการ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ อีกทัง้ใหก้าร

สนับสนุนและเป็นกำลงัใจใหก้ับผู้วจิัย  

 ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 

นครพนม เขต 2 ศกึษานเิทศกก์ลุ่มนเิทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตลอดจนผู้บรหิารโรงเรยีน  

และครูผู้สอนในโรงเรยีน ในสงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา นครพนม  

เขต 2 ทุกคน ทีไ่ดก้รุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิัยและอำนวยความสะดวกในการเก็บ

ข้อมูลวจิัย จงึขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 และที่สำคัญทีสุ่ด ขอขอบพระคุณบดิา มารดา ที่ใหก้ารสนับสนุนและช่วยเหลอื

ในทุกๆดา้น คอยดแูล และใหก้ำลงัใจแก่ผู้วจิัยตลอดมา 

 คุณค่าและประโยชนจ์ากวทิยานพินธฉ์บับนี้ ผู้วจิัยขอมอบแด่บดิา มารดาของ

ผู้วจิัย และบรูพาจารย์ทกุท่าน ทีไ่ดอ้บรมสั่งสอนจนผู้วจิยัสามารถดำรงตน และบรรลุผล 

สำเร็จในปัจจบุัน  

 

 

ข้าวทพิย์  ทสีกุะ 



II 

ชื่อเรื่อง    ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จ 

    ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

    พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

ผู้วิจัย    ข้าวทิพย์  ทีสุกะ 

กรรมการที่ปรกึษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศกิานต์  เพียรธัญญกรณ์ 

    ดร.ชรินดา  พิมพบุตร  

ปริญญา    ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์    2564 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ 

หาอำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จ 

ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และหาแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ปีการศกึษา 2562 

จำนวน 348 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน 93 คน และครูผูส้อน 255 คน โดยใช้ตาราง

กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan และใช้วธิีสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย แบบสอบถามภาวะผู้นำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนก 0.333-0.930 มคี่าความเชื่อมั่น 

ทั้งฉบับเท่ากับ .980 และแบบสอบถามผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน มคี่าอำนาจจำแนก 0.457-0.939  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .985  

สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบ t-test ชนิด Independent Samples  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละ

ขั้นตอน  
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 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนและผลสำเร็จในการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

  2. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และผลสำเร็จในการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง     

พบว่า โดยรวมและรายด้าน ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อน 

  3. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนและผลสำเร็จในการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จำแนกตามขนาดของโรงเรียนและ

ประสบการณ์ในตำแหน่งที่ต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

  4. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับผลสำเร็จในการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (r = 0.871) 

  5. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน มจีำนวน 4 ด้าน ที่สามารถ

พยากรณ์ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการนิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการเรียน

การสอน ด้านการพัฒนานักเรียน ดา้นการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

และด้านการสร้างบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 

77.50  และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±.21886  

  6. แนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่                  

ด้านการนิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน คอื ผูบ้ริหารและ

ครูผูส้อน ควรวางแผน ในการนเิทศร่วมกันและมีการสรุปผลการนเิทศ เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ต่อไป  ด้านการพัฒนาผูเ้รียน คอื ทุกฝ่ายวางแผนร่วมกันพัฒนาผูเ้รียน และมีแผนการ

ดำเนนิงานที่ชัดเจน ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผูบ้ริหารควรให้

คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่ชัดเจน  เพื่อปรับปรุงการสอนของครูอย่างต่อเนื่องและ 

ด้านการสร้างบรรยากาศ ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารควรส่งเสริมบรรยากาศทางการ

เรียนรู้ที่ดี  
 

คำสำคัญ:  ภาวะผู้นำทางวิชาการ  ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to examine, compare, determine the 

relationship, identify the predictive power, and establish the guidelines for developing 

school administrators’ instructional leadership affecting the success of internal quality 
assurance in schools under Nakhon Phanom Primary Education Service Area Office 2. 

The sample group, obtained through multi-stage random sampling, consisted of 93 

school administrators, and 255 teachers under Nakhon Phanom Primary Educational 
Service Area Office 2 in the academic year 2019, yielding a total of 348 participants. 

The Krejcie and Morgan table was applied for determining sample size. The tools for 

data collection were two sets of five-point scale questionnaires, comprising a set of 
questionnaires on instructional leadership of school administrators with the 

discriminative power values ranging from 0.333 to 0.930 and a reliability of 0.980, 

and a set of questionnaires on the success of internal school quality assurance with the 
discriminative power values ranging from 0.457 to 0.939 and a reliability of .985. 

Statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation,  

t-test for Independent Samples, One-Way ANOVA, Pearson’s Product Moment 
Correlation, and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

 The findings were as follows:  

  1. The instructional leadership of school administrators and the success of 
internal quality assurance as perceived by participants as a whole were at a high 

level. 
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  2. The instructional leadership of school administrators and the success 

of internal quality assurance as perceived by participants, classified by positions, as a 

whole and in each aspect were different at the .01 level of significance. School 

administrators reported opinions more than teachers.    

  3. The instructional leadership of school administrators and the success 

of internal quality assurance as perceived by participants, classified by school sizes, 

and different levels of position experience, as a whole and in each aspect were not 

different.   

  4. The instructional leadership of school administrators and the success 

of internal quality assurance had a positive relationship at a high level (r = 0.871) with 

the .01 level of significance. 

  5. The four aspects of school administrators’ instructional leadership 

consisted of supervision, monitoring, follow-up, and evaluation of teaching and 

learning; student development; curriculum and teaching and learning management; 

and conducive learning environment, with the predictive power of 77.50 percent and 

the standard error of prediction at ±.21886.  

  6. Guidelines for developing school administrators’ instructional 

leadership affecting the success of internal quality assurance in schools were listed in 

the following aspects: In terms of supervision, follow-up, monitoring and evaluation of 

teaching and learning, school administrators and teachers should create collaborative 

supervision plans and a summary for further revision. In terms of student development, 

all of the school divisions should plan together with regard to student development and 

establish clear operational plans. In terms of curriculum and teaching and learning 

management, school administrators should provide effective guidance, and suggestions 

for improving teachers’ instruction continuously, and in terms of conducive learning 

environment, school administrators should support good learning environment 

Keywords: Instructional Leadership, School Internal Quality Assurance  
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   เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการพัฒนา 

   สถานศึกษาให้มีคุณภาพ  ...................................................................... 

 

 

 

173 

29  เปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

   เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็น 

   ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโดยรวมและรายดา้น  ……....………….… 

 

 

174 

30  เปรียบเทียบผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน  

   สงักดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

   ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอนโดยรวม 

   และรายด้าน  ....................................................................................... 

 

 

 

175 

31  เปรยีบเทยีบภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขต 

   พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็น 

   ของผู้บริหารโรงเรียนและครผูู้สอนที่ปฏิบัติหนา้ที่ในโรงเรียนที่มีขนาด 

   ต่างกัน โดยรวมและรายดา้น  ................................................................... 

 

 

 

177 

32  เปรยีบเทยีบผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน  

   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครผูู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที ่

   ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน โดยรวมและรายด้าน  ……..............……………….. 

 

 

 

179 

    

    

    



XIII 

  บัญชีตาราง (ต่อ)  

ตาราง 
 
หน้า 

    

33  เปรยีบเทยีบภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขต 

   พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของ 

   ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกัน  

   โดยรวมและรายด้าน  .............................................................................. 

  

 

 

181 

34  เปรยีบเทยีบผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน  

   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครผูู้สอนที่มีประสบการณ ์

   ในตำแหน่งตา่งกัน โดยรวมและรายด้าน  .................................................. 

 

 

 

183 

35  ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บรหิารโรงเรียน  

   กับผลสำเรจ็ในการดำเนนิการประกันคณุภาพภายในโรงเรียนของโรงเรียน 

   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  ............. 

 

 

186 

36  ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บรหิารโรงเรียน  

   กับผลสำเรจ็ในการดำเนนิการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียน 

   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

   ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  ............................... 

 

 

 

188 

37  ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บรหิารโรงเรียน  

   กับผลสำเรจ็ในการ ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน  

   ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม  

   เขต 2 ด้านการจดัทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา  .......... 

 

 

 

189 

38  ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บรหิารโรงเรียน  

   กับผลสำเรจ็ในการ ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน  

   ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม  

  เขต 2 ด้านการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
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XIV 

  บัญชีตาราง (ต่อ)  

ตาราง 
 
หน้า 

    

39  ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บรหิารโรงเรียน  

   กับผลสำเรจ็ในการ ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน  

   ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม  

   เขต 2 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน 

   สถานศกึษา  ............................................................................................ 

 

 

 

 

191 

40  ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บรหิารโรงเรียน 

   กับผลสำเรจ็ในการดำเนนิการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียน 

   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

   ด้านการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ  .... 

 

 

 

192 

41  ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บรหิารโรงเรียน  

   กับผลสำเรจ็ในการดำเนนิการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียน 

   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

   ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศกึษา 

   ของสถานศึกษา  ...................................................................................... 

 

 

 

 

193 

42  ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บรหิารโรงเรียน  

   กับผลสำเรจ็ในการดำเนนิการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียน 

   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

   ด้านการพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ  .................................................. 

 

 

 

194 

43  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

   โรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายใน 

   โรงเรียนของโรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

   นครพนม เขต 2 โดยรวม  ......................................................................... 

 

 

 

195 

44  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

   โรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายใน 

   โรงเรียนของโรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

   นครพนม เขต 2 ด้านการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  ..... 

 

 

 

197 



XV 

  บัญชีตาราง (ต่อ)  

ตาราง 
 
หน้า 

45  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

   โรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายใน 

   โรงเรียนของโรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

   นครพนม เขต 2 ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

   สถานศกึษา  ............................................................................................ 

 

 

 

 

198 

46  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

   โรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายใน 

   โรงเรียนของโรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

   นครพนม เขต 2 ด้านการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา 

   ของสถานศึกษา  ...................................................................................... 

 

 

 

 

200 

47  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

   โรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายใน 

   โรงเรียนของโรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

   นครพนม เขต 2 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

   ภายในสถานศกึษา  .................................................................................. 

 

 

 

 

201 

48  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

   โรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายใน 

   โรงเรียนของโรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

   นครพนม เขต 2 ด้านการติดตามผลการดำเนนิการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

   ให้มีคุณภาพ  ........................................................................................... 

 

 

 

 

203 

49  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

   โรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายใน 

   โรงเรียนของโรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

   นครพนม เขต 2 ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตาม 

   มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  ........................................................ 

 

 

 

 

204 

    

    



XVI 

  บัญชีตาราง (ต่อ)  

ตาราง 
 
หน้า 

50  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

   โรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายใน 

   โรงเรียนของโรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

   นครพนม เขต 2 ด้านการพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ  ........................ 

 

 

 

206 

51  ตัวแปรภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่มีอำนาจพยากรณ์ 

   ผลการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียน 

   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  ............. 

 

 

208 

52  การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของ 

   ผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพ 

   ภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม  

   เขต 2 ด้านการนเิทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียน 

   การสอน  ................................................................................................. 

 

 

 

 

214 

53  การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

   ของผู้บริหารโรงเรียนทีส่่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนินการประกนัคุณภาพ 

   ภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม 

   เขต 2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน  ................................................................... 

 

 

 

219 

54  การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

   ของผู้บริหารโรงเรียนทีส่่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนินการประกนัคุณภาพ 

   ภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม 

   เขต 2 ด้านการบรหิารหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน  .................. 

 

 

 

204 

55  การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

   ของผู้บริหารโรงเรียนทีส่่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนินการประกนัคุณภาพ 

   ภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม 
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บทที่ 1 

 

บทนำ 

 

ภูมิหลัง 

 การศกึษาเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความสามารถ 

เต็มศักยภาพ มกีารพัฒนาที่สมดุลเพื่อเสริมสร้างการพฒันาของประเทศ เป็นกระบวนการ

เรียนรู้ทีจ่ะสร้างสรรค์และพัฒนาคนทั้งในแง่ความรู ้ความคดิ ตลอดจนคุณธรรมและ

จริยธรรม เพื่อใหด้ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสขุในภาวการณ์ปจัจุบนั การพัฒนา

ประเทศไทยอยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านทีส่ั่งสม

มานานท่ามกลางสถานการณโ์ลกที่เปลีย่นแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกนัใกล้ชิดมากขึน้ 

การแข่งขนัด้านเศรษฐกจิจะเขม้ขน้มากขึน้ สงัคมโลกจะมีความเช่ือมโยงใกล้ชิดกันมากขึน้

เป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยจีะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะ

กระทบชีวิตความเป็นอยูใ่นสงัคมและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิอย่างมาก ขณะที่

ประเทศไทยมีข้อจำกัดของปจัจัยพืน้ฐานเชิงยทุธศาสตรเ์กือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึน้ ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12  

นับเป็นจงัหวะเวลาที่ทา้ทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยเร่งพัฒนา

ปัจจัยพืน้ฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวจิัยและพัฒนา 

การพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ซ่ึงตอ้งดำเนินการควบคูก่ับการเรง่ 

ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มทีก่ำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยูใ่น

ตลาดแรงงานในปจัจุบนัให้สอดคล้องกับสาขาการผลติและบรกิารเป้าหมาย  

และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลย ีรวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เปน็คนทีส่มบูรณ์ 

ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทีเ่ป็นสภาพแวดล้อมการดำเนนิชีวิต

ได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษยจ์ากการยกระดับคุณภาพการศึกษา  

การเรียนรู้ การพัฒนาทกัษะ และยกระดับคณุภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพืน้ที่ 

พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบาทสถาบนัทางสงัคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี มวีนิัย  
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มีค่านิยมที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2560-2564, หน้า 1) 

 การศกึษาเป็นกลไกพื้นฐานในการพัฒนาคนและเป็นกระบวนการทีส่ังคมหวงั

พึ่งพาให้เป็นเครื่องมือในการเตรียมคน ในฐานะคลังปัญญาของสังคมไทย ด้วยเหตุผลนี้ 

จึงเนน้ความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารด้านการศึกษาจะต้องเปน็ผู้มี

ความสามารถการบริหารโรงเรียนจะประสบความสำเรจ็มากน้อยเพียงใด ผู้ที่มีบทบาท

สำคัญ คอื ผู้บริหารโรงเรียนทีเ่ปรียบเสมือนหัวใจของโรงเรียน โดยใช้ความสามารถในการ

บริหารกิจกรรมต่าง ๆ ทีส่ามารถสร้างความผูกพันให้เกดิการยอมรับและการมีส่วนร่วม

ของสมาชิก โดยผู้บริหารโรงเรียนต้องมีภาวะผู้นำ โดยเฉพาะภาวะผู้นำทางวชิาการ  

ที่มีการแสดงบทบาทหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ สามารถโนม้น้าว จูงใจ หรือช้ีนำให้บุคลากร 

ในสถานศกึษาและผู้เกี่ยวข้องเขา้ใจและตระหนักในจดุมุ่งหมายของการจัดการศกึษา  

เกิดการรวมพลัง ประสานสัมพันธก์ันเพื่อพัฒนาวชิาชีพและงานวชิาการซ่ึงเกี่ยวข้อง

โดยตรงกบัคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและคณุภาพของผู้เรียน อันเป็นภารกิจ

หลักของสถานศกึษาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว ้โดยพฤตกิรรมผู้บริหารโรงเรียนที่แสดง

ถึงการมีภาวะผู้นำทางวชิาการจะช่วยให้เกดิผลสำเร็จในการบรหิารงานด้านต่าง ๆ รวมทั้ง

ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายใน  

 การดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้นนั้นอยู่กับปัจจัย 

หลายประการ ปัจจัยหลักคอื ผู้บริหารโรงเรียนที่มีความสามารถ มีความรอบรู้ ย่อมนำพา

ทีมงานพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธภิาพและประสิทธิผล มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง

ที่ดีโดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะผู้นำทางวชิาการ โดยมีนักวชิาการได้ให้

ความหมายของภาวะผู้นำทางวชิาการ เช่น ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 194) ได้เสนอ 

ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนว่าเปน็สิง่สำคัญหนึ่งที่ผู้บริหารโรงเรียน 

ได้แสดงบทบาทหน้าที่อย่างสร้างสรรค ์ที่สามารถโน้มนา้วจิตใจ จูงใจ หรือช้ีนำให้คร ู

และบุคลากรทกุคนในโรงเรียนได้เข้าใจและตระหนกัในจดุมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 

รวมทั้งเป็นการรวมพลังและประสานความสัมพันธก์ัน เพื่อให้งานวชิาการซ่ึงเกี่ยวข้อง 

โดยตรงกบัคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและคณุภาพของผู้เรียนอันเปน็ภารกจิหลัก 

ของโรงเรียนได้บรรลุตามเป้าหมายทีก่ำหนดไว ้คอื 1) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษา 2) การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา 3) การจัดบรรยากาศ 

ที่ส่งเสริมวชิาการ 4) การพัฒนาบุคลากรด้านวชิาการ 5) การเป็นผู้นำที่มีประสิทธภิาพ  
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และ 6) การประเมินคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับบุญพา พรหมณะ 

(2559, หน้า 30) ไดก้ล่าวว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการ คอื การบริหารจดัการของผู้บริหาร 

ในสถานศกึษาในการช้ีนำ ส่งเสริม สนับสนุนและโน้มน้าว จูงใจ ในการพัฒนางานวชิาการ 

ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดภารกิจของโรงเรียน การพัฒนาการเรียนการสอน การส่งเสริม

พัฒนาบุคลากร และการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เอือ้ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพบรรลุตาม

วัตถุประสงคต์ามที่กำหนดไว้  

 ผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะผู้นำทางวชิาการ และมีความสามารถในการพัฒนา

องค์กรให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมีคุณภาพ มสี่วนทำให้การดำเนนิการประกนั

คุณภาพภายในประสบผลสำเร็จ เนื่องจากผู้บรหิารโรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการบริหาร

จัดการ สง่เสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาหารือและดแูลให้ทุกฝ่ายเข้า

มามีส่วนร่วม และเป็นแกนหลกัในทุกขัน้ตอนของการดำเนินการพัฒนาองคก์ร การประกัน

คุณภาพการศกึษาถือเปน็มาตรการยกมาตรฐานของโรงเรียนใหไ้ด้มาตรฐานตามที่กำหนด 

จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งทีส่ถานศึกษาจะต้องมีความตระหนกัให้ความสำคัญและนำไป

ปฏิบัติอย่างจรงิจัง มีการบริหารจัดการเครือข่ายการเรยีนรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 

ในลกัษณะการเขา้มาส่วนร่วมในโรงเรียน ของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศกึษา 

ขัน้พื้นฐาน ชุมชน และองค์กรศาสนาได้รบัการยอมรับนบัถือยกย่องสง่เสริมสนับสนนุ

สมาชิกที่มีผลงานดีให้เปน็แบบอย่างที่ดี มีความก้าวหน้าและความม่ันคงในการทำงาน  

มีการคดิและสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ เพื่อเปน็แนวทางในการพัฒนาการทำงานได้อย่าง

เหมาะสม  

 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) 

เรียกโดยย่อว่า สมศ. จดัตั้งตามพระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6  

ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษา มาตรา 49 กำหนดใหส้ำนักงาน 

ทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วธิกีารประเมินคุณภาพภายนอกและทำการประเมินผลการจดั

การศกึษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศกึษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย 

หลักการและแนวการจัดการศกึษาในแต่ละระดับ ซ่ึงการประเมินคุณภาพภายนอกเป็น

กระบวนการที่มีความสำคัญในการยนืยันถึงความสำเรจ็ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ

ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกันคณุภาพภายใน ตลอดจนเป้าหมายในการพัฒนา 
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คุณภาพและอัตลกัษณ์ของผู้เรียนตามวัตถปุระสงคใ์นการจัดตัง้สถานศกึษา เพื่อสร้าง

ความม่ันใจให้กบัผู้รับบรกิารทางการศกึษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่าย ประกอบกับ 

กรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

ทุกระดับ ไดก้ำหนดหลักการสำคัญในการพัฒนามาตรฐานและเกณฑก์ารประเมินคณุภาพ

ภายนอก  

 การพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-

2563) ระดับการศกึษาขึ้นพื้นฐานจึงกำหนดเป้าหมายการประเมินโดยมุ่งเนน้ประเมิน

ผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา และมีการวเิคราะหก์ระบวนการ 

ปัจจัยสำคัญทีส่่งผลต่อการดำเนินการเพื่อนำไปสู่ขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่มีคุณค่าต่อ

สถานศึกษา ทั้งนี ้หลกัการสำคัญในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่เป็นการประเมิน

เชิงคุณภาพ ไม่เน้นเอกสาร แต่จะใช้การสังเกตและสัมภาษณ์ประกอบการพจิารณาเพ่ือให้

สอดคล้องกับระบบการประกนัคุณภาพภายใน (IQA) และไม่มีการตดัสนิผลการประเมินว่า

ได้หรือตก แต่มุ่งเน้นผลลัพธ์ทีส่ะท้อนผลการประกันคณุภาพของสถานศกึษาในระดับ

สถาบัน มีการวเิคราะห์กระบวนการเพื่อนำไปสู่การให้ขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่มี

คุณค่าต่อสถานศกึษา 

 การประเมินคณุภาพภายนอกต้องมีความเช่ือมโยงกับระบบประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษาและหน่วยงานต้นสังกดัในการปฏิบัติหน้าที่ทีร่ับผิดชอบให้บรรลุ

เป้าหมายมาตรฐานทีก่ำหนดและรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษาที่เกิดขึน้ 

(Accountability) และในการประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความท้าทายและช่วยกระตุน้

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องให้เกิดการสง่เสริมการยกระดบัคณุภาพของสถานศึกษาสู่สากลตาม

นโยบายปฏิรูปการศกึษาของรฐับาลเพื่อการบรรลุเป้าหมายทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ 

(Empowerment) โดยมีหลักการสำคัญในการพัฒนามาตรฐานและเกณฑก์ารประเมิน

คุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัยและการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คอื 1) ใช้กลไกการประเมิน

คุณภาพภายนอกเพื่อกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการยกระดบัคุณภาพการศกึษาที่สอดคล้อง

กับความต้องการจำเป็นและยุทธศาสตร์ของประเทศ 2) เน้นการประเมินเพื่อรับรอง

คุณภาพของระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษาและ

ต้นสงักดัรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาชาติ 

ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร และมีความพร้อมในการแข่งขันระดับสากล  
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3) ให้ความสำคัญกบัการประเมินที่มุ่งสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

สมรรถนะที่จำเปน็สำหรับดำเนนิชีวิตในอนาคต 4) เปิดโอกาสใหส้ถานศึกษาสร้างความ

โดดเด่นเฉพาะทาง หรือเป็นตน้แบบในการพัฒนาระดบัภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน, 

2562, หน้า 2-4) 

 โดยหลกัการสากลถือว่าการประกันคณุภาพเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้อง

ดำเนินการควบคู่กันไปกับการจดัการศึกษา ซ่ึงในหมวด 6 มาตรา 47 ระบุให้มีระบบการ

ประกันคณุภาพการศกึษา เพื่อพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดับ

ประกอบด้วย ระบบการประกันคณุภาพภายใน และระบบการประกันคณุภาพภายนอก 

ระบบ หลักเกณฑ์และวธิกีารประกันคณุภาพการศกึษาให้เป็นไปตามที่กำหนด 

ในกฎกระทรวง และมาตรา 48 ให้หน่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ

ประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เปน็ส่วนหนึง่

ของกระบวนการบริหารการศกึษาทีต่้องดำเนนิการอย่างต่อเนื่อง (สำนกังาน

คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, 2553, หน้า 28-30) โดยกระทรวงศกึษาธิการได้จดัให้

มีการประเมินคณุภาพการศกึษาของผู้เรียนที่อยู่ในระดบัช้ันประถมศกึษาปีที่ 3 

ประถมศกึษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงเปน็การประเมินระดับชาติ

ในวชิาหลักหรือความสามารถสำคัญตามจดุหมายและคำอธิบายรายวชิาในหลักสูตร  

โดยประเมินทกุป ีผลการประเมินที่ได้นอกจากจะเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพการศกึษาของ 

ประเทศในภาพรวมแล้วยังใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการกำหนดนโยบาย 

ระดับชาติ และใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาระดับภูมิภาค เขตพืน้ที ่

การศกึษาและระดับสถานศกึษา และมีการจัดทำรายงานคุณภาพการศกึษาประจำปี 

เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปดิเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู ่

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

 บทบัญญัติดงักล่าวส่งผลทำให้หน่วยงานทางการศกึษาจำเป็นต้องกำหนด

ระบบ หลักเกณฑ์ และวธิีการประกนัคุณภาพการศึกษาของตนเองขึน้มาเพื่อให้

สถานศึกษายดึถือปฏิบตัิการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดมีการ

ดำเนินการพัฒนาสูร่ะบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจเร่งด่วนของทกุกรม  

โดยมีการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ และมีการนิเทศให้คำแนะนำในเรื่องการประกัน

คุณภาพเพ่ือให้สถานศกึษาสามารถบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาได้อย่างมี
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ประสิทธภิาพและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศกึษาธิการจึงมอบให้สำนกังาน 

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานรับผิดชอบแผนงานการประกันคุณภาพการศกึษา 

ซ่ึงเป็นแผนงานหลกัของการปฏิรปูการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร ภาระงานหลกั 

ที่สำคัญ คอื การพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศกึษาภายในสถานศึกษาระดับการศกึษา 

ขัน้พื้นฐาน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 มีสถานศึกษาใน 

สังกดัจำนวน 185 โรงเรียน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศกึษาภายนอก 

รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) จากสำนกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคณุภาพ

การศกึษา (องค์การมหาชน) จำนวน 160 โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 86.48 ของโรงเรียน

ทั้งหมด ผลการประเมินได้ระดับคณุภาพระดับพอใช้ถึงดีมาก โดยผลการประเมิน

มาตรฐานระดับปฐมวัย ไดร้ะดับคณุภาพระดับพอใช้ จำนวน 13 โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 

8.13 ไดร้ะดับคุณภาพระดับด ีจำนวน 83 โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 51.87 และไดร้ะดับ

คุณภาพระดับดีมาก จำนวน 64 โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 40 ส่วนระดับคุณภาพระดับ

ปรับปรงุ ไม่มี และผลการประเมินมาตรฐานระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน ได้ระดบัคุณภาพ

ระดับพอใช้ จำนวน 16 โรงเรียน คดิเปน็ร้อยละ 10 ไดร้ะดับคุณภาพระดับดี จำนวน  

121 โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 75.62 และได้ระดับคณุภาพระดับดีมาก จำนวน 23 โรงเรียน  

คดิเป็นร้อยละ 14.38 ส่วนระดับคณุภาพระดับปรบัปรงุ ไม่มี (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2, 2562, หน้า 1 - 3) 

 ในปีการศึกษา 2562 สภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 พบว่าผลการประเมิน

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 3 ปกีารศกึษา 2562 (NT 

2562) ของสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ย

ร้อยละทั้งสองวชิาต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม โดยคะแนนเฉลี่ยของวชิาภาษาไทย

เท่ากับ 41.45 และคะแนนเฉลี่ยของวชิาคณติศาสตร์เท่ากับ 39.83 (สำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2, 2562) สำหรับผลการทดสอบทางการศกึษา

ระดับชาติข้ันพื้นฐานช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2562 (O-NET 2562) ของสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของวชิา

ภาษาไทยเท่ากับ 44.83 คะแนนเฉลี่ยของวชิาคณิตศาสตร์เท่ากับ 28.66 คะแนนเฉลี่ยของ 

วชิาวทิยาศาสตร์เท่ากับ 31.72และคะแนนเฉลี่ยของวชิาภาษาอังกฤษเท่ากับ 27.58  



7 

ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยทกุรายวชิาต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และผลการทดสอบ

ระดับชาติข้ันพื้นฐานช้ันมัธยมศกึษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562 (O-NET 2562) ของสงักดั

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของวชิา 

ภาษาไทยเท่ากับ 55.91 คะแนนเฉลี่ยของวชิาคณติศาสตร์เท่ากับ 26.98 คะแนนเฉลี่ย 

ของวชิาวทิยาศาสตร์เท่ากับ 30.22 และคะแนนเฉลีย่ของวชิาภาษาอังกฤษเท่ากบั 32.98 

(สถาบันทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน), 2562, Online) จะเหน็ได้ว่า 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพื้นฐานของผู้เรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 3  

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 คะแนนเฉลี่ยทกุรายวชิาต่ำกว่าร้อยละ 50 

ของคะแนนเต็มทั้งหมด ทกุวชิา ทุกระดับช้ัน 

 จากผลการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศกึษารอบสาม (พ.ศ. 2554 - 

2558) ไดส้ะท้อนถงึคุณภาพการศึกษาทางด้านวชิาการที่สอดคล้องกบัผลการประเมิน

คุณภาพการศกึษาด้วยการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติข้ันพื้นฐานของผู้เรียนช้ัน

ประถมศกึษาปีที่ 3 (NT 2562) ผู้เรียนช้ันประถมศกึษาปทีี่ 6 (O-NET 2562) และผู้เรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 (O-NET 2562) ของสังกดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 ในด้านคณุภาพการศกึษาที่เกี่ยวกบัความรู้และทักษะทีจ่ำเป็นตาม

หลักสูตรของผู้เรียนควรได้รับการแก้ไข จะเห็นได้ว่าผู้บรหิารโรงเรียนนั้นมคีวามสำคัญ 

ต่อการบริหารงานภายในสถานศกึษา โดยเฉพาะภารกิจหลักของสถานศกึษา คอื 

การบรหิารงานวชิาการ ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน เปน็ความรับผิดชอบโดยตรง 

ของผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องเพิ่มความตระหนกักับปัญหาดังกล่าว และต้องมีภาวะผู้นำทาง

วชิาการเพื่อให้คุณภาพการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว ้โดยทำหน้าที่เป็นผู้นำ 

ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ไดต้ามจุดมุ่งหมาย 

และโครงสร้างสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร รวมทัง้การพัฒนาเนือ้หาสาระและกิจกรรมที่ 

สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ผู้บรหิารโรงเรียนต้องเรยีนรู ้

และทำความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร จดัเนือ้หาสาระและ

กระบวนการเรียน การนเิทศตดิตามและประเมินผลการศึกษา เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำการ

พัฒนางานต่าง ๆ ในสถานศกึษา โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงมทีั้งการประกันคณุภาพภายในและการ

ประกันคณุภาพภายนอก เป้าหมายสำคัญของการประกนัคุณภาพ คอื การพัฒนาผู้เรียน  

โดยถือว่าการประกันคุณภาพการศกึษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารโดยผู้บรหิาร
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โรงเรียนสถานศกึษาเป็นผู้กำกับดูแลรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่เป็นปัจจยัสำคัญที่จะ

สามารถสง่เสริมคุณภาพการศกึษาใหสู้งขึน้ 

 จากที่กล่าวมาขา้งต้น ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศกึษาภาวะผู้นำทางวชิาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนที่สง่ผลต่อผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 โดยใช้แนวคิดภาวะผู้นำ

ทางวชิาการจากการสงัเคราะห์หลักการ แนวคิด และผลการวจิัยของนกัวชิาการ 

นักการศกึษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และผลสำเรจ็การดำเนนิการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ตามกรอบกฎกระทรวงการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 

นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา มาเป็น

กรอบแนวคิดของการวจิัย  

คำถามของการวิจัย 

 ในการวจิัยครั้งนีผู้้วิจัยได้กำหนดคำถามของการวจิัย ไวด้ังนี้  

  1. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน 

และครูผู้สอนอยู่ในระดับใด 

  2. ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน อยู่ในระดับใด 

  3. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนและผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

แตกต่างกนัหรือไม่ อย่างไร 

  4. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนและผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

  5. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนและผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 
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ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  

ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกนั แตกต่างกนัหรือไม่ อย่างไร 

  6. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนกับผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

  7. ภาวะผู้นำทางวชิาการใดบ้างที่มีอำนาจพยากรณ์ผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 

  8. แนวทางพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 มีอะไรบ้าง 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวจิัยครั้งนีผู้้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวจิัย ไวด้งันี้  

  1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน

และครูผู้สอน 

  2. เพื่อศึกษาผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของ

ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  

  3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนและ

ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน 

และครูผู้สอน 

  4. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน  

และผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน 

และครูผู้สอน ที่ปฏิบตัิหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกนั  
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  5. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนและ

ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน 

และครูผู้สอน ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกัน  

  6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนกบัผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียนของโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของ 

ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

  7. เพื่อหาอำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรยีน 

ที่ส่งผลต่อผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

  8. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

สมมติฐานของการวิจัย 

 ในการวจิัยครั้งนีผู้้วิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวจิัย ไวด้งันี้ 

  1. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน 

และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก 

  2. ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก 

  3. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนและผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

แตกต่างกนั 

  4. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนและผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
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ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน แตกต่างกัน 

  5. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนและผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มี

ประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกนั แตกต่างกนั 

  6. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนกับผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

มีความสัมพันธ์กันในทางบวก 

  7. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจ

พยากรณ์ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

ความสำคัญของการวิจัย 

 ในการวจิัยครั้งนีผู้้วิจัยได้กำหนดความสำคัญของการวจิยั ไวด้ังนี้ 

  1. ทราบถงึภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกดัสำนกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผู้สอน 

  2. ทราบถึงผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของ

ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

  3. เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารโรงเรียนสงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ไดน้ำผลไปพัฒนาการดำเนินการประกนัคุณภาพภายใน

โรงเรียน ได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

  4. เป็นขอ้มูลสารสนเทศสำหรับสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพจิารณาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวจิัยครั้งนีผู้้วิจัยไดก้ำหนดขอบเขตของการวจิัย ไวด้งันี้  

  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

   ในการวจิัยครั้งนี ้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนที่สง่ผลต่อผลสำเรจ็ในการดำเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน  

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ดงันี ้

    1.1 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน ผู้วิจัยไดท้ำการ

สังเคราะห์เอกสารทางวชิาการและงานวจิัยที่เกี่ยวข้องกบัภาวะผู้นำทางวชิาการของ 

กิติมา ปรดีีดลิก (2545); สพฐ. (2550); สมศ. (2550); ธีระ รุญเจริญ (2550); สกศ. 

(2552); ไกศิษฎ์ เปลรนิทร์ (2552); ฤทัยทรัพย ์ดอกคำ (2553); สทศ. (2554) ไชยา  

ภาวะบุตร (2555); อัศนีย์ สุกจิใจ (2560); Hallinger and Murphy (1985); Mc Ewan 

(1998); Seyfarth (1999); Lashway (2002); Macnell Cavanagh and Silcox (2003);  

Jo and Joseph Blasé (2004); U.S. Department of Education (2005); Alig-M and Hoy 

(2005); La Parte (2007); และTech Many (2014) ได้องค์ประกอบภาวะผู้นำทางวชิาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน 6 ด้าน ดังนี ้

     1.1.1 การกำหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกจิการเรยีนรู ้

     1.1.2 การบรหิารหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

     1.1.3 การพัฒนาผู้เรียน 

     1.1.4 การพัฒนาคร ู

     1.1.5 การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน  

     1.1.6 การนิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการเรียน

การสอน 

    1.2 ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 

ตามแนวทางการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษา ตามกรอบกฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 (สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน, 

2561, หน้า 34) 7 ด้าน ดังนี้  

     1.2.1 การกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

     1.2.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
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     1.2.3 การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศึกษา 

     1.2.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

     1.2.5 การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา 

ให้มีคุณภาพ 

     1.2.6 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา 

     1.2.7 การพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ  

  2. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

   2.1 ประชากร 

    ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน  

และครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  

ในปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิน้ 2,222 คน จาก 185 โรงเรียน (สำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2, 2562) แบง่เปน็ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน  

185 คน และครูผู้สอน จำนวน 2,037 คน  

   2.2 กลุ่มตัวอย่าง 

    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิัยครั้งนี ้ไดแ้ก ่ผู้บริหารโรงเรยีน  

และครูผู้สอน สงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจำปี

การศกึษา 2562 ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธสีุ่มจากตารางกำหนดขนาด 

กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หน้า 43) ได้ขนาด 

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 327 คน แตใ่นการวจิัยครั้งนี ้กำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 348 คน

จาก 93 โรงเรียน โดยในโรงเรียนแต่ละขนาดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดงัต่อไปนี ้ 

     2.2.1 โรงเรียนขนาดเลก็ เลือกผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 1 คน  

และครูผู้สอนจำนวน 2 คน 

     2.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง เลือกผู้บรหิารโรงเรียนจำนวน 1 คน 

และครูผู้สอนจำนวน 3 คน 

     2.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ เลือกผู้บริหารโรงเรียน

จำนวน 1 คน และครูผู้สอนจำนวน 4 คน 
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    การสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวจิัยครั้งนีใ้ช้วธิีสุ่มแบบหลายขัน้ตอน 

(Multi – Stage Random Sampling) 

  3. ตัวแปรท่ีศกึษา 

   ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัยครัง้นี ้กำหนดเปน็ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

ดังนี ้

    3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก ่

     3.1.1 สถานภาพการดำรงตำแหนง่ 

      3.1.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน 

      3.1.1.2 ครูผู้สอน 

     3.1.2 ขนาดของโรงเรยีน 

      3.1.2.1 โรงเรียนขนาดเลก็ 

      3.1.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

      3.1.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ 

     3.1.3 ประสบการณ์ในตำแหน่ง 

      3.1.3.1 น้อยกว่า 10 ป ี

      3.1.3.2 ระหว่าง 10 - 20 ป ี

      3.1.3.3 มากกว่า 20 

    3.2 ตัวแปรตาม ได้แก ่

     3.2.1 ภาวะผู้นำทางวชิาการ 

      3.2.1.1 การกำหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกจิการเรียนรู้ 

      3.2.1.2 การบรหิารหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

      3.2.1.3 การพัฒนาผู้เรียน 

      3.2.1.4 การพัฒนาคร ู

      3.2.1.5 การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรยีน  

      3.2.1.6 การนเิทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการ

เรียนการสอน 

     3.2.2 ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 

      3.2.2.1 การกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
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      3.2.2.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศึกษา 

      3.2.2.3 การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา 

ของสถานศึกษา 

      3.2.2.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา 

      3.2.2.5 การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

ให้มีคุณภาพ 

      3.2.2.6 การจดัทำรายงานผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

      3.2.2.7 การพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการวจิัยเรื่อง ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ที่ส่งผลต่อผลสำเรจ็ในการดำเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ

ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 6 ด้าน คอื 1) การกำหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมาย 

และพันธกิจการเรียนรู้ 2) การบรหิารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

3) การพัฒนาผู้เรียน 4) การพัฒนาคร ู5) การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

ของผู้เรียน 6) การนิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงได้

จากการสังเคราะห์เอกสารทางวชิาการและงานวจิัยที่เกีย่วข้องกับภาวะผู้นำทางวชิาการ 

ของกิติมา ปรีดดีิลก (2545); สพฐ. (2550); สมศ. (2550); ธีระ รุญเจริญ (2550); สกศ. 

(2552); ไกศิษฎ เปลรนิทร์ (2552); ฤทัยทรัพย ์ดอกคำ (2553); สทศ. (2554); ไชยา  

ภาวะบุตร (2555); อัศนีย์  สุกจิใจ (2560); Hallinger and Murphy (1985); Mc Ewan 

(1998); Seyfarth (1999); Lashway (2002); Macnell Cavanagh and Silcox (2003);  

Jo and Joseph Blasé (2004); U.S. Department of Education (2005); Alig-M and Hoy 

(2005); La Parte (2007); และ Tech Many (2014) และผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนั

คุณภาพภายในโรงเรยีน 7 ด้าน คอื 1) กำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  

2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3) ดำเนินการตามแผนพัฒนา 
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การจดัการศึกษาของสถานศึกษา 4) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศึกษา 5) ตดิตามผลการดำเนนิการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 6) จัดทำ

รายงานผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 7) พัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพ ซ่ึงไดจ้ากแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 (สำนกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน, 2561, หน้า 34) จงึสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวจิัย

ปรากฏดงัภาพประกอบ 1 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

         ตวัแปรอิสระ                                             ตัวแปรตาม 

(Independent Variable)                              (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายใน

โรงเรียน ประกอบดว้ย 

1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษา 

3. การดำเนนิการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา

ของสถานศึกษา 

4. การประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศึกษา 

5. การติดตามผลการดำเนนิการเพ่ือพัฒนา

สถานศกึษาใหม้ีคุณภาพ 

6.การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

7. การพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ 

1. สถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง       

  1.1 ผู้บริหารโรงเรียน 

  1.2 ครูผู้สอน  

2. ขนาดของโรงเรียน       

  2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก       

  2.2 โรงเรียนขนาดกลาง       

  2.3 โรงเรียนขนาดใหญ/่

ใหญ่พิเศษ 

3. ประสบการณ ์

ในตำแหน่ง       

  3.1 นอ้ยกว่า 10 ป ี

  3.2 ระหว่าง 10 -20 ป ี

  3.3 มากกว่า 20 ป ี

ภาวะผู้นำทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรยีน 

ประกอบดว้ย 

1. การกำหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ 

2. การบริหารหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

3. การพัฒนาผู้เรียน 

4. การพัฒนาครู 

5. การสร้างบรรยากาศที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ของผู้เรียน 

6.การนเิทศ กำกับ ติดตาม และประเมนิผลการจัดการ

เรียนการสอน 

แนวทางพัฒนาการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนของโรงเรียน 

สังกัดสำนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวจิัยครั้งนีผู้้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะ ไวด้งันี ้

  1. ภาวะผู้นำ หมายถึง พฤตกิรรมที่มีอิทธพิลในการจูงใจบุคคลอื่นในองค์กร 

ให้ร่วมมือประสานงานกันเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายที่วางไว ้โดยการสื่อสารและการมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

  2. ภาวะผู้นำทางวชิาการ หมายถึง พฤตกิรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ

ของผู้บริหารโรงเรียนในการนำความรู ้วธิีการ เทคนิคบริหารมาปรับใช้ในการบริหารงาน

วชิาการ ประกอบด้วย การกำหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมาย และพันธกิจ การบริหารหลกัสูตร

และการจัดการเรียนการสอน การเสริมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้

ของผู้เรียน การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาคร ูและการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล

การจดัการเรียนการสอน ดังนี ้

   2.1 การกำหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ หมายถึง การร่วมกัน 

กำหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมายและพันธกิจการเรียนรูแ้ละการให้ความสำคัญสูงสุดต่อการ 

เรียนรู้เพ่ือเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการสอนกำหนดมาตรฐานการปฏิบัต ิ

ของผู้เรียนของครูสร้างเกณฑ์มาตรฐานทางวชิาการ 

   2.2 การบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน หมายถึง 

ผู้บริหารเป็นแหล่งขอ้มูลทางวชิาการให้แก่คร ูมีความสอดคล้องของหลกัสตูรการสอน

มาตรฐาน ทรัพยากร และการประเมินผล และการบรหิารหลกัสูตร เพื่อให้ผู้บริหารใช้

กระบวนการการพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนผ่านกระบวนการจดัทำ

หลักสูตรสถานศกึษา จดัทำแผนการสอนของครูผู้สอน รวมทั้งการวัด และประเมินผล 

   2.3 การพัฒนาผู้เรียน หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนจะต้อง

สามารถบรหิารจดัการให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน บริหารจัดการให้เกดิงานบริการ

ผู้เรียน สง่เสริมการจัดกิจกรรมพเิศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ สามารถ

ส่งเสริมวนิัย คณุธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะ 

   2.4 การพัฒนาครู หมายถึง กระบวนการพัฒนา งานและให้ครูมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานวชิาชีพประกอบด้วยการวางแผนเพื่อพัฒนาวชิาชีพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาครู ถือว่าเป็นองคป์ระกอบทีส่ำคัญของภาวะผู้นำทาง

วชิาการของผู้บริหารโรงเรียนทีจ่ะส่งผลต่อการเพิ่มความสามารถของครูทัง้ด้านการดำเนิน

โครงการและกิจกรรมการสนับสนุนความเปน็ครูมอือาชีพ  
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   2.5 การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรยีน หมายถึง  

การดำเนนิการส่งเสริมบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรยีนรู้ของผู้เรียน วเิคราะห์ 

และหาแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรียน มีการควบคุมเวลาในการสอน  

ผู้บริหารดแูลเอาใจใส่ครแูละผู้เรียนอย่างใกล้ชิด การจดัให้มีสิ่งจงูใจกับคร ูมีการส่งเสริม

ให้มีการพัฒนาวชิาชีพ การพัฒนาและสร้างมาตรฐานดา้นวชิาการ และการจดัให้มีสิ่งที่

ส่งเสริมสภาพการเรียนรู ้

   2.6 การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 

หมายถึง การช่วยเหลือพัฒนา และสนบัสนนุและแนะนำครูให้สามารถปฏิบัตหิน้าที ่

ได้เต็มศกัยภาพบรรลุวัตถุประสงค์หลักในด้านผู้เรียนได้ 

  3. ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน หมายถึง  

ผลที่ได้จากกระบวนการดำเนนิงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามระบบ หลักเกณฑ์และวธิีการประกันคณุภาพการศกึษา

ภายในสถานศึกษาระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน ประกอบด้วย การกำหนดมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา การจดัทำแผนพัฒนาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  

การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การติดตามผลการ

ดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา การจดัทำรายงาน

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา และการพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนี ้

   3.1 การกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา หมายถึง 

กระบวนการทีส่ถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานและตวับ่งช้ีเพื่อการประกันคณุภาพ

ภายใน เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศกึษา โดยวเิคราะห์และ

สังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศกึษาระดับการศึกษา 

ขัน้พื้นฐาน มาตรฐานสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา ซ่ึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งมีการประกาศใช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา

และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทัง้ภายใน ภายนอก การดำเนนิการตามแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของสถานศกึษา 

   3.2 การจดัทำแผนพัฒนาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา หมายถงึ 

การที่สถานศกึษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศกึษาที่สอดคล้องกับสภาพ 
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ปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศกึษาอย่างเปน็ระบบ มีการแสดงแผนงาน

โครงการ กิจกรรม วธิีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดรับกับวสิัยทศัน ์

พันธกิจ เป้าหมายที่สถานศกึษากำหนดไว ้โดยมีการกำหนดกรอบเวลาของการดำเนนิงาน

อย่างน้อย 3 ปี เพื่อใช้เปน็กรอบทิศทางในการดำเนนิงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่ายร่วมกนั

คดิวเิคราะห์ พจิารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีการนำแผนสูก่ารปฏิบัตติามกรอบ

ระยะเวลาที่กำหนดไว ้

   3.3 การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศกึษาของสถานศึกษา 

หมายถึง การทีส่ถานศึกษามีการจดัทำแผนปฏิบตัิการประจำป ีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา

การจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่แสดงโครงการ กิจกรรม วธิกีาร งบประมาณ 

ทรัพยากร และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานให้ความเห็นชอบ และนำแผนปฏิบตัิการประจำป ี

สู่การปฏิบตัิตามกรอบ ระยะเวลา โครงการ กจิกรรมทีก่ำหนดไว้ กำกับ ติดตาม  

ประเมินผลและรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตปิระจำป ี 

   3.4 การประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

หมายถึง การทีส่ถานศึกษามีการแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาระดับสถานศึกษา วางระบบการทำงานและมอบหมายการตดิตามตรวจสอบ

ระดับสถานศกึษา โดยแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วย ครู 

และบุคลากรที่ปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบัตกิารประจำป ีตามปฏิทนิการปฏิบัตงิานรวมทัง้

ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามแผนเป็นระยะ ๆ ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัต ิและจัดทำรายงาน

เสนอเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพต่อไป  

   3.5 การตดิตามผลการดำเนนิการเพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศกึษา หมายถึง การทีส่ถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินการ 

และนำผลการตดิตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

   3.6 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษา หมายถงึ การที่สถานศกึษารวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ วเิคราะห์  

และแปรผลให้ได้ข้อมูลสารสนเทศทีมีคุณภาพตรงตามสภาพมาตรฐานของสถานศกึษา  

เพื่อจัดทำรายงานประจำปไีด้อย่างเหมาะสม เขา้ใจง่าย ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและรับรองผลการประกันคณุภาพ

ภายในของสถานศกึษา และรายงานประจำปตี่อผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงานตน้สงักดั 
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   3.7 การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ หมายถึง การทีส่ถานศึกษา 

นำผลการประเมินที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็น

กรอบความคดิในการดำเนนิงานของสถานศึกษา การจดัทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษา 

แผนปฏิบัตกิารประจำป ีโครงการ กจิกรรม การกำกับ ติดตาม และควบคุมการดำเนนิงาน

ให้เป็นไปตามแผนทีก่ำหนดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงแกไ้ขการดำเนินงานพัฒนา

คุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

  4. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง หมายถึง ตำแหน่งของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

แบ่งออกเป็น 2 สถานภาพ ดังนี ้ 

   4.1 ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรักษาการ 

ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สงักดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา 

นครพนม เขต 2  

   4.2 ครูผู้สอน หมายถึง ครูที่ปฏิบตัิหน้าทีส่อนในโรงเรียนสังกัดสำนกังาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

  5. ขนาดโรงเรียน หมายถึง สถานภาพทางกายภาพของโรงเรียน ทีก่ำหนด 

ตามจำนวนนกัเรียน ตามเกณฑ์ของสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานระดับ 

ประถมศกึษา ดงันี ้ 

   5.1 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถงึ โรงเรียนที่มีจำนวนผู้เรยีน 1-120 คน  

   5.2 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนผู้เรียน  

121-300 คน  

   5.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ หมายถงึ โรงเรยีนทีมี่จำนวนผู้เรียน 

ตั้งแต ่301-1,500 คนขึ้นไป  

  6. ประสบการณ์ในตำแหน่ง หมายถงึ ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานในสภาพ 

การดำรงตำแหน่งปจัจุบนั ที่ผ่านมาทั้งหมดโดยนับเปน็ป ีดังนี ้ 

   6.1 น้อยกว่า 10 ปี  

   6.2 ระหว่าง 10-20 ป ี

   6.3 มากกว่า 20 ป ี

  7. แนวทางพัฒนาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกดั

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 หมายถึง วธิีปฏิบัตหิรือ 
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แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่สง่ผลต่อผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ซ่ึงผู้วิจัยดำเนินการโดยนำภาวะผู้นำทางวชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

ด้านที่มีอำนาจพยากรณ์ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ไปสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญจำนวน 

10 ท่าน เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 10 ท่าน นำเสนอวธิีหรือแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ

ดงักล่าวใหด้ีข้ึนกว่าที่มีอยู่แล้ว 
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บทที่ 2 

 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศกึษาครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ศกึษาคน้คว้าเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิด 

ทฤษฎี เกี่ยวกบัภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา และผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน โดยสามารถสรุปสาระสำคัญตามลำดับ ดงันี้ 

  1. แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกบัภาวะผู้นำทางวชิาการ 

   1.1 แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำ 

   1.2 แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำทางวชิาการ  

  2. แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วกับการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน 

   2.1 การประกันคุณภาพการศกึษา 

   2.2 การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 

   2.3 การดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน 

  3. การดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

   3.1 ขอ้มูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 

   3.2 การดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกดัสำนกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

  4. งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

   4.1 งานวจิัยในประเทศ 

   4.2 งานวจิัยต่างประเทศ 
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แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกบัภาวะผู้นำทางวิชาการ 

 1. แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำ 

  นักการวชิาการชาวไทยและชาวต่างประเทศหลายท่านได้ให้ความหมายของ

คำว่า ภาวะผู้นำ (Leadership) ไวห้ลายประการ เพื่อเปน็พื้นฐานในการศึกษา ผู้วิจัย 

ขอนำเสนอความหมายของภาวะผู้นำดังนี ้

   ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 282) ไดส้รุปความหมาย ภาวะผู้นำ 

หมายถึง ความสามารถของผู้นำในการใช้ศลิปะ อิทธพิล อำนาจหน้าที่และพลังอำนาจ 

ที่มีอยู่เพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดำเนินงานในหน้าทีร่บัผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายที่ตั้งไว ้

   ภารดี อนนัต์นาว ี(2555, หน้า 77) ไดส้รุปความหมาย ภาวะผู้นำ 

หมายถึง กระบวนการและสถานการณ์ทีบุ่คคลหนึ่งได้เป็นที่ยอมรับให้เป็นผู้นําในกลุ่ม 

และมีอิทธพิลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มเช่ือว่ามีความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทีก่ลุ่มเผชิญอยู่ไดโ้ดยอาศัยอำนาจหน้าที่ หรือการกระทำของผู้นำ

ในการชักจูงหรือช้ีนำบุคคลอืน่ให้ปฏิบตัิงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไวภ้ายใต้

สถานการณใ์ดสถานการณห์นึ่ง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของส่วนรวมหรือของผู้นํา 

ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข 

   วโิรจน ์สารรัตนะ (2555, หน้า 16) ได้สรุปความหมาย ภาวะผู้นำ 

หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารจะทำให้มีอิทธพิลต่อพฤตกิรรมของคนอื่น ๆ เพื่อให้

สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธผิล  

   กนกอร สมปราชญ์ (2556, หน้า 13) ไดส้รุปความหมาย ภาวะผู้นำ 

หมายถึง การใช้อิทธพิลหรืออำนาจหน้าที่ในความสัมพนัธ์ที่มีอยู่ต่อสมาชิกในสถานการณ์

ต่าง ๆ เพื่อปฏิบัตกิารหรืออำนวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อ เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  

   จีระ หงส์ลดารมภ์ (2556, หน้า 6) ได้สรุปความหมาย ภาวะผู้นำ 

หมายถึง กระบวนการที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม สามารถนํากลุ่มให้ปฏิบัตงิานต่าง ๆ เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธภิาพ  

   ไพจิตร งิว้สุภา (2556, หน้า 42) ได้สรปุความหมาย ภาวะผู้นำ คอื 

ความสามารถในการใช้กระบวนการในการบรหิารงาน ใช้อำนาจที่มีอยู่ในตนเอง  

เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์รับผิดชอบในหน้าที่ ช่วยเหลือ 

ส่งเสริมผู้ร่วมงานมีความอดทน กล้าตดัสินใจ ภาวะผู้นำเป็นพฤติกรรมทีส่ังเกตได้  
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และสามารถวดัไดจ้ากการแสดงออกในการกระทำของผู้นำ และสามารถดำเนนิงานให้

บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว ้

   รัชดาพร วรรณจันทร์ (2557, หน้า 25) ได้สรปุความหมาย ภาวะผู้นำ 

คอื พฤตกิรรมของบุคคลที่มีศิลปะในการชักจูง จูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือกลุ่มเพื่อให้

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเปน็กระบวนการสร้างอิทธพิลต่อกิจกรรมต่าง ๆ 

ของกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีก่ำหนดไวภ้ายในสถานการณ์หนึ่ง ๆ  

   เกรียงศักดิ์ วงศ์รตันะ (2557, หน้า 20) ไดส้รุปความหมาย ภาวะผู้นำ 

คอื ความสามารถของบุคคลในการใช้อิทธพิลในการโนม้น้าว จูงใจ ของผู้นำกับผู้ตาม  

หรือกับบุคคล หรือกลุ่มคนได้ปฏิบตัิตามความคดิเหน็ ความต้องการของตน ด้วยความ 

เต็มใจ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการทีจ่ะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ     

   Lunenburg & Ornstein (2000, p. 13) ได้สรปุความหมาย ภาวะผู้นำ 

หมายถึง การชักจูงให้คนอื่นตั้งใจทำงานตามจดุหมายของกลุ่มที่บคุคลนัน้เป็นสมาชิก 

   Donaldson (2001, p. 41) ได้สรปุความหมาย ภาวะผู้นำ หมายถึง  

การที่ผู้นำใช้ความสามารถในการทำให้ผู้ตามมีความเช่ือถือ ความคดิและยอมทำตาม  

ซ่ึงเป็นความสัมพันธร์ะหว่างผู้นำและผู้ตาม 

   Cheng (2002, อ้างถึงใน มนสั ทวกีัน, 2561, หน้า 19) ได้สรุป

ความหมาย “ภาวะผู้นำ” หมายถึง กระบวนการทีท่ำใหค้นในองคก์ารตืน่ตัว มุ่งทำงาน 

ตามจุดหมายจนกระทั่งบรรลุผล 

   Owens (2004, p. 263) ได้สรุปความหมาย ภาวะผู้นำ หมายถึง การใช้

อิทธพิลเหนือคนอื่น เพื่อให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมาย ลดความขัดแยง้สร้างความพงึพอใจ 

แก่ผู้ตาม 

   จากความหมายที่กล่าวมาขา้งต้น สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง การใช้

อิทธพิลและศิลปะในการชักจูง จูงใจ ผู้ใต้บงัคับบัญชาหรือกลุ่มเพื่อให้ปฏิบัตหิน้าที่ 

อย่างเต็มความสามารถตามบรบิทและหน้าที่ ทำให้องคก์รบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

 2. แนวคดิทฤษฎีภาวะผู้นำทางวิชาการ 

  ภาวะผู้นำทางวชิาการ (Instructional Leadership) เปน็ภาวะผู้นำที่พัฒนามา

จากภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เปน็ภาวะที่ผู้นำโดยเฉพาะ

ผู้บริหารโรงเรียนอาศัยความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู ้ความรู้เกี่ยวกับการสอนและ

ความรู้เกี่ยวกบัหลกัสตูร เป็นพลังขับเคลื่อนทางการศกึษา ผู้นำเช่นนี ้เรียกว่า ผู้นำทาง 
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วชิาการ โดยมีความสามารถในการสื่อสารและแสดงใหผู้้เรียน ครแูละผู้ปกครองเห็นว่า

อะไรสำคัญและมีคุณค่าในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนตอ้งเป็นสัญลักษณ์ที่เปน็แรง 

ขับเคลื่อน และผู้นำทางวชิาการต้องมีทักษะในการสอนจริง ในวัฒนธรรมที่นิยามเฉพาะว่า 

ทั้งหมดของโรงเรียนคอือะไร มิติทางการศกึษาทางสัญลกัษณ์และทางวัฒนธรรมเปน็เรื่อง

สำคัญต่อภาวะผู้นำในโรงเรียน (McEwans, 1998 อ้างถงึใน ไกศิษฏ์ เปลรินทร์, 2552, 

หน้า 59)  

   2.1 ความหมายของภาวะผู้นำทางวชิาการ 

    นักการวชิาการชาวไทยและชาวต่างประเทศหลายท่านได้ให้

ความหมายของคำว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการ (Instructional Leadership) ไวห้ลายประการ 

ดังนี ้ 

     ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 194) กล่าวว่า ภาวะผู้นำ 

ทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนว่าเปน็สิ่งสำคัญหนึง่ทีผู้่บริหารโรงเรียนไดแ้สดงบทบาท

หน้าที่อย่างสร้างสรรค์ทีส่ามารถโน้มน้าวจิตใจ จงูใจ หรอืช้ีนำให้ครูและบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนไดเ้ขา้ใจและตระหนกัในจุดมุ่งหมายของการจัดการศกึษา รวมทัง้เป็นการรวมพลัง

และประสานความสัมพันธก์ัน เพื่อให้งานวชิาการซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน อันเปน็ภารกิจหลกัของโรงเรียนไดบ้รรลุตาม

เป้าหมายที่กำหนดไว ้คอื 1) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา  

2) การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา 3) การจดับรรยากาศที่ส่งเสริมวชิาการ 4) การพัฒนา

บุคลากรด้านวชิาการ 5) การเป็นผู้นำที่มีประสิทธภิาพและ 6) การประเมินคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษา  

     บุญพา พรหมณะ (2559, หน้า 30) กล่าวว่า ภาวะผู้นำทาง

วชิาการ คอื การบริหารจัดการของผู้บริหารในสถานศกึษาในการช้ีนำ ส่งเสริม สนับสนนุ

และโน้มน้าว จูงใจ ในการพัฒนางานวชิาการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดภารกิจของโรงเรียน 

การพัฒนาการเรียนการสอน การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร และการสร้างบรรยากาศ 

ในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอนเปน็ไป

อย่างมีประสิทธภิาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามทีก่ำหนดไว ้

     Mitchell and Castle (2005, p. 267 อ้างถึงใน ไกศิษฏ์ เปลรินทร์, 

2552, หน้า 74) กล่าวว่า หน้าที่ของโรงเรียนประการหนึง่ก็คอื การใหบ้รกิารเกี่ยวกับ

การศกึษาแก่ ผู้เรียน ซ่ึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรยีนที่จะต้องกระทำให้ผู้มีส่วนได้ 
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ส่วนเสียม่ันใจว่า ผู้เรียนที่มาโรงเรียนจะไดร้ับการศกึษาอย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารโรงเรียน

จะต้องใช้ภาวะผู้นำบริหารจดัการโรงเรียน โดยเฉพาะภาวะผู้นำทางวชิาการเป็นเรื่องของ

ผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องปฏิบัติงานทางการศึกษา 

    จากความหมายที่กล่าวมาขา้งต้น สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการ 

หมายถึง พฤตกิรรมของผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธพิลต่อการเพิ่มพูนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

โดยอาศัยกระบวนการเกีย่วกับการกำหนดวสิัยทศัน์ เปา้หมายและพันธกจิการเรียนรู้  

การบรหิารจดัการหลกัสตูรและการสอน การพัฒนาผู้เรยีน การพัฒนาครู และการ 

ส่งเสริมบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

   2.2 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน  

    มีนักการวชิาการชาวไทยและชาวต่างประเทศหลายท่านที่สนใจ 

และให้แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนไว ้ดงันี ้ 

     สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (2550, หน้า 21) 

ได้เสนอ ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน ไวด้ังนี้ 

      1. การพัฒนาหรือการดำเนนิการเกี่ยวกับการให้ความเหน็ 

การพัฒนาสาระหลกัสูตรท้องถิ่น 

      2. การวางแผนงานวชิาการ 

      3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

      4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

      5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

      6. การวัดผลประเมินผล และดำเนนิการเทยีบโอนผล 

การเรียน 

      7. การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา 

      8. การสง่เสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้

      9. การนิเทศการศกึษา  

      10. การแนะแนวการศกึษา  

      11. การพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐาน 

การศกึษา 

      12. การสง่เสริมชุมชนให้มีความเขม้แข็งทางวชิาการ 
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      13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวชิาการกับ

สถานศึกษา และองคก์รอืน่ 

      14. การสง่เสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคลากร 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นทีจ่ัดการศกึษา 

      15. การจัดระเบียบและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับงานด้านวชิาการ

ของสถานศึกษา  

      16. การคดัเลือกหนงัสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

      17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 

     สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 

(องค์การมหาชน) (2550) ได้เสนอพฤตกิรรมที่แสดงออกถงึการมีภาวะผู้นำทางวชิาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน ไวด้ังนี ้ 

      1. มีความรอบรู้ในการจดัการศึกษา 

      2. เป็นผู้นำในการจดัและพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษา 

      3. การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล 

      4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษาอย่างหลากหลาย 

      5. จดัหาสื่อการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับเดก็และท้องถิน่ 

      6. พัฒนาหลกัสตูรใหส้อดคล้องกับทกุระดับการศกึษา 

     สำนักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา (สกศ.) (2552) ได้เสนอ 

พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงการมีภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรยีน ดังนี้ 

      1. มีวิสัยทัศน์ในการจดัการศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลง 

      2. มคีวามเป็นผู้นำในการริเริ่มการใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียน

การสอน 

      3. สง่เสริมการนำเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใช้

ในการปฏิรูปการเรียนรู ้

      4. มศีักยภาพในการพึ่งพาตนเองในการพัฒนางานวชิาการ 

      5. มกีารแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาปรบัใช้ตลอดเวลา 

     สำนักทดสอบการศกึษา (2554, หน้า 84 - 94) ไดก้ำหนดภาวะ

ผู้นำทางวชิาการตามแนวทางการประเมินประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา 

ขัน้พื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อรองรับการการประเมิน 
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คุณภาพภายนอก ในมาตรฐานด้านการบรหิารและการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 8 

ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธผิล กำหนด  

6 ตัวบ่งช้ี คอื 

      1. ผู้บริหารมวีสิัยทัศน ์ภาวะผู้นำ และความคดิริเริ่มที่เนน้ 

การพัฒนาผู้เรียน คอื ผู้บรหิารมคีวามสามารถในการวเิคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศต่าง ๆ ในปจัจุบนัสูก่รอบการพัฒนาผู้เรียนในอนาคต มีความสามารถในการ

เป็นผู้นำ มีความสามารถในการริเริ่มวธิกีารใหม่ ๆ มาพัฒนาปรับปรงุและเผยแพร่  

แนะนำให้บุคลากรในสถานศึกษานำไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

      2. ผู้บริหารใช้หลกัการบรหิารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผล

การประเมิน หรือผลการวจิัยเป็นฐานคดิ ทั้งด้านวชิาการและการจดัการ คอื ผู้บริหารใช้

หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปดิโอกาสให้คร ูผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

และหน่วยงานอื่นได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะ  

เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ กำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ดำเนินงานติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนา และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวจิัย

มาใช้ในการบรหิารจดัการศึกษา และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

      3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศกึษาให้บรรลุเปา้หมาย 

ตามที่กำหนดไวใ้นแผนปฏิบัตกิาร คอื ผู้บริหารบริหารจดัการการศกึษาให้บรรลุเป้าหมาย 

ตามที่กำหนดไวใ้นแผนปฏิบัตกิาร โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด 

เป้าหมายร่วมรับผิดชอบดำเนนิงานตามบทบาทหน้าที ่มีการนิเทศ ตดิตาม กำกับ  

และประเมินผลการดำเนินงาน และสร้างขวัญกำลงัใจในการปฏิบตัิงาน 

      4. ผู้บริหารสง่เสริมและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ

การกระจายอำนาจ คอื ผู้บริหารมีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร 

ให้มีความรู้ความเขา้ใจ มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาครอบคลุมทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา ไดแ้ก ่งานบริหารวชิาการ งานบริหาร

งบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป มีการดำเนินงาน นิเทศติดตาม  

ประเมินการดำเนินงาน และรายงานผลประจำปตีามแผนงานโครงการหรือกิจกรรม 

ตามระยะเวลาที่กำหนด มีการนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครู 

และบุคลากรอย่างต่อเนื่องเปน็ระบบ 
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      5. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพงึพอใจผลการบริหารการจดั 

การศกึษา คอื ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนรว่มในการประเมินการจัดการศกึษา 

ของสถานศึกษา ด้านงานบรหิารวิชาการ งานบรหิารงบประมาณ งานบริหารบุคคล  

งานบริหารทั่วไปและมีความพงึพอใจผลการบรหิารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษา  

      6. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรกึษาทางวชิาการและเอาใจใส่

การจดัการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา คอื ผู้บริหารสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษา

ทางวชิาการทั้งการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศกึษา การจดัการเรียนรู้ การสร้าง 

การพัฒนา และการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวจิัยเพื่อ 

พัฒนาการเรียนรู้ และเอาใจใส่การจัดการศกึษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามกำกับ 

ประเมินและนำผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องตามภารกิจอย่างเต็ม 

ความสามารถและเต็มเวลาทำการ 

     ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 194) ได้เสนอ ภาวะผู้นำทาง

วชิาการของ ผู้บริหารโรงเรียนว่า เป็นสิ่งสำคัญหนึ่งที่ผู้บริหารได้แสดงบทบาทหน้าที ่

อย่างสร้างสรรค์ทีส่ามารถโน้มน้าวจติใจ จูงใจ หรือช้ีนำให้ครูและบุคลากรทกุคนใน

โรงเรียนไดเ้ขา้ใจและตระหนกัในจุดมุ่งหมายของการจัดการศกึษา รวมทัง้เป็นการรวมพลัง

และประสานความสัมพันธก์ัน เพื่อให้งานวชิาการซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพของ 

การจดัการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน อันเปน็ภารกิจหลกัของโรงเรียนได้บรรลุ 

ตามเป้าหมายที่กำหนดไว ้องคป์ระกอบหลกั ดังนี ้ 

      1. การจดัทำแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษา 

      2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

      3. การจัดบรรยากาศที่สง่เสริมวชิาการ 

      4. การพัฒนาบุคลากรด้านวชิาการ 

      5. การเป็นผู้นำที่มีประสิทธภิาพ 

      6. การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา 

     อัศนีย์ สุกจิใจ (2560, หน้า 33) ได้เสนอ ภาวะผู้นำทางวชิาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน ดังนี ้

      1. การบริหารจดัการหลกัสตูร 

      2. การจัดการเรียนรู ้

      3. การพัฒนาสื่อการเรียนรู ้
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      4. การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

      5. การวดัประเมินผลและวจิัย 

      6. การนิเทศการศกึษา 

      7. การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

     Hallinger and Murphy (1985, pp. 221 - 224) ไดก้ำหนด

องค์ประกอบ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน

ไว ้11 ประการ คอื  

      1. การกำหนดเป้าประสงค์ของโรงเรียน  

      2. การสื่อสารเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

      3. การนิเทศและการการประเมินผลด้านการสอน 

      4. การประสานงานด้านการใช้หลกัสตูร 

      5. การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน 

      6. การควบคุมการใช้เวลาในการสอน 

      7. การตรวจภาพลกัษณ์ทีด่ีของโรงเรียน  

      8. การจดัให้มีสิ่งจงูใจให้กับครู  

      9. การสง่เสริมให้มีการพัฒนาวชิาชีพ  

      10. การพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวชิาการ  

      11. การจดัให้มีการสง่เสริมสภาพการเรียนรู้  

     McEwan (1998) ได้เสนอองค์ประกอบภาวะผู้นำทางวชิาการ 

อย่างมีประสิทธผิล ประกอบไปด้วยหลกั 7 ประการ ดังนี ้ 

      1. สร้างมาตรฐานทางวชิาการ ดำเนินการตามมาตรฐาน  

และดำเนนิการให้ บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน  

      2. ผู้บริหารต้องเป็นแหล่งขอ้มูลทางวชิาการให้แก่ครู  

      3. สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมแหง่การเรียนรู้  

      4.สื่อสารวสิัยทัศนแ์ละพันธกิจให้แก่ครูและผู้เรียน  

      5. ตั้งความคาดหวังสำหรับครแูละผู้บรหิารโรงเรียนไวส้งู  

      6. พัฒนาครูแกนนำ 

      7. พัฒนาและรกัษาความสัมพันธ์ทีด่ีกับผู้เรียน คร ู

และผู้ปกครอง 



32 

     Seyfarth (1999, pp. 165 - 273) ได้เสนอว่า พฤตกิรรม 

ที่แสดงออกถึง การมีภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน ในการปฏิบัตกิิจกรรม

เพื่อพัฒนางาน ด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไว ้5 ด้าน คอื  

      1. ด้านมุมมองและแนวโน้มของหลักสูตร 

      2. ด้านการประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้เรียน 

      3. ด้านการจดัโปรแกรมสำหรับเดก็ที่มีความต้องการพเิศษ 

      4. ด้านการประเมินผลการสอนของคร ู

      5. ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความเป็นครูมอือาชีพ 

     Lashway (2002, p. 2) ได้กล่าวถงึบทบาทผู้นำทางวชิาการ 

ตามขอ้กำหนดของสมาคมครูใหญ่โรงเรียนระดับประถมศึกษาแหง่ชาติ สหรฐัอเมรกิาว่า

บทบาทผู้นำทางวชิาการ ประกอบด้วยบทบาท 6 ประการ คอื 

      1. การใหค้วามสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้ใหญ่

สำคัญที่สุด 

      2. การคาดหวงัสูงในการดำเนนิงาน 

      3. การพัฒนาเนือ้หาและการสอนให้ได้มาตรฐาน 

      4. การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้มีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

      5. การประเมินผลการเรียนรูโ้ดยใช้ข้อมูลทีห่ลากหลาย 

      6. การให้ชุมชนได้มีส่วนในการสนับสนุนกิจการของโรงเรียน 

     Mac Neill, Cavanagh and Silcox (2003, pp. 14 - 17) ได้ทบทวน

วรรณกรรมและงานวจิัยต่าง ๆ และได้สรุปกุญแจสู่การมีภาวะผู้นำทางวชิาการไว ้ 

11 ประการ ดงันี ้

      1. การนกึถึงสิง่ที่สงัคมคาดหวังในด้านคุณธรรม จริยธรรมจาก 

โรงเรียน  

      2. มวีสิัยทัศนร์่วมกนั และให้มีการรับรูถ้ึงพนัธกิจด้านการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 

      3. สร้างขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างครูกับผู้เรียนที่มีต่อพันธกิจ 

      4. นำความรู้ความชำนาญมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ้

ของผู้เรียน 

      5. พัฒนาการสอนของคร ู



33 

      6. เน้นความผูกพนัและการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

      7. ใช้ภาวะผู้นำหลายรูปแบบ  

      8. เป็นผู้นำที่เนน้การจัดการเรยีนการสอนมากกว่าการบริหาร 

      9. ทำให้เกดิการแลกเปลี่ยนความรู้ทั่วทัง้องคก์รและให้เกิด

ความสร้างสรรค ์

      10. พัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน 

      11. ปรับปรุงวัฒนธรรมองคก์รให้มีการพัฒนา  

     Jo and Joseph Blasé (2004, pp. 118 - 154) ไดน้ำเสนอแนวคิด

เกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวชิาการไว ้10 ประการ ดงันี ้ 

      1. กำหนดเป้าหมายของโรงเรียน 

      2. สื่อสารเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

      3. การนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

      4. การประสานงานหลกัสตูร 

      5. การติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

      6. กำหนดกรอบเวลาในการจัดการเรียนการสอน 

      7. การทำให้วิสัยทัศน์คงอยู ่

      8. การเตรียมครูให้เขา้กับพนัธกจิของโรงเรียน 

      9. การสง่เสริมให้เปน็ครูมอือาชีพ 

      10. การเตรียมกระบวนการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม 

     ภาวะผู้นำทางวชิาการตามแนวทางการประเมินของ

กระทรวงศกึษาธิการของสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Education, 2005) ได้ให้

ความสำคัญของผู้บริหารโรงเรียน ต้องแสดงออกว่าเป็นผู้มีภาวะผู้นำทางวชิาการ ดังนี้ 

      1. การจดัลำดับความสำคัญ (Prioritization) ให้ถือว่าการสอน

และการ เรียนเป็นเรื่องสำคัญทีสุ่ดเสมอ ภาวะผู้นำเป็นสมดุลของการบริหารจัดการกบั

วสิัยทัศนท์ั้งที่ผู้นำต้องปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ งานการเรียนการสอนก็ยงัต้องเปน็เรื่อง 

ที่ผู้นำต้องจดัเวลาให ้

      2. การให้ความสำคัญกับการวจิัยเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ 

การอ่าน (Scientifically - based reading research) ผู้นำทางวชิาการต้องมีความเช่ียวชาญ

เกี่ยวกับการสอนอ่านที่มีประสิทธผิลเพื่อที่จะช่วยให้สามารถเลือกใช้อุปกรณก์ารสอนและ
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สามารถกำกับการใช้ประโยชน์ได้ สามารถช่วยครูในการพัฒนาวชิาชีพครู ช่วยทำให้ครูรบัรู้

ตลอดเวลาและจะช่วยใหก้ารกำกับติดตามได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น 

      3. การเน้นความสอดคล้องต่อหลักสูตร การสอน  

การประเมินผล และมาตรฐาน (Focus on alignment of curriculum, instruction, 

assessment, and standards) ถ้าหากความสำเร็จของผู้เรียนคอืเป้าหมาย และเป้าหมายนั้น

สามารถวัดได้ ด้วยการประเมินที่อาศัยมาตรฐานเป็นเกณฑ์หลักสูตร การสอนและการ

ประเมินเหล่านี ้ต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน หากไม่สอดคล้องกันกับมาตรฐาน ก็คงแสดง

ให้เห็นเปน็หลักฐานไม่ได้ว่าผู้เรียนมผีลสำเร็จ ความสอดคล้องตรงกันเป็นกระบวนการ 

ที่ต้องมี และดำเนนิต่อไปเรื่อย ๆ ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร และการประเมิน

หมุนเวียนผ่านขัน้ตอนการพัฒนาไปเรื่อย ๆ 

      4. การวเิคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิน์ั้น ผู้นำที่มีประสิทธผิลจะใช้แหล่งขอ้มูลหลากหลายเพื่อประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การตัดสนิใจทกุระดับจะต้องอาศัยขอ้มูลที่ตรงกับปัญหา เจ้าหน้าที่สำนกังาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาสามารถใช้ข้อมูลเพื่อช่วยผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธผิล

มากขึ้น และเจ้าหน้าทีก่็สามารถตดัสินใจเกี่ยวกับเรื่องทีเ่ป็นนโยบายและหลักสูตร 

ผู้บริหาร โรงเรยีนสามารถใช้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางเน้นงานการเรียนการสอนและเป็น 

แนวทางการพัฒนาวชิาชีพของครู ผู้มีหน้าทีก่ำกับดูแลกส็ามารถช่วยครูในการใช้ข้อมูล 

เพื่อการจดักลุ่ม ผู้เรียนและเพื่อช้ีชัดความต้องการของผู้เรียนได ้

      5. มวีัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ใหญ ่(Culture 

of continuous learning for adults) การสอนที่มีประสิทธผิลนั้นเปน็ทักษะที่ไม่มีวันสมบรูณ์ 

ครูทุกคนสามารถใช้เวลาที่เหลือ ทำประโยชน์เพื่อปรับปรุงการสอนของตนเอง งานวจิัย 

ช้ีให้เห็นว่า ผู้บรหิารโรงเรียนที่มีประสทิธิผลย่อมเหน็ว่า การปรับปรุงการสอนเป็น

กระบวนการทีต่้องดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ผู้นำที่เหน็ความสำคัญของการคงสภาพ 

การเรียนรู้ย่อมจดัหาเวลาให้ครูได้รับการฝึกอบรมในเรือ่งเกี่ยวข้องกันนี ้ผู้นำจะคอย 

ติดตาม กำกับและใหก้ารสนับสนุนให้การเรียนรู้ใหมน่ีมี้ความยั่งยืน 

     Alig Mielcarek and Hoy (2005, p. 115) ได้ศกึษาวจิัย  

และวเิคราะห์เกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวชิาการ ในเรื่องความหมาย อิทธพิล ทฤษฎี  

และปรากฏการณท์างธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำทางวชิาการ โดยได้ปรับจาก 
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แนวคิดของ Hallinger ได้เป็นรูปแบบภาวะผู้นำทางวชิาการที่ประกอบไปด้วย  

3 ประเด็นหลัก ดงัต่อไปนี ้ 

      1. การพัฒนาวชิาชีพครูทั้งโรงเรียน โดยสนับสนุนครูใหพ้ัฒนา

วชิาชีพครูตามเป้าหมายของโรงเรียน จดักจิกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคร ู

วางแผนการพัฒนาวชิาชีพที่จำเป็นต่อครู และตามที่ครตู้องการส่งเสริมการจดัทำ

แผนพัฒนาวชิาชีพครูรายบุคคล วางแผนร่วมกับครูในการจัดการฝึกอบรมวชิาชีพ 

ในโรงเรียน จดัหาวัสดุอุปกรณส์ื่อต่าง ๆ และแหล่งความรู้ทางวชิาชีพ จัดตารางฝึกอบรม

ภายในเพื่อให้เกดิความร่วมมือในหมู่คร ู

    2. กำหนดเป้าหมายร่วมกนัและสร้างความเขา้ใจในเป้าหมาย โดยใช้ 

ขอ้มูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแนวทางการอภิปรายของคณะครูเกีย่วกับโครงการ 

ต่าง ๆ ให้ครูใช้การวเิคราะห์ข้อมูลความก้าวหน้าทางวชิาการของผู้เรียนร่วมกนัสร้าง 

เป้าหมายทางวชิาการกับครู โดยใช้ข้อมูลเป็นตัวกำหนด ทำความเขา้ใจกับครถูึงเป้าหมาย 

ทางวชิาการของโรงเรียนร่วมกบัครู ตีความผลการประเมินเพื่อนำไปใช้ในการสอน 

ใช้เปา้หมายโรงเรียนในการตดัสนิใจงานวชิาการ สร้างเป้าหมายที่สนับสนุนให้มีมาตรฐาน 

ที่สูงและการคาดหวังสูงเพื่อผู้เรียน และตั้งมาตรฐานที่สงูและสามารถบรรลุผลได้ 

      3. กำกับ ติดตาม และจดัให้มีการสะท้อนผลการจัดการเรียน

การสอน โดยเข้าเยี่ยมช้ันเรียนเพื่อตรวจสอบว่าตรงตามเป้าหมายโรงเรียน กำกับ ติดตาม

การจดัการเรียนการสอนเพื่อใหต้รงตามเป้าหมายโรงเรยีน ทำงานด้านวชิาการร่วมกับ

ผู้เรียน อยู่ในโรงเรียนตลอดเวลา สังเกตการณ์ครูเพื่อพฒันาวชิาชีพ เพื่อปรับปรุง 

การจดัการเรียนการสอน สะท้อนผลเฉพาะบุคคลแก่คร ูและสะท้อนผลเฉพาะบุคคล 

แก่ผู้เรียน 

     La Porte (2007, pp. 49 - 50) ผู้บรหิารโรงเรียนมีภาระหน้าที่

ตามที่เขตพื้นทีก่ารศกึษา (School districts) แตล่ะแหง่กำหนด ซ่ึงมไีวใ้นสัญญาจ้าง  

เป็นกฎเกณฑ์การประเมินความมีคุณภาพประสิทธภิาพ และประสิทธิผลของภาวะผู้นำ 

ทางการศกึษาของผู้บรหิารโรงเรียน เขตพื้นที่การศกึษาในสหรัฐอเมรกิาไดใ้ห้ความสำคัญ 

ต่อภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนอย่างมาก โดยกำหนดไวเ้ป็นคุณสมบัติของ 

ผู้ดำรงตำแหน่ง หรือผู้สมัครจะดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ดังนี้ 

      1. ใช้แผนยุทธศาสตรร์่วมกนัเพื่อระบุและทำให้พันธกิจ 

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนประสบผลสำเรจ็ 
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      2. อาศัยความช่วยเหลือจากคณะกรรมการการตดัสนิใจของ

โรงเรียน ในการจัดทำวตัถุประสงค์ของการปฏิบตัิงานประจำปขีองแตล่ะตัวบ่งช้ีเกี่ยวกบั

ความเป็น เลิศทางวชิาการ (Academic Excellence Indicators) สร้าง รกัษา และใช้ระบบ

สารสนเทศ และบันทึกที่เหมาะสมและจำเป็นเพื่อให้ได้มาซ่ึงวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน

ของโรงเรียนในแตล่ะตัวบ่งช้ีความเป็นเลิศทางวชิาการ 

      3. แสดงให้เหน็ว่ามีทักษะทางสติปัญญาที่จะเก็บวเิคราะห์  

และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเดินสู่เป้าหมาย 

      4. สร้างและรกัษามาตรฐานที่สงูของผู้เรียน และสร้างวนิัย 

ให้เกดิขึ้นโดยคำนึงถึงสิทธขิองผู้เรียน 

      5. ทำความเขา้ใจและสง่เสริมให้เกิดความคาดหวงัจากการ

ปฏิบัติงานระดับสงูจากครู และผู้เรียน 

      6. กำกับและตดิตามโครงการสอนอ่านให้เกดิประสิทธผิล 

ทุกระดับช้ัน 

      7. กำกับและตดิตามการสอนวชิาคณิตศาสตร์ให้เต็มศกัยภาพ

ของผู้เรียน 

      8. วิเคราะห์ข้อมูลทางการศกึษาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

      9. ให้คำแนะนำและรกัษาการจัดทำบนัทึกทีถ่กูต้องเกี่ยวกับ 

ความก้าวหน้าและการเขา้เรียนของผู้เรียน 

      10. เป็นผู้นำในการพัฒนาการกำหนดความเหมาะสม  

และกำกบัดูแลการเรียนการสอน 

      11. มีความรู้ด้านหลักสูตรและการสอน ช่วยพัฒนา ทบทวน 

และประเมินหลกัสูตร 

      12. มคีวามสามารถในการประเมินโครงการสอน 

และประสิทธิผลของการสอน 

      13. กำกับตดิตามกระบวนการการเรียนการสอนและ

กระบวนการจดัการ เพื่อให้ม่ันใจว่ากิจกรรมต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ออกมา 

และใช้ข้อคน้พบเหล่านั้นเพื่อการปฏิบตัิและการพัฒนาทีถู่กต้อง ทัง้ยังทำให้ความสำเร็จนั้น

เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน 
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      14. ร่วมทำงานกบัครูในการวางแผน ในการใช้และประเมิน

หลักสูตร อย่างเปน็ระบบ ให้มีผู้แทนจากผู้เรียนและจากชุมชนด้วยเม่ือมีโอกาสเหมาะสม 

      15. พัฒนา คงไว ้และใช้ระบบข้อมูลที่จำเปน็เพื่อแสดงให้เห็นว่า 

ได้รวมเอาตัวบง่ช้ีความเป็นเลิศทางวชิาการทั้งหมดไวใ้นจุดประสงคก์ารปฏิบัตงิาน 

ของโรงเรียน 

      16. ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวชิาชีพครู และการพัฒนา

ตนเอง 

      17. ผู้บริหารโรงเรียนสร้างโอกาสในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์โดยใช้การสอนงาน (Coaching) ที่มีประสิทธผิล และใช้ประโยชน์จากการพัฒนา

บุคลากรเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าเป็นรายบุคคล จัดใหมี้การสะท้อนความคดิเห็น 

เฉพาะเรื่องใหท้ันเวลา เสริมแรงการเติบโตและการพัฒนา  

      18. ผู้บริหารโรงเรียนต้องแสดงออกให้เหน็ว่ามีความรู้เรือ่งการ

ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาการสอน ใช้กระบวนการการประเมินเพื่อพัฒนาการสอนได้อย่างมี 

ประสิทธผิล 

      19. ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของวทิยาลัย และมหาวิทยาลัย 

ในการฝึกอบรมคร ู

      20. นิเทศงานและประเมินผลการปฏิบตัิงานของครู 

      21. สังเกตการปฏิบัติงาน บันทึกการสงัเกตการณ์  

และจัดประชุมการประเมินกับบคุลากรทั้งหมด 

      22. จัดวัสดุอุปกรณ์และแหล่งขอ้มูลทางวชิาการเพื่อส่งเสริม

ให้ครูผู้สอนประสบผลสำเรจ็ถึงเป้าหมายการสอน 

      23. ใช้ข่าวสารและความรู้ที่ได้จากเครื่องมือการประเมิน  

จากกระบวนการประเมินของเขตพื้นที่การศึกษา จากการสะท้อนผลการประเมิน 

ของศึกษานเิทศก์ และจากโครงการพัฒนาวชิาชีพเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง  

      24. มคีวามสามารถด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ ์ 

และมีทักษะมนุษย ์

      25. อธบิายและทำความเขา้ใจเกี่ยวกับโครงการสอนใหแ้ก่

ผู้เรียน คร ูและผู้ปกครอง กรรมการสถานศกึษาและชุมชน 
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      26. สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่น่าพอใจกับกลุ่มคนในชุมชน

และรายบุคคล เพื่อเป็นการส่งเสริมความเขา้ใจและเปน็การเช้ือเชิญให้สนับสนุนโรงเรียน 

ในการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตีความนโยบายและทิศทางการบรหิาร  

และเพื่ออภิปรายและแก้ปัญหาของผู้เรียนเปน็รายบุคคล 

      27. ยอมรับ รับรองและประกาศความเป็นเลิศและความสำเร็จ

จาก การปฏิบัตงิานนัน้ 

      28. เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมในความเป็นนักการศึกษา 

มืออาชีพให้แก่ผู้เรียน และคร ู

      29. สร้างและรักษาบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีประสิทธผิล 

ในโรงเรียน เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูแ้ละการพัฒนาของผู้เรียน 

     Tech Many (2014, pp. 114 - 117) พบว่าภาวะผู้นำทางวชิาการ

ประกอบด้วย 

      1. ผู้บริหารจะต้องสง่เสริมและสนับสนุนครู บุคลากร 

ให้มีส่วนร่วมในการรกัษากฎระเบียบ ขอ้บังคบัหรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของสถานศกึษา 

      2. ผู้บริหารเขา้ใจปัญหาต่าง ๆ ของบุคลากร และพร้อมให้

ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

      3. ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

      4. ผู้บริหารสง่เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำงาน 

เป็นหมู่คณะ 

      5. ผู้บริหารมีการกำกับ ดูแล นิเทศ ติดตามบุคลากร 

อย่างเป็นระบบ 

      6. ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 

อยู่เสมอ 

    จากหลกัการ แนวคิด และผลการวจิัยของนกัวชิาการ  

นักการศกึษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจยัได้จดัทำเป็นตารางสงัเคราะห์ภาวะผู้นำทางวชิาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน เพื่อใช้ศกึษาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนทีส่่งผลต่อ

ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ซ่ึงแสดงรายละเอียดการสังเคราะห์ ดงัตาราง 1
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เรียนรู้/การสื่อสารวิสัยทัศน ์

                    16 80  

2.บรรยากาศการเรียนรู้/ 

สภาพแวดลอ้ม/สิ่งแวดลอ้ม/ 

แหล่งเรียนรู้ 

                    10 50  

3.การพัฒนาผู้เรียน/ ติดตาม

ความก้าวหน้าของผู้เรียน 

                    14 70  

4.การบริหาร/พัฒนา/ปรับปรุง/

เข้าใจ “หลกัสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน” 

                    13 65  
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5. การพัฒนาครู/วชิาชีพครู/

ชุมชนวชิาชีพ 

                    10 50  

6. การร่วมมือกับชุมชน/

ผู้ปกครอง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/

การประสานงาน 

                    4 20 - 

7. ส่งเสริมทรัพยากร/สื่อการ

เรียน/นวัตกรรมเทคโนโลย ี

                    7 35 - 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการ 
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8. กลยุทธ์การพัฒนาวชิาการ/

แสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้ 

                    2 10 - 

9. การวจิัยในสถานศึกษา                     3 15 - 

10. การนิเทศ กำกับ ติดตาม  

และประเมินผลการจดัการเรียน

การสอน 

                    15 75  
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 จากการศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวชิาการ ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ 

ความคดิเห็นของนักวชิาการทีเ่ห็นสอดคล้องกัน โดยใช้เกณฑร์้อยละ 50 ขึ้นไป แล้วนำมา 

สังเคราะห์เปน็กรอบแนวคิดในการวจิัย ได้องค์ประกอบภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียน ดังนี ้

  องค์ประกอบที ่1 การกำหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมาย และพนัธกิจการเรียนรู้ 

  องค์ประกอบที ่2 การบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 

  องค์ประกอบที ่3 การพัฒนาผู้เรียน 

  องค์ประกอบที ่4 การพัฒนาคร ู

  องค์ประกอบที ่5 การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  องค์ประกอบที ่6 การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียน

การสอน 

 สรุปองค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวชิาการ 6 องค์ประกอบ ซ่ึงมรีายละเอียด

ดังนี ้

  1. การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกจิการเรียนรู้ 

   ประกอบด้วย การร่วมกนักำหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจ 

การเรียนรู้ และการให้ความสำคัญสงูสดุต่อการเรียนรู้ 

    การดำเนนิการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีนนั้น

ผู้บริหารจะต้องแสดงออกให้ชัดเจนด้วยการกำหนดวสิยัทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของ

โรงเรียน ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของผู้เรียน

ของครู สร้างเกณฑ์มาตรฐานทางวชิาการการให้ความสำคัญสูงสดุต่อการเรียนพัฒนาครู 

ซ่ึง Weber (1996, อ้างถงึใน, ไกศษิฎ์ เปลรินทร์, 2552) กล่าวว่า ผู้นำทางวชิาการคอื  

1) การให้คำนิยามพันธกจิของโรงเรียนควรจะเกิดจาก การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย ไดแ้ก ่ครูผู้เรียนและผู้ปกครองโดยเปดิโอกาสให้ได้ มสี่วนในการอภิปรายแสดง

ความคดิเห็นเกี่ยวกับภารกิจและความคาดหวังของโรงเรียน เพื่อนำไปสูก่ารกำหนดเป็น

พันธกิจร่วมของโรงเรียนต่อไป 2) การจัดการหลักสูตรและการสอนจะต้องมีความ

สอดคล้องกับพนัธกิจของโรงเรยีนโดยการให้คำปรกึษาการนิเทศ ในช้ันเรียนมีการกำกับ

ติดตามการเรียนการสอนให้เป็นไปตามพันธกิจของโรงเรียน ซ่ึง McNiff & Whitehead, 

2002 ได้เสนอองค์ประกอบของผู้นำทางวชิาการเกี่ยวกบัการกำหนด ภารกจิของโรงเรียน 

คอื การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียนต้องชัดเจนเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
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ให้ทมีงานมีส่วนในการกำหนดเป้าหมายและร่วมรับผิดชอบ เป้าหมายที่แสดงออกทาง

พฤตกิรรมทีส่ามารถวดัไดง้่ายต่อการนำไปสอนและมีการสื่อสาร เป้าหมายให้ครู

ผู้ปกครองผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกนัทั้งในรูปที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการและการ

พัฒนาและสร้างเกณฑ์มาตรฐานด้านวชิาการที่สงูมีความชัดเจนจะเป็นสิ่งจูงใจให้เกิด 

ความคาดหวังสูงซ่ึงเป็นสิง่จำเป็นต่อการปรับปรุงการเรยีนของผู้เรียน และจำนวนผู้เรียน 

ที่เพ่ิมขึ้นในโรงเรียน ต่อไป 

    สำหรับการให้ความสำคัญสูงสดุต่อการเรยีนรู ้มีนกัการวชิาการที่ให้

แนวคิดสนับสนนุเกี่ยวกับความสำคัญสงูสดุก่อนเรียนรู้ เช่น Hoachlander, Ait&Beltranena 

(2001, p. 43) กล่าวว่า ในช่วงเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมามีการเรียกร้องให้ผู้นำทางการ

ศึกษาใสใ่จกับการบริหารจัดการเรยีนการสอนให้มากขึน้ งานของโรงเรียนโดยพืน้ฐานแล้ว 

คอื การสง่เสริมการเรียนรู้และแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกีย่วกับภารกิจและลกัษณะของ

ผู้บริหารโรงเรียนสอดคล้องกับ Lashway (2002, p. 62) กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มี 

ประสิทธผิลจะใช้พฤตกิรรมเฉพาะที่เป็นภาวะผู้นำทางวชิาการหลายอย่างอย่างต่อเนื่อง 

และ Hoy& Miskel (1982, p. 55) และ US Dept of Ed (2005, p. 98) กระทรวงศกึษาธกิาร 

ของสหรฐัอเมรกิา ได้จัดลำดับความสำคัญของการศกึษา โดยใหถ้ือว่า การสอนและ 

การเรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเสมอ ภาวะผู้นำเป็นสมดุลของการบริหารจดัการกับวสิัยทัศน์  

ทั้งที่ผู้นำต้องปฏิบตัิภารกจิอื่น ๆ งานการเรียนการสอนก็ยังต้องเป็นเรื่องที่ผู้นำต้อง 

จัดเวลาให้  

    สรุปได้ว่า การกำหนดวสิยัทัศน ์เป้าหมายและพันธกจิ หมายถึง  

การร่วมกันกำหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมายและพันธกิจการเรียนรูแ้ละการให้ความสำคัญสงูสดุ

ต่อการเรียนรูเ้พื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการสอนกำหนดมาตรฐาน 

การปฏิบัต ิของผู้เรียนของครสูร้างเกณฑ์มาตรฐานทางวชิาการ 

  2. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

   หลักสูตร หมายถึง มวลความรู้และประสบการณ์ทีจ่ัดขึน้เพื่อการพัฒนา 

ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะตามที่กำหนดในมาตรฐานการ 

เรียนรู ้เพื่อให้ผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่พงึปรารถนา (ฆนัท ธาตุทอง, 2552, หน้า 6) บทบาท 

ที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารโรงเรียน คอื เป็นผู้นำทางวชิาการหรือมีภาวะผู้นำทางวชิาการ 

ไม่ใช่การที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรับผิดชอบงานวชิาการคนเดียว โดยภาวะผู้นำทางวชิาการ 

จะเกิดขึน้กับผู้บริหารและครูผู้สอน คอื ต้องมีความรู้ที่ดเีกี่ยวกับหลกัสตูรและการสอน 
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(Hoy & Hoy, 2003, อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2555, หน้า 75) ผู้นำทางวชิาการเอง 

จะต้องเนน้ที่การจัดทำหลกัสูตรการสอน การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การเรียน ซ่ึงความสอดคล้องนีจ้ะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องดำเนนิการไปเรื่อย ๆ (U.S. 

Department of Education, 2005) จากความหมายของหลักสูตร จะเห็นได้ว่าผู้บริหาร

จะต้องมีความเขา้ใจในเนือ้หาสาระ ของหลกัสตูร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

กระบวนการเรียนการสอน ผู้บรหิารโรงเรียนที่เป็นผู้นำทางวชิาการจะต้องใส่ใจกับ

หลักสูตรและการสอนมากขึ้น (Bossert, 1988, อ้างใน ไชยา ภาวะบุตร, 2555, หน้า 75) 

นอกจากนี ้ผู้นำทางวชิาการจะต้องมีการนเิทศ ติดตาม ประสานงานกับครูในการใช้

หลักสูตร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร (Hallinger& Murphy, 1985, p. 223; 

Seyfart, 1999; Blasé and Blase 2001 อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2555, หน้า 82) 

ผู้บริหารต้องมีความใส่ใจและสนบัสนนุการพัฒนาหลกัสูตรอย่างจริงจัง เพื่อการพัฒนา

หลักสูตรและการเรยีนการสอนให้ได้มาตรฐาน (กัญญ์วรา เครื่องพาที, 2556, หน้า 56) 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารโดยใช้กระบวนการการพฒันาหลักสูตรและการจดัการเรียน

การสอนผ่านกระบวนการจัดทำหลกัสูตรสถานศกึษาการเขยีนแผนการสอนของครู 

การจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญการวดัและประเมินผล 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวจิัยเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและการ 

จัดการเรียนการสอน พอสรุปองค์ประกอบย่อย 3 องคป์ระกอบ ได้แก่ 1) ผู้บรหิารเปน็ 

แหล่งขอ้มูลทางวชิาการให้แก่ครู 2) ความสอดคล้องของหลกัสตูรการสอนมาตรฐาน 

ทรัพยากร และการประเมินผล และ 3) การบริหารหลกัสูตรและการสอน ดงันี้ 

    1. ผู้บริหารเปน็แหล่งขอ้มูลทางวชิาการใหแ้ก่ครู 

     มีนักวชิาการทางการศกึษาไดเ้สนอแนวคิดสนบัสนนุเกี่ยวกับ

ผู้บริหาร เปน็แหล่งขอ้มูลทางวชิาการใหแ้ก่ครู เช่น กระทรวงศกึษาธิการของสหรฐัอเมริกา 

(U.S. Department of Education, 2005, p. 32) ให้ความสำคัญกับการอ่าน จงึเนน้ว่า  

ผู้นำทางวชิาการต้องเปน็ผู้รู้ด ีโดยอาศัยงานวจิัยที่เกี่ยวขอ้งกับการอ่าน และรูด้ีเกี่ยวกับ

การสอนการอ่านที่มีประสิทธภิาพ เพื่อทีจ่ะช่วยให้สามารถเลือกใช้อุปกรณก์ารสอน  

และสามารถกำกับการใช้ประโยชน์ได ้สามารถช่วยครูในการพัฒนาวชิาชีพครูได ้ผู้บริหาร 

โรงเรียนที่มีประสิทธภิาพ คอื เก่งในเรื่องการจดัลำดับความสำคัญ มีความเขา้ใจเกี่ยวกับ 

การจดัการเรียนรู้ มคีวามรู้เกี่ยวกับการประเมินผลและสนับสนุนการทำงานเป็นทีม  

 



45 

มีส่วนร่วมเพื่อให้เกดิการเรียนรู้และการพัฒนาผู้บรหิารโรงเรียน จงึถือว่าเปน็ผู้นำที่เปดิ 

ประตูสู่ การพัฒนาโรงเรียนและสู่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่สูงขึ้น 

    2. ความสอดคล้องของหลกัสตูรการสอนมาตรฐานทรัพยากร  

และการประเมินผล 

     มีนักวชิาการทางการศกึษาไดเ้สนอแนวคิดสนบัสนนุเกี่ยวกับความ 

สอดคล้องของหลักสูตรการสอนมาตรฐานทรัพยากร และการประเมินผล ดังนี ้ผู้บริหาร 

โรงเรียนจะต้องเขา้ใจและสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบัความสอดคล้องต้องแจ้งให้ครูทราบถึง 

ความสำคัญของความสอดคล้องว่าหลักสูตรการสอน และการประเมินนั้นมคีวาม 

สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ ต้องแนะนำแนวปฏิบัติตามความสอดคล้องที่มี 

ประสิทธผิลให้มีการจัดกลุ่มศกึษา หรือการประชุมพบปะด้วยความคาดหวังว่า ครจูะ 

ช่วยกันตีความสาระของมาตรฐาน ช่วยกนัศกึษาขอบข่ายและลำดับหลกัสตูร แลกเปลี่ยน 

วธิีการสอนที่มีประสทิธิผล ช่วยกันตรวจสอบประเด็นการประเมิน และช่วยกันวเิคราะห์ 

งานของผู้เรียน เพื่อความมีประสิทธผิลการสอน กิจกรรมเหล่านีช่้วยให้ครูมีความม่ันใจ 

มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน (Supovitz bla: Poglinco; 2001, p. 28; Cotton, 2000,  

p. 52) กระทรวงศึกษาธกิารสหรฐัอเมรกิา (U.S. Department of Education, 2005, p. 56) 

เน้นความสอดคล้องของหลกัสตูรการสอนการประเมินผล การประเมินที่อาศัยมาตรฐาน

เป็นเกณฑ์หลักสูตรการสอน และการประเมินเหล่านีต้้องสอดคล้องกับมาตรฐาน  

หากไม่สอดคล้องกันกับมาตรฐานก็คงแสดงให้เห็นเปน็หลักฐานไม่ได้ว่า ผู้เรียนมีผลสำเร็จ  

ความสอดคล้องตรงกันเป็นเพราะกระบวนการทีต่้องมีและดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ ในขณะท่ี

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร และการประเมินหมุนเวียนผ่านขัน้ตอนต่อไปเรื่อย ๆ (Supovitz 

bla: Poglinco; 2001, p. 21) การประเมินโดยอาศัยหลกัเกณฑ์มาตรฐานและหลักสูตร

แกนกลาง และเป็นการประเมินที่มีการสะท้อนความเห็นต่อครูและผู้เรียน และการใช้ข้อมูล

การประเมินอย่างเหมาะสม ใหถ้ือว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่งตอ่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทีสู่งขึน้  

(Cotton, 2000, p. 20; Johnson and Asra, 1999, p. 5) ในการจัดการเกี่ยวกับหลกัสตูร

การสอน นัน้ผู้บริหารควรมีภาวะผู้นำทางวชิาการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการเรียนรู ้

ของผู้เรียน อันประกอบด้วยภารกิจต่าง ๆ คอื การจดัทรัพยากรทีจ่ำเป็นเพื่อให้เกดิการ

เรียนรู ้
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    3. การบริหารหลกัสตูร 

     มีนักวชิาการทางการศกึษาไดเ้สนอแนวคิดสนบัสนนุเกี่ยวกับ 

การบรหิารหลักสูตร เช่น Cotton (2000, p. 21) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ผู้บริหาร

โรงเรียนที่จดัใหง้านวชิาการเปน็เรื่องสำคัญในลำดับตน้ ๆ นัน้ ช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของ

ผู้เรียนใหสู้งขึ้นได้ การจดัลำดบัให้งานพัฒนาการเรียนการสอนมีความสำคัญสูงสุดนั้น 

ทำให้ผู้บริหารโรงเรยีน มีอำนาจบริหารจัดการและสร้างความเขา้ใจกับเรื่องทีเ่กี่ยวข้อง  

(Blase & Blase, 1998, p. 19, Supovitz and Poglinco, 2001, p. 20) กล่าวถึงการบรหิาร

จัดการที่มีประสิทธิผลว่า เป็นสิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องใส่ใจกับหลักสูตรและการสอน 

มากขึ้น สอดคล้องกับ La Porte (2007) ที่เสริมว่าเป็นการบริหารจัดการหลักสูตรส่งเสริม

คุณภาพการสอน เนน้วธิีการที่เกีย่วกับการเรยีนการสอน ทั้งนีจ้ะต้องมีหลกัสตูรแกนกลาง 

ที่สอดคล้องกบัมาตรฐานชีวิตและการปฏิบตัิต่าง ๆ ในโรงเรียน 

   สรุปได้ว่า การบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอน หมายถึง  

ผู้บริหารเป็นแหล่งขอ้มูลทางวชิาการให้แก่คร ูมีความสอดคล้องของหลกัสตูรการสอน

มาตรฐานทรัพยากร และการประเมินผลการบรหิารหลกัสูตร เพื่อให้ผู้บริหารใช้

กระบวนการการพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนผ่านกระบวนการจดัทำ

หลักสูตรสถานศกึษา จดัทำแผนการสอนของครูผู้สอน รวมทั้งการวัด และประเมินผล 

  3. การพัฒนาผู้เรียน 

   กระทรวงศกึษาธิการ สำนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษาสำนกังาน 

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (2553, หน้า 6 – 8) ได้กำหนดจุดเนน้การพัฒนา 

ผู้เรียนสาระสำคัญของจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน คอื คณุภาพในตัว

ผู้เรียนที่มีความครอบคลุมในด้านความสามารถและทักษะ ตลอดจนคณุลกัษณะที่จะช่วย

เสริมสร้างให้ผู้เรยีนมคีุณภาพบรรลตุามเป้าหมายของหลักสูตร ซ่ึงกำหนดไว ้ดงันี้ 

    1. ด้านความสามารถและทกัษะ ช้ันประถมศกึษาปี ที ่1 - 3  

เป็นช่วงช้ันที่จำเปน็ต้องปูพืน้ฐานความสามารถ และทกัษะการอ่านออกเขยีนได้คิดเลขเป็น  

มีทักษะการคดิขัน้พื้นฐาน ทักษะชีวิต และทกัษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 4 – 6 พัฒนาความสามารถใหสู้งขึน้จนสามารถอ่านคล่องเขยีนคล่อง  

คดิเลขคล่อง มีทกัษะการคดิขัน้พืน้ฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

ตามช่วงวัยช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 – 3 มุ่งพัฒนาต่อยอด พัฒนาความสามารถในการ 

แสวงหาความรูด้้วยตนเอง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ทกัษะการคดิ 
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ขัน้สูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรคต์ามช่วงวัยช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 - 6 

มุ่งพัฒนาต่อเนื่อง พัฒนาด้านความสามารถในการแสวงหาความรู้เพ่ือการแก้ปัญหา 

ความสามารถการใช้เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้เน้นเพิ่มเติมความสามารถด้านการใช้ 

ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษใหส้ามารถสื่อสารได้ทกัษะการคดิขัน้สูง  

ทักษะชีวิตทกัษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรคต์ามช่วงวัย 

    2. ด้านคุณลกัษณะ มุ่งเนน้ให้ผู้เรยีนทกุระดับช้ัน มีความเป็นพลเมอืง 

รักชาติ ศาสน ์กษตัริย์ซ่ือสตัย์สจุริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ย่างพอพยีง มุ่งม่ันในการทำงาน 

รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ซ่ึงเปน็คุณลักษณะที่กำหนดไวต้ามหลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 และมีคุณลักษณะนสิัยที่ต้องเน้นเปน็

การเฉพาะในแตล่ะช่วงวัยและพัฒนาต่อเนื่องในทุกช่วงช้ัน ดงันี ้ช้ัน ป. 1 - 3 เนน้ความใฝ่ดี

ช้ัน ป. 4 - 6 ใฝ่เรียนรู ้ช้ัน ม. 1-3 อยู่อย่างพอเพยีง และช้ัน ม. 4 - 6 มีความมุ่งม่ันใน

การศกึษาและการทำงาน โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง ในห้องเรียนและ

นอกห้องเรียน ตลอดจนกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนความหมายของจุดเนน้การพัฒนาผู้เรียน 

เพื่อให้การนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนไปสูก่ารปฏิบตัิมีความชัดเจนตรงกนั จงึกำหนด

ความหมายไว ้ดังนี ้

     2.1 ด้านความสามารถ และทกัษะช้ันประถมศึกษาปีที ่1 – 3

      2.1.1 อ่านออก หมายถงึ ความสามารถรับรูแ้ละเขา้ใจ

ความหมาย ของคำ ประโยค ขอ้ความสั้น ๆ เรื่องราวในสื่อต่าง ๆ หรือในหนังสือไดต้าม

ระดับช้ันของผู้เรียน 

      2.1.2 เขยีนได้ หมายถึง ความสามารถเขยีนคำ ประโยค

ขอ้ความสั้น ๆ เรื่องราวไดถู้กต้องเหมาะสมตามระดับช้ันของผู้เรียน 

      2.1.3 คดิเลขเป็น หมายถึง มีวิธกีารคดิไดห้ลายรปูแบบ  

และสามารถนำไปประยกุต์ใช้ได้  

      2.1.4 ทักษะการคดิขัน้พื้นฐาน หมายถึง ความสามารถในการ 

แสดงออกถึงพฤตกิรรมทกัษะการคดิขัน้พื้นฐานซ่ึงแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มที่ 1  

ทักษะการสื่อสาร ประกอบด้วย ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทกัษะการพดู ทกัษะการเขยีน  

กลุ่มที่ 2 ทักษะการคดิที่เป็นแกน เช่น ทกัษะการสังเกต ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการ 

รวบรวมขอ้มูล ทักษะการเช่ือมโยง ทกัษะการจำแนกประเภท ทักษะการเปรียบเทยีบ  
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      2.1.5 ทักษะชีวิต หมายถึง การเน้นให้มีความสามารถในการ

รู้จักตนเอง มองตนเอง และผู้อ่ืนในแง่บวกและจัดการกบัอารมณ์ของตนเองได้ 

      2.1.6 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึง 

ความสามารถในการรับและสง่สารอันไดแ้กก่ารพูด การฟัง การอ่าน และการเขยีนไดต้รง 

ตามวตัถุประสงค์โดยใช้คำสุภาพ 

     2.2 ด้านความสามารถ และทักษะช้ันประถมศกึษาปีที ่4 – 6

      2.2.1 อ่านคล่อง หมายถงึ ความสามารถอ่านออกเสียงชัดเจน 

ถูกต้อง ตามหลกัเกณฑก์ารอ่านในระยะเวลาที่เหมาะสมกับระดับช้ันของผู้เรียน 

และสามารถจับใจความของเรื่องที่อ่านได้ 

      2.2.2 เขยีนคล่อง หมายถงึ ความสามารถเขยีนคำ ประโยค

ขอ้ความ เรื่องราว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาได้รวดเร็วในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ตามระดับช้ันของผู้เรียน 

      2.2.3 คดิเลขคล่อง หมายถึง ความสามารถในการคดิหา

คำตอบได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

      2.2.4 ทักษะการคดิขัน้พื้นฐาน หมายถึง ความสามารถในการ 

แสดงออกถึงพฤตกิรรมทกัษะการคดิขัน้พื้นฐาน ซ่ึงแบง่ได้เป็น 2 กลุ่มย่อยคือ กลุ่มที่ 1 

ทักษะการสื่อสาร ประกอบด้วย ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทกัษะการพดู ทกัษะการเขยีน  

กลุ่มที่ 2 ทักษะการคดิที่เป็นแกน เช่น ทกัษะการตั้งคำถาม ทักษะการให้เหตุผลทกัษะ  

การแปลความ ทักษะการตีความ ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 

      2.2.5 ทักษะชีวิตหมายถงึ การเนน้ให้ความสามารถในการ 

ปรับตัว และเหน็คุณค่าในตนเอง ภาคภูมิใจเช่ือม่ันในตนเองและผู้อ่ืน เคารพสิทธ ิ

ของตนเอง และผู้อ่ืน 

      2.2.6 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรคต์ามช่วงวัย หมายถึง 

ความสามารถในการรับและสง่สารอันไดแ้ก่ การพดู การฟัง การอ่านและการเขยีน 

และแสดงความคดิเห็นได้อย่างมีเหตุผล  

     2.3 ด้านความสามารถ และทักษะ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 – 3

      2.3.1 การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง การใช้วิธกีาร 

กระบวนการศกึษาคน้คว้าและนำความรู้ที่ได้มาวเิคราะห์ และสังเคราะห์ด้วยตนเอง  

เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ทัง้ในด้านการศึกษาต่อและการดำรงชีวิต 
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      2.3.2 การใช้เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู ้หมายถึง ความสามารถ

ในการนำแนวคิด หลักการเทคนิคความรู้ วิธกีาร กระบวนการทางเทคโนโลยใีช้เป็น

เครื่องมือในการเรียนรูแ้ละประยกุต์ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของงาน

      2.3.3 ทกัษะการคดิขัน้สงู หมายถึง ทักษะการคดิซ่ึงต้องอาศัย

ทักษะ การสื่อความหมายและทักษะการคดิที่เปน็แกนหลาย ๆ ทักษะในแตล่ะขัน้ตอน 

ทักษะการ คดิขัน้สูงจะพัฒนาไดก้็ต่อเม่ือมีการพัฒนาทกัษะการคดิขัน้พื้นฐานจนเกิดความ

ชำนาญ ทักษะการคดิขัน้สูง ประกอบด้วยทกัษะย่อย ๆ ที่สำคัญ เช่น ทกัษะการวเิคราะห์

ทักษะการประเมิน ทกัษะการสรุปลงความเห็น ทกัษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการ

สังเคราะห์ ทักษะการคดิสร้างสรรค์ทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ 

      2.3.4 ทักษะชีวิต หมายถึง การเน้นให้มีความสามารถในการ

กำหนดเป้าหมายวางแผนชีวิต มีจิตอาสาป้องกันและหลกีเลี่ยงจากสถานการณ์คับขัน  

และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนบนพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตย 

      2.3.5 การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึง 

ความสามารถในการรับและสง่สาร อันได้แกก่ารพดู การฟัง การอ่าน และการเขยีน 

วเิคราะห์วิจารณ์ได้อย่างมีเหตุผล เปน็ประโยชนต์่อส่วนรวม 

     2.4 ด้านความสามารถ และทักษะ ช้ันมัธยมศกึษาปี ที ่4 – 6

      2.4.1 แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อการแกป้ัญหา หมายถึง 

การใช้วิธกีารกระบวนการแสวงหาความรู้ นำมาวเิคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อนำไปใช้ 

ในการแก้ปัญหาท้ังในด้านการศกึษาต่อและการดำรงชีวิต 

      2.4.2 การใช้เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้หมายถงึ ความสามารถ

ในการนำแนวความคดิหลกัการ เทคนิค ความรู้ วิธกีาร กระบวนการทางเทคโนโลยใีช้เป็น 

เครื่องมือในการเรียนรู ้และประยุกตใ์ช้ในการทำงาน 

      2.4.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หมายถึง ทกัษะ 

การฟังการ พดู การอ่าน และการเขยีน ซ่ึงเปน็เครื่องมือในการรับสารและสง่สารได้ตรง

ความหมาย คล่องแคล่วถกูต้องชัดเจน 

      2.4.4 ทักษะการคดิขัน้สงู หมายถึง ทกัษะการคดิซ่ึงต้องอาศัย

ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการคดิที่เปน็แกนหลาย ๆ ทักษะ ในแต่ละขัน้ตอน 

ทักษะการคดิขัน้สูงจะพัฒนาได้กต็่อเม่ือมีการพัฒนาทกัษะการคดิขัน้พืน้ฐาน จนเกดิความ 
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ชำนาญ ทักษะการคดิขัน้สูงประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ ที่สำคัญ เช่น ทกัษะการคดิ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

      2.4.5 ทักษะชีวิต หมายถึง เน้นการให้มีความสามารถในการ

ปรับเป้าหมาย แผนและทิศทางการดำเนนิชีวิตสู่ความสำเร็จวางตัวและกำหนดท่าที 

ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ประเมิน และสร้างขอ้สรุปบทเรียนชีวิตของตนเอง 

      2.4.6 การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึง 

ความสามารถในการรับ และส่งสาร อันได้แก่ การพูด การฟังการอ่าน และการเขยีน  

แสดงความคดิใหม่จากเรื่องที่ฟังดแูละอ่านที่เปน็ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน 

ประกอบด้วย องค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก ่1) การรกัษามาตรฐานที่สงูของ

ผู้เรียน 2) การกำกบัติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน และ 3) วเิคราะห์ข้อมูลในการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ ์ดงันี ้

    1. การรกัษามาตรฐานทีสู่งของผู้เรียน 

     มีนักวิชาการทางการศกึษาไดเ้สนอแนวคิดสนบัสนนุเกี่ยวกับการ

รักษามาตรฐานทีสู่งของผู้เรียน ดังนี ้ความรับผิดชอบทีส่ำคัญที่สุดของผู้บริหารโรงเรียน 

คอื การอำนวยการเรียนการสอนที่มีประสิทธผิล โดยมีพันธกิจเกี่ยวกับการเพิ่มพูน

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียน (O Donnell and White, 2005, p. 112) ดังนัน้ ผู้นำทาง

วชิาการจะต้องเนน้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมใหผู้้เรียนบรรลุผลตามมาตรฐาน 

ทางวชิาการที่กำหนด ซ่ึงสอดคล้องกับ Bossert (1988, p. 23) ที่ไดก้ล่าวว่า ผู้บริหาร 

ควรกำหนดความคาดหวังไวสู้งเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนและพฤติกรรมของผู้เรียน 

เช่นเดียวกบั McEwan (1998, p. 237) ทีก่ล่าวว่าการตั้งความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน 

ไวสู้งจะมีผลเกี่ยวกบัผลการปฏิบัติของผู้เรียน กล่าวคือ ผู้เรียนควรรู้อะไรและสามารถทำ

อะไรได้บา้ง เป็นการตั้งมาตรฐานใหม่สำหรับครแูละผู้เรยีน เนน้การอ่านหนงัสือนอกเวลา 

การเขยีนเปน็ประจำและการเขยีนนอกเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกับ Cotton (2000, p. 224) 

Supovitz and Poglinco (2001, p. 36) ทีก่ล่าวว่า การตัง้ความคาดหวังต่อผลสัมฤทธิ์ของ

ผู้เรียนไวส้งู จะทำให้มีแรงผลักดันในการปฏิบตัิงานของครู และ Yates (2000, p. 78)  

ได้วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างพฤตกิรรมภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนกับผล

ของโครงการเริ่มสอนอ่าน โดยใช้แบบสอบถามโครงการเริ่มสอนอ่าน พบว่า พฤติกรรม 

ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนกับผลของโครงการเริ่มสอนอ่านมีค่า  



51 

สหสัมพนัธ์สงูมากกับผลของโครงการเริ่มสอนอ่าน ตั้งความหวังไวสู้งสำหรับครูและ 

ผู้บริหารโรงเรียน 

    2. การกำกับตดิตามความก้าวหน้าของผู้เรียน 

     มีนักวชิาการ ทางการศึกษาได้เสนอแนวคิดสนับสนุนเกีย่วกับการ

กำกับตดิตามความก้าวหน้าของผู้เรียน เช่น Cotton (2000, p. 229), Supovitz and 

Poglinco (2001, p. 38) กล่าวว่า ผู้บรหิารที่เป็นผู้นำทางวชิาการจะเอาใจใส่เกี่ยวกบั

กิจกรรมที่มีผลต่อความก้าวหน้าของผู้เรียน มุ่งเนน้ที่พฤติกรรมของคร ูซ่ึงจะช่วยเพ่ิมพูน

การเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีภาวะผู้นำทางวชิาการเพื่อดำเนินการ

ให้ผู้เรียนมคีวามก้าวหน้าทางการเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่ส่งเสริมให้เกดิความ

ร่วมมืออย่างมากจากคร ูซ่ึงเป็นการช่วยเพ่ิมพูนความรูข้องผู้เรียนด้วย 

    3. วเิคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

      มีนักวชิาการทางการศกึษาไดเ้สนอแนวคิดสนบัสนนุเกี่ยวกับ

วเิคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ดังนี ้ผู้อำนวยการโรงเรียนควร

วเิคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอยู่เปน็ประจำเพ่ือทราบผลการตัดสนิใจ 

ต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับนโยบายโครงการต่าง ๆ และการพัฒนาวชิาชีพของครู  

ครูอาจต้องการคำแนะนำ เพราะครูเปน็ผู้กำหนดความสำเร็จผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน Cotton 

(2000, p. 226) Supovitz and Poglinco (2001, p. 39) ได้กล่าวว่า ผู้นำที่มีประสิทธภิาพจะ

ใช้แหล่งขอ้มูลที่หลากหลาย เพื่อประสิทธผิลการปฏิบัตงิาน การตัดสินใจต้องอาศยัข้อมูล 

ที่ตรงกับปัญหา และผู้บรหิารสามารถใช้ข้อมูล เพื่อเปน็แนวทางที่เน้นการเรียนการสอน 

และการพัฒนาคร ู

    สรุปได้ว่า การพัฒนาผู้เรียน คอื สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรียน

จะต้องสามารถบริหารจัดการให้เกดิกจิกรรมการพัฒนาผู้เรียน บริหารจดัการให้เกิดงาน

บริการผู้เรียน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพเิศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 

สามารถสง่เสริมวนิัย คณุธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะ 

  4. การพัฒนาครู 

   ในการพัฒนาครู ซ่ึงถือเป็นองคป์ระกอบที่สำคัญของภาวะผู้นำทาง

วชิาการของผู้บริหารโรงเรียนทีจ่ะส่งผลต่อการเพิ่มความสามารถของครูโดยเฉพาะด้าน

การจดัการเรียนสอน อันจะนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์เพ่ือบ่งช้ีความมีประสิทธผิลของ  

โรงเรียน ผู้วิจัยได้เรียบเรียงทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาวชิาชีพครู พบว่า คำสำคัญที่  
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เกี่ยวข้องและสามารถประยุกต์ใช้ได ้คอื การพัฒนาบุคลากร (Staff development)  

การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource Development) หรือ การพัฒนาวชิาชีพ 

(Professional Development) ครูซ่ึงเป็นทรัพยากรในองคก์ารทางการศกึษาหรือโรงเรียนนัน้ 

จะเป็นกลไกหรือตัวการในการเปลี่ยนแปลงทีส่ำคัญเพราะครูเป็นผู้ทำหน้าที่จดัการเรียน 

การสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในตัวผู้เรยีนดงันัน้ครูจงึตอ้งก้าวให้ทนักับการเปลี่ยนของ 

สังคมโลกมีการปรับตัวและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 

    กัญญ์วรา เครื่องพาที (2556, หน้า 58) สรปุได้ว่า การพัฒนา 

วชิาชีพครู หมายถึง กระบวนการทีบ่ริหารโรงเรียนใช้วิธกีารที่หลากหลายในการสง่เสริม 

พัฒนาปรุงปรงุให้ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวชีิพประกอบด้วยการวางแผนเพื่อพัฒนา

วชิาชีพครู การสง่เสริมความก้าวหน้าทางวชิาชีพครูการส่งเสริมการทำวจิัยในช้ันเรียน

ร่วมกับครใูนการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 

    Ubben&Noris (2000) กล่าวว่าการ พัฒนาครจูะต้องคำนึงถงึ 

การเปลี่ยนแปลงในบริบทขององคก์ารด้วย นั่นคอื หากต้องการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้มี

ลักษณะเป็นอย่างไรกต็้องพัฒนาครูให้เป็นไปตามสภาพที่ต้องการดังนั้นเมื่อพจิารณาถงึ

ความคาดหวังจากการเปลี่ยนแปลงใน องค์การในองค์ประกอบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะสง่ผลต่อ

ประสิทธผิลของโรงเรียนการพัฒนาคร ูจะต้องมุ่งให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทัศนคติความเช่ือและค่านิยมที่จะนำไปสูก่ารประพฤติปฏิบตัิ 

ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในบริบทของโรงเรียน 

   โดยมีองค์ประกอบการพัฒนาวชิาชีพครู 2 องค์ประกอบ ดังนี ้ 

1) การดำเนนิโครงการ และ 2) กิจกรรมและการสนับสนุนความเป็นครูมอือาชีพ 

    1. การดำเนินโครงการและกิจกรรม 

     มีนักวชิาการได้เสนอการดำเนินโครงการและกจิกรรมไวม้ากมาย 

เช่น Hughes and Curphy (2009, p. 551) ไดก้ล่าวว่า ทศิทางการดำเนินโครงการ 

และกิจกรรมขององคก์าร ต้องอาศัยความร่วมมือและการควบคุมสถานการณ์ที่ผู้นำ  

ผู้ตามจะต้องปฏิบัติ สอดคล้อง กับ Bennett (2003, p. 208) กล่าวว่า การบริหารจดัการ

ในเชิงปฏิบัตกิิจกรรมในสถานศึกษาว่ามีอิทธพิลต่อการทำงานโดยใช้หลักการบริหาร 

จัดการและดำเนินการทางวชิาการ ส่วน Johnson and Asra (1999, p. 299), Cotton 

(2000, p. 218) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้นำทางวชิาการควรสง่เสริม

ความก้าวหน้าการเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึงประกอบภารกจิด้านต่าง ๆ เช่น การนิเทศและ
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ประเมินครกูารประสานงาน โครงการการพัฒนาบุคลากรกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัด

โครงการการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา นอกจากการจดัโครงการเพื่อพัฒนาครูแล้ว 

จะเห็นว่า โครงการที่เป็นประโยชน์ในสถานศกึษาโครงการหนึ่งคอื การจัดโครงสร้างภาวะ

ผู้นำสถานศกึษา โดยที่มีผู้บรหิารสถานศกึษาเป็นผู้นำพาให้เกิดสิ่งเหล่านี ้และประสาน 

การใช้ประโยชนจ์ากโครงสร้างวเิคราะห์ผลที่เกดิขึ้นและกำหนดเป้าหมายการปฏิบตัิงาน 

ใช้โครงการเครือข่ายความปลอดภัยจัดเวลาให้ผู้เรียนไดร้ับการสอนเพิ่มเติม เพื่อสร้าง 

ความม่ันใจว่ามีทรัพยากรทีจ่ำเป็นอืน่ ๆ ในสถานศึกษาและมีความสอดคล้องกับ 

แนวปฏิบัติของสถานศกึษา (Supovitz and Poglinco, 2001, p. 421) 

    2. การสนับสนุนความเป็นครูมืออาชีพ 

     ได้มีนักวชิาการศกึษา เสนอแนวคิดไว ้เช่น MacNeill, N. and 

others. (2003) กล่าวว่า ในการพัฒนาวชิาชีพครูเพื่อเพิ่มความสำเร็จใหก้ับผู้เรียนนั้น 

ต้องมีการพัฒนา สภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน  

การฝึกอบรมที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอน Hoy and Hoy (2003, p. 3) ได้กล่าว

สนับสนุนเพิ่มเติมว่า ครูเปน็ศูนย์กลางของการพัฒนาการเรียนการสอน สิ่งสำคัญในการ

พัฒนาครู คอืการตัดสินใจว่าครูมคีวามต้องการพัฒนาในวชิาชีพ Supovitz and Poglinco 

(2001, p. 267) พบว่า ความมุ่งม่ัน (Commitment) ต่อความเป็นมืออาชีพของครูช่วยทำให้

ครูปฏบิัติหน้าที่เต็มความสามารถ โดยให้มีการพัฒนาและสนับสนนุวชิาชีพครู 

อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกบัมาตรฐาน โดยเนื้อหาวิชาชีพครูและการจัดการศึกษามีความ

เช่ือมโยงกันอย่างใกล้ชิด Blaséand Blasé (1999, p. 235) มีความเห็นว่า พฤติกรรมภาวะ

ผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนมีความเกี่ยวข้องกบัการสง่เสริมความก้าวหน้า 

ทางวชิาการและการพัฒนาครูจะส่งผลทางบวกต่อการปฏิบัติการสอนในห้องเรียนและ 

Hopkins et al. (1997, p. 284) มีความเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรมีความมุ่งม่ันในการ

พัฒนาวชิาชีพครูอย่างต่อเนื่อง และมุ่งม่ันในการบริหารจัดการวถิีชีวิตครูที่ดแีม้บางครั้ง 

จะถูกมองว่าการสง่เสริมการพัฒนาวชิาชีพถูกแยกออกจากการปฏิบัตกิ็ตามแต่ยงัสง่ผลดี

ต่อผู้เรียน ดังนั้นผู้บรหิารโรงเรียนที่เป็นผู้นำทางวชิาการจึงต้องพัฒนาครูแกนนำ 

ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาวชิาชีพครูมากขึ้น (McEWan, 1998, p. 215) และผู้บริหาร

โรงเรียนควรจัดเวลาให้ครูได้อบรมพัฒนาวชิาชีพอย่างตอ่เนื่อง และกำกับตดิตาม

ความก้าวหน้าทางวชิาชีพของครูอยู่เสมอ (Cotton. 2000, p. 119, Johnson and Asra. 

1999, p. 59) 
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   สรุปได้ว่า การพัฒนาครู หมายถึง กระบวนการพัฒนางานและให้ครูมี

คุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพประกอบด้วยการวางแผนเพื่อพัฒนาวชิาชีพ เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาครู ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ

ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่จะส่งผลตอ่การเพิ่มความสามารถของครู 

ทั้งด้านการดำเนินโครงการและกิจกรรมการสนับสนุนความเป็นครูมอือาชีพ 

  5. การสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   Hallinger and Murphy, 1985, pp. 221 – 224; อ้างถึงใน ลดัดาวรรณ 

นัดดาเทพ, 2557, หน้า 8) การส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรียน (Promote 

School Crimate) ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จะเกี่ยวขอ้งกับบรรทดัฐานและเจตคติของ

บุคลากรและผู้เรียนในโรงเรยีน ผู้บริหารจะมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างบรรยากาศ 

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งด้านตัวครู ผู้เรียน และการเรียนการสอน รวมทั้ง

มาตรฐานทางวชิาการของโรงเรียน ซ่ึงจะจำแนกบทบาทในการส่งเสริมบรรยากาศ 

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็น 6 องค์ประกอบ คอื 

    1. การควบคุมเวลาในการสอน 

     เวลาที่ใช้ในการสอนของครูในห้องเรียนมักจะสูญเสียไปกับการ

แนะนำกฎเกณฑ์ในการเรียนใหก้ับเด็กที่เรียนซ้ำ รวมทัง้คำขอร้องต่าง ๆ  

จากฝ่ายสำนักงานของโรงเรยีน ซ่ึงผู้บริหารโรงเรียนต้องหาทางควบคุมกจิกรรมเหล่านั้นให้

เกิดขึน้น้อยทีสุ่ด โดยผลกัดนัให้เปน็นโยบายของโรงเรียน ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ 

ในการนำนโยบายนีไ้ปใช้ได้ โดยการกำจัดสิ่งต่าง ๆ ที่จะทำให้การเรียนการสอนใน 

ห้องเรียนหยุดชะงกัลงได ้กจ็ะสามารถเพิ่มเวลาในการเรียนอย่างมีศกัยภาพ และผู้เรียน 

จะมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น 

    2. การดูแลเอาใจใส่ครแูละผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 

     การดแูลเอาใจใส่ครแูละผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เป็นการช่วยเพ่ิม

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารผู้เรยีนและครู ซ่ึงปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการแบบนี้

ผู้บริหารจะไดร้ับข้อมูลมากมายในด้านความต้องการของผู้เรียนและครู ผู้บริหาร 

จะมีโอกาสสื่อสาร เป้าหมายระดับต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ผู้เรียนและครูทราบ 

    3. การจัดให้มีสิ่งจูงใจกับคร ู

     การจดัให้มีสิง่จูงใจใหก้ับคร ูการสร้างบรรยากาศเชิงบวกด้านการ

เรียนรู ้รวมทั้งการให้รางวลัและการใหก้ารยอมรบัการทำงานของครู นับเป็นบทบาท 
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ที่สำคัญส่วนหนึ่งของผู้บริหารในการที่ทำให้โครงสร้างของการทำงานดีข้ึน รางวัลที่

ผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กบัครูอาจารย์ อาจไม่ใช่เงิน 

เพยีงอย่างเดียว หากแต่อาจจะเปน็คำชมเชย ทั้งโดยส่วนตัวหรือการให้สงัคมยอมรับ  

โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ และการให้รางวลัอยา่งเป็นทางการ เปน็ต้น 

    4. การสง่เสริมให้มีการพัฒนาวชิาชีพ 

     ผู้บริหารให้โอกาสแก่ครใูนการพัฒนาวชิาชีพ โดยการจดัให้มีการ 

ฝึกอบรมขณะประจำการ รวมทั้งการช่วยให้ครไูด้เรยีนรูถ้ึงการผสมผสานทกัษะต่าง ๆ 

ตามโครงการพัฒนาบุคลากรและช่วยให้ครสูามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได ้

    5. การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวชิาการ 

     มาตรฐานทางวชิาการที่สูง และมีความชัดเจนเป็นสิ่งทีจ่ำเป็นใน

การปรับปรุงการเรียนของผู้เรียน และมาตรฐานที่สงูขึ้นนีจ้ะแสดงได้จากจำนวนผู้เรยีนที่ 

เพิ่มขึ้นของโรงเรียนในโอกาสต่อไป 

    6. การจดัให้มีสิ่งทีส่่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 

     การสง่เสริมบรรยากาศด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการให้

รางวัล และการใหก้ารยอมรับผู้เรยีนที่มีผลสัมฤทธิด์้านวชิาการสูง และเม่ือผู้เรียนมกีาร

ปรับปรงุผลการเรียนดีข้ึนอย่างสม่ำเสมอ ผู้บรหิารต้องให้โอกาสผู้เรยีนในการทีจ่ะเป็นที่

ยอมรับของห้องเรียนและในโรงเรียน โดยผู้บรหิารต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ประสานระหว่าง

ห้องเรียนและโรงเรยีน ในด้านการให้รางวลั เพื่อเปน็การยนืยันว่าผู้บรหิารใหก้ารสนับสนุน

อย่างจริงจัง 

   สรุปได้ว่า การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน คอื  

การดำเนนิการส่งเสริมบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรยีนรู้ของผู้เรียน วเิคราะห์และหา

แนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียน มีการควบคุมเวลาในการสอน ผู้บรหิาร

ดูแลเอาใจใส่ครูและผู้เรียนอย่างใกล้ชิด การจัดให้มีสิ่งจงูใจกบัครู มีการสง่เสริมให้มีการ

พัฒนาวชิาชีพ การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวชิาการ และการจดัให้มีสิง่ที่สง่เสริม

สภาพการเรียนรู ้

  6. การนิเทศ กำกับ ตดิตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

   1. การนิเทศ กำกับ ตดิตามการจัดการเรียนการสอน 

    การนิเทศทางการศกึษาเป็นกระบวนที่ช่วยเพ่ิมประสิทธภิาพในการ

จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการจดัการเรียนการสอน 
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ที่สอดคล้องกบัความเป็นพลวัฒน์ของสงัคมและความตอ้งการของชาติ การนิเทศจะช่วยให้ 

ครูเกดิการพัฒนาทุก ๆ ด้าน การนเิทศจงึเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารโรงเรียน 

ในฐานะผู้นำทางวชิาการในการช่วยเหลือพัฒนาและสนบัสนุนครูใหส้ามารถปฏิบตัิหน้าที่ 

ได้เต็มศกัยภาพ บรรลุวตัถุประสงคห์ลกัในด้านผู้เรียนได้ 

    จากการศึกษาทฤษฎีและงานวจิัยที่ เกี่ยวข้องมีนกัวชิาการได้ให้

ความหมายความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการนิเทศทางการศกึษา ไวด้ังนี ้

     กัญญ์วรา เครื่องพาที (2556, หน้า 60) สรุปได้ว่าการนเิทศ 

ทางการศกึษา หมายถึง กระบวนการของผู้บริหารโรงเรยีนที่มุ่งให้คำแนะนำและความ 

ช่วยเหลือครูผู้สอนในการปรบัปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ 

คุณภาพผู้เรียนประกอบด้วยการสงัเกตการสอนการประชุมการจัดการเรียนการสอน 

การเยี่ยมช้ันเรยีน 

     Oliva (2001) กล่าวว่า การนิเทศ การศึกษามีความจำเป็นอย่างยิ่ง 

เนื่องจากถ้าปราศจากการนิเทศแล้วครูผู้สอนบางคนอาจไม่เปลี่ยนแปลงการสอน 

ของตนเองได้เพราะไม่มีผู้คอยช่วยเหลือช้ีแนะ 

     Nolan & Hover (2006) กล่าวว่าศกึษานิเทศก์ ไม่ได้มีความหมายว่า  

เป็นผู้ตัดสินความสามารถและผลงานของคร ูแตใ่นทางตรงกันขา้ม ศกึษานิเทศก์คอืผู้ที่ช่วย

ให้ครูได้พบกับเป้าหมายที่แท้จริงของผู้เรยีน ซ่ึงจากวรรณกรรมที่ศกึษานั้น สามารถระบุ 

ได้ว่าจุดประสงคห์ลกัของการนิเทศการศึกษาก็คอืการคน้พบความต้องการของคร ู 

แนะนำให้ครูได้ค้นพบความต้องการของผู้เรียน การนิเทศที่จบลงอย่างมีประสทิธิภาพนั้น 

ทักษะและความรู้ของครูจะพัฒนาขึ้นซ่ึงจะส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับสูง

   2. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

    Hoy and Hoy (2003, pp. 273 - 275) ไดก้ล่าวถึง บทบาทของ

ผู้บริหารโรงเรียนว่าบทบาทที่สำคัญทีสุ่ด คอื เป็นผู้นำทางวชิาการ แตไ่ม่ได้หมายความว่า

ผู้บริหารโรงเรียนคนเท่านัน้ที่รับผิดชอบต่อภาวะผู้นำในการสอน ภาวะผู้นำทางวชิาการ 

ควรเกดิขึ้นเองทัง้ในตัวผู้บริหารโรงเรียนและจากครู ทัง้นีค้รูเป็นผู้ทำการสอนในช้ันเรียน 

เป็นผู้รู้ดีเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน เป็นผู้ที่มีองคค์วามรู้อย่างดีในตัวผู้บริหารโรงเรียน

เพยีงแต่มีหน้าที่รับผิดชอบการประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนของครูที่ยังผลให้เกิด 

การปฏิบัตกิารสอนที่ดทีี่สดุคงไม่มีวิธกีารใดวธิีเดียวทีจ่ะทำให้เกิดความร่วมมือที่จะยังผล 

เช่นนั้นได้ ผู้ที่เป็นผู้นำทางวชิาการจำเป็นต้องใช้เวลาในห้องเรียนเหมอืนเปน็เพื่อนร่วมงาน  
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และพูดคุยกับครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน การปรับปรงุการเรียนการสอนอย่างมี 

กระบวนการต่อเนื่อง ไม่ใช่ผู้บริหารโรงเรยีนเข้าสังเกตการณ์พอเป็นพธิ ีควรจะมีการพูดคุย 

เกี่ยวกับอาชีพของตนเองและพัฒนาอาชีพอันเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงการสอน 

จะปรับปรงุการเรียนของผู้เรียนอย่างไร และจะปรับปรุงกลยุทธก์ารสอนที่เหมาะสมต่อ 

สถานการณต์่าง ๆ อย่างไร ผู้บรหิารโรงเรียนจะต้องรับรู้และแสดงความยนิดีเม่ือมีความ 

เป็นเลิศทางวชิาการร่วมกับผู้เรียนและครูเพราะว่ากิจกรรมเช่นนีช่้วยเสริมให้วิสยัทัศน ์ 

และวัฒนธรรมความเป็นเลศิทางวชิาการมีความเขม้แข็งยิ่งขึ้น 

    Alig-Mielcarek and Hoy (2005, pp. 108 - 11O) ได้ทำการวจิัย 

พบว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนเป็นสิง่สำคัญ ได้แก ่การพัฒนา

บรรยากาศที่มุ่งเนน้ทางวชิาการให้มาก กำหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนการสอน 

จัดให้มีการสะท้อนความคดิเห็นต่อครูเกี่ยวกับความก้าวหน้าของผู้เรียน ฟังเสียงของครู 

และจัดให้มีกจิกรรมการพัฒนาวชิาชีพครู ส่งเสริมความร่วมมือและความไวว้างใจ 

ระหว่างครู ผู้ปกครองและผู้เรียน ซ่ึงเปน็ส่วนหนึง่ของหลักการบรหิารของผู้บรหิารโรงเรียน

ที่ใช้พัฒนาบริบทของโรงเรียนให้ครูและผู้เรียนประสบความสำเร็จได้ 

   สรุปได้ว่า นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมิน หมายถงึ การช่วยเหลือ

พัฒนา และสนับสนุนและแนะนำครูใหส้ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้เต็มศักยภาพบรรลุ

วัตถุประสงค์หลกัในด้านผู้เรียนได ้

   สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการ หมายถงึ พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึง

ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนในการนำความรู้ วิธกีาร เทคนิคบรหิารมาปรับใช้ 

ในการบริหารงานวชิาการ ประกอบด้วย การกำหนดวสิยัทัศน์ เป้าหมาย และพนัธกจิ  

การบรหิารหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน การเสริมสร้างบรรยากาศและ 

วัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาผู้เรยีน การพัฒนาครู และการนิเทศ 

กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 

แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 

 1. การประกันคุณภาพการศกึษา 

  1.1 ความหมายของการประกันคุณภาพการศกึษา 

   นักวชิาการหลายท่านได้กล่าวถงึความหมายของการประกันคุณภาพ 

การศกึษา ดงันี ้
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    ละมุล รอดขวัญ (2555, หน้า 36) กล่าวว่า การประกันคุณภาพ

การศกึษา หมายถึง การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามมาตรการหรือระบบเพื่อพัฒนา 

คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาที่จะสร้างความม่ันใจ พงึพอใจและประทับใจ 

แก่ผู้ปกครอง ชุมชนและสงัคมว่า ผลผลิตทางการศึกษาซ่ึงได้แก่ ผู้เรียนมีคุณภาพตาม

เป้าหมายหรือพันธกิจที่ได้ร่วมกันกำหนดไว ้โดยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและทกุฝ่าย 

ที่มีส่วนไดส้่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนนิการและรบัผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาที่ดำเนนิการ 

    สมชัย จรรยาไพบูลย ์(2555, หน้า 26) กล่าวว่า การประกันคุณภาพ 

การศกึษา หมายถึง การประเมินผลและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศกึษา 

ของสถานศึกษา โดยบุคลากรของสถานศกึษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่มีทีก่ำกับดูแล 

สถานศึกษา 

    รัตตนิันท ์ทวสีุขเสถียร (2557, หน้า 13) กล่าวว่า การประกัน

คุณภาพการศกึษา หมายถงึ กิจกรรมหรือแนวปฏิบัตทิีด่ำเนินการตามระบบและแผนทีไ่ด้

วางไว ้เพื่อสร้างความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าโรงเรียนมีแนวทาง

จัดและพัฒนาคุณภาพการศกึษาที่ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการนโยบายการ 

จัดการศึกษา ผู้จบการศกึษามีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ 

   สรุปได้ว่า การประกนัคุณภาพการศึกษา คอื การดำเนินงานในการ

พัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความพงึพอใจและความเช่ือม่ัน

ให้กับผู้เรยีน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมว่าผู้สำเร็จการศึกษาจะมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศกึษาที่กำหนดและเป็นที่ยอมรับของสังคม 

  1.2 ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศกึษา 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ความวา่ สิทธแิละ

เสรีภาพในการศกึษา มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสทิธิเสมอกันในการรับการศกึษาไม่น้อยกว่า

สิบสองปทีี่รฐัจะต้องจัดให้อย่างทั่วถงึและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร ้ 

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากตอ้งได้รับสิทธติามวรรคหนึ่ง  

และการสนับสนนุจากรัฐเพื่อให้ไดร้ับการศกึษาโดยทดัเทียมกับบุคคลอืน่ การจดัการ 

ศึกษาอบรมขององค์กรวชิาชีพ หรือเอกชนย่อมไดร้ับความคุม้ครองและสง่เสริม 

ที่เหมาะสมจากรฐั และการเรียนรู้ตลอดชีวิตย่อมได้รับความคุม้ครองและสง่เสริม 

ที่เหมาะสมจากรฐั และมาตรา 80 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจดัศกึษาในทกุระดบั 
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และทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม จดัให้มีแผนการ

ศึกษาแหง่ชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาต ิจดัให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้า ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้

ผู้เรียนมจีิตสำนกึของความเป็นไทย มีระเบียบวนิยั คำนงึถึงประโยชน์ส่วนรวม และยดึม่ัน

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข (รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550, 2550, หน้า 15-23) และตามความมุ่งหมาย

ของการจดัการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2542, หน้า 3) ความว่า  

“การจดัการศกึษาต้องเปน็ไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เปน็มนุษย์ที่สมบรูณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ คณุธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยจดักระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งปลกูฝังจติสำนกึทีถู่กต้อง  

มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรกัษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 

รวมทั้งสง่เสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิน่ ภูมิปัญญา

ไทยและความรู้อันเปน็สากล ตลอดจนอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ 

และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” 

   ปัจจุบันการพัฒนาคณุภาพการศกึษาจำเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องบริหารจัด 

การศกึษาในเชิงคณุภาพ โดยมีการประกันคณุภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญที่ส่งเสริม 

และผลักดันให้กระบวนการทำงานในทุกระดับและบุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินไปอย่าง 

สอดรับกันเป็นระบบ มุ่งหน้าไปในทศิทางที่ได้ร่วมกันกำหนดไวเ้พื่อบรรลุเป้าหมายของการ 

ปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธภิาพ โดยอาศัยหลักและวธิีการบรหิาร และการจัดการ 

คุณภาพที่เน้นการสร้างความม่ันใจให้กับทกุฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งว่า ผู้เรียนทกุคนจะได้รับ 

การศกึษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว ้สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2542, หน้า 14) ได้กำหนดไวใ้นหมวด 6 เรื่อง 

มาตรฐานและการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา มาตรา 47 ความว่า ให้มีระบบ 

การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคณุภาพภายนอก ระบบ หลกัเกณฑ ์ 

และวธิีการประกนัคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงศกึษาธิการ  

โดยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวธิกีารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2561, หน้า 23) ขอ้ 3 ระบบการประกันคณุภาพภายในเพื่อการ  
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พัฒนามาตรฐานการศกึษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วย การประเมินคณุภาพภายใน  

การตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

และมาตรา 48 ให้หน่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และใหถ้ือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศกึษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจดัทำรายงานประจำปเีสนอต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกีย่วข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสูก่ารพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2542, หน้า 14) 

   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การ

มหาชน) เรียกโดยย่อว่า สมศ. จดัตัง้ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6  

ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษา มาตรา 49 กำหนดใหส้ำนักงานทำ

หน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วธิีการประเมินคุณภาพภายนอกและทำการประเมินผลการจดั

การศกึษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคณุภาพของสถานศกึษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย 

หลักการ และแนวการจัดการศกึษาในแตล่ะระดับ ซ่ึงการประเมินคุณภาพภายนอกเป็น

กระบวนการที่มีความสำคัญในการยนืยันถึงความสำเรจ็ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ

ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกันคณุภาพภายใน ตลอดจนเป้าหมายในการพัฒนา

คุณภาพและอัตลกัษณ์ของผู้เรียนตามวัตถปุระสงคใ์นการจัดตัง้สถานศกึษา เพื่อสร้าง

ความม่ันใจให้กบัผู้รับบรกิารทางการศกึษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่าย ประกอบกับกรอบ

นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

ทุกระดับไดก้ำหนดหลกัการสำคัญในการพัฒนามาตรฐานและเกณฑก์ารประเมินคณุภาพ

ภายนอก 

   การพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่  

(พ.ศ. 2559-2563) ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานจึงกำหนดเป้าหมายการประเมินโดยมุ่งเนน้

ประเมินผลลัพธ์ของการประกนัคุณภาพของสถานศกึษา และมีการวเิคราะห์กระบวนการ 

ปัจจัยสำคัญทีส่่งผลต่อการดำเนินการเพื่อนำไปสู่ขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่มีคุณค่าต่อ 

สถานศึกษา ทั้งนี ้หลกัการสำคัญในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่เป็นการประเมิน

เชิงคุณภาพ ไม่เน้นเอกสาร แต่จะใช้การสังเกตและสัมภาษณ์ประกอบการพจิารณาเพ่ือให้

สอดคล้องกับระบบการประกนัคุณภาพภายใน (IQA) และไม่มีการตดัสนิผลการประเมิน 
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ว่าได้หรือตก แต่มุ่งเน้นผลลัพธ์ทีส่ะท้อนผลการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในระดบั

สถาบัน มีการวเิคราะห์กระบวนการเพื่อนำไปสู่การให้ขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ที่มีคุณค่าต่อสถานศกึษา 

   การประเมินคณุภาพภายนอกต้องมีความเช่ือมโยงกับระบบประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสงักดัในการปฏิบตัิหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ 

ให้บรรลุเป้าหมายมาตรฐานทีก่ำหนดและรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษาที่เกดิขึ้น 

(Accountability) และในการประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความท้าทายและช่วยกระตุน้

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องให้เกิดการสง่เสริมการยกระดบัคณุภาพของสถานศึกษาสู่สากลตาม

นโยบายปฏิรูปการศกึษาของรฐับาลเพื่อการบรรลุเป้าหมายทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ 

(Empowerment) โดยมีหลักการสำคัญในการพัฒนามาตรฐานและเกณฑก์ารประเมิน

คุณภาพภายนอก คอื 1) ใช้กลไกการประเมินคณุภาพภายนอกเพื่อกระตุ้นและจงูใจใหเ้กดิ

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 2) เน้นการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพของ

ระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3) ให้ความสำคัญกับการประเมินที่มุ่งสูก่าร

พัฒนาแบบยั่งยนืและ 4) เปดิโอกาสใหส้ถานศึกษาสร้างความโดดเดน่เฉพาะทาง 

   นอกจากนีย้ังสอดรับกบัประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร ให้ใช้มาตรฐาน 

การศกึษาขัน้พื้นฐาน เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานด้านการ 

จัดการศึกษา มาตรฐานย่อยที่ 12 สถานศกึษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ประกอบด้วย 6 ตัวบง่ช้ี คอื กำหนดมาตรฐานการศกึษาของ 

สถานศึกษา จัดทำและดำเนนิตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศกึษาที่มุ่งพัฒนา 

คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ 

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบและ 

ประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา นำผลการประเมินคุณภาพทัง้ 

ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง และจดัทำ 

รายงานประจำปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2554) 

   ด้วยเหตุผลแหง่ความจำเป็นและความสำคัญของการประกันคุณภาพ 

การศกึษาหลายประการนี ้การประกันคุณภาพการศกึษาจึงเป็นกระบวนการทีส่ำคัญและมี 

ความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบรหิารการจัดการศกึษาของสถานศึกษา ทีต่้องดำเนินการ 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สนองต่อรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และเป็นไป 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายทางการศกึษา  
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และยังสนองต่อแนวปฏิบตัิตามกฎกระทรวงศกึษาธิการเป็นไปตามมาตรฐานการศกึษา 

ขัน้พื้นฐาน ดงักล่าวข้างต้น เพื่อใหส้ถานศึกษาสามารถขบัเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาให้ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องปฏิบัตงิานได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผู้ที่จบการศกึษามีคุณภาพตามความมุ่งหวังของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร/สถาน

ประกอบการ ทีร่ับช่วงผู้สำเรจ็การศึกษา มีความม่ันใจวา่การศึกษาแตล่ะแห่งมีคุณภาพ 

ได้มาตรฐาน ผู้เรียนที่จบการศกึษาจากสถานศกึษาทุกแห่งมีความรู้ความสามารถมีทกัษะ 

และมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศกึษากำหนดไว ้(สำนกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน, สำนักทดสอบทางการศกึษา, 2554, หน้า 2) 

   สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2553, หนา้ 1) ได้กล่าวว่า 

ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศกึษา ได้แก่ 

    1. จุดมุ่งหมายของการประกนัคุณภาพภายใน คอื การทีส่ถานศึกษา 

ได้ร่วมกนัพัฒนาปรบัปรุงคณุภาพให้เปน็ไปตามมาตรฐานการศกึษา แต่ไม่ใช่เปน็การจับผิด 

หรือทำให้บุคคลเสียหน้าโดยเป้าหมายที่สำคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพให้เกดิขึ้นกับผู้เรียน 

    2. การประกันคุณภาพการศกึษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารจดัการและการทำงานของบุคลากรทกุคนในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะต้อง

วางแผนการพัฒนาและแผนปฏิบัตกิารที่มีเปา้หมายชัดเจน 

    3. การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคน 

ในสถานศกึษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครูปฏิบัตกิาร และบุคลากรอืน่ ๆ ในสถานศกึษา  

โดยในการดำเนินการจะต้องให้ผู้เกีย่วข้องเช่น ผู้เรยีน ชุมชน เขตพื้นที ่หรือหน่วยงานกำกับ

เขา้มามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง 

ช่วยกันคดิ ช่วยกันทำ เพื่อผลักดันให้สถานศกึษามีคุณภาพ การประกันคณุภาพการศกึษา

จึงเป็นการบริหารจดัการและการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศกึษา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะเป็นการสร้างความม่ันใจให้ผู้รับบริการ

การศกึษา ทั้งยงัเป็นการป้องกนัการจัดการศกึษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์การศึกษา

ให้เป็นกลไกที่มีพลงัในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึน้ 

   พร้อมรัตน ์สกุลมีฤทธิ์ (2555, หน้า 23) กล่าวว่า ความสำคัญของการ

ประกันคณุภาพการศกึษา คอื การพัฒนาคณุภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นการ

สร้างความม่ันใจให้กบัผู้รับบรกิารการศกึษา ทั้งยังเปน็การป้องกนัการจัดการศกึษา 

ที่ด้อยคุณภาพและพัฒนาให้มีคุณภาพสูงยิง่ขึ้น 
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   อุทัยวรรณ สอนเจริญ (2555, หน้า 34) กล่าวว่า ความสำคัญของการ

ประกันคณุภาพการศกึษา คอื การทำให้ประชาชนได้รบัขอ้มูลคุณภาพการศกึษา 

ที่เช่ือถือได้ เกดิความเช่ือม่ันและสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน  

   สรุปได้ว่า ความสำคัญของการประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง  

การสร้างความเช่ือม่ันให้กบัผู้ปกครอง ผู้เรียนที่เข้ามารบับริการว่าสถานศึกษานั้น 

มีคุณภาพตามมาตรฐานทีก่ำหนดและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  1.3 หลักการของการประกันคุณภาพการศึกษา 

   นักวชิาการหลายท่านได้กล่าวถงึหลกัการของการประกนัคุณภาพ

การศกึษาดังนี ้

    กนกพรรณ สุทธิวัฒน (2553, หนา 13) ได้ให้คำนิยามวา การประกัน 

คุณภาพการศกึษา หมายถงึ การบรหิารจดัการที่ตองมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีการ 

ควบคุม มีการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงการปฏิบตัิงานใหสามารถบรรลถุึง 

มาตรฐานที่เปน็ขอ้กำหนดที่คาดหวังไวเ้พื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

และสร้างความม่ันใจต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมวาสถานศกึษาสามารถจัด 

การศกึษาได้อยา่งมีประสิทธภิาพ ผู้เรียนที่จบการศกึษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 

และเป็นที่ยอมรับของสงัคม 

    ดอเลาะ การี (2556, หน้า 34) กล่าวว่า หลกัการของการประกัน

คุณภาพการศกึษา หมายถงึ การกระจายอำนาจในการบริหารงาน โดยชุมชนเขา้มามี 

ส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกันรับผิดชอบในรูปของคณะกรรมการสถานศกึษาและรัฐ 

จะต้องตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ให้มีการประเมินภายในสถานศกึษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษาให้เกิดกับผู้เรียนตามมาตรฐานที่กำหนดและถอืว่าการดำเนนิการประกนั

คุณภาพเป็นส่วนหนึง่ของกาบริหารจดัการที่ต้องปฏิบัตติามปกติของสถานศกึษา  

โดยบุคลากรทกุคนในสถานศกึษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 

    หทัยรัตน์ บัวขจร (2557, หน้า 17) กล่าวว่า หลักการของการประกัน

คุณภาพการศกึษา หมายถงึ สถานศึกษาต้องพัฒนาอยา่งยั่งยืนเปน็มาตรฐานเดียวกัน 

และให้ระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารจดัการ 

โดยที่ทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมกนั 

    Cuttance (1994, pp. 18-23, อ้างอิงใน อรพนิ ภิญโญภาวศุทธิ  

(2549, หนา 15) กล่าวว่า การประกนัคุณภาพ หมายถึง กลยทุธที่ได้วางแผนไวอยา่งเป็น 
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ระบบและการปฏิบัติทีไ่ด้ออกแบบเพื่อรับประกันวากระบวนการได้รับการกำกับ ดูแล 

รวมถึงการปฏิบตัิงานนัน้ มุงไปสู่เปา้หมายที่ตัง้ไว้อยูต่ลอดเวลา 

   สรุปได้ว่า หลักการของการประกันคณุภาพการศกึษา คอื กระบวนการ

บริหารจดัการและการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความม่ันใจใหผู้รับบริการทางการศึกษา  

ทั้งผู้รับบรกิารโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รบับริการทางออม ไดแ้ก่  

สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม 

 2. การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

  2.1 ความหมายการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  

   นักวชิาการได้กล่าวถงึความหมายการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน 

ดังนี ้

    รัตตนิันท ์ทวสีุขเสถียร (2557, หน้า 14) กล่าวว่า การประกัน

คุณภาพภายในโรงเรยีน หมายถึง กระบวนการบริหารสถานศกึษาต้องดำเนินการ 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาและเป็นการสร้างความม่ันใจว่า

ผู้เรียนมคีุณภาพที่ดตีรงตามความต้องการของชุมชน  

    ธัญรัตน ์ศรีคง (2558, หน้า 24) การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 

หมายถึง การดำเนินการประเมินผล ตดิตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

การศกึษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความม่ันใจให้ผู้รับบริการ 

ทางการศกึษาโดยตรง  

   สรุปได้ว่า การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน หมายถึง การประเมินผล

และการตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซ่ึงจะทำให้

โรงเรียนไดร้ับความเช่ือม่ันและการยอมรับจากบุคคลทั่วไป 

  2.2 หลักการของการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

   หลักการของการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน เป็นการร่วมกนัพัฒนา 

ปรับปรงุคุณภาพผู้เรียน ให้เปน็ไปตามมาตรฐานการศกึษา ยดึผู้เรียนเป็นศนูย์กลางของ

การศกึษา บรหิารจดัการตามปกติให้โรงเรยีนเปน็ฐานในการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม

ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีการกระจายอำนาจ การแสดงความรับผิดชอบล้วนเปน็หลกัสำคัญ 

ของการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา และมีนักวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถงึ 

หลักการของการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ดังนี้ 
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    กิตตริัตน์ เบ้าล ี(2557, หน้า 34) กล่าวว่า หลักการประกันคุณภาพ 

ภายในโรงเรียน ประกอบด้วย  

     1. สถานศึกษาร่วมกนัพัฒนาปรับปรุงคณุภาพให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานการศกึษา โดยเปา้หมายที่สำคัญอยู่ทีก่ารพัฒนาคุณภาพให้เกดิขึ้นกับผู้เรียน  

     2. ดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาให้เปน็ส่วนหนึง่ของ

กระบวนการบริหารจดัการและ การทำงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  

     3. การประกนัคุณภาพเป็นหน้าที่ของ บุคลากรทกุคนใน

สถานศึกษา รวมถงึผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุมชน เขตพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ

กำหนดเป้าหมาย วางแผน ตดิตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ช่วยกนัคดิ ช่วยกันทำ 

ช่วยกันผลกัดนัให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศกึษาที่ดีมี คณุภาพ 

    ธัญรัตน ์ศรีคง (2558, หน้า 34) หลกัการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน คอื การบริหารจัดการคุณภาพภายในสถานศกึษาให้เกิดประสิทธิภาพทัง้ระบบ

อย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้างความพงึพอใจใหก้ับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศกึษา 

เป็นการสร้างความเช่ือม่ันและความม่ันใจที่ตัง้อยู่บนรากฐานของหลกัวชิา หลักฐาน 

ขอ้เท็จจรงิ สามารถตรวจสอบได้ โดยเกิดจากความรู้ความเขา้ใจและความร่วมมือ 

ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทุกคน เพื่อผู้เรียนทุกคนไดร้บัการศกึษาที่มีคุณภาพเป็นไปตาม

มาตรฐานการศกึษาอย่างต่อเนื่อง  

    สรุปได้ว่า หลักการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน คอื การที่ทกุคน 

ในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมกันในการคดิ วางแผนดำเนนิงานและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้ได้ 

มาตรฐานและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรยีนได้รบัการศึกษาทีด่ีมีคุณภาพ 

เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป 

  2.3 แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

   จากประกาศกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที ่11 ก หน้า 3 เม่ือวนัที่ 23 กุมภาพันธ์ 

2561 กล่าวถึง “การประกนัคุณภาพการศกึษา” หมายความว่า การประเมินผล 

และการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาแตล่ะระดับ 

และประเภทการศกึษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบรหิารคุณภาพ 

การศกึษาที่สถานศกึษาจดัขึ้น เพื่อให้เกดิการพัฒนาและสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจดัการศกึษาได้อย่างมีคุณภาพตาม
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มาตรฐานการศกึษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานทีก่ำกับ

ดูแล โดยให้สถานศกึษาแต่ละแหง่จดัให้มีระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

การศกึษาแตล่ะระดับและประเภทการศกึษาที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร

ประกาศ กำหนด พร้อมทั้งจดัทำแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคณุภาพ

ตามมาตรฐานการศกึษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไวจ้ดัให้มีการประเมินผล 

และตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจดัส่งรายงานผลการประเมินตนเอง

ให้แกห่น่วยงานตน้สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกบัดูแลสถานศึกษาเปน็ประจำทกุปี  

ให้หน่วยงานตน้สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศกึษามีหน้าที่ในการให้คำปรกึษา 

ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษาเพื่อให้การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจดัสง่รายงานการประเมนตนเองของสถานศกึษาพร้อมกับ

ประเด็นต่าง ๆ ทีต่้องการให้มีการประเมินผล และการตดิตามตรวจสอบ ซ่ึงรวบรวมได้จาก

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก ่สมศ. เพื่อใช้

เป็นขอ้มูลและแนวทางในการประเมินคณุภาพภายนอก สมศ. ดำเนินการประเมินผลและ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา และจดัสง่รายงานผล

การประเมินและการตดิตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมขอ้เสนอแนะให้แก่สถานศกึษาและ

หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานทีก่ำกบัดูแลสถานศกึษานั้น ๆ เพื่อใหส้ถานศกึษาใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรงุและพัฒนาคุณภาพการศกึษาตอ่ไป สมศ. อาจจัดให้บุคคลหรือ

หน่วยงานทีไ่ด้รบัการรับรองจากสำนักงานดำเนินการประเมินผล และติดตามตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาได้ 

  2.4 แนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการ ประกนัคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาและการรองรับการประเมนิภายนอกรอบสี่ 

   เพื่อให้การดำเนินงานประกันคณุภาพการศกึษาเป็นไปตามกฎกระทรวง

การประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 จงึใหส้ถานศกึษาในสงักดัทกุโรงเรียนเขา้ใจถงึ

แนวทางการดำเนนิงานพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาและการ

รองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ดังนี ้(สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน, 

2561, หน้า 31 – 33) 
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    1. สถานศึกษาแตล่ะแห่งต้องจดัใหก้ารประกันคณุภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาตาม กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 โดยมีการ

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาให้เปน็ไปตามมาตรฐานการศกึษาแตล่ะระดับ

และประเภทการศกึษาที่กระทรวงศึกษาธกิารประกาศกำหนด พร้อมทั้งจดัทำแผนพัฒนา

การจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา และดำเนนิการ

ตามแผนที่กำหนดไว ้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ให้แกห่น่วยงานต้นสังกัด 

หรือหน่วยงานทีก่ำกับดูแลสถานศกึษาเป็นประจำทุกป ี

    2. ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาจะได้มีการนำมาตรฐาน

การศกึษาที่กระทรวงศึกษาธกิาร จะกำหนดประกาศใช้ไปเทียบเคยีงและจัดทำเป็น 

“มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา” จดัทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษา และดำเนนิงาน

ตามแผนฯ ตลอดช่วงปกีารศกึษา 2561 และจัดทำ SAR ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษาหลังสิน้ปกีารศกึษา 2561 (ประมาณเดอืน มี.ค.-เม.ย. 62) แล้วจึงจดัสง่ 

SAR ให้หน่วยงานตน้สังกดัหรือหน่วยงานที่กำกับดแูลสถานศกึษา 

    3. เม่ือหน่วยงานตน้สงักดัหรือหน่วยงานที่กำกับดแูลสถานศึกษา

ได้รับ SAR จากสถานศึกษาก็จะมีการสรปุ วเิคราะห ์สังเคราะห์ผลการดำเนินงาน  

และจัดส่ง SAR พร้อมประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ

ให้แก ่สมศ. เพื่อใช้เป็นขอ้มูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 

    4. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษาและการตัดสนิระดบั

คุณภาพตามมาตรฐานเปน็ไปตามหลักการตัดสนิโดยอาศัยความเช่ียวชาญ (expert 

judgment) และการตรวจทานผลการประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดยีวกนั 

(peer review) โดยเทยีบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว ้คณะกรรมการประเมินต้องมี

ความรู้อย่างรอบด้านและวเิคราะห์ข้อมูลร่วมกนัในการตัดสนิเพื่อใหร้ะดับคุณภาพ 

ตามเกณฑท์ี่กำหนด ซ่ึงจะไม่ใช่การให้คะแนนตามความคดิเห็นของคนใดคนหนึ่ง 

    5. การประเมินคณุภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศกึษาที่ต้อง

ตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพบริบทของสถานศึกษาทีแ่ท้จริง โดยให้

ความสำคัญกับการประเมินเชิงคณุภาพ ผนวกกับการประเมินเชิงปริมาณควบคู่กันไป 

การตดัสนิคุณภาพของสถานศกึษาให้ใช้เกณฑก์ารให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการ ที่ไม่ 
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แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการกำหนดคะแนนประเมิน แต่เปน็การประเมินใน

ภาพรวมของผลการ ดำเนินงานหรือกระบวนการดำเนนิงาน (holistic rubrics) 

    6. การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานภายในของสถานศึกษา  

ให้สถานศกึษากำหนดเป้าหมาย และเกณฑก์ารประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง  

เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกจิของสถานศกึษา โดยให้ยดึ 

หลักการดำเนินงานเพื่อพัฒนา และสะท้อนคณุภาพการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด

ตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

    7. การประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษาให้เน้นการประเมิน 

ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกดิจากการปฏิบตัิงานตามสภาพจริงของสถานศกึษา 

(evidence based) โดยเลือกใช้วิธกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลที่เหมาะสมและสะท้อนคณุภาพ

การดำเนนิงานตามมาตรฐานของสถานศกึษาได้อย่างชัดเจน และมีเปา้หมายการประเมิน

เพื่อการพัฒนา ลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารทีไ่ม่จำเป็นในการประเมิน แต่ขอ้มูล

ต้องมีความน่าเช่ือถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของ

สถานศึกษานัน้ ๆ 

    8. คณะที่ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษา

มาตรฐานการศกึษา และประเดน็พจิารณาท่ีกำหนดให้เขา้ใจถ่องแท้ก่อนดำเนนิการ

ประเมินคุณภาพสถานศกึษาของตน หลังประเมินแล้วใหแ้จ้งผลการประเมินและให้

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคณุภาพการศกึษา สรุปและเขยีนรายงานการประเมิน

ตนเอง (self-assessment report: SAR) 

    9. ในการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษาให้สถานศกึษา ดำเนินการ โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษาอย่างน้อยปลีะ 1 ครัง้ และในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษาให้ใช้วิธกีารและเครื่องมือทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

    10. ให้สถานศกึษาสรปุและจดัทำรายงานการประเมินตนเอง 

ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลสำเรจ็ของการบริหารจดัการศึกษา นำเสนอรายงาน 

ต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานและหน่วยงานต้นสงักดั เผยแพร่รายงานต่อ

สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

    11. โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ไม่มี

รูปแบบตายตัวใหส้ถานศึกษาจัดทำในสิ่งทีส่ถานศกึษาตอ้งการนำเสนอได้ สิง่สำคัญทีสุ่ด 
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ของรายงานการประเมินตนเอง คอื กระบวนการพัฒนาคุณภาพซ่ึงหมายรวมถึงกิจกรรม/

โครงการ/งานที่สถานศกึษาดำเนนิการที่จะสะท้อนให้เหน็ถึงหลกัการแนวคิดของผู้บรหิาร

โรงเรียนการมีเปา้หมายหรือรปูแบบที่ชัดเจนในการพัฒนาการเรียนการสอน  

ซ่ึงทุกกจิกรรม/โครงการ/งานสง่ผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

    12. ขอ้ควรตระหนักในการประเมินคุณภาพภายใน 

     12.1 ผู้ประเมินควรมคีวามรู้สกึและเขา้ใจบริบทของการจัด

การศกึษาของสถานศกึษา ทัง้ในแง่มุมของภาระงาน โครงสร้าง เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการ

บริหาร และการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ และมีประสบการณ์เพียงพอ เพื่อการช่วยช้ีแนะ

การปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และตรงประเด็น เกดิประโยชน ์

ต่อสถานศกึษาอย่างแท้จริง 

     12.2 ผู้ประเมินควรวิเคราะห์อภิปรายด้วยใจเป็นกลาง  

โดยพิจารณาจากขอ้มูลหลกัฐานทีเ่ก็บรวบรวมจากหลาย ๆ ด้าน ทัง้ขอ้มูลปัจจุบัน  

และผลการประเมินการดำเนินงานที่ผ่านมา (อาจพิจารณา ย้อนหลัง 3 ปี) ทัง้นี ้ 

เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาว่าอยู่ในระดบัใด 

     12.3 สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สดุที่ไดร้ับจากการประเมินภายใน 

ของสถานศึกษา คอื การไดร้ับข้อช้ีแนะ คำแนะนำ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่เปน็

รูปธรรมและปฏิบัตไิด้จริง ดังนั้น ผู้ประเมินจึงควรรู ้ความเคลื่อนไหวของการพัฒนา

คุณภาพการศกึษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน 

    12.4 การกำหนดระยะเวลาดำเนินการประเมินภายในของสถานศึกษานั้น 

ให้สถานศกึษากำหนดได้เองตามความเหมาะสม แต่ควรสอดคล้องกับสภาพและบรบิท 

ของการดำเนินงาน เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารหลกัฐาน เช่น 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา แผนการเรียนรู้ บนัทึกหลังสอน รายงานประชุม 

เป็นต้น ซ่ึงจะเหน็ได้ว่า เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ นั้น เกดิขึ้นจากการปฏิบัตงิานไม่ใช่การ 

สร้างเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 

    12.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนของการสังเกตและสมัภาษณ์นั้น 

ควรกระทำด้วยความ ระมัดระวงั ต้องสร้างความรูส้กึเปน็มิตรมากกว่าการจับผิดหรือการ

กล่าวโทษ และควรพูดคุยสอบถามด้วยความสุภาพ และสร้างความไวว้างใจเปน็อันดับแรก 

ก่อนที่จะสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
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  2.5 บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : ระดบัสถานศึกษา 

   ให้สถานศกึษาระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐานดำเนินการดังต่อไปนี้ 

    1. ให้สถานศกึษาแต่ละแหง่จดัให้มีระบบการประกันคณุภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษาเพื่อเป็นกลไกในการควบคมุ ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา

ของสถานศึกษาให้เกดิการพัฒนา และสร้างความเช่ือม่ันให้แก่สงัคม ชุมชน  

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

    2. การจัดให้มีระบบการประกันคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

ดังนี ้

     2.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาให้เปน็ไปตาม

มาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยให้

สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการและถือเปน็ความรับผิดชอบร่วมกนั ทัง้นีส้ถานศึกษา

อาจกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาเพิ่มเตมิ นอกเหนือจากที่

กระทรวงศกึษาธิการประกาศใช้ได้ 

     2.2 จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา  

ที่สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  

โดยสะท้อนคณุภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

     2.3 ดำเนนิการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

     2.4 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

ทั้งระดับบุคคล ระดับสถานศกึษา และกำหนดการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยวธิกีารและเครื่องมือ 

ที่หลากหลายและเหมาะสม 

     2.5 ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ

ตามมาตรฐานการศกึษา และนำผลการตดิตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

     2.6 จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment 

Report : SAR) ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา นำเสนอรายงานผลการประเมิน

ตนเองต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงาน

ดังกล่าวต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปน็ประจำทกุปี 
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     2.7 พัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผล

การประเมินตนเอง (SelfAssessment Report : SAR) และตามคำแนะนำของสำนกังานเขต

พื้นที่การศึกษาหรือสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อใหก้ารประกัน 

คุณภาพการศกึษาเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    3. สถานศกึษาแต่ละแหง่ให้ความร่วมมือกับสำนกังานรบัรอง

มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษาตามขอ้เสนอแนะของสำนกังานรับรองมาตรฐาน และประเมิน

คุณภาพการศกึษา (สมศ.) และหน่วยงานตน้สงักดัหรือหน่วยงานทีก่ำกบัดูแล เพื่อนำไปสู่

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

  2.6 บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : ระดับสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศกึษา 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะหน่วยงานที่กำกับดแูลสถานศกึษา 

ดำเนินการดงัต่อไปนี ้

    1. ศึกษา วเิคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 

ตลอดจนให้คำปรึกษาช่วยเหลือ และแนะนำสถานศกึษาเพื่อให้การประกนัคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษาแต่ละแหง่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    2. จัดสง่รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-

Assessment Report : SAR) พร้อมกับประเด็นทีต่้องการให้มีการประเมินผลและติดตาม

ตรวจสอบซ่ึงรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกบัสถานศกึษา  

ไปยังสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และสำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อใช้เป็นขอ้มูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพ 

ภายนอก 

    3. ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศกึษาเพื่อให้การประกัน 

คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    4. ติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศกึษา

ของสถานศึกษาตามขอ้เสนอแนะของสำนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ

การศกึษา (สมศ.) เพื่อนำไปสูก่ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
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    5. ให้ความร่วมมือกับสำนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศกึษา (สมศ.) ในการจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไดร้ับการรับรองจาก

สำนักงาน เพื่อการประเมินคณุภาพภายนอก 

    6. สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา อาจมอบหมายบุคคลทีไ่ม่ได้เป็นผู้

ประเมินเขา้ร่วมสังเกตรับฟัง หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการประเมินคุณภาพภายนอก 

ด้วยก็ได ้

  2.7 บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : ระดบัสำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

   1. กำหนดนโยบายด้านการศกึษา กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดบั

การศกึษาปฐมวัย และระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ 

และแนวปฏิบตัิการประกนัคุณภาพการศกึษา 

   2. ส่งเสริมสนบัสนนุให้คำปรึกษาช่วยเหลือต่อสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษา เพื่อใหก้ารประกันคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   3. วเิคราะห์ และสรุปผลตามขอ้เสนอแนะของสำนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) เพื่อเปน็ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

ที่นำไปสูก่ารพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ

การศกึษาขัน้พื้นฐาน 

   4. ให้ความร่วมมือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศกึษา (สมศ.) ในการจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไดร้ับการรับรองจากสำนักงาน  

เพื่อการประเมินคณุภาพภายนอก 

  2.8 บทบาทหน้าท่ีของบคุลากรในการประกันคุณภาพภายใน 

   การประกันคุณภาพภายในมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพให้ได้รบั 

ความพงึพอใจหรือการยอมรับของผู้รับบรกิาร เช่น ผู้ปกครอง ชุมชนและสงัคมเพื่อใหก้าร 

ดำเนินงานตามภารกิจขบัเคลื่อนไปอย่างมีประสทิธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

สังคมในอนาคต รวมทัง้การพัฒนาสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปูการศึกษาให้ได ้ 

ตรงกับมาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐาน โดยมีการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ซ่ึงมบีทบาท 

หน้าที่และภารกิจในการดำเนินการพัฒนาการประกันคณุภาพภายในโรงเรยีน 

มีรายละเอียด ดังนี ้
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    1. ผู้บริหารสถานศึกษา 

     นักวชิาการหลายท่านได้กล่าวถงึบทบาทหน้าที่ของผู้บรหิาร

โรงเรียนในการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ดังนี้ 

      ประเสรฐิ คำน้อย (2555, หน้า 5) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารสถานศกึษาในการประกันคณุภาพภายในโรงเรยีน หมายถงึ การทำหน้าที่ควบคุม 

การกำกับตดิตาม หรือสง่เสริมสนับสนนุใหก้ารปฏิบัตงิานเป็นไปตามเป้าหมายและมี 

ประสิทธภิาพ โดยแสดงบทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวกผู้ประเมิน และผู้คาดการณ์  

ผู้ให้คำปรึกษาและส่งเสริม สนบัสนนุ 

      พัทธานันทิ์อร ยนต์ชัย (2555, หน้า 57) และ อุทยัวรรณ  

สอนเจริญ (2555, หน้า 45) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศกึษาในการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรยีน ประกอบด้วย  

       1. เตรียมความพร้อม ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องได้แก่แนวคิดของการประกันคณุภาพการศกึษา  

       2. สร้างความตระหนัก และจิตสำนึกแก่บุคลากรให้เหน็

คุณค่าของวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัตงิาน  

       3. สง่เสริม สนับสนุนใหบุ้คลากรในการศกึษามีการเพิ่มพูน

ความรู้ ความสามารถ  

       4. กำหนดนโยบาย โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ของบุคลากร

ในสังคม  

       5. มอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจน ตรงความรู้

ความสามารถประสบการณ ์ความถนดั กำหนดเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา 

และตัวบ่งช้ีระดับสถานศกึษา โดยนำข้อมูลและสารสนเทศที่ไดจ้ัดทำไว ้รวมทั้ง 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินคณุภาพภายนอกในรอบทีผ่่านมาผลการประเมินคุณภาพ 

ภายใน และนำผลการประเมินที่เกี่ยวข้องมาวเิคราะห์และสังเคราะห์  

       6. จัดทำแผนงาน โครงการใหส้อดคล้องกับเป้าหมายและ

มาตรฐานการศกึษาที่กำหนด จดัระบบข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานที่สอดรับเป้าหมาย

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา และระบบประกันคุณภาพภายใน โดยจดัขอ้มูล

ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อเหน็แนวโน้มความก้าวหนา้ในการพัฒนาสถานศึกษา  
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       7. จัดทำคู่มือ/แนวทางดำเนินการพัฒนาระบบ ประกนั

คุณภาพระดับสถานศกึษา โดยให้บุคลากรหลายฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมดำเนินการ 

ซ่ึงช่วยให้การดำเนินงานมีลกัษณะการมีส่วนร่วมทั่วทัง้องค์กรและนำไปสู่การปฏิบัติ 

อย่างเป็นรูปธรรม ปฏิบัติตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดอย่างเป็นระบบ  

       8. ให้บุคลากรในสถานศกึษาดำเนนิการตามระบบประกนั

คุณภาพภายในอย่างเขม้แข็ง ปฏิบตัิอย่างจรงิจังต่อเนื่องเป็นระบบสัมพันธก์ันทกุฝ่าย  

       9. ใช้แผนงาน/โครงการ เป็นเข็มทิศในการปฏิบัตจิริง  

       10. ใช้ข้อมูล และสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา 

และเพื่อการจัดทำรายงานประจำป ี 

       11. นำผลการติดตามตรวจสอบมาวเิคราะห์หาจดุเดน่ 

หรือจุดที่ควรพัฒนาแล้วมาประมวลผลเป็นขอ้มูลและสารสนเทศในการจดัทำเป็นรายงาน 

ประจำปตี่อไป 

       12. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง 

ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรับทราบและนำผลไปวางแผน

พัฒนา คุณภาพการศกึษาใหต้่อเนื่องเป็นระบบต่อไป 

      อริยวตัณ ์จันแดง (2555, หน้า 50) กล่าวว่า บทบาทหนา้ที่

ของผู้บริหารสถานศึกษาในการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนเป็นแกนนำในการ

เตรียมการหรือวางแผน ประสานงาน อํานวยความสะดวก เปน็ผู้คอยช้ีแจงทำความเขา้ใจ

กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคณุภาพภายในโรงเรียน 

     สรุปได้ว่า บทบาทของผู้บรหิารสถานศึกษาในการประกนัคุณภาพ

ภายในโรงเรียน คอื ผู้ส่งเสริมสนับสนุน อํานวยความสะดวกให้คำปรึกษา และเปน็ผู้นำ

ขับเคลื่อนการดำเนนิงานการประกันคณุภาพภายในโรงเรียนให้เกดิประสิทธิภาพ 

    2. ครูและบุคลากรในโรงเรียน  

     นักวชิาการหลายท่านได้กล่าวถงึความหมายของบทบาทของครู

และบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ดังนี้ 

      พัทธานันทิ์อร ยนต์ชัย (2555, หน้า 57) กล่าวว่า บทบาทของ

ครูและบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน หมายถึง บทบาทที่

สำคญัในแต่ละขัน้ ประกอบด้วย  
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       1. ขัน้เตรยีมความพร้อม คอื การศกึษาแนวคิด ระเบียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำความเขา้ใจถงึประโยชน์ของระบบการประกันคณุภาพการศกึษา 

จัดทำระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ไดแ้ก่ ขอ้มูลด้านสุขภาพ ด้านคุณลักษณะอันพงึ

ประสงค์ สถิตกิารมาเรียน ข้อมูลส่วนตัวของครูเอง จัดทำทุกอย่างให้มีความต่อเนื่องและ 

เป็นปัจจบุัน ร่วมกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนในภาพรวมของสถานศกึษาและจดัทำ 

หลักสูตรสถานศกึษา จดัทำแผนพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนที่ตนเองรับผิดชอบเป็น 

รายบุคคลและให้ความร่วมมือในการจดัทำแผน จัดทำหน่วยการเรียนรู้แผนการจดัการ 

เรียนการสอน ผลิตและใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และใช้วิธกีารวัดและ 

ประเมินผลหลาย ๆ วธิีใหส้อดคล้องกับกจิกรรมที่ให้เกดิประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน  

       2. ขั้นดำเนินการ คอื จดัการเรียนรู้และกิจกรรมตาม

หลักสูตรสถานศกึษา และหน่วยการเรียนรู้แผนการจดัการเรียนการสอนวัดผลตาม 

สภาพจริง บันทกึผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับปรงุและพัฒนาวธิสีอนให้มี

ประสิทธภิาพย่ิงขึ้นปฏบิตัิตามแผนงานโครงการ โดยเนน้ผู้เรียนเปน็สำคัญตามที่ได้รับ

มอบหมาย  

       3. ขั้นประเมินผล คอื การประเมินและสรุปผลการจัดการ

เรียนการสอนและผลปฏิบตัิตามแผน/โครงการรายภาคเรียนแล้วสรุปเป็นรายงานประจำป ี

นำเสนอหรือรายงานผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไดแ้ก ่ผู้บริหารโรงเรียนผู้ปกครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษา ชุมชนหรือสาธารณชนร่วมกันวเิคราะห์หาจดุเด่นและจดุที่ควรพัฒนาเป็น

รายบุคคล รายช้ัน รายภาคเรียน รายป ีเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาตามศกัยภาพ

ให้มากที่สดุ 

      ครรชิต วงค์แต้ม (2557, หน้า 30) กล่าวว่า บทบาทของครู

และบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน หมายถงึ การเตรยีม

ความพร้อมของตนเอง สร้างเจตคติที่ดตี่อการประกนัคณุภาพภายในและการให้ความ

ร่วมมือกับสถานศกึษา โดยการเป็นคณะกรรมการในกิจกรรมใดกจิกรรมหนึ่งของการ

ประเมินผลภายใน เช่น เขา้ร่วมพจิารณาจัดทำปฏิทนิการปฏิบัติงานด้านการประเมินผล 

ภายในสถานศึกษา ร่วมกนัพจิารณาจัดสร้างเครื่องมือ ในการจดัเก็บข้อมูลลกัษณะต่าง ๆ 

ในการกระบวนการประเมินผลภายในร่วมกนัทำการสำรวจเก็บข้อมูลที่คณะกรรมการ 

สำรวจ ร่วมกนัทำการวเิคราะห์ข้อมูล ร่วมกันสรุปผลการประเมินการให้ความร่วมมือกับ 

สถานศึกษาในการร่วมกนักำหนดจุดประสงค์ทีก่ำหนดมาตรฐานและตัวบง่ช้ีในการประเมิน 
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ด้านต่าง ๆ ของสถานศกึษาเองและร่วมกนักำหนดเกณฑ์ การตัดสินมาตรฐานและตัวบง่ช้ี 

ในด้านต่าง ๆ และการปฏิบตัิหน้าที่หลกัหรือหน้าที่ประจำที่รับผิดชอบอย่างมีระบบตาม 

กระบวนการและสอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษา เช่น หน้าทีก่ารสอนต้องมีการพัฒนา 

หลักสูตรและแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

     สรุปได้ว่า บทบาทของครูและบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อการ

ประกันคณุภาพภายในโรงเรียนควรมีความตระหนกั และเจตคติทีด่ีต่องานประกนัคุณภาพ

ภายในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการให้

ดำเนินงานการประกนัคุณภาพภายในและได้ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีคุณภาพ 

    3. คณะกรรมการสถานศกึษา 

     นักวชิาการหลายท่านได้กล่าวถงึบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ 

สถานศึกษาในการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ดงันี้ 

      อุทัยวรรณ สอนเจริญ (2555, หน้า 50) กล่าวว่า บทบาท

หน้าที่คณะกรรมการสถานศกึษาในการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน หมายถึง บทบาท

ที่คณะกรรมการพงึกระทำ ประกอบด้วย  

       1. จัดระบบสารสนเทศ  

       2. จัดทำนโยบาย เป้าหมาย/ตัวบง่ช้ี วธิกีาร/คู่มือดำเนินการ  

       3. สนับสนุนส่งเสริม ให้ขวัญกำลงัใจ  

       4. ติดตามตรวจสอบและประเมินสถานศกึษา 

       5. เผยแพรป่ระชาสัมพันธก์ารพัฒนาการประกนัคุณภาพ

ภายในโรงเรียน 

      สาธิต จงัพานิช (2559, หน้า 38) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่

คณะกรรมการสถานศึกษาในการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน คอื การกำกับส่งเสริม 

และสนบัสนนุการพัฒนาการประกนัคุณภาพของผู้บริหารและครตูามหน้าที่ที่กำหนดใน 

มาตรา 40 ของพระราชบัญญัติของชาต ิ

     สรุปได้ว่า บทบาทของคณะกรรมการสถานศกึษาในการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรยีน คอื การเขา้มามีบทบาทในการบริหารจดัการศกึษาร่วมกับ

บุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการดำเนินงานการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน 

ให้มีประสิทธภิาพ 
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    4. พ่อแม่หรือผู้ปกครอง 

     นักวชิาการหลายท่านได้กล่าวถงึบทบาทหน้าที่พ่อแม่ 

หรือผู้ปกครองในการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ดงันี้ 

      อุทัยวรรณ สอนเจริญ (2555, หน้า 50) กล่าวว่า บทบาท

หน้าที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองในการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน หมายถงึ มีบทบาท 

ในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาตนเอง ให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมให้ข้อมูลด้าน 

ต่าง ๆ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

      อัญชลี ทันท ี(2557, หน้า 85) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่พ่อแม่

หรือ ผู้ปกครองในการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน หมายถึง กำหนดเป้าหมายหรือ

วสิัยทัศน์ของสถานศกึษาว่าอยากให้บตุรหลานของตนเขา้รับการศกึษาแล้วจะมีลกัษณะ

อย่างไร และคอยประสานงานสง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ของสถานศึกษาในส่วนของตัวผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

      สาธิต จงัพานิช (2559, หน้า 39) บทบาทหน้าที่พ่อแม่หรือ

ผู้ปกครอง ในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน คอื การให้ข้อคดิเหน็ ให้ขอ้มูลเกีย่วกับ

ผู้เรียน และให้ข้อมูลยอ้นกลับเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

และมีส่วนร่วมในการนำผลการประเมินไปพัฒนาปรบัปรุง 

     สรุปได้ว่า บทบาทหน้าที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองในการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรยีน คอื การส่งบตุรหลานเขา้มาศึกษาต่อในโรงเรียนและคอย

ช่วยเหลือ ตดิตามขอ้มูลและนำขอ้มูลไปเผยแพร่กบัผู้อ่ืนในชุมชนได้รับทราบ 

  2.9 กระบวนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

   ระบบการประกันคณุภาพการศกึษามีกระบวนการดำเนนิการ 

อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารและครูในสถานศกึษามีการร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  

โดยร่วมกันทำงาน เป็นไปอย่างสัมพันธ์กนั 3 ประการ ดงันี ้(สำนกัทดสอบทางการศกึษา, 

2561, หน้า 62 – 66)  

    1. การพัฒนาคุณภาพ  

     เป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาให้บรรลถุึง

มาตรฐานการศกึษาที่กำหนดไว ้(ทั้งระดับชาติ ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน ระดับเขตพืน้ที่

การศกึษา หรือระดับสถานศึกษาที่กำหนดขึ้นเพิ่มเติมตามบริบท หรือเอกลักษณ์ของ

สถานศึกษา) หัวใจที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพ คอื การสร้างจติสำนกึให้ทุกคน 
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ตระหนกัถึงความจำเป็นของการทำงานเป็นกลุ่ม ทำงานอย่างเป็นระบบ และทกุคนต้องถือ

เป็นหน้าที่ปรับปรงุการทำงานอย่างต่อเนื่อง จัดทำขอ้มูลสารสนเทศในส่วนที่รบัผิดชอบใช้

ขอ้มูลสารสนเทศนั้นให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานเป็นประจำ มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

และจัดหมวดหมู่ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การพฒันาคุณภาพสถานศึกษาใหบ้รรลุ

ถึงมาตรฐานทีก่ำหนดนัน้ต้องมีการจดัทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan) คอื 

การยกระดับคณุภาพผู้เรียนทกุด้าน มีการพัฒนาด้านปจัจัยใหส้ามารถใช้ได้อย่าง  

มีประสิทธภิาพ สรรหาให้เพยีงพอ ดูแลรกัษาให้ใช้ได้อยูเ่สมอ ประการสำคัญต้องมีระบบ 

และกลไกการปฏิบตัิงานตามแผน รวมทัง้ตดิตามกำกับดำเนินงานอย่างจรงิจังและต่อเนื่อง 

    2. การตดิตามตรวจสอบคณุภาพ  

     เป็นการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนกำกับติดตาม

ความก้าวหน้า และยนืยันการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศกึษาให้เปน็ไป

ตามเป้าหมายและบรรลุตามมาตรฐานทีก่ำหนด โดยการติดตาม ตรวจสอบคณุภาพ

สามารถดำเนินงานในแต่ละระดับ ดงันี้ 

      2.1 การตดิตามตรวจสอบคณุภาพของสถานศกึษา  

โดยสถานศกึษาตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ การดำเนินงาน/โครงการ 

ตลอดปกีารศึกษา ทัง้ทางด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรยีน 

การสอน คุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษา และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการ

เรียนรู ้จดัทำเป็นระบบขอ้มูลสารสนเทศที่สามารถนำผลไปใช้ในการปรบัปรุงและพัฒนา 

ได้ทันท่วงที และเป็นขอ้มูลสำหรบัประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษาได้ 

      2.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  

โดยสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาหรือหน่วยงานที่รบัผิดชอบสถานศกึษา เพื่อให้การ

ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือให้สถานศกึษาสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพ 

ไปสู่เป้าหมายตามมาตรฐานทีก่ำหนดให ้

      2.3 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษา ในภาพรวมระดับประเทศ โดยหน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ คอื สำนกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน เพื่อนำขอ้มูลที่ได้มาประกอบการกำหนดนโยบาย  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้สถานศกึษามีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง กำหนด

มาตรฐานเพื่อยกระดบัคุณภาพสถานศกึษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง

สถานศึกษา เพื่อเพิ่มพนูศกัยภาพสถานศึกษาให้บรหิารและจัดการศกึษาได้อย่างเต็มที่ 
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    3. การประเมินและรับรองคุณภาพ  

     เป็นการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบ คุณภาพของสถานศึกษา  

โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนทีเ่กี่ยวข้องกันดังนี ้

      3.1 การประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา จากการตดิตาม

ตรวจสอบคุณภาพของสถานศกึษา สถานศึกษานำขอ้มูลสารสนเทศมาประเมินคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศกึษาที่กำหนด จดัทำเป็นรายงานการพัฒนาคุณภาพการศกึษา

ประจำปขีองสถานศกึษารายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 

หน่วยงานต้นสังกัด และรายงานต่อสาธารณชน 

      3.2 การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศกึษา การประเมิน

ในส่วนนีเ้ป็นการดำเนินงานโดยองค์กรภายนอกกระทรวงศึกษาธกิาร ได้แก่ สำนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) ซ่ึงเป็นองคก์ารมหาชน ทำหน้าที่

ประเมิน และใหก้ารรับรองว่าสถานศกึษาจดัการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษา 

ที่กำหนดในทกุ ๆ 5 ป ีผลจากการประเมินในภาพรวมจะนำเสนอรฐับาล เพื่อนำไปใช้ใน 

การพจิารณาจัดสรรงบประมาณ การกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจดัการศกึษา

เพื่อให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ การดำเนนิการทั้ง 3 ประการ เป็นกระบวนการที่มี

ความสัมพันธ์และส่งผลซ่ึงกันและกนัโดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบคุณภาพสามารถ

ดำเนินการไดท้ั้งในส่วนการพัฒนาคณุภาพและประเมินคุณภาพ 

  2.10 ระบบและองคป์ระกอบการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา 

   ระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา (Internal Quality 

Assurance) เปน็ระบบทีส่ถานศกึษาสร้างความม่ันใจ (Assure) แก่ผู้รับบรกิารทั้งผู้เรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองคก์รหรือสถานประกอบการที่รับผู้เรียนเขา้ศึกษาต่อหรือ 

ทำงาน ว่าสถานศกึษาสามารถจัดการศกึษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่สถานศกึษา 

กำหนดผู้สำเร็จการศกึษามีความรู้ความสามารถมีทกัษะ และมีคุณลกัษณะท่ีพ่ึงประสงค์

ตามที่หลกัสูตรกำหนดและสงัคมคาดหวงั สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี 

ความสุข รวมทั้งสร้างประโยชน์ใหแ้ก่ครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม ด้วยการ 

บริหารจดัการที่มีคุณภาพทัง้องคก์รโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม บุคลากรในสถานศกึษา 

โดยเฉพาะครแูละผู้บริหารตระหนักถึงเป้าหมาย คือ ผลประโยชน์ที่เกดิกับผู้เรียนเป็น

อันดับแรก ระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา จึงเป็นกระบวนการสำคัญ
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ประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถ

ตรวจสอบได ้และถูกกำหนดใหส้ถานศกึษาทุกแห่งต้องดำเนินการตามทีก่ำหนดไวใ้น 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และประกาศกฎกระทรวงดงักล่าวข้างต้น 

    ดังนัน้ การพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศกึษาภายในของ 

สถานศึกษาจงึยดึหลกัการ 3 ประการ (สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน, 

สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2553, หน้า 9 - 13) ดังนี ้

     1. การกระจายอำนาจ (Decentralization) สถานศกึษามีอิสระ 

และมีความคล่องตัวในการบริหาร และตัดสินใจดำเนนิงานทั้งด้านการบริหารงานวชิาการ 

งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและผู้สอน 

ทำบทบาทหน้าที่ในการสอนจดักจิกรรมและพัฒนาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

ให้บรรลุตามจดุหมายของหลักสูตรได้อย่างเต็มที่สามารถจัดการศกึษาได้สอดคล้องกับ

สภาพพ้ืนที่ ความต้องการของชุมชนและสังคมได้มากทีสุ่ด 

     2. การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการทำงาน (Participation) 

หน่วยงาน ทั้งภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ผู้ประกอบการ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งในฐานะเปน็ 

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะทำงานในส่วนอื่น ๆ ของสถานศกึษา โดยมีการ 

ร่วมกันคดิตดัสนิใจสนับสนุนส่งเสริม และตดิตามตรวจสอบการดำเนินงาน ตลอดจนร่วม 

ภาคภูมิใจในความสำเร็จของสถานศึกษา 

     3. การแสดงภาระที่รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) 

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาเปน็เป้าหมายที่ผู้เรยีน ผู้ปกครอง และชุมชนต้อง 

ได้รับรู้เพ่ือการพัฒนาร่วมกนั และเพื่อการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ 

สถานศึกษาว่าสามารถนำพาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานที่ได้กำหนดร่วมกันไวห้รือไม่  

จากเป้าหมายและจุดเนน้การพัฒนาดังกล่าว สถานศกึษาต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการ

จัดทำแผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา (School Improvement Plan) เลือกกลวธิกีารพัฒนา

ที่เหมาะสม และสามารถทำให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการประชาสัมพันธ์เป้าหมาย

และจุดเน้นทีต่้องการพัฒนาให้ทกุฝ่ายไดร้ับรู้ เพื่อเป็นสญัญาประชาคมและเพื่อให้ทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องมีทศิทางการทำงานที่ชัดเจนสู่เป้าหมายเดียวกัน 

    จากหลกัการดงักล่าวข้างต้นการประกันคณุภาพการศกึษา 

จึงมีกระบวนการดำเนนิการที่สัมพันธต์่อเนื่องกนั 3 ขัน้ ดังนี้ 
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     1. การประเมินคุณภาพภายใน เปน็การประเมินคุณภาพการ 

จัดการศึกษา การติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

กระทำโดยบุคลากรของสถานศกึษา หรือโดยสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษา หรือโดย

หน่วยงานต้น สังกัดที่มีหน้าทีก่ำกับดูแลสถานศึกษา ทั้งนีเ้พื่อนำผลจากการประเมินไปใช้

ในการวางแผนพัฒนากจิกรรม/โครงการพัฒนาทีจ่ัดทำขึน้ตั้งอยู่บนฐานความจริง  

มีความเป็นไปได้และสำเรจ็ผลในเวลา อันเหมาะสม 

     2. การตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา เปน็กระบวนการ

ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบตัิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 

สถานศึกษาและจัดทำรายงานการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา พร้อมทัง้เสนอแนะ 

มาตรการเร่งรดัการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนา

การศกึษาเขา้สู่ คณุภาพที่สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของชาติ โดยมีการกำหนด

มาตรฐานการศกึษา การจดัระบบและโครงสร้าง การวางแผนและการดำเนินงานตามแผน 

รวมทั้งสร้างจิตสำนกึให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศกึษาจะต้องดำเนินการ 

อย่างต่อเนื่อง และเปน็ความรับผิดชอบร่วมกันของทกุคน) 

    ระบบการประกันคณุภาพการศกึษาภายในจงึเป็นความรับผิดชอบ

ของสถานศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนโดยตรง  

โดยสถานศกึษาร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขตพื้นที่การศึกษาภายใต้ 

การกำกับดแูล และสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสงักัด เพื่อสร้างความม่ันใจทีต่ั้งอยู่

บนพื้นฐานของหลักวชิา ขอ้มูลหลกัฐานที่ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายว่า 

ผู้เรียนทุกคนควรจะได้รับการบริหารด้านการศกึษาที่มีคุณภาพจากสถานศกึษาเพื่อการ

พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดไว ้

 3. การดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวธิกีารประกันคุณภาพ

การศกึษา พ.ศ. 2561 ได้กำหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

ทั้งภายในใหส้ถานศึกษาดำเนินการโดยยดึหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนดงัต่อไปนี ้(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2561, หน้า 34) 

   1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

   2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



82 

   3. การดำเนนิการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

   4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

   5. การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

   6. การจดัทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศกึษา 

ของสถานศึกษา 

   7. การพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ 

  จะเห็นไดว้่าระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาในส่วนของ 

การศกึษาขัน้พื้นฐานนัน้ ได้กำหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติไวเ้พื่อใหส้ถานศึกษามีการ 

กำหนดเป้าหมาย ซ่ึงไดแ้ก่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการพัฒนาและประเมิน 

ตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกป ีใช้กระบวนการบรหิารที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมจากทกุ 

ฝ่ายในการบรหิารและจัดการศกึษา มุ่งให้การประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 

เป็นการประกนัคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่คำนึงถงึผลอันเกิดกับผู้เรยีนเปน็สำคัญที่สดุ 

รายละเอียดกำหนดไวด้ังนี ้

  3.1 การกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  

   มาตรฐานการศกึษาเป็นขอ้กำหนดเกี่ยวกับคณุลกัษณะ คุณภาพที่ 

พงึประสงค ์และมาตรฐานที่ต้องการใหเ้กดิขึ้นในสถานศกึษาทุกแห่งและเพื่อใช้เป็นหลกั 

ในการเทยีบเคียงสำหรับการสง่เสริมและกำกับดูแลการตรวจสอบการประเมินผล  

และการประกนัคุณภาพทางการศึกษา มาตรฐานการศกึษาที่มีอยู่ในปจัจุบันมีหลายระดับ  

เช่น มาตรฐานการศึกษาของชาต ิมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน มาตรฐานการศกึษา

ปฐมวัย มาตรฐานการศกึษาของสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา มาตรฐานการศกึษาของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา อีกทั้งยังมีการกำหนด

มาตรฐานขึ้นหลายประเภท เช่น มาตรฐานการแนะแนว มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรียน มาตรฐานลูกเสือเนตรนารี มาตรฐานการบรหิารและการจัดการศกึษาโดยใช้

สถานศึกษาเปน็ฐานเป็นตน้ แต่หากพจิารณาอย่างละเอียดจะเห็นว่ามาตรฐานทัง้หลายนั้น

มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และมีเปา้หมาย คอื คณุภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ  

   ตามกฎกระทรวงได้กำหนดไวว้่า การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษานัน้ต้องกำหนดให้สอดคล้องมาตรฐานการศกึษาของชาติ เอกลกัษณ์ของ 

สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระดับการศกึษาขัน้พื้นฐานตามทีก่ระทรวงศกึษาธิการ 
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กำหนด และต้องครอบคลุมสาระการเรียนรูแ้ละกระบวนการเรียนรู้ รวมทัง้คำนึงถึง 

ศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิน่ด้วย 

   ดังนัน้ สถานศึกษาจงึต้องวเิคราะห์มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้ระดับปฐมวัย มาตรฐานการศกึษา

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา มาตรฐานคุณภาพผู้เรยีนตามหลกัสตูรของสถานศกึษา 

ท้องถิ่น และที่ชุมชนได้คาดหวงั เช่น ความมีสำนึกรักบ้านเกดิ การเป็นยุวเกษตร  

การอนุรกัษ์อาชีพท้องถิ่น/พืน้บ้าน การมีทกัษะอาชีพ ความสามารถเฉพาะทางด้านใด 

ด้านหนึง่ เปน็ต้น นำมาสังเคราะห์และหลอมรวมกำหนดเป็นมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา อย่างไรก็ตามสถานศกึษาต้องพงึตระหนกัเสมอว่ามาตรฐานที่เกี่ยวกับ

คุณภาพผู้เรียนเป็น เป้าหมายสูงสุดในการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

  จากที่กล่าวมาขา้งต้น สรุปได้ว่า การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา หมายถึง กระบวนการที่สถานศกึษามีการกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

เพื่อการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  

โดยวเิคราะห์และสังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศกึษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับ

การศกึษาขัน้พื้นฐาน มาตรฐานสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรสถานศกึษา ซ่ึงมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาต้องผ่านความเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการสถานศกึษา รวมทัง้มีการประกาศใช้มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอก 

  3.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

   การจดัทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาเปน็เอกสารที่แสดงโครงการ/ กจิกรรม วธิกีาร 

ที่ได้ผ่านการคดิมาแล้วล่วงหน้า โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่ายร่วมกันคดิพจิารณา 

อย่างละเอียดรอบคอบ สำหรับเป็นเครื่องช้ีนำการดำเนนิการใด ๆ ทีส่อดรบักับเป้าหมาย 

วสิัยทัศน ์พันธกิจขององค์กร การวางแผนมักมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

และกรอบเวลาของการดำเนินการตามแผนอย่างชัดเจน สถานศึกษาต้องมีการจัดทำแผน 

2 ประเภท คอื 

    2.1 แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา ซ่ึงเปน็แผนที่มี

ระยะเวลาพัฒนาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อาจเป็นแผน 3 ปี 

แผน 4 ปี หรือ 5 ป ีแล้วแต่ความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา แผนประเภทนีจ้ะ 
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สะท้อนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่จะใช้ในการพฒันาหรือปรับปรุงเพื่อนำไปสู่ 

เป้าหมายได้คุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว ้

    2.2 แผนปฏิบัติการประจำป ี(Action Plan) ซ่ึงมาจากแผนพัฒนา

คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการดำเนนิงานเป็นรายป ีแผนปฏิบัตกิาร

ประจำปแีตล่ะปีควรมจีดุเนน้ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม นอกจากความชัดเจนในการดำเนนิ

กิจกรรมตามกรอบเวลา สถานที ่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบแล้ว สถานศึกษาต้องกำหนด

กิจกรรมการตดิตามตรวจสอบการดำเนินงาน ความก้าวหน้าของการดำเนนิงาน  

การปรับปรุงแก้ไข เพื่อใหก้ารดำเนินงานมีประสิทธภิาพ ราบรื่น มีการประเมินตนเอง  

อันนำไปสูก่ารได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำไปเขยีนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษาต่อไป  

   การจดัทำแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต้องผ่านการคดิและ 

วเิคราะห์เชิงกลยุทธ์มาแล้วอย่างรอบด้านและรอบคอบโดยอาจใช้วิธ ีSWOT Analysis 

Balanced Scorecard หรือวธิีอ่ืน ๆ ทีส่ถานศกึษาเห็นว่าเหมาะสมสำหรับเปน็เข็มทิศช้ีนำ

การดำเนนิงานตามกลยทุธ์ เพื่อนำไปสูก่ารบรรลตุามวสิยัทัศน์และมาตรฐานการศึกษา 

ที่สถานศึกษาวางเป้าหมายไว ้ส่วนการจัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปจีะมีการระบ ุ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การจัดสรรหาทรัพยากร และกรอบเวลาของการดำเนนิงานตาม 

แผนอย่างชัดเจน ในการจัดทำแผนพัฒนาการจดัการศกึษาของสถานศึกษา สถานศกึษา 

สามารถตรวจสอบตนเองได้ว่าเปน็แผนพัฒนาที่มีคุณภาพหรือไม่ โดยพิจารณาจาก 

ประเด็นทีก่ฎกระทรวงกำหนดให้ต้องดำเนินการดงันี้ 

    1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการที่จำเปน็ของสถานศึกษา 

อย่างเป็นระบบ 

    2. กำหนดวสิัยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย และความสำเรจ็ของการ 

พัฒนา ไวอ้ย่างชัดเจนและเปน็รูปธรรม 

    3. กำหนดวธิดีำเนนิงานที่มีหลักวชิา ผลการวจิัยหรือขอ้มูลเชิง 

ประจักษ ์ที่อ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาด้านการจัด 

ประสบการณก์ารเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การสง่เสรมิการเรียนรู้ การวดัและ 

ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่มาตรฐานการศกึษา  

ที่กำหนดไว ้

    4. กำหนดแหล่งวทิยากรภายนอกที่ใหก้ารสนับสนุนทางวชิาการ 
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    5. กำหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เรียน 

รับผิดชอบและดำเนินตามที่กำหนดไวอ้ย่างมีประสิทธภิาพ 

    6. กำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา 

ผู้ปกครอง และองคก์รชุมชน 

    7. กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธภิาพ 

    8. จัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำป ี

   จากที่กล่าวมาขา้งต้น สรุปได้ว่า การจดัทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษา

ของสถานศึกษา หมายถงึ การที่สถานศกึษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของ

สถานศึกษาทีส่อดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศกึษา 

อย่างเป็นระบบ มีการแสดงแผนงานโครงการ กจิกรรม วธิีการ งบประมาณและ

ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนสอดรับกบัวสิัยทศัน์ พนัธกจิ เปา้หมายที่สถานศกึษากำหนดไว ้

โดยมีการกำหนดกรอบเวลาของการดำเนินงานอย่างน้อย 3 ป ีเพื่อใช้เป็นกรอบทศิทาง 

ในการดำเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันคดิวเิคราะห์ พจิารณาอย่างละเอียด

รอบคอบ และมีการนำแผนสูก่ารปฏิบัตติามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

  3.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

   แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษานัน้มีเพ่ือให้ทุกคนทุกฝ่าย 

มีเปา้หมายและแนวทางการดำเนินงานที่ไม่ขัดแยง้กัน แต่แผนจะไม่มีความหมายถ้าการ

ดำเนินงานของบุคลากรในสถานศกึษาไม่ดำเนนิงานตามแผน ผู้บริหารสถานศกึษาที่มี

ภาวะผู้นำทางวชิาการควบคู่กับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและระบบคุณธรรม

ย่อมสร้างคนที่มีคุณภาพได้ไม่ยากนัก ผู้บริหารจะทำหนา้ที่จัดสิ่งอํานวยความสะดวก

สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อใหก้ารปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพและเกิด

ประสิทธผิล ดูแล กำกับ ติดตาม และนิเทศงานของบุคลากรทุกคนทกุฝ่าย เพื่อกระตุ้นและ

ส่งเสริมให้ปฏิบตัิงานตามแผนที่กำหนดไวใ้ห้ความสำคญั การดำเนินงานและปรับปรงุงาน

อย่างต่อเนื่อง ครูต้องทำหน้าที่จดัการเรียนการสอนอย่างเต็มศกัยภาพและเต็มเวลา 

บริหารเวลาในการปฏิบัติงานตามแผนงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไวใ้นแผนปฏิบัติ

การประจำปไีด้อย่างเหมาะสมและบรรลุผลสำเร็จตามแผนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัทำ

รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนโครงการ/กจิกรรม ซ่ึงทุกคนที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัตหิน้าที่

และบทบาทของตนเองได้อย่างดทีี่สุด และภาคภูมิใจในความสำเร็จร่วมกัน ดังนัน้ ผู้บริหาร

สถานศึกษา จึงเปน็หัวใจสำคัญของการพัฒนาสถานศกึษา ผู้บริหารจงึควรเปน็ผู้นำในการ
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ปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรมทีก่ำหนดไวร้วมทัง้มีการสง่เสริมสนบัสนนุ กำกับ 

ติดตาม และให้ความช่วยเหลือแกบุ่คลากรทกุคนทกุฝ่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลตุาม

วัตถุประสงคต์ามที่กำหนดไว ้

   จากที่กล่าวมาขา้งต้น สรุปได้ว่า การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของสถานศกึษา หมายถึง การทีส่ถานศึกษามีการจดัทำแผนปฏิบัตกิารประจำป ี

ที่สอดคล้องกบัแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศกึษาที่แสดงโครงการ กิจกรรม 

วธิีการ งบประมาณ ทรัพยากร และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และเสนอแผนปฏิบัตกิาร

ประจำปตี่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานให้ความเห็นชอบ และนำแผนปฏิบตัิการ

ประจำปสีูก่ารปฏิบัตติามกรอบ ระยะเวลา โครงการ กิจกรรมทีก่ำหนดไว ้กำกบั ตดิตาม 

ประเมินผลและรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตปิระจำปี 

  3.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

   เป็นกระบวนการประเมินผลและตรวจสอบการดำเนนิงานของ

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาที่กระทำโดยบุคลากรภายในหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

อย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพภายในถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ  

เพื่อที่จะได้ทราบขีดความสามารถในการจัดการศกึษาของสถานศึกษาว่าบรรลตุาม

เป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาหรือไม่ นำผลการประเมินไปแก้ไข

ขอ้บกพร่องได้ทันทีเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) การประเมิน

ภายในถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการทำงานของ สถานศกึษาหรือการประเมินตนเอง 

   การประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษาควรยดึมาตรฐานการศกึษา 

ของสถานศึกษาเป็นหลักแต่อย่างไรกต็ามควรสะท้อนภาพความสำเร็จที่ชัดเจนอย่างน้อย  

2 ด้าน ดงันี ้

    1. คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและ 

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามหลกัสตูรของสถานศกึษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

ผู้เรียนในทกุระดับช้ัน พฤตกิรรมการแสดงออกของผู้เรยีน โดยระบุไดถ้ึงกลุ่มผู้เรยีนที่มี 

ความสามารถพเิศษ กลุ่มผู้เรยีนที่มีความเสี่ยง กลุ่มผู้เรยีนที่มีปัญหาในการอ่าน คดิ 

วเิคราะห์และเขยีน กลุ่มผู้เรียนที่มีคุณลกัษณะยังไม่เป็นไปตามที่พึงประสงค์ เพราะขอ้มูล

จากการประเมินเหล่านีจ้ะสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการศกึษาของสถานศกึษาประสบ

ผลสำเร็จตามที่กำหนดไวห้รือไม่อันไปสู่การปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไป 
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    2. คุณภาพการศกึษาด้านการบรหิารจดัการของสถานศกึษา 

สถานศึกษาสามารถดำเนินการประเมินคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา 

ที่สถานศึกษากำหนดไวแ้ล้วในทกุมาตรฐานด้วยวธิีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับ 

สิ่งแวดล้อมกับสิ่งที่ต้องการประเมิน เช่น ใช้การสังเกตการสัมภาษณ์ การตรวจสอบจาก 

เอกสารหรือขอ้มูลเชิงประจักษ์ เปน็ต้น 

   จากที่กล่าวมาขา้งต้น สรุปได้ว่า การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษา หมายถึง การทีส่ถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศกึษา วางระบบการทำงานและ

มอบหมายการตดิตามตรวจสอบระดับสถานศึกษา โดยแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตาม

ตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วย ครู และบุคลากรที่ปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบัตกิารประจำป ี 

ตามปฏิทนิการปฏิบตัิงานรวมทั้งดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามแผนเป็นระยะ ๆ  

ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัต ิและจัดทำรายงานเสนอเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพต่อไป 

  3.5 การติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มคีุณภาพ 

   เป็นกระบวนการตดิตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงการจดัทำรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

การศกึษาพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเรง่รัดการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ในการติดตาม

ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบตัิงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษานั้น 

สถานศึกษาจำเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศที่ต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ห็น 

การปฏิบัตงิานว่าดีข้ึนหรือกำลังถอยลง และควรมีการปรับปรุงแกไ้ข หรือเร่งพัฒนาในเรื่อง

ใดบ้าง การตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาจงึควรกระทำทุกป ี

ถือเป็นการประเมินตนเองของสถานศกึษาที่ต้องดำเนนิการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 

การดำเนนิงานทำได้ทัง้ระหว่างและหลงัการดำเนินงานโดยความร่วมมือของบุคลากร 

ในสถานศกึษา ผู้ปกครอง ชุมชน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา

ควรให้ความสำคัญกับคณุภาพผู้เรียนเปน็อันดับแรกและเช่ือมโยงถึงมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษาในด้านอืน่ ๆ รวมถึงเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาด้วย 

   ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ในแตล่ะครั้ง เป็นขอ้มูลเชิงประจกัษ์ใหก้ับผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่ายในการปรบัปรุง และพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษา ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การสง่เสริม



88 

การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่

มาตรฐานการศกึษาที่กำหนดไว ้

   นอกจากนีก้ฎกระทรวงยงักำหนดให้หน่วยงานตน้สังกดัของสถานศึกษา

มีหน้าที่ในการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาอีกทางหนึ่งด้วย โดยใหด้ำเนินการ 

ติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี ทั้งนีใ้นส่วนของสถานศึกษาสังกัด 

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาภายในเขตพื้นที่ เพื่อให้สถานศกึษาทุกแห่งได้รับการ 

ตรวจสอบคุณภาพและได้รับประโยชน์จากการติดตามตรวจสอบครบถ้วน กรณีเขตพื้นที่ 

การศกึษาใดมีสถานศึกษาในความดูแลรับผิดชอบจำนวนไม่มากควรมีการตดิตาม 

ตรวจสอบเป็นประจำทุกปีส่วนเขตพื้นทีก่ารศกึษาที่มีสถานศึกษาอยู่ในความดูแล

รับผิดชอบจำนวนไม่มาก สามารถตรวจสอบให้ครบได้ภายใน 3 ปี ก็ควรมีการประสานงาน

โดยอาศัยบุคลากร/ ผู้ทรงคณุวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมปฏิบัตกิารได้ ควรมีการ

แต่งตัง้คณะทำงานในการออกติดตามตรวจสอบ มีการกำหนดกรอบการตรวจสอบ 

ที่ชัดเจน ซ่ึงประเดน็การตรวจสอบต้องสอดคล้องกับระบบการประกันคณุภาพภายใน 

ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษามีการแจง้ผลการตรวจสอบต่อ

สาธารณชนทราบด้วย ประโยชน์จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาของ

สถานศึกษาโดยเขตพืน้ที่การศึกษาอย่างสม่ำเสมอนัน้ จะทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน หรือแม้แต่

ผู้เรียนเองรบัรูถ้ึงปัญหา อุปสรรคการดำเนนิงานพัฒนาสถานศึกษา และหาทางปรับปรงุ

และพัฒนาร่วมกนั รวมทั้งนำผลการตรวจสอบคุณภาพไปปรับแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของสถานศกึษาหรือ แผนปฏิบตัิการประจำป ีและใช้เป็นขอ้มูลเพื่อรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกด้วย 

   จากที่กล่าวมาขา้งต้น สรุปได้ว่า การตดิตามผลการดำเนินการเพื่อ

พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การที่สถานศกึษามีการ

ติดตามผลการดำเนินการและนำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา

สถานศึกษา 

  3.6 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษา  

   จากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา สถานศึกษาสามารถ

สรุปและจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและถือว่าเปน็

รายงานประจำปขีองสถานศกึษาได้ ทั้งนีเ้พื่อไม่ให้สถานศึกษาต้องมีภาระในการจัดทำ
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รายงานหลายเล่ม การจดัทำรายงานประจำปถีือเปน็เรือ่งปกตทิี่สถานศึกษาต้องจัดทำหลัง

การจดัการจัดการศกึษาผ่านไปแต่ละปี ทัง้นีน้อกจากเพือ่นำเสนอต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วสถานศึกษาต้องเปิดเผย

รายงานนัน้ต่อสาธารณชนด้วย รายงานประจำปทีี่เปน็รายงานประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษานีจ้ะนำไปเปน็ฐานขอ้มูล และหลกัฐานยนืยนัการพัฒนาสถานศึกษาสำหรับ

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกด้วย 

   สถานศึกษาสามารถกำหนดรูปแบบของรายงานประจำปีได้ตามความ 

เหมาะสม โดยใช้ภาษาที่อ่านเขา้ใจง่ายนำเสนอทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

สาระสำคัญอาจแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คอื ขอ้มูลพื้นฐาน แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ 

สถานศึกษาผลการพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศกึษา สรุปผลการพัฒนาและการนำ

ผลไปใช้ 

   จากที่กล่าวมาขา้งต้น สรุปได้ว่า การจดัทำรายงานผลการประเมิน

ตนเองตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา หมายถงึ การที่สถานศกึษารวบรวมขอ้มูล

สารสนเทศวิเคราะห์ และแปรผลให้ได้ข้อมูลสารสนเทศทีมีคุณภาพตรงตามสภาพ

มาตรฐานของสถานศึกษา เพื่อจดัทำรายงานประจำปไีดอ้ย่างเหมาะสม เขา้ใจง่าย  

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและ 

รับรองผลการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา และรายงานประจำปตี่อผู้เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานต้นสังกัด 

  3.7 การพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ 

   คอื ความยั่งยืนของการดำเนนิงานโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศกึษาที่มีการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ผล

การประเมินคณุภาพภายใน ผลการตรวจสอบคณุภาพผลการประเมินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

มาเป็นฐานวางแผนพัฒนาทุกระยะ หรือทกุรอบการพัฒนากระบวนการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษานั้น สถานศกึษาต้องยดึคุณภาพทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของชาติ 

มาตรฐานการศกึษาระดับข้ันพื้นฐาน โดยมีการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษาเอง จดัระบบและโครงสร้างทีเ่หมาะสม วางแผนและดำเนินงานตามแผนด้วย

จิตสำนกึที่ว่า “การพัฒนาคณุภาพการศกึษาเป็นภาระงานปกติทีทุ่กคนจะต้องรับผิดชอบ

ผลที่เกิดขึน้ร่วมกัน การดำเนินงานมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงคณุภาพผู้เรียน

ทั้งสถานศกึษา” 
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   การทำให้คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น 

สถานศึกษาควรคำนึงถึงต่อไปนี ้

    1. สร้างจิตสำนึก การพัฒนาให้เกดิขึ้นกับครแูละบุคลากรทุกคน 

ในสถานศกึษา โดยถือว่าการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

เป็นวัฒนธรรมการทำงานปกติของสถานศึกษา 

    2. กำหนดมาตรฐานการศึกษาทีแ่สดงถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

อย่างเด่นชัดเพื่อสร้างความรูส้ึกเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกันจัดระบบและโครงสร้างที่ 

เหมาะสม วางแผนและดำเนนิงานตามแผนตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและปฏิบัติอย่าง 

ต่อเนื่อง 

    3. นำผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมิน

ตนเอง หรือจากหน่วยงานต้นสงักดัไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

โดยมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศอย่างชาญฉลาด 

    4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้(Learning 

Organization) โดยครแูละบุคลากรทกุคนในสถานศกึษาต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

กล่าวคือ รู้จักพัฒนาตนเอง ใฝ่เรียนรู ้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และแบ่งปนัความรู้ 

ตลอดเวลา เกิดทีมผู้เช่ียวชาญในเรื่องต่าง ๆ อย่างหลากหลายจนได้รับการยอมรับจาก  

ผู้เกี่ยวข้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้กับองคก์ร มีนวัตกรรมใหม่ ๆ  

ที่สถานศึกษาจัดทำขึ้น  

   จากที่กล่าวมาขา้งต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ 

หมายถึง การทีส่ถานศึกษานำผลการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นกรอบความคดิในการดำเนินงานของสถานศกึษา การจัดทำ

แผนพัฒนาการจัดการศกึษา แผนปฏิบัตกิารประจำป ีโครงการ กจิกรรม การกำกับ 

ติดตาม และควบคุมการดำเนนิงานให้เป็นไปตามแผนทีก่ำหนดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

ปรับปรงุแก้ไขการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

   สรุปได้ว่า ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน 

หมายถึง ผลที่ไดจ้ากกระบวนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

สงักดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาตามระบบ หลักเกณฑ์และวธิกีารประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย การกำหนด

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา การจดัทำแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของ 
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สถานศึกษา การประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

การตดิตามผลการดำเนนิการเพื่อพัฒนาสถานศกึษาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 

การจดัทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

และการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

การดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษานครพนม 

เขต 2 

  1.1 ขนาดและท่ีตัง้  

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ประกอบด้วย

สถานศึกษาทีต่ั้งอยู่ในเขตพื้นที ่รวม 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าอุเทน อำเภอศรีสงคราม 

อำเภอนาหว้า อำเภอบ้านแพง อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอนาทม  

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตั้งอยู่ที่ถนน

ศรีสงคราม - ท่าดอกแก้ว บ้านปฏิรปู ตำบลศรสีงคราม อำเภอศรีสงคราม  

จังหวัดนครพนม 

  1.2 สภาพการบริหารการจัดการศึกษา 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 จัดตั้งขึ้น 

เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยการยุบรวมหน่วยงานทางการศึกษาของ

กระทรวงศกึษาธิการ ภายในจงัหวัดนครพนม ดงันี ้ 

    1. สำนักงานศกึษาธกิารอำเภอ 6 อำเภอ ไดแ้ก ่อำเภอศรีสงคราม  

อำเภอนาหว้า อำเภอบ้านแพง อำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอนาทม  

    2. สำนักงานการประถมศกึษาอำเภอ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ 

ศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอบ้านแพง อำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนสวรรค ์ 

และอำเภอนาทม  

   สภาพการจดัการศึกษาใน 6 อำเภอ ในพื้นที่บริการของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 จดัระบบการศึกษาตามแนวทางของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงดำเนนิการ 3 รูปแบบ  
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    1. การศกึษาในระบบ 2 ระดับ คอื การจัดการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

และการจัดการศกึษาระดับอุดมศกึษา 

     1.1 การศกึษาขัน้พืน้ฐาน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับก่อน

ประถมศกึษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศกึษาตอนต้น ซ่ึงดำเนนิการโดยภาครฐั

และภาคเอกชน  

     1.2 การศกึษาระดับอุดมศึกษา แบง่เป็น 2 ระดับ คอื ระดับต่ำกว่า

ปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ซ่ึงจัดโดยภาคเอกชน 2 แห่ง 

    2. การศกึษานอกระบบ แบ่งเปน็ 2 ประเภท คอื ประเภทที่สามารถ

แบ่งเป็นระดับตามการศกึษาในระบบได ้กับประเภทที่ไม่แบ่งเป็นระดับ คอื รายวชิา  

หรือกลุ่มวชิาที่ผู้เรียนได้รับการศกึษาหรือฝึกอบรมตามความต้องการ แต่อาจเปน็การเก็บ 

รวบผลการเรียนรู้สะสมไวเ้พื่อเทียบเปน็ระดับ โดยใช้การศึกษาในระบบเปน็หลักในการเทียบ 

    3. การศึกษาตามอัธยาศัย เปน็รูปแบบการศึกษาแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ตามศกัยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจาก

บุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ สามารถนำความรู้

ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับการศกึษาในระบบได้เปน็รายวชิา หรือเทียบเปน็ระดับการศึกษาตาม

ความรู้หรือประสบการณ์ที่ไดส้ะสมไวไ้ด้ตลอดชีวิตผู้เรยีนตามหลกัสตูรทีก่ระทรวงกำหนด 

  1.3 ภารกจิหลัก 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใตก้ารกำกับดูแล ของสำนกังานคณะกรรมการการศกึษา 

ขัน้พื้นฐาน มีหน้าทีด่ำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศกึษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 

37 แหง่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546  

โดยมีอำนาจหน้าที ่ดังนี ้

    1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศกึษาของเขตพื้นที่

การศกึษาใหส้อดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศกึษา แผนการศึกษา แผนพัฒนา

การศกึษาขัน้พื้นฐาน และความต้องการของท้องถิน่ 

    2. วิเคราะห์การจดัตัง้งบประมาณเงินอดุหนนุทั่วไปของสถานศึกษา

และหน่วยงานในเขตพื้นทีก่ารศกึษา และแจง้จดัสรรงบประมาณที่ได้รบัให้หน่วยงาน

รับทราบและกำกบั ตรวจสอบ ตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
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    3. ประสาน สง่เสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ

สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

    4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

และในเขตพื้นทีก่ารศกึษา  

    5. ศกึษา วเิคราะห ์วจิัย และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ 

ด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา   

    6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศกึษา 

    7. จัดระบบการประกันคณุภาพการศกึษาและประเมินผลสถานศกึษา

ในเขตพื้นที่การศึกษา 

    8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุการจัดการศกึษาของสถานศึกษา

เอกชน องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องคก์รวชิาชีพ  

สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอืน่ 

    9. ดำเนินการและประสาน สง่เสริม สนับสนุนการวจิัยและพัฒนา

การศกึษา 

    10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนนิงานของคณะอนุกรรมการ  

และคณะที่ทำงานด้านการศึกษา 

    11. ประสานการปฏิบัตริาชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ  

เอกชน และองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธกิาร 

ในเขตพื้นที่การศึกษา 

    12. ปฏบิัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นทีก่ารศึกษาที่มิได้

ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอืน่ตามที่มอบหมาย  

  1.4 ทิศทางการพัฒนาการศกึษา นโยบายสู่การปฏิบตัิ 

   1.4.1 วิสัยทัศน์  

    “สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  

บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้มาตรฐานระดบัสากล   

บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยนื” 
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   1.4.2 พันธกิจ 

    1. ส่งเสริมและสนับสนนุผู้เรียนทุกคนไดร้ับโอกาสทางการศึกษา 

ขัน้พื้นฐานอย่างทั่วถงึ และมีคุณภาพตามมาตรฐานระดบัสากล 

    2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอัน 

พงึประสงคต์ามหลกัสตูรและ ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

    3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เนน้การมี 

ส่วนร่วม การบรูณาการ การจดัการศึกษาและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศกึษา 

    4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนน้อมนำศาสตร์พระราชาสูก่ารปฏิบัติ

อย่างยั่งยืน 

   1.4.3 เป้าหมาย 

    1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

ทุกคนมคีุณธรรม จริยธรรม พัฒนาการทีเ่หมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทกัษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  

    2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดร้ับโอกาสในการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  

    3. ครูและบุคลากรทางการศกึษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  

และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ ์ 

    4. สถานศึกษามีประสิทธภิาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา 

ขัน้พื้นฐานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและใช้ศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพ 

สู่ระดับมาตรฐานสากล 

    5. มเีครือข่ายในการบริหารจดัการ เนน้การทำงานแบบบูรณาการ 

บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วนในการจดัการศึกษา 

    6. สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา และสถานศกึษามีการพัฒนาสื่อ  

เทคโนโลย ีและระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธภิาพ  

   1.4.4 กลยุทธ ์

    กลยุทธท์ี่ 1 การจดัการศึกษาเพื่อความม่ันคง   

    กลยุทธท์ี่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 

เพื่อสร้างขดีความสามารถในการแขง่ขัน 
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    กลยุทธท์ี่ 3 สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการ

ศึกษา 

    กลยุทธท์ี่ 4 ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษา 

และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

    กลยุทธท์ี่ 5 จดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

ความเป็นไทยและคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    กลยุทธท์ี่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา 

   1.4.5 การจัดการศึกษา  

ตาราง 2 ขอ้มูลโรงเรียน ห้องเรยีน ครู และผู้เรียน จำแนกรายอำเภอ 

 

 

 

 

 

 

อำเภอ จำนวนผู้เรียนตามระดับ จำนวน อัตราส่วน 

ครู : 

ผู้เรียน 
ก่อน

ประถม 

ประถม ม.ต้น รวม

ทั้งหมด 

รร. ห้อง 

เรียน 

ครู/ 

อัตรา

จ้าง 

ท่าอุเทน 1122 3827 487 5436 44 380 399 1 : 14 

บ้านแพง 704 2877 370 3951 28 262 267 1 : 15 

ศรีสงคราม 1399 5023 595 7017 44 431 471 1 : 15 

นาหว้า 1045 3496 591 5132 24 276 346 1 : 15 

โพนสวรรค ์ 1116 3836 1058 6010 30 325 389 1 : 15 

นาทม 453 1532 236 2221 15 138 165 1 : 14 

รวมท้ังหมด 5839 20591 3337 29767 185 1812 2037  
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 2. การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในฐานะหน่วยงานทีก่ำกับดูแลสถานศึกษา 

ดำเนินการ ดังต่อไปนี ้

   1. ศึกษา วเิคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 

ตลอดจนให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศกึษา เพื่อให้การประกนัคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษาแต่ละแหง่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   2. จัดสง่รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-

Assessment Report : SAR) พร้อมกับประเด็นทีต่้องการให้มีการประเมินผลและติดตาม

ตรวจสอบซ่ึงรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกบัสถานศกึษา 

ไปยังสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และสำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อใช้เป็นขอ้มูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพ 

ภายนอก 

   3. ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศกึษาเพื่อให้การประกัน

คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   4. ติดตามผลการดำเนินงาน ปรบัปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษาตามขอ้เสนอแนะของสำนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ

การศกึษา (สมศ.) เพื่อนำไปสูก่ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

   5. ให้ความร่วมมือกับสำนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศกึษา (สมศ.) ในการจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไดร้ับการรับรองจากสำนักงาน  

เพื่อการประเมินคณุภาพภายนอก 

   6. สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา อาจมอบหมายบุคคลทีไ่ม่ได้เป็นผู้

ประเมินเขา้ร่วมสังเกตรับฟัง หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการประเมินคุณภาพภายนอก 

ด้วยก็ได ้

ผลการรับรองมาตรฐานการจัดการศกึษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558)  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (สำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2, 2562) 
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ตาราง 3 ผลการรับรองมาตรฐานการจดัการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

            ประถมศกึษานครพนม เขต 2 

ที ่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ขนาด 
คะแนนเฉลี่ย

(ปฐมวัย) 

คะแนนเฉลี่ย 

(ขัน้พื้นฐาน) 
การรับรอง 

1 48020001 ชุมชนบ้านไชยบุร ี ท่าอุเทน เล็ก 84.23 83.66 รับรอง 

2 48020002 บ้านตาลปากน้ำ ท่าอุเทน เล็ก 95.63 88.96 รับรอง 

3 48020004 โรงเรียนบ้านนาหนองบก ท่าอุเทน เล็ก 93.88 84.33 รับรอง 

4 48020005 บ้านวังโพธิ ์ ท่าอุเทน เล็ก 85.75 83.05 รับรอง 

5 48020006 บ้านหาดกวน ท่าอุเทน เล็ก 88.68 81.7 รับรอง 

6 48020007 บ้านแก้วปดัโป่ง ท่าอุเทน เล็ก 82.45 82.54 รับรอง 

7 48020008 บ้านดอนดู ่ ท่าอุเทน เล็ก 94.5 87.94 รับรอง 

8 48020009 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ท่าอุเทน กลาง 91.11 83.16 รับรอง 

9 48020010 บ้านท่าจำปา ท่าอุเทน เล็ก 71.2 72.7 รับรอง 

10 48020011 บ้านห้วยพระ ท่าอุเทน เล็ก 91.73 87.87 รับรอง 

11 48020012 บ้านดอนแดง ท่าอุเทน เล็ก 92.37 82.25 รับรอง 

12 48020013 บ้านคำเตย ท่าอุเทน เล็ก 91.19 87.26 รับรอง 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ที ่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ขนาด 
คะแนนเฉลี่ย

(ปฐมวัย) 

คะแนนเฉลี่ย 

(ขัน้พื้นฐาน) 
การรับรอง 

13 48020014 บ้านดอนติว้ ท่าอุเทน เล็ก 91.61 91.17 รับรอง 

14 48020016 บ้านท่าแต้ปุ่งแก ท่าอุเทน เล็ก 90.07 85.07 รับรอง 

15 48020018 บ้านน้อยนาเหนือ ท่าอุเทน เล็ก 749.5 915 รับรอง 

16 48020019 อุเทนวทิยาคาร ท่าอุเทน กลาง 98.69 94.59 รับรอง 

17 48020021 บ้านนาผักปอด ท่าอุเทน เล็ก 86.86 91.13 รับรอง 

18 48020022 บ้านโพน ท่าอุเทน เล็ก 94.78 93.67 รับรอง 

19 48020023 บ้านธาต ุ ท่าอุเทน เล็ก 92.47 87.12 รับรอง 

20 48020024 บ้านน้อยทวย ท่าอุเทน เล็ก 94.78 93.67 รับรอง 

21 48020025 บ้านตาล ท่าอุเทน เล็ก 81.5 95 รับรอง 

22 48020026 บ้านพนอม ท่าอุเทน เล็ก 92.78 91.7 รับรอง 

23 48020027 บ้านดง ท่าอุเทน เล็ก 92.17 84.13 รับรอง 

24 48020028 บ้านหนองสาหร่าย ท่าอุเทน เล็ก 886.5 1023 รับรอง 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ที ่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ขนาด 
คะแนนเฉลี่ย

(ปฐมวัย) 

คะแนนเฉลี่ย 

(ขัน้พื้นฐาน) 
การรับรอง 

25 48020030 บ้านเหล่าหนาด ท่าอุเทน เล็ก 92.61 93.78 รับรอง 

26 48020031 บ้านเหล่าศรีโหนโห ่ ท่าอุเทน เล็ก 83.3 85.83 รับรอง 

27 48020032 บ้านพะทาย ท่าอุเทน เล็ก 92.68 91.18 รับรอง 

28 48020033 บ้านนาข่าท่า ท่าอุเทน เล็ก 85.38 86.02 รับรอง 

29 48020034 บ้านโคกสว่าง ท่าอุเทน เล็ก 86.61 81.91 รับรอง 

30 48020035 บ้านบุ่ง ท่าอุเทน เล็ก 87.5 83.98 รับรอง 

31 48020036 บ้านโพนแดง ท่าอุเทน เล็ก 80.5 92 รับรอง 

32 48020037 ไตรราษฎร์วทิยาคาร ท่าอุเทน เล็ก 93.06 85.43 รับรอง 

33 48020039 บ้านแพงสะพงั ท่าอุเทน เล็ก 94.17 90.04 รับรอง 

34 48020040 บ้านโพนก่อ ท่าอุเทน กลาง 92.12 86.56 รับรอง 

35 48020041 บ้านม่วงนาสดีา ท่าอุเทน เล็ก 86.07 92.32 รับรอง 

36 48020042 บ้านเวนิพระบาท ท่าอุเทน เล็ก 59.41 90.41 รับรอง 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ที ่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ขนาด 
คะแนนเฉลี่ย

(ปฐมวัย) 

คะแนนเฉลี่ย 

(ขัน้พื้นฐาน) 
การรับรอง 

37 48020043 บ้านเชียงยนื ท่าอุเทน เล็ก 2.5 80.87 รับรอง 

38 48020044 บ้านปากทวย ท่าอุเทน เล็ก 84.5 86 รับรอง 

39 48020045 บ้านหนองเทา ท่าอุเทน เล็ก 94.66 84.7 รับรอง 

40 48020046 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย ท่าอุเทน เล็ก 71.02 85.25 รับรอง 

41 48020048 บ้านโคกสายทอง บ้านแพง เล็ก 86.92 84.43 รับรอง 

42 48020050 บ้านนางัว บ้านแพง เล็ก 81.75 81.75 รับรอง 

43 48020051 บ้านพชืผล บ้านแพง เล็ก 89.03 80.07 รับรอง 

44 48020052 บ้านนาเรียงทุง่เจริญ บ้านแพง เล็ก 86.75 81.36 รับรอง 

45 48020054 บ้านดอนบาก บ้านแพง เล็ก 73.25 80.14 รับรอง 

46 48020057 บ้านท่าลาดราษฎรส์ามัคคี บ้านแพง เล็ก 89.98 80.03 รับรอง 

47 48020059 บ้านหัวหาด บ้านแพง เล็ก 87.87 83.24 รับรอง 

48 48020060 ชุมชนไผ่ล้อม บ้านแพง เล็ก 57.5 80.65 รับรอง 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ที ่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ขนาด 
คะแนนเฉลี่ย

(ปฐมวัย) 

คะแนนเฉลี่ย 

(ขัน้พื้นฐาน) 
การรับรอง 

49 48020061 บ้านนาโพธิ ์ บ้านแพง เล็ก 88.67 77.08 รับรอง 

50 48020062 บ้านโพธิ์ไทรทองวทิยา บ้านแพง เล็ก 81 83.17 รับรอง 

51 48020064 บ้านนาดีหัวภู บ้านแพง เล็ก 87.73 86.93 รับรอง 

52 48020065 บ้านโคกยาว บ้านแพง เล็ก 80.72 80.88 รับรอง 

53 48020066 บ้านม่วงชี บ้านแพง เล็ก 87.5 86.21 รับรอง 

54 48020067 บ้านดอนสะฝาง บ้านแพง เล็ก 81 80 รับรอง 

55 48020068 บ้านโคกพะธาย บ้านแพง เล็ก 82.31 80.12 รับรอง 

56 48020070 บ้านหนองแวง บ้านแพง เล็ก 90.17 86 รับรอง 

57 48020071 ชุมชนนาพระชัย บ้านแพง เล็ก 79.97 80.06 รับรอง 

58 48020072 บ้านนาข่าคำพอก บ้านแพง เล็ก 86.21 80.56 รับรอง 

59 48020073 บ้านไชยศร ี บ้านแพง เล็ก 81.07 80.2 รับรอง 

60 48020074 บ้านคำนกกก บ้านแพง เล็ก 85.21 83.24 รับรอง 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ที ่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ขนาด 
คะแนนเฉลี่ย

(ปฐมวัย) 

คะแนนเฉลี่ย 

(ขัน้พื้นฐาน) 
การรับรอง 

61 48020075 บ้านดอนกลาง บ้านแพง กลาง 90.38 83.96 รับรอง 

62 48020076 บ้านนากระแต ้ บ้านแพง เล็ก 83.83 70 รับรอง 

63 48020077 บ้านดงหนองบัว ศรีสงคราม เล็ก 93.03 94.26 รับรอง 

64 48020078 บ้านดอนสมอ ศรีสงคราม เล็ก 88.16 84.6 รับรอง 

65 48020079 บ้านดอนมะจ่าง ศรีสงคราม เล็ก 87.47 85.91 รับรอง 

66 48020081 บ้านนาเพยีง ศรีสงคราม เล็ก 92.5 81.01 รับรอง 

67 48020082 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรตันอำนวย) ศรีสงคราม เล็ก 91.38 86.41 รับรอง 

68 48020083 บ้านนาคำ ศรีสงคราม เล็ก 84.69 89.8 รับรอง 

69 48020085 บ้านคำสว่าง ศรีสงคราม เล็ก 89.02 81.78 รับรอง 

70 48020086 บ้านอุ่มไผ่ ศรีสงคราม เล็ก 84.5 68.95 รับรอง 

71 48020088 บ้านโพนงาม ศรีสงคราม เล็ก 88.41 84.77 รับรอง 

72 48020089 บ้านเหล่า ศรีสงคราม เล็ก 83.53 80.14 รับรอง 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ที ่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ขนาด 
คะแนนเฉลี่ย

(ปฐมวัย) 

คะแนนเฉลี่ย 

(ขัน้พื้นฐาน) 
การรับรอง 

73 48020090 บ้านอีอูด ศรีสงคราม เล็ก 85.61 86.91 รับรอง 

74 48020091 บ้านนาเดื่อ ศรีสงคราม เล็ก 90.61 83.71 รับรอง 

75 48020092 บ้านนาชุมใหม่นิรมติ ศรีสงคราม เล็ก 82.12 88.12 รับรอง 

76 48020094 บ้านนาอินทร ์นาโอ  

นาคอยพัฒนา 

ศรีสงคราม กลาง 84.31 90.96 รับรอง 

77 48020095 บ้านข่า ศรีสงคราม เล็ก 92.23 81.3 รับรอง 

78 48020096 บ้านขามเปีย้ ศรีสงคราม เล็ก 90.5 85 รับรอง 

79 48020098 ดอนถ่อนโคกกลางวทิยา ศรีสงคราม เล็ก 70.5 83 รับรอง 

80 48020099 ชุมชนเอือ้งก่อนาด ี ศรีสงคราม กลาง 84.38 80.3 รับรอง 

81 48020100 บ้านหนองผือ ศรีสงคราม เล็ก 80.49 81.58 รับรอง 

82 48020101 บ้านเซียงเซา ศรีสงคราม เล็ก 92.87 87.05 รับรอง 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ท่ี รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ขนาด 
คะแนนเฉลี่ย

(ปฐมวัย) 

คะแนนเฉลี่ย 

(ขั้นพ้ืนฐาน) 
การรับรอง 

83 48020102 บ้านดงขวาง ศรีสงคราม เล็ก 91.7 85.28 รับรอง 

84 48020103 บ้านนาจาน ศรีสงคราม เล็ก 85.85 82 รับรอง 

85 48020104 ประชาสนธ์ินุสรณ์ ศรีสงคราม เล็ก 88.67 84 รับรอง 

86 48020106 บ้านโพนสว่าง ศรีสงคราม เล็ก 89 83.5 รับรอง 

87 48020108 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ศรีสงคราม ใหญ ่ 91.32 83.37 รับรอง 

88 48020109 บ้านยางงอย ศรีสงคราม เล็ก 86.9 80.01 รับรอง 

89 48020110 บ้านหนองบาท้าว ศรีสงคราม เล็ก 89.37 89.73 รับรอง 

90 48020111 บ้านปฏิรูป ศรีสงคราม เล็ก 80.04 80.02 รับรอง 

91 48020112 บ้านแค ศรีสงคราม เล็ก 90 85 รับรอง 

92 48020113 บ้านปากยาม(สนุทรกัลยาคาร) ศรีสงคราม เล็ก 85.5 80 รับรอง 

93 48020114 บ้านศรีเวินชัย ศรีสงคราม เล็ก 91.5 86 รับรอง 

94 48020115 ชุมชนบ้านสามผง ศรีสงคราม เล็ก 52.2 88.4 รับรอง 

95 48020116 บ้านนาหนองหวาย ศรีสงคราม เล็ก 82.5 80 รับรอง 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

ที ่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ขนาด 
คะแนนเฉลี่ย

(ปฐมวัย) 

คะแนนเฉลี่ย 

(ขัน้พื้นฐาน) 
การรับรอง 

96 48020117 บ้านดงน้อย ศรีสงคราม เล็ก 80.77 83.52 รับรอง 

97 48020118 บ้านคำไฮ ศรีสงคราม เล็ก 90.36 78.14 รับรอง 

98 48020119 บ้านหาดแพง (หาดแพงวทิยา) ศรีสงคราม เล็ก 89.2 89 รับรอง 

99 48020120 บ้านเสียวสงคราม ศรีสงคราม เล็ก 82.5 82.97 รับรอง 

100 48020121 บ้านอ้วน ศรีสงคราม เล็ก 80.99 80.04 รับรอง 

101 48020123 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว นาหว้า เล็ก 87.23 83.49 รับรอง 

102 48020125 บ้านนากะทมืโนนสะอาด นาหว้า เล็ก 93.84 86.01 รับรอง 

103 48020126 ชุมชนนางัว นาหว้า กลาง 88.4 97.86 รับรอง 

104 48020127 บ้านนาคอย นาหว้า เล็ก 84.18 78.02 รับรอง 

105 48020129 บ้านโนนกุง นาหว้า เล็ก 78.41 87.26 รับรอง 

106 48020130 บ้านสามัคคี นาหว้า เล็ก 92.46 87.76 รับรอง 

107 48020131 บ้านกุดน้ำใส นาหว้า เล็ก 83.75 81.11 รับรอง 

 

105 
 



51 

ตาราง 3 (ต่อ) 

ที ่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ขนาด 
คะแนนเฉลี่ย

(ปฐมวัย) 

คะแนนเฉลี่ย 

(ขัน้พื้นฐาน) 
การรับรอง 

108 48020132 บ้านนาหว้า นาหว้า กลาง 92.45 81.78 รับรอง 

109 48020133 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ นาหว้า เล็ก 81.85 80.34 รับรอง 

110 48020134 บ้านนาพระโนนห้วยแคน นาหว้า เล็ก 87.69 80.24 รับรอง 

111 48020135 บ้านอูนยางคำ นาหว้า เล็ก 90.17 84.95 รับรอง 

112 48020137 บ้านดอนแดง นาหว้า เล็ก 88.57 80.24 รับรอง 

113 48020138 บ้านเสียววิทยา นาหว้า เล็ก 90.8 87.24 รับรอง 

114 48020139 บ้านดอนพะธาย นาหว้า เล็ก 88.2 78.62 รับรอง 

115 48020140 บ้านโคกสะอาด นาหว้า เล็ก 91.88 90.62 รับรอง 

116 48020141 บ้านเหล่าพัฒนา นาหว้า เล็ก 92.25 90.29 รับรอง 

117 48020142 บ้านหนองดุด นาหว้า เล็ก 86.53 80.13 รับรอง 

118 48020143 บ้านดอนศาลา นาหว้า เล็ก 90.18 90.1 รับรอง 

119 48020144 บ้านนาน้อย นาหว้า กลาง 91.15 80.61 รับรอง 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ที ่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ขนาด 
คะแนนเฉลี่ย

(ปฐมวัย) 

คะแนนเฉลี่ย 

(ขัน้พื้นฐาน) 
การรับรอง 

120 48020145 บ้านดอนปอหนองโอง นาหว้า เล็ก 90.63 91.17 รับรอง 

121 48020146 บ้านนาขม้ิน โพนสวรรค ์ กลาง 87.48 85.46 รับรอง 

122 48020147 บ้านดงวทิยาคาร โพนสวรรค ์ เล็ก 85.67 76.43 รับรอง 

123 48020148 บ้านขามเตีย้ใหญ ่ โพนสวรรค ์ เล็ก 82.25 83.39 รับรอง 

124 48020149 บ้านขามเตีย้น้อย โพนสวรรค ์ เล็ก 88.93 78.83 รับรอง 

125 48020151 บ้านอ้อวังหมากเหบ็ โพนสวรรค ์ เล็ก 82.04 82.23 รับรอง 

126 48020152 บ้านนาใน โพนสวรรค ์ เล็ก 85.5 84.87 รับรอง 

127 48020153 บ้านนาผักหมนาหมากแงว โพนสวรรค ์ เล็ก 86.24 78.46 รับรอง 

128 48020154 บ้านนาล้อมกดุตะกล้า โพนสวรรค ์ เล็ก 87.26 81.22 รับรอง 

129 48020155 บ้านนาหัวบ่อ โพนสวรรค ์ เล็ก 92.1 85.24 รับรอง 

130 48020156 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก โพนสวรรค ์ เล็ก 85.5 84.87 รับรอง 

131 48020159 บ้านขว้างคลีชูชาติ โพนสวรรค ์ กลาง 94.37 86.33 รับรอง 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ที ่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ขนาด 
คะแนนเฉลี่ย

(ปฐมวัย) 

คะแนนเฉลี่ย 

(ขัน้พื้นฐาน) 
การรับรอง 

132 48020160 บ้านหนองท่ม โพนสวรรค ์ เล็ก 86.62 82.28 รับรอง 

133 48020161 บ้านงิว้สร้างแก้ว โพนสวรรค ์ เล็ก 57.34 80 รับรอง 

134 48020164 บ้านนาเต่า โพนสวรรค ์ เล็ก 96.15 83.15 รับรอง 

135 48020165 บ้านต้าย โพนสวรรค ์ เล็ก 96.45 90.79 รับรอง 

136 48020166 บ้านโพนจาน โพนสวรรค ์ กลาง 94.39 85.54 รับรอง 

137 48020167 บ้านบงคำ โพนสวรรค ์ เล็ก 92.74 80.08 รับรอง 

138 48020168 บ้านโพนบก โพนสวรรค ์ เล็ก 88.87 83.81 รับรอง 

139 48020169 บ้านโพนเพก็ โพนสวรรค ์ กลาง 92 84 รับรอง 

140 48020170 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม โพนสวรรค ์ เล็ก 87.03 77.38 รับรอง 

141 48020171 บ้านโพนสวรรค ์ โพนสวรรค ์ เล็ก 88.25 81.77 รับรอง 

142 48020172 บ้านเสาเล้า โพนสวรรค ์ กลาง 90.27 88.04 รับรอง 

143 48020173 บ้านหนองนางเลงิ โพนสวรรค ์ เล็ก 80 88.41 รับรอง 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ที ่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ขนาด 
คะแนนเฉลี่ย

(ปฐมวัย) 

คะแนนเฉลี่ย 

(ขัน้พื้นฐาน) 
การรับรอง 

144 48020174 บ้านท่าเรือ โพนสวรรค ์ เล็ก 73 87.1 รับรอง 

145 48020175 บ้านหนองหญ้าปล้อง โพนสวรรค ์ เล็ก 93.96 78.74 รับรอง 

146 48020176 บ้านหมูม้น นาทม เล็ก 43.22 29.36 รับรอง 

147 48020177 บ้านโคกศร ี นาทม เล็ก 80.85 74.27 รับรอง 

148 48020178 บ้านคำแม่นาง นาทม เล็ก 57.58 81.82 รับรอง 

149 48020179 บ้านดอนเตย นาทม เล็ก 82.53 83.87 รับรอง 

150 48020180 บ้านท่าพันโฮง นาทม เล็ก 85.35 60.57 รับรอง 

151 48020181 บ้านเหล่าส้มป่อย นาทม เล็ก 97.25 88 รับรอง 

152 48020182 บ้านนาทม นาทม เล็ก 86.42 97 รับรอง 

153 48020183 บ้านดอนแดงดอนดู ่ นาทม เล็ก 87.28 83.92 รับรอง 

154 48020184 บ้านพันห่าวดอนดู ่ นาทม เล็ก 97.83 88.59 รับรอง 

155 48020185 บ้านนาโดโพธิศ์ร ี นาทม เล็ก 88.73 77.41 รับรอง 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ที ่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ขนาด 
คะแนนเฉลี่ย

(ปฐมวัย) 

คะแนนเฉลี่ย 

(ขัน้พื้นฐาน) 
การรับรอง 

156 48020186 บ้านหนองซน นาทม เล็ก 90.12 86.68 รับรอง 

157 48020187 บ้านชัยมงคล นาทม เล็ก 84 73 รับรอง 

158 48020188 บ้านนานอ นาทม เล็ก 86.34 74.31 รับรอง 

159 48020189 บ้านนาดีวิทยา นาทม เล็ก 90.5 74 รับรอง 

160 48020190 เพยีงหลวง 10 นาทม เล็ก 82.43 86.19 รับรอง 
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 สรุปผลการรบัรองมาตรฐานการจดัการศกึษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 –  

พ.ศ. 2558) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้รับการ

รับรองทัง้หมด 160 โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 86.48 ของโรงเรียนทั้งหมด ผลการประเมิน 

ได้ระดับคณุภาพระดับพอใช้ถงึดีมาก โดยผลการประเมินมาตรฐานระดับปฐมวัย ได้ระดบั

คุณภาพระดับพอใช้ จำนวน 13 โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 8.13 ได้ระดับคณุภาพระดับดี 

จำนวน 83 โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 51.87 และได้ระดบัคุณภาพระดับดีมาก จำนวน  

64 โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 40 ส่วนระดับคุณภาพระดับปรับปรงุ ไม่มี และผลการประเมิน

มาตรฐานระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน ได้ระดบัคุณภาพระดับพอใช้ จำนวน 16 โรงเรียน  

คดิเป็นร้อยละ 10 ได้ระดับคณุภาพระดับดี จำนวน 121 โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 75.62  

และไดร้ะดับคุณภาพระดบัดีมาก จำนวน 23 โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 14.38 ส่วนระดับ

คุณภาพระดับปรับปรุง ไม่มี (สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2, 

2562, หน้า 1 - 3) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  1.1 งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
   สิริกร พลายงาม (2557, บทคดัย่อ) ที่ไดท้ำการวจิัยเรื่อง ภาวะผู้นำ 

ทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนกังานพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 2 

ผลการวจิัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวชิาการโรงเรียน สงักดัสำนกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 32 จำแนกตามสถานภาพตำแหน่ง พบว่าโดยรวม 

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่.01 โดยผู้บริหารมีความคดิเห็นมากกว่าครูผู้สอน 

และเม่ือพจิารณารายองค์ประกอบ พบว่า ทกุองค์ประกอบมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิตทิี่ .01 โดยผู้บริหารมคีวามคดิเห็นมากกว่าครูผู้สอน  

   กิตติพงษ์ ศิริเมือง (2558, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนนิการนิเทศภายในของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า 

ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก การนิเทศ

ภายในของผู้บริหาร สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

สถานศึกษากับการดำเนนิการนิเทศภายในของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก 

(rxy=.766) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

   ผกากรอง ศรปีระไหม (2558, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเรื่อง การศกึษาภาวะ

ผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ ์เขต 3 ผลการวจิัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษา  

โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรยีบเทียบภาวะผู้นำทางวชิาการของ

ผู้บริหารสถานศกึษา พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

3) ผลการเปรียบเทยีบภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษา จำแนกตามที่มี

ประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 4) ผลการ

เปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษาจำแนกตามที่ปฏิบตัิงานอยู่ใน

ขนาดของโรงเรียนต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 5) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำ 

ทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษา จำแนกตามในเขตอำเภอที่โรงเรียนตั้งอยู ่พบว่า  

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 6) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา จำแนกตามในสถานศกึษาที่จัดการเรียนการสอนระดับช้ันต่างกนั พบว่า  

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

   สกล คามบุศย์ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเรื่อง การพฒันาภาวะผู้นำ

ทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่า 1) องค์ประกอบภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่นกัวชิาการส่วนใหญ่ยอมรบัสูงสุด คอืด้านการส่งเสริมความเป็น

เลิศของผู้เรียน และด้านความเปน็ผู้นำ รองลงมา คอื ดา้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ด้านการจัดหาสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลย ีและด้านการ

สร้างบรรยากาศและสิง่แวดล้อมในโรงเรียน ด้านความรู ้และด้านการเปน็แบบอย่างที่ดี 

คุณธรรม จริยธรรม และด้านวสิัยทศัน์ การประกันคุณภาพภายใน และด้านการสร้าง

วัฒนธรรมองคก์ร 2) สภาพปัจจุบนัภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ขัน้พื้นฐาน สงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง 3) รปูแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษา 

ขัน้พื้นฐานพบว่า องค์ประกอบด้านการศึกษาเชิงสำรวจ (Seek : S1) องคป์ระกอบด้านการ 
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กำหนดตัวบ่งช้ีเพื่อพัฒนา (Select : S2) องค์ประกอบดา้นแนวทาง/กิจกรรมการพัฒนา 

(Structure : S3) องคป์ระกอบด้านการดำเนนิการพัฒนา (Steam : S4) องค์ประกอบ 

ด้านการเผยแพร่และสร้างเครือข่าย (Share : S5) 4) ผลการศกึษาผลการใช้รูปแบบการ 

พัฒนาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ภาวะผู้นำทางวชิาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา

ร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการพัฒนาตนเอง ก่อนการพัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

   อ้อย หงสเ์วยีงจนัทร ์(2559, บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาเรื่อง ความเป็นผู้นำ

ทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของครู 

ในสถานศกึษา สงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พบว่า 

ผู้บริหารสถานศกึษามีภาวะผู้นำทางวชิาการ อยู่ในระดบัมากทั้งภาพรวมและรายด้าน 

เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี ้การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผู้นำการเปลีย่นแปลง 

พฤตกิรรมผู้นำ ภาวะผู้นำการบริหารความเสี่ยงและความขัดแยง้ ปฏิสัมพันธ์และพัฒนา

เพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับชุมชน การระดมทรัพยากร 

เพื่อการศกึษา และการนิเทศเพื่อพัฒนาครูใหส้ามารถจดัการเรียนรู้ได ้การปฏิบตัิงาน 

ตามบทบาทหน้าที่ของครูในสถานศึกษา อยูใ่นระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน 

เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี ้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผลถาวรที่เกดิแก่

ผู้เรียน ตดัสนิใจปฏิบตัิกจิกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลทีจ่ะเกิดขึน้กับผู้เรียน มุ่งม่ันพัฒนา

ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน พัฒนาสื่อการเรียน

การสอนให้มีประสิทธภิาพอยู่เสมอ ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศกึษาอย่างสร้างสรรค์ ปฏบิตัิ

ตนเป็นแบบอย่างทีด่ีแก่ผู้เรียน แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ปฏิบตัิกจิกรรม

ทางวชิาการเกี่ยวกับการพัฒนาวชิาชีพครูอยู่เสมอ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติ

ให้เกดิผลจริง รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ สร้างโอกาสให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทกุสถานการณ ์และความเป็นผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษา 

ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผู้นำการเปลีย่นแปลง พฤตกิรรมผู้นำ ภาวะผู้นำ 

การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน การบริหาร

ความเสี่ยงและความขัดแยง้ ปฏิสัมพันธ์และพัฒนาเพื่อนร่วมงาน และการนิเทศเพื่อพัฒนา

ครูให้สามารถจดัการเรียนรู้ได ้เป็นปจัจัยทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ

ครูในสถานศึกษา โดยร่วมกันทำนายได้ร้อยละ 36 อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
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   ศราวุธ ทองอากาศ (2560, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาภาวะผู้นำทางวชิาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวัดจันทบรุี ระยอง และตราด พบว่า ภาวะผู้นำ

ทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในจังหวดัจันทบรุี ระยอง และตราด 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในจังหวดัจนัทบุร ีระยอง และตราด จำแนกตามสถานภาพ 

โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ  

   ฉัตรชัย จันทา (2563, บทคดัย่อ) ที่ได้ทำการวจิัยเรื่อง การศกึษาภาวะ

ผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในจงัหวัดนครพนม ผลการวจิัยพบว่า 

1) ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในจังหวดันครพนม ตามความ

คดิเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยรวม อยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผู้นำ 

ทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในจังหวดันครพนมตามความคดิเห็นของ

ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ โดยรวมมีความแตกต่างกนั 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 3) ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ขัน้พื้นฐานในจงัหวัดนครพนม ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน 

จำแนกตามที่มีประสบการณท์ำงานในการทำงานต่างกนั โดยรวม มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 4) ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ขัน้พื้นฐานในจงัหวัดนครพนม จำแนกตามที่ปฏิบัติงานอยู่ในขนาดของโรงเรียนต่างกนั 

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 5) ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษา 

ขัน้พื้นฐานในจงัหวัดนครพนม จำแนกตามลักษณะโรงเรยีนที่เปิดสอนต่างกนั โดยรวม  

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .05 6) ภาวะผู้นำทางวชิาการของ

ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในจังหวัดนครพนม จำแนกตามโรงเรียนสงักดัสำนกังาน

การศกึษาขัน้พื้นฐานในจังหวัดนครพนม โดยรวมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถติิที่ระดบั .01 

  1.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

   กรวัฒน ์ตันเจริญ (2555, บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวจิัยเรือ่ง แนวทางการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวจิัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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และเม่ือพจิารณาเปน็รายด้านพบว่า ด้านการแต่งตั้งกรรมการทีร่ับผิดชอบ ด้านการวาง

แผนการปฏิบตัิงาน ด้านการตรวจสอบประเมินผล และการจดัการทำรายงานประเมิน

ตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .05 

   นุกูล ช่ืนชม (2557, บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนนิการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 2 พบว่า 1) บทบาทของ

ผู้บริหารสถานศกึษา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับ คอื 

ด้านการตัดสินใจ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านสารสนเทศ 2) การดำเนินการ

ประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา โดยรวมมีค่าเฉลีย่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  

เรียงตามลำดับ คอื การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา การประเมิน 

คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา การรายงานคณุภาพการศกึษาประจำปี การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง การจดัทำ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ และการกำหนด

มาตรฐานการศกึษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารกับการดำเนนิการ

ประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา มีความสัมพันธก์ันทางบวกในระดับสูงมาก  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

   รจนา มากชุมแสง (2557, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเรื่อง บทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษาในการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรียนในอำเภอ 

ปะคำ สังกดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า 1) ผู้บรหิาร

สถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ยจากสงูไปหาต่ำ คอื ด้านการรายงาน ด้านการดำเนนิงาน และด้านการ

เตรียมการ 2) ครูวิชาการและครูผู้สอน มีความคดิเหน็ตอ่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา

ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญที่สถิติทีร่ะดับ .01 3) ครูวิชาการและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการ

สอนต่างกัน มีความเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการสง่เสริมการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4) ความคดิเหน็และ

ขอ้เสนอแนะของครูวิชาการและครูผู้สอนที่มีจำนวนมากที่สุด คอื ด้านการเตรียมการ  

ควรเผยแพร่เอกสารคู่มือระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อให้

บุคคลมีความเขา้ใจเบื้อต้น และด้านการดำเนนิการควรมีการกำกับตดิตาม  
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การดำเนนิงานตามแผนงานที่วางไวอ้ย่างต่อเนื่อง ครูวชิาการและครูผู้สอนให้ความคดิเห็น

และขอ้เสนอแนะน้อยทีสุ่ด 

   วสิาลินี รัตนโอภา (2557, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างการบริหารงานประกันคณุภาพ กับการดำเนินงานประกันคณุภาพในสถานศกึษา

ตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร และครหูัวหน้างานประกนัคุณภาพภายใน สงักดัเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พบว่า 1) การบริหารงานการประกนัคุณภาพของ

สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมีความคดิเห็นอยูใ่นระดับมาก เรียงลำดบัระดับโดย

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก ่นโยบายการบรหิารและการปฏิบัต ิลกัษณะบุคลากร 

ลักษณะของสภาพแวดล้อม ลกัษณะขององค์การ 2) การดำเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมีความคดิเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ

ระดับโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ด้านกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  

ด้านจัดทำรายงานประจำปทีี่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ด้านดำเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา ด้านจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  

ด้านจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาอย่างต่อเนื่อง ด้านจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา  

3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานการประกนัคุณภาพกับการดำเนินงานการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  

การบรหิารงานการประกันคณุภาพกับการดำเนนิงานการประกันคณุภาพภายใน

สถานศึกษามีความสัมพันธก์ันทางบวกระดับสูง (r = 0.72) อย่างมีนัยสำคัญทางสถติ ิ

ที่ระดับ .01 

   วนิัยพงษ์ คำแหง (2557, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัการบรหิาร 

ที่ส่งผลต่อการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวดัสงขลา 

ผลการวจิัยสรุปได้ว่า 1) ปจัจัยการบรหิารที่สง่ผลต่อการประกนัคุณภาพภายในของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ คอื ปัจจัยภายใน 

ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ ์ด้านสภาพแวดลอ้ม ด้านโครงสร้างองค์การ  

ด้านวัฒนธรรมองคก์ร ด้านภาวะผู้นำ และปัจจัยภายนอก ได้แก ่ด้านสังคม ด้านการเมือง  

ด้านเทคโนโลย ี2) ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยการบรหิารกับการดำเนนิงานประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน มีความสัมพันธร์ะหว่างกันทางบวกปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญ
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ทางสถติิที่ระดบั 0.05 3) หาปัจจัยที่เป็นตัวพยากรณ์ทีด่แีละสร้างสมการในการพยากรณ์

ในการทำนายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียนในสงักดั

เทศบาล จังหวดัสงขลา พบว่า ได้ร้อยละ 77 

   กษมน มังคละครี ี(2558, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรื่อง รปูแบบการพัฒนา

ภาวะผู้นำครูเพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาสังกดัสำนกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 11 พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นำครูเพื่อการ

ประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาสังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานใน 

เขตตรวจราชการที ่11 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลกั ดงันี ้คอื องค์ประกอบหลักที่  

1) บุคคลแหง่การเปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบหลกัที่ 2) การพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงาน 

และองค์ประกอบหลักที ่3) ความเป็นมืออาชีพ โดยรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำคร ู

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบด้วย 1) หลกัการ 2) จุดมุ่งหมาย 

3) เอกสารประกอบการพัฒนา 4) วธิีการพัฒนา และ 5) การวัดและการประเมินผล  

   ธนพัฒน์ อภัยโส (2558, บทคดัย่อ) ที่ได้ทำการวจิัยเรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างทักษะการบรหิารกับการดำเนนิงานประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

ตามกระบวนการ PDCA ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ผลการวจิัยพบว่า ทกัษะการบรหิารของผู้บรหิารสถานศกึษา

มีความสัมพันธ์ในระดับสูง (rxy = 0.86) กับการดำเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01  

   นวลลออ มีวิชา (2558, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเรื่อง สภาพ ปัญหา  

และผลสำเรจ็การดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ผลการวจิัยพบว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รบัผิดชอบ 

ครูผู้สอน และประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานมีความคดิเห็นต่อสภาพ 

การดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัญหาการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางและมี

ความคดิเห็นต่อผลสำเร็จการดำเนินการประกันคณุภาพภายในของโรงเรียน โดยภาพรวม

และรายด้านอยูใ่นระดับมาก 2) ผู้บรหิาร ครูผู้รับผิดชอบ ครูผู้สอน และประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน มีความคดิเหน็เกีย่วกับสภาพการดำเนนิการประกนั

คุณภาพภายในของโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัญหาโดยภาพรวม

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 3) ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ 
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ครูผู้สอน และประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานที่อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาด

ต่างกัน มีความคดิเหน็ต่อสภาพการดำเนนิการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียน  

โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั ส่วนปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนยัสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 4) ผู้บรหิารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ ครูผู้สอน และประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่อยู่ในอำเภอต่างกัน มีความคดิเห็นต่อสภาพการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

   ดวงพร แสนภูวา (2559, บทคดัย่อ) ที่ไดท้ำการวจิัยเรื่อง ภาวะผู้นำทาง

วชิาการของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่่งผลต่อประสทิธิผลการบรหิารงานวชิาการของ

โรงเรียนมัธยมศกึษา สงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผลการวจิัย

พบว่า 1) ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษา ตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร

สถานศึกษา และครูผู้สอน อยู่ในระดบัมากที่สดุ 2) ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน 3) ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ

คดิเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกนั 

ไม่แตกต่างกนั 4) ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคดิเหน็ของ

ผู้บริหารสถานศกึษา และครูผู้สอน ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกนั ไม่แตกต่างกัน 

5) ประสิทธิผลของการบรหิารงานวชิาการของโรงเรียน ตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร

สถานศึกษาและครูผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด 6) ประสิทธผิลของการบรหิารงานวชิาการ

ของโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 7) ประสิทธผิลการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน ตามความ

คดิเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกนั 

ไม่แตกต่างกนั 8) ประสิทธผิลการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน ตามความคดิเห็นของ

ผู้บริหารสถานศกึษา และครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกนั ไม่แตกต่างกัน  

9) ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษากับประสิทธผิลของการบรหิารงาน 

วชิาการ มีความสัมพันธก์ันทางบวก 10) ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ด้านที่มีอำนาจพยากรณ์ ประสิทธผิลของการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนมัธยมศกึษา 

ได้แก่ ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมวชิาการ ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านวชิาการ  

ด้านการเป็นผู้นำที่มีประสิทธภิาพ และด้านการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

   ศิริรตัน์ โนจติร (2560, บทคดัย่อ) ที่ไดท้ำการวจิัยเรื่อง ปัจจัยการ

ดำเนินงานที่สง่ผลต่อประสิทธผิลการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา  

ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 
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เขต 22 ผลการวจิัยพบว่า 1) ปจัจัยการดำเนนิงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

2) ประสิทธผิลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศกึษา 

ขัน้พื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ปจัจัยการดำเนนิงานประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง และขนาด

ของโรงเรียนต่างกนัโดยรวมไม่แตกต่างกัน 4) ประสิทธผิลการประกันคณุภาพภายในของ

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐาน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ประสบการณ์ในตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียนต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 5) ปัจจัย

การดำเนนิงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา กบัประสิทธผิลการประกันคณุภาพ

ภายในของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 6) ปัจจัยการดำเนนิงานประกันคณุภาพภายในของ

สถานศึกษาทีส่ามารถพยากรณ์ประสิทธผิลการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐานมี 3 ปจัจัย ได้แกก่ารมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

ครอบครัวและชุมชน การมีอุดมการณ์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกนัและการจดัการเรียน

การสอนที่มีคุณภาพสูง ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 โดยมีอำนาจพยากรณ์

ร้อยละ 70.90 และมีความคลาดเคลื่อน ± .27237 

   มนัส ทวกีัน (2561, บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวจิัยเรื่อง ภาวะผู้นำทาง

วชิาการของผู้บริหารทีส่่งผลต่อประสทิธิผลการบรหิารงานวชิาการในโรงเรียนมัธยมศกึษา 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ผลการวจิัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำ 

ทางวชิาการของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร  

ตามความคดิเห็นของกลุ่มตัวอย่าง แตกต่างกนั โดยมีนยัสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  

3) ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร ตามความคดิเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์

ในการปฏิบตัิงานแตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 4) ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร  

ตามความคดิเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัตงิานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน ไม่แตกต่างกนั 

5) ประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ ตามความคดิเหน็ของกลุ่มตัวอย่าง อยูใ่นระดับมาก

6) ประสิทธผิลการบริหารงานวชิาการ ตามความคดิเหน็ของกลุ่มตัวอย่าง แตกต่างกัน 

โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 7) ประสิทธผิลของการบรหิารงานวชิาการ ตามความ

คดิเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกนั ไม่แตกต่างกัน 

8) ประสิทธผิลการบรหิารงานวชิาการ ตามความคดิเหน็ของกลุ่มตัวอย่าง ที่ปฏิบัติงาน 
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ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน ไม่แตกต่างกนั 9) ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารกับ

ประสิทธผิลของการบริหารงานวชิาการ มีความสัมพนัธก์ันทางบวก โดยมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 10) ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารมีอำนาจพยากรณ์ประสิทธผิลของ

การบรหิารวิชาการในโรงเรียน ไดแ้ก ่ด้านการพัฒนาวชิาชีพ ด้านการบริหารหลกัสูตรและ

การจดัการเรียนการสอน ด้านการกำหนดวสิัยทัศน ์เป้าหมายและพันธกิจ และด้านการ

นิเทศ กำกับ ตดิตามและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน โดยมีอำนาจพยากรณ์ 

ร้อยละ 55.60 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ ์± 0.126 

   ปิยพร บุญใบ (2563, บทคดัย่อ) ที่ได้ทำการวจิยัเรื่อง ภาวะผู้นำทาง

วชิาการของผู้บริหารทีส่่งผลต่อประสทิธิผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ผลการวจิัยพบว่า  

1) ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษา โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

2) ประสิทธผิลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก 3) ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามสถานภาพการ

ดำรงตำแหนง่และขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ 

ที่ระดับ .01 ส่วนจำแนกตามประสบการณ์ในตำแหนง่ โดยรวมแตกต่างกนัแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 4) ประสิทธผิลการประกนัคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหนง่และประสบการณ์ในตำแหน่ง 

โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ส่วนจำแนกตามขนาดของ

โรงเรียนโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 5) ภาวะผู้นำทาง

วชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธผิลการประกันคณุภาพภายในของ

สถานศึกษา มีความสัมพนัธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

6) ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษา มีจำนวน 4 ด้านทีส่ามารถพยากรณ์

ประสิทธผิลการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษาได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ 

.01 ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา (L7) ด้านการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ (L4) ด้านการวัดและประเมินผล (L6)และดา้นการกำหนดภารกิจของโรงเรียน 

(L1) โดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 89.10และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของพยากรณ์

เท่ากับ ± 0.15623 

   ววิัฒน์ น้อยพิทกัษ์ (2563, บทคัดย่อ) ทีไ่ด้ทำการวจิัยเรือ่ง  

การดำเนนิงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา สงักัดสำนกังานส่งเสริมการศึกษา 
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นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย จงัหวดัสกลนคร ผลการวจิัยพบว่า 1) สภาพการ

ดำเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัญหาการ

ดำเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย 3) สภาพและ

ปัญหาการดำเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา จำแนกตามสถานภาพ 

ของการดำรงตำแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกนั 4) สภาพและปัญหาการดำเนนิงานประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา จำแนกตามขนาดของอำเภอ โดยรวมไม่แตกต่างกนั  

5) สภาพและปัญหาการดำเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา จำแนกตามเขต

พื้นที่การศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน 6) แนวทางพัฒนาการดำเนนิงานประกันคณุภาพ

ภายในของสถานศกึษา สงักดัสำนกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยจังหวดัสกลนคร 7 ด้าน ไดแ้ก่ 1) มาตรฐานตามกฎของกระทรวงศกึษาธิการ 

ว่าด้วยการประเมินคุณภาพภายใน ระบบแบบแผนในกระบวนการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ

ของการประกันคณุภาพภายใน 2) มีมาตรฐานตามหัวขอ้ จัดทำปฏิทนิออกแบบในการ 

ทำแผนเพื่อจัดทำรปูแบบที่ชัดเจน หยิบใช้ได้สะดวก ตามกระบวนการวงจรเดมม่ิง 

3) มีหัวหน้ามาตรฐานติดตามงาน 4) มีรูปแบบการกำกบั ติดตาม ตรวจสอบชัดเจน 

สามารถปฏิบัตไิด้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานทีก่ำหนด  

5) ดำเนนิการทบทวนหลังกิจกรรม (After action review) 6) รายงานผลการดำเนนิงาน

ตามหัวขอ้ ตามมาตรฐานที่กำหนดใช้ในการประกนัคุณภาพภายในและ 7) การนำเสนอ

รายงานเป็นเชิงประจกัษ์ประชาสัมพันธใ์ห้ทั่วถึง 

 2. งานวิจัยต่างประเทศ 

  2.1 งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

   Yamada (2000, Abstract) ได้ศึกษาเรื่องความรับผิดชอบ 

และสมรรถภาพในการเปน็ผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษาประถมศึกษา  

เมืองเฟสโน รฐัแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พบว่า ความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียน

ขึ้นอยู่กับ 1) เตรียมการในด้านการศกึษา 2) ประสบการณ์ในการบรหิาร 3) เพศ 4) จำนวน

ครั้งในการนเิทศผู้ร่วมงานและ 5) ขนาดของโรงเรียน สว่นสมรรถภาพของผู้บรหิารในการ

เป็นผู้นำทางวชิาการนัน้ขึ้นอยูก่ับ 1) เพศ 2) การเตรียมการในด้านการศกึษา  

3) ประสบการณ์ในการบรหิาร 4) จำนวนครัง้ในการนิเทศผู้ร่วมงานและ 5) ขนาดของ

โรงเรียนในการศกึษายังพบว่า มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในเขตพื้นทีก่ารศกึษา ควรจะได้มี

โปรแกรมการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ในขอบข่ายของภาวะผู้นำทางวชิาการ  
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ซ่ึงสามารถตดัสนิใจเกี่ยวกบัหลกัสตูรและเป็นผู้นำทางวชิาการแก่ครูผู้สอนได้ รวมทัง้

สามารถประเมินผลเพื่อช่วยเหลือคณะครูในฐานะผู้นำทางวชิาการที่มีประสิทธภิาพ 

   Bottani, N., Walberg, H.J (2007, Abstract) ได้ศึกษาเรือ่งความสัมพันธ์

ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับแรงจงูใจของครใูนเมืองจอร์เจีย  

รัฐคาโรไลนาตอนใต ้ผลการวจิัยสรุปได้ว่า รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนไม่มีผล

ต่อแรงจูงใจของคร ูไม่ว่าจะเป็นแรงจงูใจจากภายใน แรงจูงใจจากภายนอกหรือแรงจูงใจ

โดยทั่วไป นอกจากนัน้ครูที่มีประสบการณ ์และแบบแผนแตกต่างกัน การประเมินรูปแบบ

ภาวะผู้นำของผู้บริหารจึงไม่แตกต่างกนัแต่มีแรงจูงใจแตกต่าง 

   Quint (2007, pp. 113-117) ได้ศกึษาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

กับประสทิธิภาพการสอนของครูและผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียน โดยคัดเลือก

โรงเรียนประถมศกึษา 49 โรงเรียน ออกแบบทกุโรงเรียนให้สดัส่วนเท่ากนั โดยต้องมี

ผู้เรียนที่ต้อยโอกาสทางการศกึษาและโรงเรียนอาสาทีจ่ะมีส่วนร่วมในการวจิัย  

เก็บรวบร่วมขอ้มูลส่วนใหญ่ในช่วงปี 2005-2006 โดยผลการวจิัยสรุปได้ว่า ผู้บริหารที่มี

การพฒันาภาวะผู้นำทางวชิาการ จะสง่เสริมและมีส่วนร่วมการจดัการศกึษามากขึ้น  

ในด้านการพัฒนาวชิาชีพครู ซ่ึงครูทีไ่ด้รบัการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนมากขึ้น 

จะส่งผลต่อคณุภาพการเรียนการสอนที่สงูขึ้น และโรงเรยีนที่มีคุณภาพการเรียนการสอน 

ที่มีประสิทธภิาพสูง ยังมีผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงอีกด้วย 

   Muhammod Azeem (2012) ได้ศึกษาปจัจัยทีส่่งผลต่อประสิทธผิลของ

โรงเรียนการศกึษาในระดับรฐัปัญจาบประเทศปากสีถาน องค์ประกอบของประสิทธผิลของ

โรงเรียน มีทัง้สิน้ 17 องค์ประกอบ ผลศกึษาพบว่า ความเป็นผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเป็น

กุญแจสำคัญในประสิทธผิลของโรงเรียน รวมถึงความสมัพันธ์กับชุมชน การพัฒนาคร ู 

และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ โดยออกแบบหลกัสูตรตามความต้องการ

ของสังคมและการเรียนการสอนโดยคำนึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  2.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

   Cammeron (1996, pp. 225-227 อ้างถึงใน ปิยธดิา ชำนาญรบ, 2557, 

หน้า 60) ไดศ้ึกษาเรื่อง บทบาทของครูในการสร้างระบบการประกันคณุภาพ ผลการวจิัย 

สรุปได้ว่า ส่วนหนึง่ของขัน้ตอนสำคัญของคณุภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 สมาคม

การศกึษาแหง่ชาติรับรองว่า ความพยายามในแนวทางถอืปฏิบัติในอนาคต อยู่ไม่ไกล 

ความคาดหวังการเขม้งวดสำหรับความพร้อมของครูอยา่งเดียวไม่เพยีงพอ ในอนาคต 
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การประกันคุณภาพจะเปน็ระบบใหม่ที่สนบัสนนุให้ครูมีความพร้อมความสมบูรณ์ยั่งยนื  

ตลอดอาชีพครูผู้ศกึษาเสนอแนะหลักการไว ้3 ประการ คอื การปฏิรปูและการฝึกอบรม

คณะทำงานการให้ความช่วยเหลือ และแผนงานตรวจสอบทบทวนของเมืองซีแอตเทิล  

(ครูจะต้องรับผิดชอบในคุณภาพงานมากขึ้น มีกฎหมายให้ปฏิบัติตามและเลือกโครงสร้าง 

แบบแรงงานสัมพันธ์)  

   Atria (2000, p. 144) ได้วิจัยผลกระทบของการประกนัคณุภาพของ

รัฐอิลลินอยล์และกระบวนการวางแผนพัฒนาครูเมอืงชิคาโก้ ที่มีทัศนคตติ่อการปรับปรงุ

สถานศึกษาการศกึษานีเ้พื่อตรวจสอบผลกระทบของการประกนัคุณภาพและกระบวนการ

วางแผนพัฒนาครูเมอืงชิคาโก้มีทศันคติต่อการปรับปรุงสถานศึกษา ผลการศึกษา

กระบวนการวางแผนเพื่อปรับปรุงและประกันคุณภาพของรัฐอิลลนิอยล์สง่ผลในทางบวก

ต่อทัศนคติของครูที่มีต่อการปรับปรุงสถานศกึษา 

   Odden and Ciune (2005, pp. 6-10) ได้รวบรวมงานวจิยัเกี่ยวกบัการจัด

การศกึษาสรปุว่าการปรับปรงุประสทิธิภาพของโรงเรียนในประเทศสหรฐัอเมริกาจะเป็น

หนทางที่จะปรับปรงุการศึกษาที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่จะสอนผู้เรียนทุกคนให้มี

มาตรฐานทีด่ีโดยเป้าหมายที่สำคัญที่โรงเรียนจะต้องกำหนด คอื 1) ยกระดับผลสัมฤทธิ ์

ของผู้เรียน 2) เพิ่มปริมาณหลกัสตูรให้ผู้เรียนเลือกหลาย ๆ อย่าง มีการจัดการทีด่ีเกี่ยวกับ

การเงนิ ธุรการ บุคลากร และเวลา ทั้งในระดับโรงเรียนและห้องเรียน จุดเน้นทีส่ำคัญคอื

การสรรงบประมาณให้เพยีงพอ  

   Pan & Hung, (2010, pp. 186-204) ได้ศกึษาการใช้ระบบผลคะแนน

ระดับคุณภาพในการประกันคณุภาพและการปรับปรุงหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย โดยได้ทำ

การในประเทศจนี พบว่า ประสิทธภิาพของระบบผลคะแนนระดับคุณภาพของโรงเรียน

อนุบาลปักกิ่ง (Beijing Kindergarten Quality Rating System (BKQRS) และระบบผล

คะแนนระดับคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลทีใ่ช้ภาษาจีน (Chinese Kindergarten quality 

Rating System (CKERS) โดยดำเนินการทดสอบในกลุ่มผู้เรียน3ประเภท คอื กลุ่มสาธติ 

5 กลุ่ม, กลุ่ม RICI 5 กลุ่ม และกลุ่ม R2C2 อีก 4 กลุ่ม พบว่า ระบบ CKERs ใช้ไม่ได้ผลดกีับ

ผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่ม และระบบ BKQRS ไม่สามารถวัดระดบัคุณภาพของโรงเรียนอนบุาล 

แต่ละแห่ง และไม่สามารถใช้ได้ผลกับโรงเรยีนอนุบาลแห่งอื่น ๆ 

   Wong & Li, (2010, pp. 205-233) ไดศ้ึกษาการประกันคุณภาพใน

โรงเรียนอนุบาลของฮ่องกง และได้พบกลไกใหม่ของการประกันคณุภาพตรวจสอบ (QAI) 
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ในปี 2000 ทั้งนีเ้พื่อทีจ่ะบังคับสอบและปรับปรงุโรงเรียนในภาคของการศึกษาปฐมวัย 

พบว่าการประกันคุณภาพการตรวจสอบ หรือ QAI ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คอื  

1) โรงเรียนประเมินผลการตรวจสอบภายนอก 2) รายงานผลการตรวจสอบให้ประชาชน

เขา้ใจบทบาทของการประเมินตนเอง และ 3) ตรวจสอบการปฏิสัมพันธ์กับภายนอก 

การศกึษาได้วิเคราะห์รายงาน QAI ทัง้หมด 80 รายงานที่ออกโดยรัฐบาล และทำการ

สัมภาษณ์ครูใหญ่และครูโรงเรียนอนบุาลที่ได้รับการจดัอันดับดีเยี่ยม, ดีและความพงึพอใจ

ในการเรียนรู้ และประสิทธิภาพการสอนใน A จากการวเิคราะห์ พบว่า 1) การประเมิน

ตนเอง มีความสัมพนัธ์กบัการเรียนการสอน การปฏิบตัอิย่างมีนัยสำคัญแต่มีความสัมพนัธ์

เชิงลบกับจำนวนของปัญหาท่ีพบใน QAI 2) โรงเรียนอนบุาลทั้งหมดรายงานความท้าทาย  

4 ประเภท คอื ความไม่แนน่อน บุคลากร ภาระงาน และภาระจิตใจและ 3) QAI  

เป็นกระบวนการที่อำนวยความสะดวกและมีประสิทธผิลอย่างยิ่งในการประเมินตนเองของ

โรงเรียนและการพัฒนาคณุภาพในการปฏิบัติตามนโยบายด้วย ทั้งนีค้วรคำนึงถึงกลไก 

การประกันคุณภาพที่มีประสิทธภิาพ ควรรักษาความสมดุลระหว่างการประเมินภายนอก 

และภายใน และการทำงานที่มีการกระจายอำนาจการตดัสินใจและมีการปรับปรงุพัฒนา

อยู่ตลอดเวลา 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้องทั้งงานวจิยัในประเทศและ

ต่างประเทศ สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรยีน จะสามารถช่วยพัฒนา 

โรงเรียนให้ไปสู่ความสำเรจ็ตามวสิัยทศัน์และเป้าหมายในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการสง่ผล

ต่อผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนด้วย โดยจากตาราง

สังเคราะห์ภาวะผู้นำทางวชิาการที่มีความถี่ทัง้หมด 6 ดา้น ได้แก่ การกำหนดวสิัยทศัน์ 

เป้าหมาย และพันธกิจ การบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน การเสริมสร้าง

บรรยากาศและวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาครู 

และการนิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และนำภาวะผู้นำ

ทางวชิาการของผู้บริหารมาหาความสัมพันธ์และอำนาจพยากรณก์ับผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ซ่ึงเป็นผลทีไ่ด้จากกระบวนการดำเนินงาน

พัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาตามระบบ 

หลักเกณฑ์และวธิีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้

พื้นฐาน จากประกาศกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2561 เรื่อง ใหใ้ช้มาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานศูนยก์ารศกึษา
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พเิศษ ฉบับลงวันที่ 6 สงิหาคม พ.ศ. 2561 (สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน, 

2561, หน้า 1-106) ซ่ึงการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายใน มีทั้งหมด 7 องคป์ระกอบ 

ได้แก่ การกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา การจดัทำแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของสถานศกึษา การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศึกษา การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศกึษา การจดัทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศกึษา 

ของสถานศึกษา และการพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ ซ่ึงผู้วิจัยจะนำขอ้มูลที่ได้จาก

การศกึษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการดำเนินการวจิัยเรื่อง ภาวะผู้นำทาง

วชิาการของผู้บริหารโรงเรียนทีส่่งผลต่อผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ต่อไป 
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บทที่ 3 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การวจิัยเรื่อง ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จ

ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สงักดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ผู้วิจัยได้ดำเนนิการวจิัยดงัต่อไปนี ้

  ตอนที่ 1 การศึกษาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียนที่สง่ผลต่อ

ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2. เครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย 

   3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

   4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

   5. สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  ตอนที่ 2 การหาแนวทางพัฒนาการดำเนนิการประกันคณุภาพภายใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

ตอนที่ 1 การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อ

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  1. ประชากร 

   ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวจิัยครัง้นี ้ได้แก่ ผู้บรหิารโรงเรียน 

และครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ในปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิน้ 2,222 คน จาก 185 โรงเรียน (สำนักงานเขตพื้นที ่
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การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2, 2562) แบง่เปน็ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน  

185 คน และครูผู้สอน จำนวน 2,037 คน นำเสนอจำนวนโรงเรียน ดังตาราง 4 

ตาราง 4 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามโรงเรียนขนาดเลก็ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียน 

            ขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ สงักดัสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา นครพนม  

            เขต 2 

อำเภอ เล็ก กลาง ใหญ่/ใหญ่พเิศษ รวมทั้งหมด 

ท่าอุเทน 25 16 3 44 

บ้านแพง 19 7 2 28 

นาหว้า 8 11 5 24 

ศรีสงคราม 25 16 3 44 

โพนสวรรค ์ 10 15 5 30 

นาทม 7 8 0 15 

รวม 94 73 18 185 

  2. กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวจิัยครั้งนี ้ไดแ้ก ่ผู้บรหิารโรงเรียน 

และครูผู้สอน สงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจำปี

การศกึษา 2562 ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธสีุ่มจากตารางกำหนดขนาด 

กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (บุญชม ศรสีะอาด, 2560 หน้า 43) ได้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างจำนวน 327 คน แตใ่นการวจิัยครั้งนี ้กำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 348 คนจาก  

93 โรงเรียน โดยโรงเรียนขนาดเล็ก เลือกผู้บริหารโรงเรยีนจำนวน 1 คน และครูผู้สอน  

2 คน โรงเรียนขนาดกลางเลือกผู้บริหารโรงเรยีนจำนวน 1 คน และครูผู้สอน 3 คน  

ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ เลือกผู้บริหารโรงเรยีนจำนวน 1 คน และครูผู้สอน  

4 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธสีุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi – Stage Random 

Sampling) ดังนี ้ 

    2.1 กำหนดหน่วยการสุ่มเป็นโรงเรียน ใช้เกณฑร์้อยละ 50 ดังนั้น 

จากโรงเรียน 185 โรงเรียน จะไดโ้รงเรียนที่เป็นหน่วยการสุ่ม 93 โรงเรียน 

    2.2 กำหนดเลือกกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนขนาดเลก็ 3 คน 

ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 1 คน ครูผู้สอนจำนวน 2 คน กลุ่มตัวอย่าง 
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ในโรงเรียนขนาดกลาง 4 คน ประกอบด้วย ผู้บรหิารโรงเรียนจำนวน 1 คน ครูผู้สอนจำนวน 

3 คน และกลุ่มตัวอย่างในโรงเรยีนขนาดใหญ่ 5 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 

1 คน ครูผู้สอนจำนวน 4 คน 

    2.3 เนื่องจากโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษมีจำนวนน้อย ผู้วิจัย 

จึงเลือกโรงเรียนทุกโรงเรียนเปน็หน่วยการสุ่ม คอืโรงเรยีนจำนวน 18 โรงเรียน ดังนัน้จะได้

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 90 คน ประกอบด้วยผู้บรหิารโรงเรียนจำนวน 18 คน ครูผู้สอน

จำนวนจำนวน 72 คน เหลือกลุ่มตัวอย่างที่ต้องสุ่มอีกจำนวน 258 คน จากโรงเรียนที่เป็น

หน่วยการสุ่มจำนวน 75 โรงเรียน จากโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กที่เหลือ

จำนวน 167 โรงเรียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้เกณฑ์ร้อยละ 45 ในการกำหนดโรงเรียนที่เหลือ  

จึงได้โรงเรียนขนาดกลางจำนวน 33 โรงเรียน และโรงเรยีนขนาดเล็กจำนวน 42 โรงเรียน 

    2.4 โรงเรียนขนาดกลางจำนวน 33 โรงเรียน กำหนดกลุม่ตัวอย่าง

โรงเรียนละ 4 คน เป็นผู้บรหิารโรงเรียน 1 คน และครูผู้สอน 3 คน ดงันั้น จะได้กลุ่ม

ตัวอย่างจำนวน 132 คน เปน็ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 33 คน และเปน็ครูผู้สอนจำนวน 

99 คน 

    2.5 ในโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 42 โรงเรียน กำหนดกลุ่มตัวอย่าง

โรงเรียนละ 3 คน เปน็ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน และครูผู้สอน 2 คน ดงันัน้ จะได้กลุ่ม

ตัวอย่างจำนวน 126 คน เป็นผู้บรหิารโรงเรียนจำนวน 42 คน และเป็นครูผู้สอนจำนวน  

84 คน 

    2.6 เลือกโรงเรียนจากทั้ง 6 อำเภอในสงักดัสำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่ม 

อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิน้ 93 โรงเรียน จำแนกอำเภอ

และขนาดโรงเรยีน ดังนี ้

     2.6.1 อำเภอท่าอุเทน จำนวน 21 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียน 

ขนาดเลก็ 11 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 7 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ  

3 โรงเรียน 

     2.6.2 อำเภอบ้านแพง จำนวน 14 โรงเรียน แยกเปน็โรงเรียน 

ขนาดเลก็ 9 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 3 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ 

2 โรงเรียน 
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     2.6.3 อำเภอนาหว้า จำนวน 13 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรยีน 

ขนาดเลก็ 3 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 5 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ  

5 โรงเรียน 

     2.6.4 อำเภอศรีสงคราม จำนวน 21 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียน

ขนาดเลก็ 11 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 7 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ 

3 โรงเรียน 

     2.6.5 อำเภอโพนสวรรค์ จำนวน 17 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียน

ขนาดเลก็ 5 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 7 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ 

5 โรงเรียน 

     2.6.6 อำเภอนาทม จำนวน 7 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนขนาดเลก็  

3 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดกลาง 4 โรงเรียน 

  3. ข้อมูลจำนวนประชากรและจำนวนกลุ่มตัวอย่าง นำเสนอดงัตารางที ่ 

5 - 12 

ตาราง 5 จำนวนประชากรและจำนวนโรงเรียนที่เป็นหนว่ยการสุ่ม จำแนกตามอำเภอ 

            และขนาดโรงเรยีน  

 

 

 

อำเภอ 

จำนวนโรงเรียนประชากร  

(โรงเรียน) 

จำนวนโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

(โรงเรียน) 

เล็ก กลาง ใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 
รวม เล็ก กลาง ใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 
รวม 

ท่าอุเทน 25 16 3 44 11 7 3 21 

บ้านแพง 19 7 2 28 9 3 2 14 

นาหว้า 8 11 5 24 3 5 5 13 

ศรีสงคราม 25 16 3 44 11 7 3 21 

โพนสวรรค ์ 10 15 5 30 5 7 5 17 

นาทม 7 8 0 15 3 4 0 7 

รวม 94 73 18 185 42 33 18 93 
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ตาราง 6 จำนวนโรงเรียน และจำนวนผู้บริหารโรงเรียนและครูที่เปน็หน่วยการสุ่ม  

            จำแนกตามอำเภอและขนาดโรงเรียน  

ตาราง 7 แสดงโรงเรียนตัวอย่าง จำแนกตามอำเภอและขนาดของโรงเรียน อำเภอท่าอุเทน 
           

   อำเภอ 
ขนาดของโรงเรียน 

โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเลก็ 

ท่าอุเทน 1. ชุมชนบ้านคำพอก 

ท่าดอกแก้ว 

2. บ้านโพนก่อ 

3. อุเทนวทิยาคาร 

 

1. ชุมชนบ้านไชยบุร ี

2. บ้านหาดกวน 

3. บ้านพะทาย 

4. บ้านนาข่าท่า 

5. บ้านพนอม 

6. บ้านแกว้ปัดโปง่ 

7. บ้านหนองเทา 

 

1. บ้านดอนติว้ 

2. บ้านนอ้ยทวย 

3. บ้านท่าแต้ปุ่งแก 

4. บ้านดง 

5. บ้านหนองสาหร่าย 

6. บ้านเหลา่หนาด 

7. บ้านเหล่าศรีโหนโห ่

8. บ้านโคกสว่าง 

9. บ้านโพนแดง 

10. บ้านดอนดู ่

11. บ้านแพงสะพัง 

 

อำเภอ 

จำนวนโรงเรียนตัวอย่าง 

(โรงเรียน) 

จำนวนผู้บริหารโรงเรียนและครู 

(คน) 

ใหญ่/ 

ใหญ่

พิเศษ 

กลาง เล็ก รวม ใหญ่/ใหญ่

พิเศษ 

กลาง เล็ก รวมสุ่ม

ตัวอย่าง 

ผู้บริหาร

โรงเรียน 

ครู ผู้บริหาร

โรงเรียน 

ครู ผู้บริหาร

โรงเรียน 

ครู 

ท่าอุเทน 3 7 11 21 3 12 7 21 11 22 76 

บ้านแพง 2 3 9 14 2 8 3 9 9 18 49 

นาหว้า 5 5 3 13 5 20 5 15 3 6 54 

ศรีสงคราม 3 7 11 21 3 12 7 21 11 22 76 

โพนสวรรค์ 5 7 5 17 5 20 7 21 5 10 68 

นาทม 0 4 3 7 0 0 4 12 3 6 25 

รวม 18 33 42 93 18 72 33 99 42 84 348 

 93 90 132 126 348 
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ตาราง 8 แสดงโรงเรียนตัวอย่าง จำแนกตามอำเภอและขนาดของโรงเรียน อำเภอบ้านแพง 

 

   อำเภอ 

                                       ขนาดของโรงเรียน 

   โรงเรียนขนาดใหญ่     โรงเรียนขนาดกลาง      โรงเรียนขนาดเล็ก 

บ้านแพง 1. อนุบาลบ้านแพง 

2. บ้านดอนกลาง 

 

1. บ้านนาเข 

2. ชุมชนไผ่ล้อม 

3. บ้านคำนกกก 

 

1. บ้านท่าลาด 

ราษฎร์สามัคคี 

2. บ้านหัวหาด 

3. บ้านโพธิ์ไทรทองวทิยา 

4. บ้านโพนทอง 

5. บ้านโคกยาว 

6. บ้านนาข่าคาพอก 

7. บ้านโคกพะธาย 

8. บ้านดอนสะฝาง 

9. บ้านม่วงชี 

ตาราง 9 แสดงโรงเรียนตัวอย่าง จำแนกตามอำเภอและขนาดของโรงเรียน อำเภอนาหว้า 

 

 

 

 

 

 

 

           

  อำเภอ 
                                       ขนาดของโรงเรียน 

โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเลก็ 

นาหว้า 1. บ้านนาหว้า 

2. ราษฎร์สามัคคี 

3. ชุมชนประสานมิตร 

4. ชุมชนนางัว 

5. บ้านนาน้อย 

1. บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 

2. บ้านนาคอย 

3. บ้านเหล่าพัฒนา 

4. บ้านหนองดุด 

5. บ้านดอนศาลา 

1. บ้านนากะทมืโนนสะอาด 

2. บ้านโนนกุง 

3. บ้านสามัคคี 
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ตาราง 10 แสดงโรงเรียนตัวอย่าง จำแนกตามอำเภอและขนาดของโรงเรียน  

             อำเภอศรีสงคราม 

           

   อำเภอ 

                                        ขนาดของโรงเรียน 

โรงเรียนขนาดใหญ ่ โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็ก 

ศรีสงคราม 

 

   

1. บ้านปากอูน  

(ปากอูนผดุงวิทย์) 

2. บ้านภกูระแต 

3. ชุมชนเอือ้งกอ่นาด ี

 

1. บ้านหาดแพง  

(หาดแพงวิทยา) 

2. บ้านท่าบ่อ 

(บ่อศรีรัตนอำนวย) 

3. บ้านนาโพธ์ิ 

4. บ้านดงนอ้ย 

5. บ้านนาชมุใหม่นิรมิต 

6. บ้านข่า 

7. บ้านนาอินทร์นาโอ 

นาคอยพัฒนา 

 

1. บ้านดงหนองบัว 

2. บ้านดอดนมะจ่าง 

3. บ้านดอนแดง 

4. บ้านนาเพียง 

5. บ้านโพนกอ่ 

6. บ้านคำสว่าง 

7. บ้านอุม่ไผ ่

8. บ้านโพนงาม 

9. บ้านเหลา่ 

10. บ้านนาเดือ่ 

11. บ้านจอมศรี 

ตาราง 11 แสดงโรงเรียนตัวอย่าง จำแนกตามอำเภอและขนาดของโรงเรียน  

             อำเภอโพนสวรรค ์

           

    อำเภอ 

                                        ขนาดของโรงเรียน 

    โรงเรียนขนาดใหญ ่      โรงเรียนขนาดกลาง         โรงเรียนขนาดเล็ก 

โพนสวรรค์ 1. บ้านโพนจาน 

2. บ้านเสาเลา้ 

3. บ้านหว้ยไหสมบูรณ์ 

4. บ้านขว้างคลีชูชาต ิ

5. บ้านโพนเพ็ก 

 

1. บ้านนาหัวบ่อ 

2. บ้านหนองผักตบ 

โพนเพ็ก 

3. บ้านตา้ย 

4. บ้านบงคำ 

5. บ้านโพนสวรรค์ 

6. บ้านโพนบก 

7. บ้านนาคำ 

1. บา้นหนองหญ้าปล้อง 

2. บ้านนาผกัหมนาหมากแงว 

3. บ้านท่าเรือ 

4. บ้านนาลอ้มกุดตะกลา้ 

5. บ้านโพนตมูหนองแสง 
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ตาราง 12 แสดงโรงเรียนตัวอย่าง จำแนกตามอำเภอและขนาดของโรงเรียน อำเภอนาทม 

  อำเภอ ขนาดของโรงเรียน 

  โรงเรียนขนาดใหญ ่ โรงเรียนขนาดกลาง      โรงเรียนขนาดเลก็ 

นาทม  1. บ้านหมมู้น 

2. บ้านดอนเตย 

3. บ้านหนองซน 

4. บ้านนาดวีิทยา 

1. บ้านโคกศรี 

2. บ้านท่าพันโฮง 

3. บ้านดอนแดงดอนดู ่

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 การวจิัยเรื่อง ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จ

ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สงักดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวจิัย  

โดยมีข้ันตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้  

  1. ลักษณะของเครื่องมือ  

   ในการวจิัยครั้งนีผู้้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้สอบถามความคดิเห็น

เกี่ยวกับ ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนทีส่ง่ผลต่อผลสำเร็จในการดำเนินการ

ประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม 

เขต 2  ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ซ่ึงม ี3 ตอน คอื  

    ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสำรวจรายการ     

(Check list) โดยการสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน 

และประสบการณ์ทำงาน มีรายละเอียดดังนี ้

     1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

      1.1 ผู้บริหารโรงเรียน 

      1.2 ครูผู้สอน 

     2. ขนาดโรงเรียน 

      2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

      2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

      2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ 
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     3. ประสบการณ์ในตำแหน่ง 

      3.1 น้อยกว่า 10 ป ี

      3.1 ระหว่าง 10 - 20 ป ี

      3.3 มากกว่า 20 ป ี

    ตอนที่ 2 เปน็คำถามเกีย่วกับความคดิเห็นต่อภาวะผู้นำทางวชิาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดวธิีคิดของ Rensis 

Likert (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) แบ่งเป็นระดับการวัด 5 ระดบั ดงันี ้

     5 หมายถงึ มีพฤตกิรรมภาวะผู้นำทางวชิาการ ระดับมากที่สดุ  

     4 หมายถึง มีพฤตกิรรมภาวะผู้นำทางวชิาการ ระดับมาก  

     3 หมายถงึ มีพฤตกิรรมภาวะผู้นำทางวชิาการ ระดับปานกลาง  

     2 หมายถึง มีพฤตกิรรมภาวะผู้นำทางวชิาการ ระดับน้อย  

     1 หมายถึง มีพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวชิาการ ระดับน้อยที่สุด  

    ตอนที่ 3 เปน็คำถามเกี่ยวกับความคดิเห็นต่อระดับผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

โดยกำหนดวธิีคิดของ Rensis Likert (บุญชม ศรสีะอาด, 2560) แบ่งเปน็ระดับการวดั  

5 ระดบั ดงันี้  

     5 หมายถงึ มีระดับผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพ

ภายในโรงเรียน ระดับมากทีสุ่ด  

     4 หมายถึง มีระดับผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคณุภาพ

ภายในโรงเรียน ระดับมาก  

     3 หมายถงึ มีระดับผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพ

ภายในโรงเรียน ระดับปานกลาง  

     2 หมายถึง มีระดับผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคณุภาพ

ภายในโรงเรียน ระดับน้อย  

     1 หมายถึง มีระดับผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคณุภาพ

ภายในโรงเรียน ระดับน้อยที่สดุ  
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   การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยได้กำหนดการวัดระดับความ

คดิเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรยีน / ผลสำเรจ็ในการดำเนินการ

ประกันคณุภาพภายในโรงเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวช้ีวัด ซ่ึงกำหนดเกณฑ์

ดังนี ้(บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หน้า 121) 

    1. ระดับภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 

     4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สดุ  

     3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียน อยู่ในระดับมาก 

     2.51 – 3.50 หมายถงึ ระดับภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง  

     1.51 - 2.50 หมายถึง ระดบัภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียน อยู่ในระดับน้อย  

     1.00 - 1.50 หมายถงึ ระดับภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สดุ  

    2. ระดับผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน 

     4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรยีน อยู่ในระดบัมากที่สดุ  

     3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับผลสำเร็จในการดำเนนิการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรยีน อยู่ในระดบัมาก 

     2.51 – 3.50 หมายถงึ ระดับผลสำเร็จในการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรยีน อยู่ในระดบัปานกลาง  

     1.51 - 2.50 หมายถึง ระดบัผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรยีน อยู่ในระดบัน้อย  

     1.00 - 1.50 หมายถงึ ระดับผลสำเร็จในการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรยีน อยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด  
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    3. การสร้างและหาประสิทธภิาพของเครื่องมือ  

     การสร้างเครื่องมือในการวจิัยในครั้งนี ้มีข้ันตอนการสรา้งดังนี้  

      3.1 ศกึษาเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยศกึษาในตำรา เอกสาร 

บทความ และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง  

      3.2 นำขอ้มูลที่ได้จากขอ้ 1 มาประมวลเปน็องค์ความรู ้

และนำมาสร้างเปน็นิยามตัวแปร  

      3.3 นำตัวบ่งช้ีหรือตัววัดคุณภาพในนยิามตัวแปรมาสร้างเป็น

แบบสอบถามให้ครอบคลุมเนือ้หา  

    4 ดำเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา (content validity) 

ของแบบสอบถาม โดยนำแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ จำนวน 5 คน  

และหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม โดยเลือกขอ้ที่มีค่าดัชน ี 

ความสอดคล้องตั้งแต่ .50 ขึ้นไป นำมาปรับปรงุแก้ไขสำนวน ภาษาที่ใช้ ตลอดจนเนือ้หา 

ให้สอดคล้อง (Internal Consistency) ถกูต้องและสมบรูณ์ตรงตามเรื่องทีศ่ึกษา  

ซ่ึงผู้เช่ียวชาญมีรายช่ือ ดังนี้  

     4.1 รองศาสตราจารย ์ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ประธานหลกัสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาการ

บริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพลินพศิ ธรรมรตัน์ 

กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     4.3 นางณัฏฐ์ชญา วรีะชานนท ์ศกึษานิเทศก์ สำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

     4.4 ดร.อรวรรณ ีไชยปัญหา ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์สามัคคี 

อำเภอนาหว้า จังหวดันครพนม 

     4.5 นางสาวญาณิกา อ้อมณฑา ครูชำนาญการพเิศษ โรงเรียน

บ้านนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จงัหวัดนครพนม  

    5. นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุง

แก้ไขตามขอ้เสนอแนะ แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง  
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    6. ทำหนังสือขอรับการพจิารณาจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์  

ต่อสถาบนัวจิัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และไดร้ับการอนุมัติวันที่ 18 สิงหาคม 2563 

โดยมีเลขที่ใบรับรอง 014/2563 ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์          

ลงนามโดย นางสาวสุธาสนิี คุปตะบุตร    

    7. นำแบบสอบถามที่พัฒนา แก้ไขสมบูรณแ์ล้วนำไป ทดสอบ (Pre-

Test) โดยการทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่ การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาครั้งนี ้จำนวน 50 คน มีรายละเอียดดงันี ้

     7.1 โรงเรยีนขนาดเลก็ จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 20 คน ดงันี ้

      7.1.1 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียน 

โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 4 คน รวม 5 คน 

      7.1.2 โรงเรียนบ้านนาด ีทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียน  

โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 4 คน รวม 5 คน 

      7.1.3 โรงเรียนบ้านดอนโทน ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรยีน 

โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 4 คน รวม 5 คน 

      7.1.4 โรงเรียนบ้านโพธิต์าก ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรยีน 

โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 4 คน รวม 5 คน 

     7.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 3 โรงเรียน จำนวน 15 คน ดงันี ้

      7.2.1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซ้ีน ทดลองใช้กับผู้บรหิาร

โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 4 คน รวม 5 คน 

      7.2.2 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียน 

โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 4 คน รวม 5 คน 

      7.2.3 โรงเรียนโพนทองวทิยาคาร ทดลองใช้กับผู้บริหาร

โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 4 คน รวม 5 คน 

     7.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 3 โรงเรียน จำนวน 15 คน ดงันี้ 

      7.3.1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียน 

โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 4 คน รวม 5 คน 

      7.3.2 โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม ทดลองใช้กับผู้บริหาร

โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 4 คน รวม 5 คน 
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      7.3.3 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) ทดลองใช้กบั

ผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรยีนละ 4 คน รวม 5 คน  

    8. นำแบบสอบถามที่ทดลองใช้ไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยนำ

ขอ้มูลที่ได้มาวเิคราะห์หาค่าอำนาจการจำแนก (Discrimination) และค่าความเช่ือม่ัน 

(Reliability) ของสอบถาม ผู้วิจัยได้ดำเนินการวเิคราะห์หาค่าอำนาจการจำแนกรายข้อ 

โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพยีรส์ัน (Pearson product-moment correlation) ระหว่างคะแนน 

รายข้อกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) และวเิคราะห์หาค่าความเช่ือม่ันโดยวธิีหา

สัมประสิทธิแ์อลฟา (Coefficient of alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ผลการทดลองใช้

เครื่องมือได้ค่าคุณภาพเครื่องมือ ดงันี ้

     8.1 แบบสอบถามภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 

มีค่าอำนาจจำแนกอยูร่ะหว่าง .333 - .930 มีค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .980 

      8.1.1 แบบสอบถามภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียน ด้านการกำหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ มีค่าอำนาจจำแนกอยูร่ะหว่าง  

.593 - .799 มีค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบบัเท่ากับ .912 

      8.1.2 แบบสอบถามภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร 

โรงเรียน ด้านการบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน มีค่าอำนาจจำแนกอยู ่

ระหว่าง .419 - .766 มีค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .909 

      8.1.3 แบบสอบถามภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร 

โรงเรียน ด้านการพัฒนาผู้เรียน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .566 - .777 มีค่าความ 

เช่ือม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .923 

      8.1.4 แบบสอบถามภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร 

โรงเรียน ด้านการพัฒนาครู มีค่าอำนาจจำแนกอยูร่ะหวา่ง .557 - .822 มีค่าความเช่ือม่ัน

ทั้งฉบับเท่ากับ .926 

      8.1.5 แบบสอบถามภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร 

โรงเรียน ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีค่าอำนาจจำแนกอยู ่

ระหว่าง .620 - .787 มีค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบบัเท่ากับ .930 

      8.1.6 แบบสอบถามภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร 

โรงเรียน ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน มีค่า

อำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .718 - .872 มีค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .961 
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     8.2 แบบสอบถามผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคณุภาพ

ภายในโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .457 - .939 มีค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับ

เท่ากับ .985 

      8.2.1 แบบสอบถามผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคณุภาพ

ภายในโรงเรียน ด้านการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา มีค่าอำนาจจำแนก

อยู่ระหว่าง .591 - .807 มีค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบบัเท่ากบั .918 

      8.2.2 แบบสอบถามผลสำเร็จในการดำเนินการประกนั

คุณภาพภายในโรงเรยีน ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา มีค่า

อำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .592 - .764 มีค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .934 

      8.2.3 แบบสอบถามผลสำเร็จในการดำเนินการประกัน 

คุณภาพภายในโรงเรยีน ด้านการดำเนนิการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ 

สถานศึกษา มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .689 - .788 มีค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับ 

เท่ากับ .929 

      8.2.4 แบบสอบถามผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนั 

คุณภาพภายในโรงเรยีน ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน 

สถานศึกษา มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .685 - .849 มีค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับ 

เท่ากับ .961 

      8.2.5 แบบสอบถามผลสำเร็จในการดำเนินการประกัน 

คุณภาพภายในโรงเรยีน ด้านการตดิตามผลการดำเนนิการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา 

ให้มีคุณภาพมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .443 - .793 มีค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับ 

เท่ากับ .929 

      8.2.6 แบบสอบถามผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนั 

คุณภาพภายในโรงเรยีน ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา มีค่าอำนาจจำแนกอยูร่ะหว่าง .723 - .839 มีค่าความเช่ือม่ัน 

ทั้งฉบับเท่ากับ .938 

      8.2.7 แบบสอบถามผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนั 

คุณภาพภายในโรงเรยีน ด้านการพัฒนาสถานศกึษาใหมี้คุณภาพ มีค่าอำนาจจำแนก 

อยู่ระหว่าง .781 - .909 มีค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับเท่ากบั .955 
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    9.นำร่างแบบสอบถามที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการวทิยานิพนธ์ 

อีกครั้ง 

    10.จัดพมิพ์เป็นฉบับสมบรูณ์และนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

จากกลุ่มตัวอย่างต่อไป  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 เก็บรวบรวมขอ้มูลสำหรับการศกึษาครั้งนี ้โดยดำเนนิการเก็บข้อมูลผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนของโรงเรียนสงักดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 348 คน และได้ดำเนนิการตามขัน้ตอน ดังนี ้ 

  1. ขอหนังสือจากบณัฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาการประถมศกึษานครพนม เขต 2 

เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง  

  2. นำแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นไปดำเนินการเกบ็ข้อมูลกบัผู้บริหารโรงเรียน

และครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม  

เขต 2 ที่เปน็กลุ่มตัวอย่าง โดยช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการศึกษาให้ทราบและขอรับ 

แบบสอบถามคนืหลังจากตอบแบบสอบถามเสรจ็เรียบรอ้ยแล้ว พร้อมทั้งตรวจสอบ 

ความถูกต้องสมบูรณ์ของขอ้มูล  

  3. รวบรวมแบบสอบถามทีก่รอกขอ้มูลเรียบร้อยแล้วแตล่ะชุดนำไปลงรหสั  

  4. การประมวลผลการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติิโดยใช้โปรแกรมสำเรจ็รูป  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 ผู้วิจัยได้ดำเนนิการวเิคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมขอ้มูล มีลำดับดังนี้  

  1. นำขอ้มูลที่ลงรหสัแล้วกรอกลงในแบบฟอร์มการลงรหัสทั่วไป (general 

coding form) ซ่ึงเปน็การเตรยีมขอ้มูล เพื่อสง่ไปบนัทึกลงในเครื่องคอมพวิเตอร์  

และวเิคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสถิต ิโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
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  2. ขอ้มูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรตน้ (ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม) ได้แก่ สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์

ทำงาน ใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage)  

  3. การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรยีน

กับผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ด้วยการกำหนดเกณฑแ์ละความหมายของขอ้มูล

จากค่าเฉลี่ย (X )  

  4.วเิคราะห์เปรียบเทียบความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน

เกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนกับผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนั

คุณภาพภายในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งแตกต่างกัน วเิคราะห์การทดสอบ t-test ชนิด 

Independent samples  

  5. วเิคราะห์เปรียบเทียบความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีนและครูผู้สอน

เกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนกับผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนั

คุณภาพภายในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกนั วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

  6. วเิคราะห์เปรียบเทียบความคดิเหน็ของผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอน

เกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนกับผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนั

คุณภาพภายในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ที่มีประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA)  

  7. กรณีผลการทดสอบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

ANOVA) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 หรือ .01 ทำการทดสอบ

รายคู่โดยใช้วิธกีารของ Sheffe หรือ L.S.D ตามความเหมาะสม  

  8. วเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนกบัผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ใช้การหาค่าอย่างง่าย (Pearson’s Product  
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Moment Correlation) มีเกณฑ์ในการแปลความสัมพันธ์ ดังนี ้(ชูศรี วงศ์รตันะ, 2550,  

หน้า 314) 

   ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ 0.90 ขึ้นไป หมายถงึ ความสมัพันธ์ของภาวะ

ผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพ

ภายในโรงเรียน มีความสัมพนัธ์ระดับสูงมาก 

   ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ 0.70 – 0.89 หมายถึง ความสัมพันธ์ของ

ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อผลสำเร็จในการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรยีน มีความสัมพนัธ์ระดับสูง 

   ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ 0.30 – 0.69 หมายถงึ ความสัมพันธ์ของ

ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อผลสำเร็จในการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรยีน มีความสัมพนัธ์ระดับปานกลาง 

   ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ ต่ำกว่า 0.30 หมายถึง ความสัมพันธ์ของ

ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อผลสำเร็จในการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรยีน มีความสัมพนัธ์ระดับต่ำ 

   ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ ต่ำกว่า 0.00 หมายถึง ความสัมพันธ์ของ

ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อผลสำเร็จในการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรยีน ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเสน้ตรง 
   9. วเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนที่มีต่อผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ใช้สถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ

แต่ละขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression analysis)  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 ในการวเิคราะห์ข้อมูลการศึกษาวจิัยในครั้งนี ้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ดังนี้  

  1. สถติิพืน้ฐาน ได้แก่  

   1.1 ร้อยละ (Percentage)  

   1.2 ค่าเฉลี่ย (X )  

   1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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  2. สถิตทิี่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือวจิัย  

   2.1 การวเิคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม โดยใช้

สหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation)  

   2.2 การวเิคราะห์หาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาค่า 

สัมประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’ Alpha-Coefficient)  

  3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุตฐิาน  

   3.1 การทดสอบสมมุตฐิานขอ้ที่1 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความ

คดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สถิตทิี่ใช้ คอื ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

   3.2 การทดสอบสมมุติฐานขอ้ที่2 ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียนและครูผู้สอน อยูใ่นระดับมาก สถิติทีใ่ช้ คอื 

ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   3.3 การทดสอบสมมุติฐานขอ้ที ่3 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียน และผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน

และครูผู้สอน แตกต่างกนั สถติิที่ใช้คือ การทดสอบ t-test ชนิด Independent samples 

   3.4 การทดสอบสมมุตฐิานขอ้ที่ 4 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนและผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน

และครูผู้สอนที่ปฏิบัตหิน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน แตกต่างกนั สถติิที่ใช้คือ  

การทดสอบ F (F-test) แบบวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธขีองเชฟเฟ่ 

(Scheffe-Method) หรือ LSD วเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ตามความเหมาะสม 

   3.5 การทดสอบสมมุติฐานขอ้ที ่5 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียน และผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน

และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในตำแหนง่ต่างกัน แตกตา่งกัน สถติิที่ใช้คือ การทดสอบ F 
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(F-test) แบบวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีพบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) 

หรือ LSD วเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ตามความเหมาะสม 

   3.6 การทดสอบสมมุตฐิานขอ้ที่ 6 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียน กับผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก สถติิที่ใช้คือ การหาค่าสหสัมพันธ์

อย่างง่ายของเพยีร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation) 

   3.7 การทดสอบสมมุตฐิานขอ้ที่ 7 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนอย่างน้อย 1 ตัว มีอำนาจพยากรณ์ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพ

ภายในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครพนม 

เขต 2 สถิติทีใ่ช้คือ การวเิคราะห์การถดถอยพหุคณูแตล่ะขัน้ตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) 

ตอนที่ 2 การหาแนวทางพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 ผู้วิจัยนำผลการวจิัยที่ได้มาจดัทำแนวทางการพัฒนาการดำเนินการประกนั

คุณภาพภายในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

โดยผู้วิจัยนำตัวแปรภาวะผู้นำทางวชิาการด้านที่มีอำนาจพยากรณ์ผลสำเรจ็ในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน มาสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญจำนวน 10 ท่าน  

ให้ข้อคดิเหน็เพื่อนำมาวเิคราะห์เป็นแนวทางในการดำเนนิการประกันคณุภาพภายใน 

โรงเรียนต่อไป โดยผู้เช่ียวชาญมีรายช่ือดังต่อไปนี ้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธาน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบรหิาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพลนิพศิ ธรรมรตัน ์กรรมการบริหารหลกัสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ไพใหล กรรมการบรหิารหลกัสตูร 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  4. นางวไิลวรรณ สิทธิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

การจดัการศึกษา สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

  5. นางณัฏฐ์ชญา วรีะชานนท ์ศกึษานิเทศก์ สำนกังานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 

  6. ดร.อรวรรณี ไชยปัญหา ผู้อำนวยการโรงเรยีนราษฎรส์ามัคคี  

อำเภอนาหว้า จังหวดันครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

  7. นายธีระพงษ์ วรีะชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ อำเภอ 

โพนสวรรค์ จังหวดันครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

  8. นางกนกวรรณ สาระโป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดดุ  

อำเภอนาหว้า จังหวดันครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

  9. นางสาวญาณกิา อ้อมณฑา ครูชำนาญการพเิศษ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 

อำเภอโพนสวรรค ์จังหวัดนครพนม สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม 

เขต 2 

  10. นายปยิะ เจียมไพเราะ ครูชำนาญการพเิศษ โรงเรียนบ้านหนองดดุ 

อำเภอนาหว้า จังหวดันครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 
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บทที ่4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการวจิัย เรื่อง ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิาร

โรงเรียนที่สง่ผลต่อผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ผู้วิจัยไดน้ำเสนอผลการ

วเิคราะห์ข้อมูล ตามลำดับ ดงันี ้

  ตอนที่ 1 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรยีนทีส่ง่ผลต่อผลสำเร็จ 

ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สงักดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 

   1. สัญลกัษณท์ี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

   2. การวเิคราะห์ข้อมูล 

   3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 2 การหาแนวทางพัฒนาการดำเนนิการประกันคณุภาพภายในโรงเรยีน  

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

ตอนที่ 1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จ

ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้เกดิความเขา้ใจตรงกนัในการนำเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย 

ได้กำหนดสัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  N   แทน   จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

  X   แทน   ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

  S.D.  แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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  %  แทน  ร้อยละ 

  t  แทน  ค่าสถิตกิารแจกแจง t (t – distribution) 

  F  แทน  ค่าสถิตกิารแจกแจง F (F – distribution) 

  *  แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

  **  แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

  Xt  แทน  ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 

  X1  แทน  การกำหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ 

  X2  แทน  การบรหิารหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

  X3  แทน  การพัฒนาผู้เรียน 

  X4  แทน  การพัฒนาคร ู 

  X5  แทน  การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  X6  แทน  การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียน 

       การสอน 

  Yt  แทน  ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน 

  Y1  แทน  การกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

  Y2  แทน  การจดัทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  Y3  แทน  การดำเนนิการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษา 

       ของสถานศึกษา 

  Y4  แทน  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 

       สถานศึกษา 

  Y5  แทน  การตดิตามผลการดำเนนิการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา 

       ให้มีคุณภาพ 

  Y6  แทน  การจดัทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 

       การศกึษาของสถานศกึษา 

  Y7  แทน  การพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ 

  Xt  แทน  ผลรวมภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 

  Yt  แทน  ผลรวมผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายใน 

       โรงเรียน 

  SS  แทน  ผลรวมของคะแนนยกกำลังสอง 
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  MS แทน  คะแนนเฉลี่ยยกกำลังสอง 

  Df  แทน  ช้ันแห่งความอิสระ 

  R  แทน  ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์พหุคณู 

  R2  แทน  ค่าสัมประสิทธิก์ารพยากรณ์หรือประสิทธภิาพ 

       ในอำนาจพยากรณ ์

  α  แทน  ค่าคงที่ของพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

  B  แทน  สัมประสิทธิถ์ดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

  β  แทน  สัมประสิทธิถ์ดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  S.E.b แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนคะแนนมาตรฐานของสัมประสิทธิ ์

       ตัวแปรพยากรณ ์

  S.E.est แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้สง่แบบสอบถามไปทัง้หมด จำนวน 348 ฉบับ โดยเป็นผู้บรหิาร จำนวน 

93 คน และครูผู้สอน จำนวน 255 คน ได้รับแบบสอบถามกลับมา และมีความสมบูรณ์ 

จำนวน 348 ฉบับ คดิเป็นร้อยละ 100 ของทัง้หมด จากนั้นไดต้รวจให้คะแนนตามเกณฑ์

การให้คะแนนตามที่กำหนดไวแ้ล้ว ดำเนินการวเิคราะหข์อ้มูลและแปลความหมาย 

ผลการวเิคราะหต์ามขัน้ตอน ดงันี ้

  1. การวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพ

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ทำงาน โดยการหาค่าร้อยละ 

(Percentage) 

  2. การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวจิยั  

   2.1 การทดสอบสมมุตฐิานขอ้ที ่1 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความ

คดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สถิตทิี่ใช้ คอื ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 

   2.2 การทดสอบสมมุตฐิานขอ้ที่ 2 ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
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ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียนและครูผู้สอน อยูใ่นระดับมาก สถิติทีใ่ช้ คอื 

ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

   2.3 การทดสอบสมมุติฐานขอ้ที่ 3 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียน และผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน

และครูผู้สอนแตกต่างกัน สถิติที่ใช้คือ การทดสอบ t-test ชนิด Independent samples 

   2.4 การทดสอบสมมุตฐิานขอ้ที่ 4 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนและผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน

และครูผู้สอนที่ปฏิบัตหิน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน แตกต่างกนั สถติิที่ใช้คือ  

การทดสอบ F (F-test) แบบวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธขีองเชฟเฟ่ 

(Scheffe-Method) หรือ LSD วเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ตามความเหมาะสม 

   2.5 การทดสอบสมมุติฐานขอ้ที่ 5 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียน และผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน

และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในตำแหนง่ต่างกัน แตกตา่งกัน สถติิที่ใช้คือ การทดสอบ F 

(F-test) แบบวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีพบ 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธขีองเชฟเฟ่ (Scheffe-

Method) หรือ LSD วเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ตามความเหมาะสม 

   2.6 การทดสอบสมมุตฐิานขอ้ที ่6 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนกบัผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของ

ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความสัมพันธก์ันในทางบวก สถติิที่ใช้คือ การหาค่า

สหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation) 

   2.7 การทดสอบสมมุตฐิานขอ้ที่ 7 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนอย่างน้อย 1 ตัว มีอำนาจพยากรณ์ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพ

ภายในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครพนม  
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เขต 2 สถิติทีใ่ช้คือ การวเิคราะห์การถดถอยพหุคณูแตล่ะขัน้ตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ทำงาน โดยการหาค่าร้อยละ 

(Percentage) 

ตาราง 13 การวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพการ  

             ดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ทำงาน 

ตัวแปร จำนวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ผู้บริหารโรงเรียน 

ครู 

 

93 

255 

 

26.70 

73.30 

รวม 348 100 

ขนาดของโรงเรียน 

โรงเรียนขนาดเลก็ 

โรงเรียนขนาดกลาง 

โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ 

 

126 

132 

90 

 

36.20 

37.90 

25.90 

รวม 348 100 

ประสบการณ์ทำงาน 

น้อยกว่า 10 ป ี

10 – 20 ปี 

มากกว่า 20 ป ี

 

140 

131 

77 

 

40.20 

37.60 

22.10 

รวม 348 100 

  จากตาราง 13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บรหิารโรงเรยีน จำนวน  

93 คน คดิเปน็ร้อยละ 26.70 และครูผู้สอน จำนวน 255 คน คดิเปน็ร้อยละ 73.30 

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บรหิารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า  
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กลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 126 คน คดิเป็นร้อยละ 36.20 โรงเรียน 

ขนาดกลาง จำนวน 132 คน คดิเปน็ร้อยละ 37.90 และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ

จำนวน 90 คน คดิเป็นร้อยละ 25.90 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

จำแนกตามประสบการณท์ำงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 10 ปี 

จำนวน 140 คน คดิเป็นร้อยละ 40.20 ประสบการณ์ทำงาน10-20 ปี จำนวน 131 คน  

คดิเป็นร้อยละ 37.60 และประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี จำนวน 77 คน  

คดิเป็นร้อยละ 22.10 

 2. การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวจิยั  

  2.1 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน 

และครูผู้สอน สถิติทีใ่ช้ คอื ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวม 

และรายด้าน แล้วเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารแปลผลทีก่ำหนดไว ้ปรากฏดังตาราง 14 

ตาราง 14 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน ตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร 

             โรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

             ประถมศกึษานครพนม เขต 2 โดยรวมและรายด้าน 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียน 

ค่าสถิต ิ แปลผล 

X           S.D. 

1. ด้านการกำหนดวสิัยทัศน์ 

เป้าหมาย และพันธกิจ 

4.45 0.51 มาก 

2. ด้านการบริหารหลกัสตูร 

และการจัดการเรียนการสอน 

4.49 0.46 มาก 

 

3. ด้านการพัฒนาผู้เรียน 4.44 0.52 มาก 

4. ด้านการพัฒนาคร ู 4.51 0.51 มากที่สุด 

5. ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.53 0.51 มากที่สุด 

6. ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

4.44 0.53 มาก 

รวม 4.48 0.46 มาก 
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   จากตาราง 14 พบว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.48) เม่ือพจิารณารายด้าน พบว่า 

อยู่ในระดับมากที่สดุ 2 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรยีงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย คือ ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน (X  = 4.53)  

ด้านการพัฒนาครู (X  = 4.51) ด้านการบรหิารหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน  

(X  = 4.49) ด้านการกำหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกิจ (X  = 4.45) ด้านการพัฒนา

ผู้เรียน (X  = 4.44) และด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียน 

การสอน (X  = 4.44) 

   ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที ่1 ภาวะผู้นำทางวชิาการของ 

ผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  

ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียนและครูผู้สอน อยูใ่นระดับมาก จากการทดสอบ 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานการวจิัย 

ตาราง 15 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร 

             โรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

             ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการกำหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกจิ  

             โดยรวมและรายข้อ 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ค่าสถิต ิ แปลผล 

X  S.D. 

ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เปา้หมาย และพันธกิจ    

1. ผู้บริหารโรงเรียนประชุมร่วมกันกับผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียเพื่อกำหนดวสิัยทัศน ์เป้าหมาย และพันธกิจ 

4.48 0.63 มาก 

2. ผู้บริหารโรงเรียนนำวสิัยทศัน์ เป้าหมาย  

และพันธกิจไปใช้วางแผนยุทธศาสตรเ์พื่อพัฒนา 

งานวชิาการของโรงเรียน 

4.49 0.60 มาก 

3. ผู้บริหารโรงเรียนสื่อสารทำความเขา้ใจกับคณะครู

และผู้เรียนเกี่ยวกับวสิัยทศัน์ เป้าหมายและพันธกิจ

ของโรงเรียน 

4.50 0.62 มาก 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ค่าสถิต ิ แปลผล 

X   S.D. 

4. ผู้บริหารโรงเรียนจดัให้มีการประเมินวดัผล 

และประเมินผลความก้าวหน้าในการนำวสิัยทัศน์ 

เป้าหมาย และพันธกิจไปสูก่ารปฏิบัต ิ

4.39 0.64 มาก 

5. ผู้บริหารโรงเรียนกำหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิาน

ของผู้เรียนและมุ่งเนน้ให้ครจูัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

ให้ผู้เรียนบรรลุผลตามมาตรฐาน 

4.44 0.63 มาก 

6. ผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้ครูมีความตระหนกั

และเห็นด้วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ให้สูงขึน้ 

4.52 0.63 มากที่สุด 

7. ผู้บริหารโรงเรียนสอบถามและแลกเปลี่ยน 

ความคดิเห็นกับครูผู้สอนเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์

มาตรฐานทางวชิาการและการจดักจิกรรมการเรียน

การสอนเพื่อปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 

4.43 0.67 มาก 

8. ผู้บริหารเปน็แบบอย่างทีด่ีในการผลติผลงาน 

ทางวชิาการ 

4.41 0.70 มาก 

9. ผู้บริหารโรงเรียนเนน้ความเป็นเลิศของโรงเรียน

ทางด้านวชิาการเพื่อส่งผลต่อผลสำเรจ็ของผู้เรียน 

4.43 0.63 มาก 

รวม 4.45 0.51 มาก 

    จากตาราง 15 พบว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียนและครูผู้สอน ด้านการกำหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมาย  

และพันธกิจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X  = 4.45) เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน

ระดับมากทีสุ่ด 1 ขอ้ อยู่ในระดับมาก 8 ขอ้ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดบั 

ดังนี ้ผู้บริหารโรงเรียนกระตุน้ให้ครูมีความตระหนกัและเห็นด้วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนใหสู้งขึน้ (X  = 4.52) ผู้บริหารโรงเรียนสื่อสารทำความเขา้ใจกับคณะครแูละ

ผู้เรียนเกี่ยวกับวสิัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรยีน (X  = 4.50) ผู้บริหารโรงเรียน
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นำวสิัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจไปใช้วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนางานวชิาการของ

โรงเรียน (X  = 4.49) 

ตาราง 16 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน ตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร 

             โรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

             ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียน 

             การสอน โดยรวมและรายข้อ 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ค่าสถิต ิ แปลผล 

X  S.D. 

ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน 

การสอน 

   

1. ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายให้ครูจดัทำหลกัสตูร

สถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับหลกัสตูรแกนกลาง 

4.62 0.56 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ 

4.58 0.57 มากที่สุด 

3. ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญในการประสาน  

งานและกำกับดูแลการสอนของครู 

4.47 0.62 มาก 

4. ผู้บริหารโรงเรียนให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 

การสอนของครูอย่างต่อเนื่อง 

4.42 0.64 มาก 

5. ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้การวจิัย 

ในช้ันเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 

4.34 0.66 มาก 

6. ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับ 

หลักการและวธิีการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

4.47 0.60 มาก 

7. ผู้บริหารกำกับตดิตามให้ครูวัดประเมินผล 

ตามตัวช้ีวัดเพื่อให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ 

4.53 0.58 มากที่สุด 

8. ผู้บริหารโรงเรียนกำหนดเป้าหมายทางการเรียน  

การสอนและกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

4.49 0.60 มาก 

 



156 

ตาราง 16 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ค่าสถิต ิ แปลผล 

X  S.D. 

9. ผู้บริหารโรงเรียนมีความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักสูตร  

และทฤษฎี ปรัชญาของหลักสูตร 

4.49 0.58 มาก 

10. ผู้บริหารโรงเรียนมีการประสานงานและสร้างความ

เขา้ใจให้ตรงกนักบัครูผู้สอนในการใช้หลักสูตร  

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 

4.46 0.60 มาก 

รวม 4.49 0.46 มาก 

    จากตาราง 16 พบว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน 

ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียนและครูผู้สอน ด้านการบริหารหลกัสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (X  = 4.49) เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

อยู่ในระดับมากที่สดุ 3 ขอ้ อยู่ในระดับมาก 7 ขอ้ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  

3 ลำดบั ดงันี ้ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายให้ครูจดัทำหลักสูตรสถานศกึษาให้มีความ

สอดคล้องกับหลกัสตูรแกนกลาง (X  = 4.62) ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูไดร้ับการ

พัฒนาเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำคัญ (X  = 4.58) ผู้บรหิาร

กำกับตดิตามให้ครูวัดประเมินผลตามตัวช้ีวัดเพื่อให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ (X  = 4.53)  

ตาราง 17 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน ตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร 

             โรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

             ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ค่าสถิต ิ แปลผล 

X         S.D. 

ด้านการพัฒนาผู้เรียน    

1. ผู้บริหารโรงเรียนมุ่งเน้นการสร้างกจิกรรมให้

ผู้เรียนมีความสามารถ ทกัษะ ตลอดจนคณุลกัษณะ

ที่จะช่วยให้บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร 

4.49 0.60 มาก 

 

 



157 

ตาราง 17 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ค่าสถิต ิ

แปลผล 
X        S.D. 

2. ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายให้ครจูัดกิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้น 

4.50 0.60 มาก 

3. ผู้บริหารโรงเรียนมีการสง่เสริมให้ผู้เรียนสืบคน้

ความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

4.36 0.67 มาก 

4. ผู้บริหารโรงเรียนมุ่งให้ครูจดักจิกรรมที่มีผลต่อ

ความก้าวหน้าของผู้เรียน มุ่งเนน้ที่พฤติ

กรรมการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวกของครู 

ในการเพิ่มพนูการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.44 0.63 มาก 

7. ผู้บริหารโรงเรียนตดิตามความก้าวหน้าของผู้เรียน 

และส่งเสริมให้ครูนำเสนอพัฒนาการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน 

4.39 0.66 มาก 

8. ผู้บริหารโรงเรียนร่วมมือกบัผู้ปกครองผู้เรียน 

ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.46 0.62 มาก 

9. ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้ครรู่วมกนัวเิคราะห์

ขอ้มูล เกี่ยวกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียน

และนำผลการวเิคราะห์มาพัฒนาผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรยีนของผู้เรียน 

4.46 0.65 มาก 

รวม 4.44 0.52 มาก 

    จากตาราง 17 พบว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน  

ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียนและครูผู้สอน ด้านการพัฒนาผู้เรียน โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก (X  = 4.44) เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่นระดับมากทุกขอ้ เรียงลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดบั ดงันี ้ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายให้ครูจดักิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ (X  = 4.50) ผู้บรหิารโรงเรียน

มุ่งเน้นการสร้างกจิกรรมให้ผู้เรียนมีความสามารถ ทกัษะ ตลอดจนคณุลกัษณะที่จะช่วยให้

บรรลุคณุภาพตามเป้าหมายของหลกัสตูร (X  = 4.49) ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้ครู
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ร่วมกันวเิคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและนำผลการวเิคราะห์

มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรียน (X  = 4.46) 

ตาราง 18 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน ตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร 

             โรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

             ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการพัฒนาครู 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ค่าสถิต ิ

แปลผล 
X   S.D. 

ด้านการพัฒนาคร ู    

1. ผู้บริหารโรงเรียนกบัครูร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนิน

โครงการและกิจกรรมของโรงเรียนโดยอาศัยความร่วมมือ 

4.53 0.60 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารโรงเรียนมีการนิเทศและประเมินศักยภาพครู 4.39 0.66 มาก 

3. ผู้บริหารโรงเรียนประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

4.38 0.67 มาก 

4. ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูมุ่งผลสัมฤทธิ ์

ในการปฏิบตัิงาน 

4.52 0.63 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนนุให้ครูมีการบริหาร 

จัดการเรียนรู้ทีด่ ี

4.52 0.63 มากที่สุด 

6. ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูมกีารพัฒนาตนเองเสมอ 4.55 0.61 มากที่สุด 

7. ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนการทำงานเปน็ทีม 4.52 0.67 มากที่สุด 

8. ผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้ครดูำรงไวซ่ึ้งคณุธรรม 

จริยธรรมและการปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

4.62 0.58 มากที่สุด 

9. ผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้ครูบริหารหลกัสตูร 

และการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

4.56 0.58 มากที่สุด 

10. ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุการสร้างภาวะผู้นำครู 4.52 0.61 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.51 มากท่ีสุด 

    จากตาราง 18 พบว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน 

ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียนและครูผู้สอน ด้านการพัฒนาครู โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากทีสุ่ด (X  =4.51) เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากทีสุ่ด  
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8 ขอ้ อยู่ในระดับมาก 2 ขอ้ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี ้ผู้บริหาร

โรงเรียนกระตุ้นให้ครดูำรงไวซ่ึ้งคณุธรรม จริยธรรมและการปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณ

วชิาชีพครู (X  = 4.62) ผู้บริหารโรงเรียนกระตุน้ให้ครบูริหารหลกัสูตรและการจดัการ

เรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพ (X  = 4.56) และ ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนนุให้ครูมีการพัฒนา

ตนเองอยู่เสมอ (X  = 4.55) 

ตาราง 19 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน ตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร 

             โรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

             ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

             ของผู้เรียน 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ค่าสถิต ิ

แปลผล 
X   S.D. 

ด้านการสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน 

   

1. ผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัตงิานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

เต็มตามศักยภาพของตนเอง 

4.58 0.61 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารโรงเรียนสร้างสิ่งแวดล้อม บรรยากาศและ

วัฒนธรรมของโรงเรียนทีส่่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

4.52 0.62 มากที่สุด 

3. ผู้บริหารโรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ 

ในโรงเรียนให้เป็นระเบียบและปลอดภัย 

4.57 0.61 มากที่สุด 

4. ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมการมีส่วนร่วมในการจัด 

บรรยากาศ มีความรู้สกึรกัและเป็นเจ้าของ  

ตลอดจนการให้ความสำคัญกับสถานศกึษา 

4.51 0.62 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารโรงเรียนมีการรับรู้และยนิดี 

เม่ือมีความก้าวหน้าทางวชิาการ 

4.61 0.54 มากที่สุด 

6. ผู้บริหารโรงเรียนใช้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัตงิานของคร ู

4.50 0.63 มากที่สุด 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ค่าสถิต ิ

แปลผล 
X  S.D. 

7. ผู้บริหารโรงเรียนรับฟงัความคดิเห็นของผู้เรียนและ

ครู พรอมทั้งร่วมมือกับครูผู้สอนวเิคราะห์ความก้าวหน้า

ของผู้เรียน 

4.47 0.68 มาก 

8. ผู้บริหารโรงเรียนมีการให้ขวัญและกำลงัใจ 

ในการปฏิบตัิงานแก่ครูผู้สอน 

4.49 0.70 มาก 

รวม 4.53 0.51 มากท่ีสุด 

    จากตาราง 19 พบว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน 

ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียนและครูผู้สอน ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (X  =4.53) เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สดุ 7 ขอ้ อยู่ในระดับมาก 2 ขอ้ โดยเรยีงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี ้ผู้บริหารโรงเรียนมีการรับรู้และยนิดีเม่ือมีความก้าวหน้า 

ทางวชิาการ (X  = 4.61) ผู้บริหารโรงเรียนปฏิบตัิงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเต็มตาม

ศักยภาพของตนเอง (X  = 4.58) ผู้บริหารโรงเรียนจดัสิง่แวดล้อมและบรรยากาศ 

ในโรงเรียนให้เป็นระเบียบและปลอดภัย (X= 4.57) 

ตาราง 20 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร 

              โรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียน สงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 

              ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการนิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผล 

              การจัดการเรยีนการสอน 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ค่าสถิต ิ

แปลผล 
X  S.D. 

ด้านการนเิทศ กำกบั ตดิตาม และประเมนิผล 

การจัดการเรียนการสอน 

   

1. มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 4.42 0.63 มาก 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ค่าสถิต ิ

แปลผล 
X  S.D. 

2. ผู้บริหารโรงเรียนกับครูร่วมกันจดัระบบนิเทศกำกับ 

ติดตามการจัดการเรียนการสอน 

4.43 0.66 มาก 

3. ผู้บริหารโรงเรียนเขา้สังเกตการณส์อนของครู 

อย่างสม่ำเสมอ และสะท้อนผลการสังเกต 

4.36 0.71 มาก 

5. ผู้บริหารโรงเรียนกำกับให้ครสูอนตามแผนการ 

จัดการเรียนรู ้

4.40 0.65 มาก 

6. ผู้บริหารโรงเรียนกำกับ ติดตามการสอนใหส้อดคล้อง

วสิัยทัศน ์เป้าหมายและพันธกจิโรงเรียน 

4.43 0.61 มาก 

7. ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศแบบกัลยาณมติร 4.54 0.62 มากที่สุด 

8. ผู้บริหารโรงเรียนมีการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 

และบันทกึการสอนอย่างสม่ำเสมอ 

4.43 0.64 มาก 

9. ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมการประเมินตนเองของครู 

และนำผลมาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 

4.47 0.65 มาก 

10. ผู้บริหารโรงเรียนวางแผนการนิเทศและประเมินผล 

การเรียนการสอนร่วมกับครู และแจง้ให้ครทูราบผล 

การประเมินเพื่อปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 

4.44 0.67 มาก 

รวม 4.44 0.53 มาก 

    จากตาราง 20 พบว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียนและครูผู้สอน ด้านการนิเทศ กำกบั ตดิตาม  

และประเมินผลการจดัการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.44)  

เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 1 ขอ้ อยู่ในระดบัมาก 9 ข้อ 

โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี ้ผู้บริหารโรงเรยีนนิเทศแบบ

กัลยาณมติร (X  = 4.54) ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศแบบกลัยาณมติร (X  = 4.54) ผู้บริหาร

โรงเรียนสง่เสริมการประเมินตนเองของครูและนำผลมาปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน 

(X  = 4.47)  
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  2.2 ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกดั

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน สถิติที่ใช้ คอื ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

โดยรวมและรายด้าน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผลที่กำหนดไว ้ 

ปรากฏดงัตาราง 21 

ตาราง 21 ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ตามความคดิเห็น 

             ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่ 

             การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 โดยรวมและรายด้าน 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียน 

ค่าสถิต ิ แปลผล 

X  S.D. 

1.ด้านการกำหนดมาตรฐานการศกึษา 

ของสถานศึกษา 

4.51 0.47 มากที่สุด 

2. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการ 

จัดการศึกษาของสถานศกึษา 

4.48 0.51 มาก 

3. ด้านการดำเนินการตามแผนพัฒนา 

การจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

4.46 0.52 มาก 

4. ด้านการประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

4.45 0.51 มาก 

5. ด้านการติดตามผลการดำเนินการ 

เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

4.48 0.49 มาก 

6. ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมิน

ตนเองตามมาตรฐานการศกึษา 

ของสถานศึกษา 

4.53 0.52 มากที่สุด 

7. ด้านการพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ 4.52 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.49 0.46 มาก 

   จากตาราง 21 พบว่า ผลสำเร็จในการดำเนินการประกนัคุณภาพภายใน

โรงเรียน ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครผูู้สอน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.49)  
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เม่ือพจิารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อย ดังนี ้ด้านการจดัทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา (X  = 4.53) ด้านการพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ (X  = 4.52) และด้าน

การกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา (X  = 4.51) และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน 

เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจดัการศกึษา

ของสถานศึกษา (X  =4.48) ด้านการติดตามผลการดำเนนิการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี

คุณภาพ (X  = 4.46) ด้านการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

(X  = 4.46) และด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  

(X  = 4.45) 

   ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที ่2 ผลสำเร็จในการดำเนินการ

ประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม 

เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บรหิารโรงเรียนและครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก จากการ

ทดสอบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้อง

กับสมมตฐิานการวจิัย 

ตาราง 22 ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ตามความคดิเห็น 

              ของผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรยีนสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่ 

              การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการกำหนดมาตรฐานการศกึษา 

              ของสถานศกึษา 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน 

ค่าสถิต ิ แปลผล 

X   S.D. 

ด้านการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา    

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

4.58 0.55 มากที่สุด 

2. การศกึษาและวเิคราะห์มาตรฐานการศึกษาของ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษา 

4.49 0.56 มาก 

3. การศึกษาและวเิคราะหส์ถานภาพของสถานศึกษา 

ชุมชนและศักยภาพของสถานศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐาน

คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

4.49 0.60 มาก 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน 

ค่าสถิต ิ แปลผล 

X  S.D. 

4. การกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน 

4.52 0.59 มากที่สุด 

5. การประชุมช้ีแจงมาตรฐานการศกึษาแก่บุคลากร 

ในสถานศกึษา ให้เกดิความเขา้ใจเกี่ยวกับการประกนั

คุณภาพภายในโรงเรยีน 

4.53 0.59 มากที่สุด 

6. การเสนอมาตรฐานเพื่อขอความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

4.47 0.62 มาก 

7. การเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาแก่ชุมชน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

 

4.45 

 0.63 มาก 

รวม  4.51 0.47 มากท่ีสุด 

   จากตาราง 22 พบว่า ผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกนัคุณภาพภายใน

โรงเรียน ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครผูู้สอน ด้านการกำหนดมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (X  = 4.51) เม่ือพจิารณาเปน็ 

รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 3 ขอ้ อยู่ในระดับมาก 4 ขอ้ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย 

จากมากไปหาน้อย 3 ลำดบั ดงันี ้การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษา (X  = 4.58) การประชุมช้ีแจงมาตรฐานการศึกษาแก่บุคลากรใน

สถานศึกษา ให้เกิดความเขา้ใจเกี่ยวกับการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน (X  = 4.53)  

การกำหนดมาตรฐานคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน

การศกึษาขัน้พื้นฐาน (X  = 4.52) 
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ตาราง 23 ผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ตามความคดิเห็น 

              ของผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรยีนสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่ 

              การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการจดัทำแผนพัฒนา 

              การจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน 

ค่าสถิต ิ แปลผล 

X  S.D. 

ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษา 

ของสถานศึกษา 

   

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำแผนพัฒนาการศกึษา

ของสถานศึกษาและกำหนดบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการอย่างชัดเจนและครอบคลุม 

4.54 0.59 มากที่สุด 

2. การกำหนดแนวทางปฏิบตัิในการจดัทำแผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกนั 

4.51 0.61 มากที่สุด 

3. การศึกษาความต้องการด้านคุณภาพการศกึษา 

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจดัการศกึษา 

4.45 0.64 มาก 

4. การศกึษานโยบาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัตแิละแนวโนม้

การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำมาวางแผนคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา 

4.43 0.63 มาก 

5. การศึกษาจุดแขง็ จดุอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค 

(SWOT) ของสถานศึกษา เพื่อนำมาวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

4.37 0.66 มาก 

6. การกำหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมาย ภารกจิและกลยุทธ์

ของการพัฒนาคุณภาพการศกึษาให้สอดคล้องกับสภาพ

ของสถานศึกษา ชุมชนและศกัยภาพของสถานศกึษา 

4.51 0.60 มากที่สุด 

7. การจดัทำแผนงานโครงการ/ กจิกรรมเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษาในแต่ละปีให้สอดคล้องกับภารกิจ 

และยุทธศาสตร์ของการพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

4.50 0.59 มาก 
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ตาราง 23 (ต่อ) 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน 

ค่าสถิต ิ แปลผล 

X  S.D. 

8. การกำหนดวธิีการประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรม

เพื่อพัฒนาคุณภาพในแตล่ะปีอย่างชัดเจนถกูต้อง

เหมาะสม 

4.48 0.62 มาก 

9. การใหค้ณะกรรมการสถานศกึษา ผู้บรหิาร ครู  

และบุคลากรในสถานศกึษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.45 0.64 มาก 

10. การจดัทำแผนปฏิบัตกิารประจำปเีพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาใหส้อดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศกึษา 

4.53 0.62 มากที่สุด 

รวม 4.48 0.51 มาก 

   จากตาราง 23 พบว่า ผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกนัคุณภาพภายใน

โรงเรียน ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครผูู้สอน ด้านการจัดทำแผนพัฒนา

การจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.48) เม่ือพจิารณาเป็น

รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 4 ขอ้ อยู่ในระดับมาก 6 ขอ้ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย 3 ลำดบั ดงันี ้การแต่งตั้งคณะ กรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

ของสถานศึกษาและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจนและครอบคลุม  

(X  = 4.54) การจดัทำแผนปฏิบตัิการประจำปเีพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาให้สอดคล้อง

กับแผนแม่บทการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศกึษา (X  = 4.53) 

การกำหนดแนวทางปฏิบตัิในการจดัทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแจ้งให้

ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน (X  = 4.51) 
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ตาราง 24 ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ตามความคดิเห็น 

             ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่ 

             การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการดำเนนิการตามแผนพัฒนา 

             การจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน 

ค่าสถิต ิ แปลผล 

X  S.D. 

ด้านการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

   

1. การจดัให้ครู บุคลากรของสถานศกึษา ผู้ปกครอง ชุมชน  

มีส่วนเกี่ยวข้องไดศ้ึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.46 0.62 มาก 

2. การจัดระบบการนิเทศภายในเพื่อให้เกิดการปรับปรงุแก้ไข

การดำเนนิงานตามแผนงาน/โครงการและกจิกรรม 

อย่างต่อเนื่อง 

4.39 0.63 มาก 

3. การจัดทำตารางปฏิทนิปฏิบตัิงานตามกิจกรรมที่ปรากฏ

ในแผนงานโครงการและกจิกรรมของแผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 

4.48 0.64 มาก 

4. การรายงานการปฏิบตัิงานต่อผู้บริหารเป็นระยะ 

อย่างต่อเนื่องหรือรายภาคเรียน เพื่อใหก้ารดำเนินงาน 

บรรลุผลสำเรจ็ตามแผนงาน 

4.46 0.60 มาก 

5. การปฏิบัตกิารนิเทศภายในและกำกบัติดตามการ

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาและแผนปฏิบัติ

การประจำป ี

4.51 0.60 มากที่สุด 

6. การรายงานผลการนิเทศภายในและการกำกับติดตามการ

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาและแผนปฏิบัติ

การประจำปใีห้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยทนัท ี

4.46 0.64 มาก 

รวม 4.46 0.52 มาก 

   จากตาราง 24 พบว่า ผลสำเร็จในการดำเนินการประกนัคุณภาพภายใน

โรงเรียน ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครผูู้สอน ด้านการดำเนินการตาม

แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.46)  



168 

เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 1 ขอ้ อยู่ในระดบัมาก 5 ขอ้  

โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ การปฏิบตัิการนิเทศภายใน 

และกำกบัตดิตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาและแผนปฏิบัตกิาร

ประจำป ี(X  = 4.51) การจดัทำตารางปฏิทนิปฏิบัตงิานตามกิจกรรมที่ปรากฏในแผนงาน

โครงการและกิจกรรมของแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา ( X  = 4.48) การรายงานผล 

การนิเทศภายในและการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

และแผนปฏิบตัิการประจำปใีห้ผู้มีส่วนเกีย่วข้องทราบโดยทันที (X  = 4.46)  

ตาราง 25 ผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ตามความคดิเห็น 

              ของผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขตพื้นที ่

              การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบ 

              คุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพ 

ภายในโรงเรียน 

ค่าสถิต ิ แปลผล 

X  S.D. 

ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

   

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

4.50 0.61 มาก 

2. การวางแผนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษา 

4.46 0.63 มาก 

3. การตรวจสอบความชัดเจนและสมบูรณ์ 

ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.39 0.60 มาก 

4. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการจัดการ

เรียนรูก้ารพัฒนาหลกัสูตร ตลอดจนการวัด 

และประเมินผล 

4.39 0.61 มาก 

5. การประชุมช้ีแจงระเบียบการวดัประเมินผล

การศกึษาของสถานศกึษาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ 

อย่างชัดเจนและทั่วถงึ 

4.45 0.62 มาก 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน 

ค่าสถิต ิ แปลผล 

X  S.D. 

6. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามระเบียบ

การวัดและประเมินผลทางการศกึษาอย่างถกูต้อง

ตามหลักการวดัและประเมินผลการศกึษา 

4.47 0.63 มาก 

7. การประชุมช้ีแจงแผนการประเมินมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ 

อย่างชัดเจนและทั่วถงึ 

4.46 0.63 มาก 

8. การวางแผนการประเมินมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษาอย่างเหมาะสม ถกูต้อง ชัดเจนและปฏิบัติ 

ได้ง่าย 

4.46 0.61 มาก 

9. การดำเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาตามแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา 

4.43 0.62 มาก 

10. การวเิคราะห์และสรปุผลการประเมินมาตรฐาน 

การศกึษาของสถานศกึษาอย่างถูกต้อง 

4.44 0.65 มาก 

รวม 4.45 0.51 มาก 

   จากตาราง 25 พบว่า ผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกนัคุณภาพภายใน

โรงเรียน ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครผูู้สอน ด้านการประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.45)  

เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทกุขอ้ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี ้การแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและ

ทบทวนคุณภาพการศึกษา (X  = 4.50) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามระเบียบ

การวัดและประเมินผลทางการศกึษาอย่างถกูต้องตามหลักการวัดและประเมินผล

การศกึษา (X  = 4.47) การวางแผนการประเมินมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

อย่างเหมาะสม ถกูต้อง ชัดเจนและปฏิบัติ ได้ง่าย (X  = 4.46) 
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ตาราง 26 ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ตามความคดิเห็น 

              ของผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรยีนสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่ 

              การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการตดิตามผลการดำเนนิการ 

              เพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพ 

ภายในโรงเรียน 

ค่าสถิต ิ แปลผล 

X  S.D. 

ด้านการตดิตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

   

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในภาพรวมสงูขึ้น 4.38 0.64 มาก 

2. ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 

ของผู้เรียนสงูขึ้น 

4.47 0.60 มาก 

3. คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน

สูงขึ้น 

4.50 0.60 มาก 

4. การแสวงหาความรูด้้วยตนเองของผู้เรียนสงูขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง 

4.38 0.64 มาก 

5. คุณธรรมจริยธรรมในการบรหิารงานของผู้บริหาร

โรงเรียนสงูขึ้น 

4.51 0.61 มากที่สุด 

6. วิสัยทัศน์ในการจดัการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสูงขึ้น 4.51 0.60 มากที่สุด 

7. การดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ได้รับ

การสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกมากขึน้ 

4.51 0.59 มากที่สุด 

8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากขึน้ 4.48 0.62 มาก 

9. หลกัสตูรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียน 

การสอนเน้นผู้เรียนเปน็สำคัญมากขึน้ 

4.55 0.58 มากที่สุด 

10. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา

ตนเองได้เต็มศกัยภาพมากขึ้น 

4.55 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.48 0.49 มาก 

 จากตาราง 26 พบว่า ผลสำเร็จในการดำเนินการประกนัคุณภาพภายใน

โรงเรียน ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครผูู้สอน ด้านการติดตามผลการ 
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ดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.48)  

เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 5 ขอ้ อยู่ในระดบัมาก 5 ขอ้  

โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี ้สภาพแวดล้อมในโรงเรียน

ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้เต็มศกัยภาพมากขึ้น (X  = 4.55) หลักสูตรสถานศกึษา 

และกระบวนการจัดการเรียนการสอนเนน้ผู้เรียนเปน็สำคัญมากขึ้น (X  = 4.55)  

การดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ได้รับการสนับสนนุสง่เสริม  

และอำนวยความสะดวกมากขึ้น (X  = 4.51) 

ตาราง 27 ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ตามความคดิเห็น 

              ของผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขตพื้นที ่

              การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการจดัทำรายงานผลการประเมิน 

              ตนเองตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียน 

ค่าสถิต ิ แปลผล 

X  S.D. 

ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   

1. คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมิน

ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ที่ได้รับการ

แต่งตัง้มีคุณสมบัติเหมาะสม 

4.56 0.59 มากที่สุด 

2. การรวบรวมขอ้มูลในการจดัทำรายงานผลการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

(ฉบับร่าง) มีความถกูต้อง ครบถ้วน 

4.56 0.58 มากที่สุด 

3. การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report : SAR) ประจำปกีารศกึษา  

มีเนือ้หาสาระถกูต้องครบถ้วนและจดัทำ 

อย่างต่อเนื่องทกุปกีารศกึษา 

4.59 0.58 มากที่สุด 

4. การเผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report : SAR) ประจำปกีารศกึษา  

ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องมีความครบถ้วนสมบูรณ ์

4.46 0.65 มาก 
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ตาราง 27 (ต่อ) 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียน 

ค่าสถิต ิ แปลผล 

X  S.D. 

5. สถานศกึษามีการนำประโยชนจ์ากรายงานผลการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  

ไปใช้เพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้รับบริการ  

และผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนนิงานพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 

4.48 0.61 มาก 

รวม 4.53 0.52 มากท่ีสุด 

   จากตาราง 27 พบว่า ผลสำเร็จในการดำเนินการประกนัคุณภาพภายใน

โรงเรียน ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครผูู้สอน ด้านการจัดทำรายงานผล

การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด  

(X  = 4.53) เม่ือพจิารณาเปน็รายข้อ พบว่า อยูใ่นระดับมากที่สุด 3 ขอ้ อยู่ในระดับมาก  

2 ขอ้ โดยเรียงลำดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ลำดบั ดังนี ้การจดัทำรายงานผลการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศกึษา มีเนือ้หาสาระถกูต้อง

ครบถ้วนและจดัทำอย่างต่อเนื่องทกุปีการศกึษา (X  = 4.59) การรวบรวมขอ้มูลในการ

จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) (ฉบับร่าง)  

มีความถูกต้อง ครบถ้วน (X  = 4.56) คณะกรรมการจดัทำรายงานผลการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) ที่ไดร้ับการแตง่ตั้งมคีณุสมบัติเหมาะสม (X  = 4.56)  
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ตาราง 28 ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ตามความคดิเห็น 

              ของผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรยีนสังกัดสำนกังานเขตพื้นที ่

              การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการพัฒนาสถานศกึษา 

              ให้มีคุณภาพ 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพ 

ภายในโรงเรียน 

ค่าสถิต ิ แปลผล 

X  S.D. 

ด้านการพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ    

1. สถานศึกษานำผลการตรวจสอบและทบทวน

คุณภาพการศกึษามาใช้ในการปรับปรุงการ

ดำเนินงานในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา

ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกป ี

4.49 0.62 มาก 

2. สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพการศึกษามา

ใช้ในการปรับปรงุหรือวางแผนในการจัดทำแผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษาและแผนปฏิบัตกิารในปีต่อมา 

4.51 0.60 มากที่สุด 

3. สถานศกึษาดำเนนิการตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทกุปี

การศกึษา 

4.53 0.59 มากที่สุด 

4. สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพการศกึษา

และการตรวจสอบคุณภาพการศกึษามาพจิารณาเพื่อ

ปรับปรงุระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ให้มีประสิทธภิาพอย่างต่อเนื่อง 

4.52 0.59 มากที่สุด 

5. สถานศกึษามีการพัฒนาประสิทธภิาพของระบบ

ประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินภายนอก 

4.54 0.59 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.52 มากท่ีสุด 

   จากตาราง 28 พบว่า ผลสำเร็จในการดำเนินการประกนัคุณภาพภายใน

โรงเรียน ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครผูู้สอน ด้านการพัฒนาสถานศึกษา

ให้มีคุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด (X  = 4.52) เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
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อยู่ในระดับมากที่สดุ 4 ขอ้ อยูใ่นระดับมาก 1 ขอ้ โดยเรยีงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี ้สถานศกึษามีการพัฒนาประสทิธิภาพของระบบประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรบัการประเมินภายนอก (X  = 4.54) 

สถานศึกษาดำเนินการตามระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

ทุกปีการศกึษา (X  = 4.53) สถานศกึษานำผลการประเมินคุณภาพการศกึษาและการ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาพจิารณาเพ่ือปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาให้มีประสิทธภิาพอย่างต่อเนื่อง (X  = 4.52)  

  2.3 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน และผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความ

แตกต่างกนั สถติิที่ใช้คือ การทดสอบ t-test ชนิด Independent samples แล้วเปรียบเทียบ

กับเกณฑก์ารแปลผลทีก่ำหนดไว ้ปรากฏดงัตาราง 29 และตาราง 30 

ตาราง 29 เปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต 

              พื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร 

              โรงเรียนและครูผู้สอนโดยรวมและรายด้าน 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้บริหาร

โรงเรียน 

N = 93 

ครูผู้สอน 

 

N =255 

 

t-test 

 

sig 

X   S.D. X   S.D. 

1. ด้านการกำหนดวสิัยทัศน์ 

เป้าหมาย และพันธกิจ 

4.61 0.35 4.40 0.55 4.203** 0.000 

2. ด้านการบริหารหลกัสตูร 

และการจัดการเรียนการสอน 

4.61 0.35 4.44 0.49 3.483** 0.001 

3. ด้านการพัฒนาผู้เรียน 4.61 0.36 4.38 0.55 4.421** 0.000 

4. ด้านการพัฒนาคร ู 4.68 0.34 4.45 0.54 4.543** 0.000 

5. ด้านการสร้างบรรยากาศ 

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.68 0.35 4.47 0.54 4.228** 0.000 
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ตาราง 29 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้บริหาร

โรงเรียน 

N = 93 

ครูผู้สอน 

 

N =255 

 

t-test 

 

sig 

X  S.D. X  S.D. 

6. ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

และประเมินผลการจดัการเรียน

การสอน 

4.62 0.37 4.37 0.57 4.766** 0.000 

รวม 4.64 0.31 4.42 0.50 4.800** 0.000 

*มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .05 (α = .05; t346 = 1.96) 

 **มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (α = .01; t346 = 2.58) 

   จากตาราง 29 พบว่าภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหนง่ โดยรวมและรายด้าน  

ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 โดยผู้บรหิารมคีวามคดิเหน็

มากกว่าครูผู้สอน 

ตาราง 30 เปรียบเทียบผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน  

              สงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

              ตามความคิดเหน็ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนโดยรวมและรายด้าน 

ผลสำเร็จในการดำเนินการ

ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

ผู้บริหาร

โรงเรียน 

N = 93 

ครูผู้สอน 

N = 255 

 

t-test 

 

sig 

X         S.D. X       S.D. 

1.ด้านการกำหนดมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา 

4.63 0.35 4.46 0.50 3.419** 0.001 

2. ด้านการจัดทำแผนพัฒนา 

การจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

4.62 0.40 4.42 0.53 3.564** 0.000 
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ตาราง 30 (ต่อ) 

ผลสำเร็จในการดำเนินการ

ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

ผู้บริหาร

โรงเรียน 

N = 93 

ครูผู้สอน 

N = 255 

 

t-test 

 

sig 

X      S.D. X       S.D. 

3. ด้านการดำเนินการตาม

แผนพัฒนาการจัดการศกึษา 

ของสถานศึกษา 

4.62 0.36 4.40 0.56 4.157** 0.000 

4. ด้านการประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

4.63 0.36 4.38 0.54 4.928** 0.000 

5. ด้านการติดตามผลการ

ดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา 

ให้มีคุณภาพ 

4.63 0.37 4.43 0.52 3.808** 0.000 

6. ด้านการจัดทำรายงานผล 

การประเมินตนเองตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา 

4.65 0.38 4.48 0.56 3.078** 0.002 

7. ด้านการพัฒนาสถานศกึษา 

ให้มีคุณภาพ 

4.68 0.41 4.46 0.55 4.025** 0.000 

รวม 4.63 0.32 4.43 0.49 4.354** 0.000 

*มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .05 (α = .05; t346 = 1.96) 

 **มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (α = .01; t346 = 2.58) 

   จากตาราง 30 พบว่า ผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกนัคุณภาพภายใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความ

คดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

โดยรวมและรายด้าน ทุกด้านแตกต่างกนัอย่างมีนัยสำคญัทางสถติิที่ระดบั .01  

โดยผู้บริหารมคีวามคดิเห็นมากกว่าครูผู้สอน 
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   ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที ่3 ภาวะผู้นำทางวชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนและผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน แตกต่างกนั จากการทดสอบ t-test ชนิด Independent samples 

แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑก์ารแปลผลทีก่ำหนดไว ้มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับ

สมมติฐานการวจิัย 

  2.4 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนและผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน แตกต่างกัน สถิติที่ใช้คอื การทดสอบ F (F-test)  

แบบวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ปรากฏดังตาราง 31  

และตาราง 32 

ตาราง 31 เปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต 

             พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร 

             โรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัตหิน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน  

             โดยรวมและรายด้าน 

ภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของ

ผู้บริหารโรงเรียน 

แหล่ง

ความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านการกำหนด

วสิัยทัศน ์เป้าหมาย 

และพันธกิจ 

ระหว่างกลุ่ม 1.11 2 0.55 2.11 .123 

ภายในกลุ่ม 90.87 345 0.26   

รวม 91.98 347    

2. ด้านการบริหาร

หลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน 

ระหว่างกลุ่ม 0.39 2 0.19 0.895 0.409 

ภายในกลุ่ม 76.06 345 0.22   

รวม 76.45 347    

3. ด้านการพัฒนา

ผู้เรียน 

ระหว่างกลุ่ม 0.41 2 0.20 0.761 0.468 

ภายในกลุ่ม 94.58 345 0.27   

รวม 94.99 347    
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ตาราง 31 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของ

ผู้บริหารโรงเรียน 

แหล่ง

ความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

4. ด้านการพัฒนาคร ู ระหว่างกลุ่ม 0.69 2 0.34 1.340 0.263 

ภายในกลุ่ม 89.84 345 0.26   

รวม 90.53 347    

5. ด้านการสร้าง

บรรยากาศที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ระหว่างกลุ่ม 0.66 2 0.33 1.279 0.280 

ภายในกลุ่ม 89.84 345 0.26   

รวม 90.50 347    

6. ด้านการนิเทศ 

กำกับ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอน 

ระหว่างกลุ่ม 0.26 2 0.13 0.455 0.63

5 

ภายในกลุ่ม 100.70 345 0.29   

รวม 100.97 347    

ภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของ

ผู้บริหารโรงเรียน

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 0.46 2 0.23 1.064 0.346 

ภายในกลุ่ม 75.67 345 0.21   

รวม 76.13 347    

*มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .05 (α = .05; t346 = 1.96) 

 **มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (α = .01; t346 = 2.58) 

   จากตาราง 31 พบว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามการปฏิบตัิหน้าทีใ่นโรงเรียนที่มีขนาดต่างกนั  

โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 32 เปรียบเทยีบผลสำเร็จในการดำเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน  

              สงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความ 

              คดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียนและครูผู้สอนทีป่ฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน 

              ที่มีขนาดต่างกนั โดยรวมและรายด้าน 

ผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกัน

คุณภาพภายใน

โรงเรียน 

แหล่ง

ความ

แปรปรวน 

SS Df MS F Sig 

1. ด้านการกำหนด

มาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 0.13 2 0.06 0.302 0.739 

ภายในกลุ่ม 76.57 345 0.22   

รวม 76.70 347    

2. ด้านการจัดทำ

แผนพัฒนาการ 

จัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 0.03 2 0.01 0.061 0.940 

ภายในกลุ่ม 90.08 345 0.26   

รวม 90.11 347    

3. ด้านการ

ดำเนินการตาม

แผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของ

สถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 0.09 2 0.04 0.164 0.849 

ภายในกลุ่ม 96.65 345 0.28   

รวม 96.75 347    

4. ด้านการ

ประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาภายใน

สถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 0.17 2 0.08 0.331 0.718 

ภายในกลุ่ม 91.89 345 0.26   

รวม 92.06 347    

5. ด้านการติดตามผล

การดำเนนิการเพื่อ

พัฒนาสถานศึกษา 

ให้มีคุณภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 0.28 2 0.14 0.579 0.561 

ภายในกลุ่ม 85.94 345 0.25   

รวม 86.22 347    



180 

ตาราง 32 (ต่อ) 

ผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกัน

คุณภาพภายใน

โรงเรียน 

แหล่ง

ความ

แปรปรวน 

SS Df MS  F Sig 

6. ด้านการจัดทำ

รายงานผลการ

ประเมินตนเองตาม

มาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 0.19 2 0.09 0.354 0.702 

ภายในกลุ่ม 94.96 345 0.27   

รวม 95.15 347    

 

 

7. ด้านการพัฒนา

สถานศึกษาให้มี

คุณภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 0.00 2 0.00 0.009 0.991 

ภายในกลุ่ม 96.98 345 0.28   

รวม 96.98 347    

ผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกัน

คุณภาพภายใน

โรงเรียนโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 0.01 2 0.00 0.033 0.967 

ภายในกลุ่ม 73.75 345 0.214   

รวม 73.76 347    

*มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .05 (α = .05; t346 = 1.96) 

 **มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (α = .01; t346 = 2.58) 

   จากตาราง 32 พบว่า ผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความ
คดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามการปฏิบัตหิน้าที่ในโรงเรียน 
ที่มีขนาดต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั 
   ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที ่4 ภาวะผู้นำทางวชิาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนและผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนทีป่ฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน แตกต่างกนั จากการ
ทดสอบ F (F-test) แบบวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA)  
แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑก์ารแปลผลทีก่ำหนดไว ้ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวจิัย 
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  2.5 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน และผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มี

ประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกนั แตกต่างกนั สถติิที่ใช้คือ การทดสอบ F (F-test)  

แบบวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ปรากฏดังตาราง 33  

และตาราง 34 

ตาราง 33 เปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต 

              พื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร 

              โรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกัน โดยรวมและรายด้าน 

ภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของ

ผู้บริหารโรงเรียน 

แหล่ง

ความ

แปรปรวน 

SS df MS                 F Sig 

1. ด้านการกำหนด

วสิัยทัศน ์เป้าหมาย 

และพันธกิจ 

ระหว่างกลุ่ม 0.44 2 0.22 0.846 0.430 

ภายในกลุ่ม 91.53 345 0.26   

รวม 91.97 347    

2. ด้านการบริหาร

หลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน 

ระหว่างกลุ่ม 0.60 2 0.30 1.378 0.254 

ภายในกลุ่ม 75.85 345 0.22   

รวม 76.45 347    

3. ด้านการพัฒนา

ผู้เรียน 

ระหว่างกลุ่ม 1.43 2 0.71 2.651 0.072 

ภายในกลุ่ม 93.55 345 0.27   

รวม 94.98 347    

4. ด้านการพัฒนาคร ู ระหว่างกลุ่ม 1.44 2 0.72 2.802 0.062 

ภายในกลุ่ม 89.09 345 0.25   

รวม 90.53 347    

5. ด้านการสร้าง

บรรยากาศที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ระหว่างกลุ่ม 0.68 2 0.34 1.322 0.268 

ภายในกลุ่ม 89.82 345 0.26   

รวม 90.51 347    
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ตาราง 33 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของ

ผู้บริหารโรงเรียน 

แหล่ง

ความ

แปรปรวน 

SS df MS                 F Sig 

6. ด้านการนิเทศ 

กำกับ ติดตามและ

ประเมินผลการจัด 

การเรียนการสอน 

ระหว่างกลุ่ม 1.34 2 0.67 2.323 0.100 

ภายในกลุ่ม 99.63 345 0.28   

รวม 100.97 347    

ภาวะผูน้ำทาง 

วิชาการของ

ผู้บริหารโรงเรียน

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 0.93 2 0.46 2.140 0.119 

ภายในกลุ่ม 75.20 345 0.21   

รวม 76.13 347    

*มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .05 (α = .05; t346 = 1.96) 

 **มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (α = .01; t346 = 2.58) 

   จากตาราง 33 พบว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนจำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกนั โดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 34 เปรียบเทียบผลสำเร็จในการดำเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน  

             สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  

             ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ 

             ในตำแหน่งต่างกัน โดยรวมและรายด้าน 

ผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกัน

คุณภาพภายใน 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS  F Sig 

1. ด้านการกำหนด

มาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 0.03 2 0.01 0.068 0.934 

ภายในกลุ่ม 76.67 345 0.22   

รวม 76.70 347    

2. ด้านการจัดทำ

แผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของ

สถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 0.75 2 0.37 1.448 0.236 

ภายในกลุ่ม 89.36 345 0.26   

รวม 90.11 347    

3. ด้านการดำเนินการ

ตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 1.14 2 0.57 2.050 0.130 

ภายในกลุ่ม 95.61 345 0.27   

รวม 96.75 347    

4. ด้านการประเมินผล

และตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 1.19 2 0.59 2.258 0.106 

ภายในกลุ่ม 90.87 345 0.26   

รวม 92.06 347    

5. ด้านการติดตามผล

การดำเนนิการเพื่อ

พัฒนาสถานศึกษา 

ให้มีคุณภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 1.28 2 0.64 2.605 0.075 

ภายในกลุ่ม 84.94 345 0.24   

รวม 86.23 347    
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ตาราง 34 (ต่อ) 

ผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกัน

คุณภาพภายใน 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

6. ด้านการจัดทำ

รายงานผลการ

ประเมินตนเองตาม

มาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 0.53 2 0.26 0.970 0.380 

ภายในกลุ่ม 94.62 345 0.27   

รวม 95.15 347    

7. ด้านการพัฒนา

สถานศึกษาให้มี

คุณภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 1.11 2 0.55 2.007 0.136 

ภายในกลุ่ม 95.86 345 0.27   

รวม 96.97 347    

ผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกัน

คุณภาพภายใน

โรงเรียนโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 0.73 2 0.36 1.735 0.178 

ภายในกลุ่ม 73.03 345 0.21   

รวม 73.76 347    

   จากตาราง 34 พบว่า ผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกนัคุณภาพภายใน  

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของ

ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในตำแหนง่ต่างกัน โดยรวมและ

รายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

   ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที ่5 ภาวะผู้นำทางวชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนและผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณใ์นตำแหน่งต่างกัน แตกต่างกนั จากการทดสอบ F 

(F-test) แบบวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) แล้วเปรียบเทียบกบั

เกณฑก์ารแปลผลทีก่ำหนดไว ้ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวจิัย 

  2.6 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน กับผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมี

ความสัมพันธ์กนัในทางบวก สถติิที่ใช้คือ การหาค่าสหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพยีรส์ัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation) ปรากฏดังตาราง 35 
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ตาราง 35 ค่าสมัประสิทธ์ิสมัพันธ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน กับผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 

              ของโรงเรียนสังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

ตัวแปร Xt X1 X2 X3 X4 X5 X6 Yt Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

Xt 1               

X1 .882** 1              

X2 .917** .804** 1             

X3 .923** .753** .832** 1            

X4 .942** .805** .835** .856** 1           

X5 .914** .750** .789** .805** .846** 1          

X6 .917** .741** .792** .825** .836** .833** 1         

Yt .871** .725** .794** .817** .801** .801** .846** 1        

Y1 .768** .646** .712** .712** .705** .719** .727** .877** 1       

Y2 .832** .713** .757** .778** .763** .763** .793** .938** .829** 1      

Y3 .818** .675** .750** .770** .758** .731** .805** .918** .774** .873** 1     

Y4 .818** .683** .741** .774** .748** .743** .801** .928** .780** .864** .867** 1    

Y5 .772** .613** .692** .729** .706** .729** .767** .890** .709** .802** .778** .817** 1   

Y6 .716** .585** .654** .667** .669** .669** .688** .859** .712** .741** .718** .722** .737** 1  

Y7 .782** .667** .712** .731** .712** .711** .761** .911** .760** .819** .786** .811** .783** .788** 1 

*มีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 (α = .05; t346 = 1.96) 

 **มีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 (α = .01; t346 = 2.58) 
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   จากตาราง 35 พบว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน ( X )  

กับผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน (Y) สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธก์ัน

ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

   สรุปภาพรวมความสัมพันธร์ะหว่างภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนโดยรวม (Xt) กับผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน

โดยรวม (Yt) มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก อย่างมีนยัสำคญัทางสติทีร่ะดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสงู (r = 0.871)  

    ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน

โดยรวมและรายด้านทกุด้าน มีความสัมพันธก์ันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

.01 โดยมีความสัมพันธก์ันในระดับสูงถึงระดับสงูมาก (r = 0.741 – 0.942) 

    ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียนกับ

ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน มีความสัมพันธก์ันทางบวก 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 โดยมีความสัมพนัธ์กันในระดับปานกลางถงึระดบัสูง  

(r = 0.585 – 0.871) 

    ความสัมพันธ์ระหว่างผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพ

ภายในโดยรวมและรายด้านทุกด้าน มีความสัมพันธ์กนัทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ

ที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธก์ันในระดบัสูงถึงระดับสงูมาก (r = 0.709 – 0.938)  
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ตาราง 36 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพนัธ์ของภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน  

              กับผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียน 

              สงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

              ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียน ด้านการ

กำหนดมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา (Y1) 

Pearson Correlation ระดับความสมัพันธ ์

1. ด้านการกำหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมาย 

และพันธกิจ (X1) 

.646** ปานกลาง 

2. ด้านการบริหารหลกัสตูร 

และการจัดการเรียนการสอน (X2) 

.712** สูง 

3. ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) .712** สูง 

4. ด้านการพัฒนาครู (X4) .705** สูง 

5. ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน (X5) 

.719** สูง 

6. ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (X6) 

.727** สูง 

รวม (Xt) .768** สูง 

   จากตาราง 36 พบว่า ความสัมพันธร์ะหว่างภาวะผู้นำทางวชิาการของ 

ผู้บริหารโรงเรียนกับผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน ของ

โรงเรียนสงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการกำหนด

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 โดยภาพรวมมี

ความสัมพันธ์ระดับสูง (r = 0.768**) โดยด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล

การจดัการเรียนการสอนมีความสัมพันธก์ันสูงสดุ โดยมีความสัมพันธ์กนัในระดับสงู  

(r = 0.727**) ส่วนที่มีค่าความสัมพันธก์ันต่ำสุด ไดแ้ก ่ด้านการกำหนดวสิัยทัศน ์

เป้าหมาย และพันธกิจ โดยมีความสัมพนัธ์กนัในระดับปานกลาง (r = 0.646**) 
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ตาราง 37 ค่าสัมประสทิธิ์สัมพันธ์ของภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน  

              กับผลสำเรจ็ในการ ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียน 

              สงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

              ด้านการจดัทำแผนพัฒนาการจดัการศกึษาของสถานศึกษา 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียน ด้านการจัดทำแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (Y2) 

Pearson Correlation ระดับความสมัพันธ ์

1. ด้านการกำหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมาย 

และพันธกิจ (X1) 

.713** สูง 

2. ด้านการบริหารหลกัสตูร 

และการจัดการเรียนการสอน (X2) 

.757** สูง 

3. ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) .778** สูง 

4. ด้านการพัฒนาครู (X4) .763** สูง 

5. ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน (X5) 

.763** 

 

สูง 

6. ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

(X6) 

.793** สูง 

รวม (Xt) .832** สูง 

   จากตาราง 37 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวชิาการของ 

ผู้บริหารโรงเรียน กับผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน  

ของโรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการ

จัดทำแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศกึษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01  

โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับสูง (r = 0.832**) โดยด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

และประเมินผลการจดัการเรียนการสอนมีความสัมพันธก์ันสงูสดุ โดยมีความสัมพันธก์ันใน

ระดับสงู (r = 0.793**) ส่วนที่มีค่าความสัมพันธก์ันต่ำสุด ได้แก่ ด้านการกำหนดวสิัยทัศน์ 

เป้าหมาย และพันธกิจ โดยมีความสัมพนัธ์กนัในระดับสงูเช่นกนั (r = 0.713**)  
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ตาราง 38 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพนัธ์ของภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน  

              กับผลสำเรจ็ในการ ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียน 

              สงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

              ด้านการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียน ด้านการ

ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา (Y3) 

Pearson Correlation ระดับความสมัพันธ ์

1. ด้านการกำหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมาย 

และพันธกิจ (X1) 

.675** ปานกลาง 

2. ด้านการบริหารหลกัสตูร 

และการจัดการเรียนการสอน (X2) 

.750** สูง 

3. ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) .770** สูง 

4. ด้านการพัฒนาครู (X4) .758** สูง 

5. ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน (X5) 

.731** สูง 

6. ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม  

และประเมินผลการจดัการเรียน 

การสอน (X6) 

.805** สูง 

รวม (Xt) .818** สูง 

   จากตาราง 38 พบว่า ความสัมพันธร์ะหว่างภาวะผู้นำทางวชิาการของ 

ผู้บริหารโรงเรียนกับผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน  

ของโรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการ

ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

ทีร่ะดับ .01 โดยภาพรวมมีความสัมพันธร์ะดับสงู (r = 0.818**) โดยด้านการนิเทศ กำกับ  

ติดตามและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กนัสงูสดุโดยมีความสัมพนัธ ์

กันในระดับสูง (r = 0.805**) ส่วนที่มีค่าความสัมพันธ์กนัต่ำสุด ไดแ้ก ่ด้านการกำหนด

วสิัยทัศน ์เป้าหมาย และพันธกิจ โดยมีความสัมพันธ์กนัในระดับปานกลาง (r = 0.675**) 
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ตาราง 39 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพนัธ์ของภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน  

              กับผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียน 

              สงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

              ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียน ด้านการ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา (Y4) 

Pearson Correlation ระดับความสมัพันธ ์

1. ด้านการกำหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมาย 

และพันธกิจ (X1) 

.683** ปานกลาง 

2. ด้านการบริหารหลกัสตูรและการ

จัดการเรียนการสอน (X2) 

.741** สูง 

3. ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) .774** สูง 

4. ด้านการพัฒนาครู (X4) .748** สูง 

5. ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน (X5) 

.743** สูง 

6. ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (X6) 

.801** สูง 

รวม (Xt) .818** สูง 

   จากตาราง 39 พบว่า ความสัมพันธร์ะหว่างภาวะผู้นำทางวชิาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียนกบัผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน  

ของโรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 โดยภาพรวมมีความสัมพันธร์ะดับสงู (r = 0.818**) โดยด้านการนิเทศ กำกับ  

ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กนัสงูสดุโดยมีความสัมพันธ ์

กันในระดับสูง (r = 0.801**) ส่วนที่มีค่าความสัมพันธก์นัต่ำสุด ไดแ้ก ่ด้านการกำหนด 

วสิัยทัศน ์เป้าหมาย และพันธกิจ โดยมีความสัมพันธ์กนัในระดับปานกลาง (r = 0.683**)  
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ตาราง 40 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพนัธ์ของภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน 

              กับผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียน 

              สงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

              ด้านการตดิตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียน ด้านการ

ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพ (Y5) 

Pearson Correlation ระดับความสมัพันธ ์

1. ด้านการกำหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมาย 

และพันธกิจ (X1) 

.613** ปานกลาง 

2. ด้านการบริหารหลกัสตูร 

และการจัดการเรียนการสอน (X2) 

.692** ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) .729** สูง 

4. ด้านการพัฒนาครู (X4) .706** สูง 

5. ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน (X5) 

.729** สูง 

6. ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (X6) 

.767** สูง 

รวม (Xt) .772** สูง 

   จากตาราง 40 พบว่า ความสัมพันธร์ะหว่างภาวะผู้นำทางวชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนกับผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรยีนของ 

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการติดตาม

ผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.01 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับสูง (r = 0.772**) โดยด้านการนิเทศ กำกับ ตดิตาม  

และประเมินผลการจดัการเรียนการสอนมีความสัมพันธก์ันสงูสดุ โดยมีความสัมพันธก์ัน 

ในระดับสูง (r = 0.767**) ส่วนที่มีค่าความสัมพันธก์ันตำ่สุด ได้แก่ ด้านการกำหนด

วสิัยทัศน ์เป้าหมาย และพันธกิจ โดยมีความสัมพันธ์กนัในระดับปานกลาง (r = 0.613**)  
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ตาราง 41 ค่าสัมประสิทธิส์ัมพันธ์ของภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน  

             กับผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียน 

             สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการจัดทำ 

             รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียน ด้านการจัดทำ

รายงานผลการประเมินตนเองตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา (Y6) 

Pearson Correlation ระดับความสมัพันธ ์

1. ด้านการกำหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมาย 

และพันธกิจ (X1) 

.585** ปานกลาง 

2. ด้านการบริหารหลกัสตูรและการ

จัดการเรียนการสอน (X2) 

.654** ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) .667** ปานกลาง 

4. ด้านการพัฒนาครู (X4) .669** ปานกลาง 

5. ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน (X5) 

.669** ปานกลาง 

6. ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

(X6) 

.688** ปานกลาง 

รวม (Xt) .716** สูง 

   จากตาราง 41 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียน กับผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรยีนของ

โรงเรียนสงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการจัดทำ

รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติิที่ระดบั .01 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดบัสูง (r = 0.716**) โดยด้านการ

นิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการเรียนการสอนมีความสัมพันธก์ันสูงสุด 

โดยมีความสัมพันธก์ันในระดับปานกลาง (r = 0.688**) ส่วนที่มีค่าความสัมพันธก์ันต่ำสดุ 
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ได้แก่ ด้านการกำหนดวสิัยทศัน ์เป้าหมาย และพันธกิจ โดยมีความสัมพันธก์ันในระดับปาน

กลางเช่นกัน (r = 0.585**)  

ตาราง 42 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพนัธ์ของภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน  

              กับผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียน 

              สงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

              ด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

ภาวะผู้นำทางวชิาการ 

ของผูบ้ริหารโรงเรยีน 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพ

ภายในโรงเรยีน ด้านการพัฒนา

สถานศกึษาให้มีคณุภาพ (Y7) 

Pearson Correlation ระดบัความสัมพันธ์ 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน ์เป้าหมาย  

และพันธกิจ (X1) 

.667** ปานกลาง 

2. ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน (X2) 

.712** สูง 

3. ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) .731** สูง 

4. ด้านการพัฒนาครู (X4) .712** สูง 

5. ด้านการสร้างบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การ

เรียนรู้ของผู้เรียน (X5) 

.711** สูง 

6. ด้านการนเิทศ กำกับ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (X6) 

.761** สูง 

รวม (Xt) .782** สูง 

   จากตาราง 42 พบว่า ความสัมพันธร์ะหว่างภาวะผู้นำทางวชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียน กับผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน  

ของโรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการ 

พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 โดยภาพรวมมี 

ความสัมพันธ์ระดับสูง (r = 0.782**) โดยด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล

การจดัการเรียนการสอนมีความสัมพันธก์ันสูงสดุ โดยมีความสัมพันธ์กนัในระดับสงู  

(r = 0.761**) ส่วนที่มีค่าความสัมพันธ์กนัต่ำสดุ ได้แก่ ด้านการกำหนดวสิัยทัศน ์ 

เป้าหมาย และพันธกิจ โดยมีความสัมพนัธ์กนัในระดับสงูเช่นกนั (r = 0.667**)  
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   ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที ่6 ภาวะผู้นำทางวชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนกับผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน  

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความ 

คดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความสัมพันธ์กันในทางบวก จากการทดสอบ

โดยหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพยีรส์ัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 

พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานการวจิัย 

  2.7 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 7 ที่ว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนอย่างน้อย 1 ตัว มีอำนาจพยากรณ์ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพ

ภายในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครพนม  

เขต 2 สถิติทีใ่ช้คือ การวเิคราะห์การถดถอยพหุคณูแตล่ะขัน้ตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) ปรากฏดงัตาราง 43 

ตาราง 43 ผลการวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร 

              โรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน  

              ของโรงเรียนสงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

              โดยรวม 

ตัวแปรพยากรณ์ R R² 
Adjusted 

R² 
B 

S.E. 

 
β t sig 

ด้านการนิเทศ กำกับ 

ติดตาม และประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน (X6) 

.846 .715 .714 .339 .045 .396 7.450** .000 

ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) .871 .759 .758 .192 .048 .217 4.022** .000 

ด้านการบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียน 

การสอน (X2) 

.878 .772 .770 .171 .049 .174 3.457** .001 

ด้านการสร้างบรรยากาศ 

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน (X5) 

.882 .778 .775 .144 .046 .160 3.127** .002 

a = .715        S.E.est = .21886 
 *มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

  **มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01  
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   จากตาราง 43 พบว่าตัวแปรภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ทีน่ำมาวเิคราะห์จำนวน 

6 ด้าน พบว่ามี 2 ด้าน ทีส่ามารถพยากรณ์ผลสำเรจ็ในการดำเนนิการประกนัคุณภาพ

ภายในโรงเรียน โดยรวม (Yt) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ไดแ้ก ่ด้านการนิเทศ 

กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน (X6) ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3)  

ด้านการบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน (X2) และด้านการสร้างบรรยากาศ

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (X5) 

   ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดีทีสุ่ด คอื ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม

และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์

เท่ากับ 0.396 รองลงมาไดแ้ก่ ด้านการพัฒนาผู้เรียน มีค่าสัมประสิทธิถ์ดถอยของการ

พยากรณ์เท่ากับ 0.217 และด้านการบรหิารหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีค่า

สัมประสิทธิถ์ดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ0.174 ส่วนด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน มีค่าสัมประสิทธิถ์ดถอยของการพยากรณต์่ำสุดเท่ากับ 0.160  

ซ่ึงตัวแปรภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียนทัง้ 4 ด้านนีส้ามารถร่วมกันพยากรณ์

ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน ไดร้้อยละ 77.50 มีค่าความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากบั ±.21886 ซ่ึงสามารถเขยีนสมการ

พยากรณ์ได้ ดังนี ้

   สมการการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนดิบ  

    Y’ = .715 + .339X6 + .192X3 + .171X2 + .144X5 

   สมการการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  

    Z’ = .396Z6 + .217Z3 + .174Z2 + .160Z5 
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ตาราง 44 ผลการวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร 

              โรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน  

              ของโรงเรียนสงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

              ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ตัวแปร

พยากรณ์ 
R R² 

Adjusted 

R² 
B 

S.E. 

 
β t sig 

ด้านการนิเทศ 

กำกับ ติดตาม 

และประเมินผล

การจัดการเรียน

การสอน (X6) 

.727 .528 .527 .339 .045 .296 7.45** .000 

ด้านการบริหาร

หลักสูตรและการ

จัดการเรียน 

การสอน (X2) 

.760 .578 .576 .129 .048 .217 4.02** .000 

ด้านการสร้าง

บรรยากาศที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน (X5) 

.771 .595 .592 .171 .049 .174 3.45** .001 

ด้านการพัฒนา

ผู้เรียน (X3) 

.775 .600 .595 .144 .046 .160 3.12** .002 

 a = .715         S.E.est = .21886 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

  **มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 

   จากตาราง 44 พบว่าตัวแปรภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ทีน่ำมาวเิคราะห์จำนวน 

6 ด้าน พบว่ามี 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพ

ภายในโรงเรียน ด้านการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติิที่ระดบั .01 ได้แก ่ด้านการนิเทศ กำกบั ตดิตาม และประเมินผลการจัดการเรียน

การสอน  
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(X6) ด้านการบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน (X2) ด้านการสร้างบรรยากาศ

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (X5) และด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3)  

   ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดีทีสุ่ด คอื ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม  

และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน (X6) โดยมีค่าสมัประสิทธิถ์ดถอยของการ

พยากรณ์เท่ากับ 0.296 รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียน 

การสอน (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.217 และ ด้านการสร้าง

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (X5) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์

เท่ากับ 0.174 ส่วนด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์

ต่ำสุดเท่ากับ 0.160 ซ่ึงตัวแปรภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรยีนทั้ง 4 ด้านนี้

สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  

ได้ร้อยละ 59.50 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±.21886 

สามารถเขยีนสมการพยากรณ์ได ้ดังนี ้

   สมการการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนดิบ  

    Y’ = .715 + .339 X6 + .192 X2 +.171 X5 + .144 X3 

   สมการการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  

    Z’ = .396 Z6 + .217 Z2 + .174 Z5 + .160 Z3 

ตาราง 45 ผลการวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร 

              โรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน  

              ของโรงเรียนสงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

              ด้านการจดัทำแผนพัฒนาการจดัการศกึษาของสถานศึกษา 

ตัวแปร

พยากรณ์ 
R R² 

Adjusted 

R² 
B 

S.E. 

 
β t sig 

ด้านการนิเทศ 

กำกับ ติดตาม 

และประเมินผล

การจัดการเรียน

การสอน (X6) 

.793 .630 .629 .306 .059 .324 5.224** .000 

ด้านการพัฒนา

ผู้เรียน (X3) 

.823 .677 .675 .216 .061 .221 3.509** .001 
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ตาราง 45 (ต่อ) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R² 
Adjusted 

R² 
B 

S.E. 

 
β t sig 

ด้านการบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียน 

การสอน (X2) 

.831 .690 .687 .194 .064 .179 3.054** .002 

ด้านการสร้างบรรยากาศ

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน (X5) 

.835 .698 .694 .060 .060 .175 2.930** .004 

                                     a = .497       S.E.est = .28221 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

  **มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

   จากตาราง 45 พบว่าตัวแปรภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ทีน่ำมาวเิคราะห์จำนวน 

6 ด้าน พบว่ามี 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพ

ภายในโรงเรียน ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา ได้อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ไดแ้ก ่ด้านการนิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน (X6) ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) ดา้นการบรหิารหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน (X2) และด้านการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (X5) 

   ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดีทีสุ่ด คอื ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน (X6) โดยมีค่าสมัประสิทธิถ์ดถอยของการ

พยากรณ์เท่ากับ 0.324 รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.221 และ ด้านการบริหารหลักสูตรและการจดัการเรียน

การสอน (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.179 ส่วนด้านการสร้าง

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (X5) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์

ตำ่สุดเท่ากับ 0.175 ซ่ึงตัวแปรภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรยีนทั้ง 4 ด้านนี้

สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ได้

ร้อยละ 69.40 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .28221 

สามารถเขยีนสมการพยากรณ์ได ้ดังนี ้
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   สมการการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนดิบ  

    Y’ = .497 + .306 X6 + .216 X3 +.194 X2 +.174 X5 

   สมการการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  

    Z’ = .324 Z6 + .221 Z3 + .179 Z2 + .175 Z5 

ตาราง 46 ผลการวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร 

              โรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน  

              ของโรงเรียนสงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

              ด้านการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ตัวแปรพยากรณ์ R R² 
Adjusted 

R² 
B 

S.E. 

 
β t sig 

ด้านการนิเทศ กำกับ 

ติดตาม และประเมินผล

การจัดการเรียนการสอน 

(X6) 

.805 .649 .648 .459 .055 .469 8.345** .000 

ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) .827 .684 .682 .223 .062 .221 3.581** .000 

ด้านการบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียน 

การสอน (X2) 

.833 .694 .691 .220 .064 .195 3.411** .001 

a = .444       S.E.est = .29384 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

  **มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

   จากตาราง 46 พบว่าตัวแปรภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ทีน่ำมาวเิคราะห์จำนวน 

6 ด้าน พบว่ามี 3 ด้าน ทีส่ามารถพยากรณ์ผลสำเรจ็ในการดำเนนิการประกนัคุณภาพ

ภายในโรงเรียน ด้านการดำเนนิการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา  

ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการนิเทศ กำกับ ตดิตามและ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (X6) ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) และด้านการบรหิาร

หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน (X2) 
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   ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดีทีสุ่ด คอื ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม

และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน (X6) โดยมีค่าสมัประสิทธิถ์ดถอยของการ

พยากรณ์เท่ากับ 0.469 รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.221 ส่วนด้านการบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรยีน

การสอน (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ต่ำสุดเท่ากับ 0.195 ซ่ึงตัวแปร

ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 3 ด้านนีส้ามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสำเรจ็

ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ไดร้้อยละ 69.10 มีค่าความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .29384 สามารถเขยีนสมการพยากรณ์ได ้ดังนี้ 

   สมการการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนดิบ  

    Y’ = .444 + .459X6 +.223 X3 + .220 X2 

   สมการการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  

    Z’ = .469 Z6 + .221 Z3 + .195 Z2 

ตาราง 47 ผลการวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร 

              โรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน  

              ของโรงเรียนสงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

              ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ตัวแปรพยากรณ์ R R² 
Adjusted 

R² 
B 

S.E. 

 
β t sig 

ด้านการนิเทศ กำกับ 

ติดตามและ

ประเมินผลการจัด 

การเรียนการสอน 

(X6) 

.801 .641 .640 .434 .054 .455 8.033** .000 

ด้านการพัฒนา

ผู้เรียน (X3) 
.826 .682 .680 .264 .061 .268 4.303** .000 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R² 
Adjusted 

R² 
B 

S.E. 

 
β t sig 

ด้านการบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนการ

สอน (X2) 

.830 .689 .686 .174 .063 .158 2.742** .006 

a = .567         S.E.est = .28901 

*มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

   จากตาราง 47 พบว่าตัวแปรภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ทีน่ำมาวเิคราะห์จำนวน 

6 ด้าน พบว่ามี 3 ด้าน ทีส่ามารถพยากรณ์ผลสำเรจ็ในการดำเนนิการประกนัคุณภาพ

ภายในโรงเรียน ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา 

ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการนิเทศ กำกับ ตดิตามและ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (X6) ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) และด้านการบรหิาร

หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน (X2) 

   ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดีทีสุ่ด คอื ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม

และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน (X6) โดยมีค่าสมัประสิทธิถ์ดถอยของการ

พยากรณ์เท่ากับ 0.455 รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.268 ส่วนด้านด้านการบริหารหลกัสูตรและการจดัการ

เรียนการสอน (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณต์่ำสุดเท่ากับ 0.158 ซ่ึงตัว

แปรภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนทัง้ 3 ดา้นนีส้ามารถร่วมกนัพยากรณ์

ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน ไดร้้อยละ 68.60 มีค่าความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากบั ± .28901 สามารถเขยีนสมการ 

พยากรณ์ได้ ดังนี ้

   สมการการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนดิบ  

    Y’ = .567 + .434 X6 + .264 X3 + .174 X2 

   สมการการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  

    Z’ = .455 Z6 + .268 Z3 +.158 Z2  
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ตาราง 48 ผลการวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร 

              โรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน  

              ของโรงเรียนสงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

              ด้านการตดิตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ 

ตัวแปร

พยากรณ์ 
R R² 

Adjusted 

R² 
B 

S.E. 

 
β t sig 

ด้านการนิเทศ 

กำกับ ติดตาม 

และประเมินผล

การจัดการเรียน

การสอน (X6) 

.767 .589 .587 .378 .062 .409 6.078** .000 

ด้านการพัฒนา

ผู้เรียน (X3) 
.786 .618 .615 .215 .060 .226 3.597** .000 

ด้านการสร้าง

บรรยากาศที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้

ของผู้เรียน (X5) 

.793 .629 .626 .202 .061 .206 3.223** .001 

a = .935       S.E.est = .30543 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

  **มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

   จากตาราง 48 พบว่าตัวแปรภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ทีน่ำมาวเิคราะห์จำนวน 

6 ด้าน พบว่ามี 3 ด้าน ทีส่ามารถพยากรณ์ผลสำเรจ็ในการดำเนนิการประกนัคุณภาพ

ภายในโรงเรียน ด้านการตดิตามผลการดำเนนิการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  

ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการนิเทศ กำกับ ตดิตามและ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (X6) ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) และด้านการสร้าง

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (X5) 

   ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดีทีสุ่ด คอื ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม

และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน (X6) โดยมีค่าสมัประสิทธิถ์ดถอยของการ

พยากรณ์เท่ากับ 0.409 รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์
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ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.226 ส่วนด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ของผู้เรียน (X5) มีค่าสัมประสิทธิถ์ดถอยของการพยากรณ์ต่ำสุดเท่ากับ 0.206 ซ่ึงตัวแปร

ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 3 ด้านนีส้ามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสำเรจ็

ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ไดร้้อยละ 62.60 มีค่าความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .30543 สามารถเขยีนสมการพยากรณ์ได ้ดังนี้ 

   สมการการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนดิบ  

    Y’ = .935 + .378X6 + .215X3 + .202X5  

   สมการการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  

    Z’ = .409Z6 + .226Z3 + .206Z5 

ตาราง 49 ผลการวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร 

              โรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน  

              ของโรงเรียนสงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

              ด้านการจดัทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศกึษาของ 

              สถานศกึษา 

ตัวแปร

พยากรณ์ 
R R² 

Adjusted 

R² 
B 

S.E. 

 
β t sig 

ด้านการนิเทศ 

กำกับ ติดตาม 

และประเมินผล

การจัดการเรียน

การสอน (X6) 

.688 .474 .472 .273 .076 .281 3.613** .000 

ด้านการบริหาร

หลักสูตรและ 

การจัดการเรียน

การสอน (X2) 

.711 .506 .503 .168 .082 .150 2.047* .041 

ด้านการสร้าง

บรรยากาศที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน (X5) 

.720 .519 .514 .195 .077 .190 2.539* .012 
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ตาราง 49 (ต่อ) 

ตัวแปร

พยากรณ์ 
R R² 

Adjusted 

R² 
B 

S.E. 

 
β t sig 

ด้านการพัฒนา

ผู้เรียน (X3) 

.724 .524 .519 .158 .079 .158 1.992* .047 

a = .980       S.E.est = .36385 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

  **มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

   จากตาราง 49 พบว่าตัวแปรภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ทีน่ำมาวเิคราะห์จำนวน 

6 ด้าน พบว่ามี 1 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพ

ภายในโรงเรียน ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ไดแ้ก่ ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน (X6) ส่วนอกี 3 ด้าน สามารถพยากรณ ์ผลสำเร็จ

ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมิน

ตนเองตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  

ได้แก่ ด้านการบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน (X2) ด้านการสร้าง

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (X5) และด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) 

   ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดีทีสุ่ด คอื ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน (X6) โดยมีค่าสมัประสิทธิถ์ดถอยของการ

พยากรณ์เท่ากับ 0.281 รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตรและการจดัการเรียนการ

สอน (X2) มีค่าสัมประสิทธิถ์ดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.150 และ ด้านการสร้าง

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (X5) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์

เท่ากับ 0.190 ส่วนด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์

ต่ำสุดเท่ากับ 0.158 ซ่ึงตัวแปรภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรยีนทั้ง 4 ด้านนี้ 

สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  

ได้ร้อยละ 51.90 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .36385 

สามารถเขยีนสมการพยากรณ์ได ้ดังนี ้
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   สมการการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนดิบ  

    Y’ = .980 + .273 X6 + .168 X2 + .195 X5 +.158 X3 

   สมการการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  

    Z’ = .281 Z6 + .150 Z2 +.190 Z5 +.158 Z3 

ตาราง 50 ผลการวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร 

              โรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน  

              ของโรงเรียนสงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

              ด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

ตัวแปร

พยากรณ์ 
R R² 

Adjusted 

R² 
B 

S.E. 

 
β t sig 

ด้านการนิเทศ 

กำกับ ติดตาม 

และประเมินผล

การจัดการเรียน

การสอน (X6) 

.761 .579 .578 .424 .061 .432 6.925** .000 

ด้านการพัฒนา

ผู้เรียน (X3) 
.782 .612 .610 .218 .069 .216 3.145** .002 

ด้านการบริหาร

หลักสูตรและการ

จัดการเรียน 

การสอน (X2) 

.789 .622 .619 .215 .072 .190 2.997** .003 

a = .704        S.E.est = .32692 

*มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

   จากตาราง 50 พบว่าตัวแปรภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ทีน่ำมาวเิคราะห์จำนวน 

6 ด้าน พบว่ามี 3 ด้าน ทีส่ามารถพยากรณ์ผลสำเรจ็ในการดำเนนิการประกนัคุณภาพ

ภายในโรงเรียน ด้านการพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01ได้แก ่ด้านการนิเทศ กำกบั ตดิตาม และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 

(X6) ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) และด้านการบริหารหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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(X2) ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดีทีสุ่ด คอื ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล

การจดัการเรียนการสอน (X6) โดยมีค่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.432 

รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์

เท่ากับ 0.216 ส่วนด้านการบรหิารหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน (X2) มีค่า

สัมประสิทธิถ์ดถอยของการพยากรณต์่ำสุดเท่ากับ 0.190 ซ่ึงตัวแปรภาวะผู้นำทางวชิาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 3 ด้านนีส้ามารถร่วมกนัพยากรณ์ผลสำเร็จในการดำเนินการ

ประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ไดร้้อยละ 61.90 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ของการพยากรณ์เท่ากับ ± .32692 สามารถเขยีนสมการพยากรณไ์ด้ ดังนี้ 

   สมการการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนดิบ  

   Y’ = .704 + .424 X6 + .218 X3 + .215 X2 

   สมการการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  

    Z’ = .432 Z6 + .216 Z3 + .190 Z2 

   ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที ่7 ภาวะผู้นำทางวชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนั

คุณภาพภายในโรงเรยีน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 ใช้การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแตล่ะขัน้ตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) พบว่าสอดคล้องกับสมมตฐิานการวจิัย 
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ตาราง 51 ตัวแปรภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่มีอำนาจพยากรณ์ผลการ 

             ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

             การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
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การสอน (X6) 
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        ต้อง
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ต้องพัฒนา 

ด้านการพัฒนาครู 

(X4) 

        ไม่จำเป็น 

ต้องพัฒนา 

หมายถึง มีอำนาจพยากรณ ์

   หมายถึง ไม่มีอำนาจพยากรณ ์

 จากตาราง 51 พบว่า ตัวแปรภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 6 ตัว 

มีเพียง 4 ตัว ที่มีอำนาจพยากรณ์ผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน 

โดยรวมและรายด้าน คอื ด้านการนิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการเรียน

การสอน ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านการบรหิารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้วิจัยจึงนำตัวแปรภาวะผู้นำทาง

วชิาการของผู้บริหารโรงเรียน ทั้ง 4 ตัว ไปหาแนวทางพฒันา เพื่อทำให้ผู้บริหารมภีาวะ

ผู้นำทางวชิาการทั้ง 4 ตัว สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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ตอนที่ 2 การหาแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ท่ีส่งผลต่อ ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 ผู้วิจัยนำภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน ทัง้ 4 ตัว คอื ด้านการ

นิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาผู้เรียน  

ด้านการบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน ที่มีอำนาจพยากรณ์ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพ

ภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยนำ

ทั้ง 4 ด้าน ไปสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 10 ท่าน เพือ่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการ

พัฒนาให้ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนสงูขึ้นกว่าที่เป็นอยูใ่นปัจจุบัน 

 ผู้วิจัยกำหนดคุณลักษณะของผู้เช่ียวชาญ ดังนี ้ 

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพลนิพศิ ธรรมรตัน ์กรรมการบริหารหลกัสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ไพใหล กรรมการบรหิารหลกัสูตร  

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  4. นางวไิลวรรณ สิทธิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ

จัดการศึกษา สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

  5. นางณัฏฐ์ชญา วรีะชานนท ์ศกึษานิเทศก์ สำนกังานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 

  6. ดร.อรวรรณี ไชยปัญหา ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านนาหว้า อำเภอนาหว้า 

จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

  7. นายธีระพงษ์ วรีะชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ อำเภอ 

โพนสวรรค์ จังหวดันครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

  8. นางกนกวรรณ สาระโป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดดุ อำเภอ 

นาหว้า จังหวัดนครพนม สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 
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  9. นางสาวญาณกิา อ้อมณฑา ครูชำนาญการพเิศษ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 

อำเภอโพนสวรรค ์จังหวัดนครพนม 

  10. นายปยิะ เจียมไพเราะ ครูชำนาญการพเิศษ โรงเรียนบ้านหนองดดุ 

อำเภอนาหว้า จังหวดันครพนม 

 ผู้วิจัยนำภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่สง่ผลต่อผลสำเร็จ\ 

ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ด้านทีส่ามารถพยากรณ์ผลสำเร็จ 

ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สงักดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 มาร่างเป็นแบบสัมภาษณแ์ล้วนำไปสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ

จำนวน 10 ท่าน จากนั้นจึงนำมาวเิคราะห์เนือ้หา นำเสนอเป็นแนวทางพัฒนา ดงันี้ 

  1. ด้านการนิเทศ กำกบั ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียน 

การสอน  

   คำสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนที่สง่ผลต่อผลสำเร็จในการดำเนนิการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการนิเทศ กำกับ 

ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ดงันี้ 

    “…ผู้บริหารมีการติดตาม ให้คำแนะนำ พูดคุยสม่ำเสมอ มีความใส่ใจ

ตลอดเวลา และต้องแสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุน 

ในการจัดการเรียนการสอนของครู…” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 19 ธันวาคม 2563) 

    “…ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนควรวางแผนร่วมกนัในด้านนี ้ 

มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการดำเนนิงานและรายงานผล 

มีการนำเทคโนโลยมีาใช้ในการนิเทศ พร้อมทั้งนำผลนิเทศ กำกับ ติดตาม มาใช้ในการ

วางแผนดำเนนิงานต่อไป และที่สำคัญคอื ต้องสร้างความตระหนกัให้บุคลากร 

ทุกคนทำงานของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ…” 

(เพลินพศิ ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 19 ธนัวาคม 2563) 

    “…จดัอบรมให้ความรู้และจดัสัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศ กำกับ 

ติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้บรหิารโรงเรียน...” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 19 ธันวาคม 2563) 
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    “…กำหนดขอ้ตกลงในการบริหารระหว่างผู้บรหิารกบัครแูละ
ดำเนินการตามที่วางแผนไว ้โดยมีการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานทางด้านวชิาการของ 

ครูผู้สอน และกระบวนการสำคัญคอืการ PLC ระหว่างผู้บริหารกับคร ูเพื่อให้ได้ข้อสรุป 
ที่เป็นไปได้ ซ่ึงการ PLC ต้องจัดเปน็ประจำ โดยให้ครูทกุคนมโีอกาสเสนอความคดิเห็น 
และนำมาปรับใช้ต่อไป…” 

(วไิลวรรณ สิทธิ, สัมภาษณ์, 8 ธนัวาคม 2563) 

    “…ผู้บริหารและคณะครูประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง 

ในการนิเทศ และในคณะนิเทศควรมีทัง้ผู้บริหาร และครทูี่มีประสบการณ์ มีการสื่อสารทีด่ี 

เป็นแบบอย่างทีด่ี และมีความน่าเช่ือถือ และนิเทศแบบกัลยาณมติร ช่วยเหลือ  
ให้คำแนะนำ เพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จ…” 

(ณัฏฐ์ชญา วรีะชานนท์, สัมภาษณ์, 8 ธันวาคม 2563) 

    “…กำหนดเป้าหมายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบ กำหนดเครื่องมือการนิเทศ จากนั้น
นิเทศ กำกับ ตดิตาม ประเมินผล สรุปการนิเทศ ปรับปรงุแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อใหต้รง

กับเป้าหมายที่กำหนด และรายงาน เผยแพร่ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ…” 
(อรวรรณ ีไชยปัญหา, สัมภาษณ์, 26 ธนัวาคม 2563) 

    “…ผู้บริหารโรงเรียนวางแผนการนิเทศและประเมินผลการเรียน 

การสอนร่วมกบัครู และแจ้งให้ครูทราบผลการประเมินเพื่อปรับปรงุการจัดการเรียน 
การสอน…” 

(ธีระพงษ์ วรีะชานนท์, สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2564) 

    “…ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศแบบกัลยาณมติร เขา้สังเกตการสอน 

ของครูสม่ำเสมอ และสะท้อนผลการสังเกต เพื่อให้ครูพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
ได้ดียิ่งขึน้…” 

(กนกวรรณ สาระโป, สัมภาษณ์, 14 ธนัวาคม 2563) 

    “…ผู้บริหารมีความเอาใจใส่ในการนิเทศ กำกบั ตดิตามประเมินผล 

บนพื้นฐานความเป็นจริง และสง่เสริมให้ครูมีการประเมินตนเอง นำผลมาปรบัปรุง 

การจดัการเรียนการสอนของตนเอง…” 
(ญาณิกา อ้อมณฑา, สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2563) 
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    “…ผู้บริหารโรงเรียน และครูร่วมกันจดัระบบนิเทศ แนวทางการนิเทศ 

และมีการกำกับติดตามให้ครูจดัการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน…” 

(ปิยะ เจียมไพเราะ, สัมภาษณ์, 14 ธนัวาคม 2563) 
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ตาราง 52 การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเรจ็ในการดำเนินการ 

              ประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการนิเทศ กำกบั ตดิตาม  

              และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 

 

ขอ้เสนอแนะ            ผู้เช่ียวชาญ 

แนวทางยกระดับ 

คนที่

1 

คนที่

2 

คนที่

3 

คนที่

4 

คนที่

5 

คนที่

6 

คนที่

7 

คนที่

8 

คนที ่

9 

คนที ่

10 

รวม ร้อยละ 

1. ผู้บริหารแสดงออกถึงความ

พร้อมที่จะให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ 

และสนบัสนนุในการจดัการเรียน

การสอนของคร ู

          2 20 

2. ผู้บริหารและครูผู้สอนควร

วางแผนในการนิเทศร่วมกัน โดยใช้

กระบวนการสำคัญคอืการ PLC  

          6 60 

3. คณะนิเทศควรประกอบด้วย

ผู้บริหารและครู ที่มีประสบการณ์ 

มีการสื่อสารที่ด ีเป็นแบบอย่างทีด่ี 

และมีความน่าเช่ือถือ 

          4 40 
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ตาราง 52 (ต่อ) 

 

ขอ้เสนอแนะ            ผู้เช่ียวชาญ 

แนวทางยกระดับ 

คนที่

1 

คนที่

2 

คนที่

3 

คนที่

4 

คนที่

5 

คนที่

6 

คนที่

7 

คนที่

8 

คนที ่

9 

คนที ่

10 

รวม ร้อยละ 

4. ผู้บริหารและครูที่เปน็คณะนเิทศ มี

การนิเทศ ตดิตาม ดูแลส่งเสริม และ

สนบัสนุนด้วยความเปน็กัลยาณมิตร  

          5 50 

5. มกีารสรุปผลการนิเทศ นำผลการ

นิเทศมาวเิคราะห์ปรบัปรุง และแจ้งผล

การนิเทศเพื่อให้ผู้รับการนิเทศ

ปรับปรงุแก้ไขต่อไป 

          6 60 

6. มีการนำเทคโนโลยมีาใช้ในการ

นิเทศการจดัการเรียนการสอน 

          1 10 

7. มีการจัดอบรมใหค้วามรู ้จดัสมัมนา

เกี่ยวกับการนเิทศ กำกับ ตดิตาม

ตรวจสอบการจดัการเรยีนการสอน 

          1 10 
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  จากคำสัมภาษณ์ของผู้เช่ียวชาญขา้งต้น สามารถสรุปแนวทางการพัฒนา 

ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนั

คุณภาพภายในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ด้านการนิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้

  1.1 ผู้บริหารแสดงออกถึงความพร้อมที่จะให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ  

และสนบัสนนุในการจดัการเรียนการสอนของครู 

   1.2 ผู้บริหารและครูผู้สอนควรวางแผนในการนิเทศร่วมกัน โดยใช้

กระบวนการสำคัญคอืการ PLC เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการนิเทศที่ชัดเจน 

   1.3 คณะนิเทศควรประกอบด้วยผู้บริหารและคร ูที่มีประสบการณ ์ 

มีการสื่อสารที่ด ีเป็นแบบอย่างทีด่ี และมีความน่าเช่ือถือ 

   1.4 ผู้บริหารและครูที่เปน็คณะนิเทศ มีการนิเทศ ตดิตาม ดูแล สง่เสริม  

และสนบัสนนุด้วยความเปน็กลัยาณมติร  

   1.5 มีการสรุปผลการนิเทศ นำผลการนิเทศมาวเิคราะหป์รับปรงุ  

และแจง้ผลการนิเทศเพื่อให้ผู้รับการนิเทศปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

   1.6 มกีารนำเทคโนโลยมีาใช้ในการนิเทศการจดัการเรียนการสอน 

   1.7 มีการจดัอบรมให้ความรู ้จดัสัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศ กำกับ 

ติดตามตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน 

  2. ด้านการพัฒนาผู้เรียน  

   คำสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนที่สง่ผลต่อผลสำเร็จในการดำเนนิการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

ดังนี ้

    “…มีการวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับผู้เรียนว่าจะพัฒนาผู้เรยีนไดด้้วย

วธิีการใด โดยเน้นผลลัพธ์ที่เกดิขึ้นกบัผู้เรียนเปน็หลัก…” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 19 ธันวาคม 2563) 

    “…ทกุฝ่ายต้องวางแผนร่วมกนัในการพัฒนาผู้เรียน มีแผนการ

ดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้เรยีนที่ชัดเจน และสร้างความตระหนกัให้ครทูุกคนร่วมกนั

พัฒนาผู้เรียน…” 

(เพลินพศิ ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 19 ธนัวาคม 2563) 
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    “…จดัอบรมให้ความรู้ผู้บริหารโรงเรียนในด้านวธิกีารพฒันาผู้เรียน

และ ผู้บรหิารโรงเรียนต้องกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ด้านการพัฒนาผู้เรียน...” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สมัภาษณ์, 19 ธันวาคม 2563) 

    “…ศกึษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนของเด็ก 

เพื่อสนองต่อความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล และประเมินผลตาม

พัฒนาการของผู้เรียน…” 

(วไิลวรรณ สิทธิ, สัมภาษณ์, 8 ธนัวาคม 2563) 

    “…ผู้บริหารโรงเรียนมุ่งเนน้การสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนมี

ความสามารถ ทกัษะ ตลอดจนคุณลักษณะท่ีจะช่วยใหบ้รรลุคณุภาพตามเป้าหมายของ

หลักสูตร…” 

(ณัฏฐ์ชญา วรีะชานนท์, สัมภาษณ์, 8 ธันวาคม 2563) 

    “…ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ให้ครู

ศึกษามาตรฐาน ตัวช้ีวัด ด้านผู้เรียนที่กำหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา (ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ รวม 2 ด้าน 

10 ตัวช้ีวัด) จากนั้นตั้งเป้าหมายผลสัมฤทธิด์้านผู้เรียนทัง้ 10 ตัวช้ีวัด มีการประเมินผล

สัมฤทธิด์้านผู้เรียนเม่ือสิน้ปกีารศึกษา และหาแนวทางพฒันาผู้เรียนให้ได้ผลสัมฤทธิต์าม 

ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง…” 

(อรวรรณ ีไชยปัญหา, สัมภาษณ์, 26 ธนัวาคม 2563) 

    “…ผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรยีน สง่เสริม

ให้ครูจดักจิกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ และทักษะตรงตามทีก่ำหนด…” 

(ธีระพงษ์ วรีะชานนท์, สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2564)  

    “…ผู้บริหารโรงเรียนมุ่งให้ครูจัดกิจกรรมที่มีผลต่อความก้าวหน้าของ

ผู้เรียน มุ่งเน้นที่พฤตกิรรมการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวกของครูในการเพิ่มพูนการ

เรียนรู้ของผู้เรียน…” 

(กนกวรรณ สาระโป, สัมภาษณ์, 14 ธนัวาคม 2563) 
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    “…ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้

เรียนรูจ้ากสิ่งใกล้ตัวผู้เรียนเพื่อให้เช่ือมโยงความรู้กบัการนำไปใช้ไดง้่าย เป็นการกระตุน้ให้

เกิดการอยากรู้อยากตอบคำถาม อยากศกึษาคน้คว้า…” 

(ญาณิกา อ้อมณฑา, สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2563) 

    “…ผู้บริหารและครูมีการวางแผนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไป

ในทิศทางเดียวกนั และสง่เสริมให้ครสูร้างความร่วมมือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการช่วย

เพิ่มพูนการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ปราชญ์ชาวบา้น ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น…” 

(ปิยะ เจียมไพเราะ, สัมภาษณ์, 14 ธนัวาคม 2563 
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ตาราง 53 การสงัเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเรจ็ในการดำเนินการ  

              ประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

 

ขอ้เสนอแนะ            ผู้เช่ียวชาญ 

แนวทางยกระดับ 

คนที่

1 

คนที่

2 

คนที่

3 

คนที่

4 

คนที่

5 

คนที่

6 

คนที่

7 

คนที่

8 

คนที ่

9 

คนที ่

10 

รวม ร้อยละ 

ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องวางแผน

ร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียน และมี

แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนา

ผู้เรียนที่ชัดเจน 

          7 70 

ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความตระหนกั

ให้ครูทกุคนร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 

          6 60 

นำมาตรฐาน ตัวช้ีวัด ด้านผู้เรียนที่

กำหนดในกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษามาใช้ใน

การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา

ผู้เรียน 

          1 10 
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ตาราง 53 (ต่อ) 

 

ขอ้เสนอแนะ            ผู้เช่ียวชาญ 

แนวทางยกระดับ 

คนที่

1 

คนที่

2 

คนที่

3 

คนที่

4 

คนที่

5 

คนที่

6 

คนที่

7 

คนที่

8 

คนที ่

9 

คนที ่

10 

รวม ร้อยละ 

มีการสร้างความร่วมมือกับบุคคลที่

เกี่ยวข้องในการช่วยเพ่ิมพูนการเรียนรู้

ของผู้เรียน 

          6 60 

ครูมพีฤตกิรรมการบริหารจัดการช้ัน

เรียนเชิงบวกและให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก

สิ่งใกล้ตัวเพื่อให้เช่ือมโยงความรู้ได ้

          4 40 

จัดอบรมให้ความรู้ผู้บริหารโรงเรียน 

ในด้านวธิกีารพัฒนาผู้เรียน 

          1 10 
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  จากคำสัมภาษณ์ของผู้เช่ียวชาญขา้งต้น สามารถสรุปแนวทางการพัฒนา

ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนั

คุณภาพภายในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ด้านการพัฒนาผู้เรียน ดังนี ้

   2.1 ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องวางแผนร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียน 

และมีแผนการดำเนนิงานโครงการพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจน  

   2.2 ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความตระหนกัให้ครูทุกคนร่วมกันพัฒนา

ผู้เรียน  

   2.3 นำมาตรฐาน ตัวช้ีวดั ด้านผู้เรียนทีก่ำหนดในกฎกระทรวงการ

ประกันคณุภาพภายในสถานศกึษามาใช้ในการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน 

(ตัวช้ีวัดด้านผู้เรียนประกอบด้วย ด้านผลสัมฤทธิท์างการเรียน และด้านคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ รวม 10 ตัวช้ีวัด) 

   2.4 มีการสร้างความร่วมมือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการช่วยเพ่ิมพูนการ

เรียนรู้ของผู้เรียน  

   2.5 ครูมพีฤติกรรมการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวกและให้ผู้เรียน

เรียนรูจ้ากสิ่งใกล้ตัวเพื่อให้เช่ือมโยงความรู้ได ้

   2.6 จัดอบรมให้ความรู้ผู้บริหารโรงเรียนในด้านวธิกีารพฒันาผู้เรียน 

  3. ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

   คำสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนที่สง่ผลต่อผลสำเร็จในการดำเนนิการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการบริหารหลกัสตูร

และการจัดการเรียนการสอน ดงันี้ 

    “…ผู้บริหารต้องมีความรู ้ความสามารถ และความเขา้ใจเกี่ยวกับ

หลักสูตร ทัง้หลกัสตูรแกนกลาง หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรสถานศกึษา สามารถ

อธิบาย ชีแ้จงและให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่ครูผู้สอนได้…” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 19 ธันวาคม 2563) 

    “…ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนต้องทบทวนศกึษาองค์ประกอบ

ต่าง ๆ ของหลักสูตร ผู้บรหิารเตรียมความพร้อมใหก้ับครูผู้สอนในด้านการจดัการเรียน

การสอน เช่น รูปแบบการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
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การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลย ีการทำวจิัยในช้ันเรียน  

มีการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีโครงการส่งเสริมการพัฒนา

ครูด้านการเรียนการสอน…” 

(เพลินพศิ  ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 19 ธันวาคม 2563) 

    “…จดัอบรมด้านการบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอน

ให้แก่ผู้บริหาร…” 

(ธวชัชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 19 ธันวาคม 2563) 

    “…ศกึษาจดุเน้นของหลกัสตูรและแนวทางการจัดการเรยีนการสอน 

กำหนดจุดหมายของโรงเรียนว่าจะจัดการเรียนการสอนแนวทางใด ตดิตามพฤติกรรม 

การสอนและบนัทึกการสอนของครูผู้สอน และมีการจัดกิจกรรม PLC เกี่ยวกับการบริหาร

หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนเปน็รายกลุ่มสาระ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ให้ครู

ทุกคนมสีว่นร่วมในการระดมความคดิ และแสดงความคดิเห็น…” 

(วไิลวรรณ สิทธิ, สัมภาษณ์, 8 ธนัวาคม 2563) 

    “…ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและ

วธิีการวัดผลและประเมินผลการเรียน สามารถวางแผนร่วมกันกับครูผู้สอน และให้

คำปรึกษาที่ชัดเจน ให้ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรงุการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง…” 

(ณัฏฐ์ชญา วรีะชานนท์, สัมภาษณ์, 8 ธันวาคม 2563) 

    “…ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องศกึษาหลักสูตรแกนกลาง มีการจัดทำ

หลักสูตรสถานศกึษาที่สอดคล้องกับบริบททอ้งถิ่นและสถานศกึษา ครูวิเคราะห์หลกัสตูร

และวางแผนการจดัการเรียนการสอน ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญและบรหิารช้ันเรียนเชิงบวก ประเมินผลการใช้หลกัสูตรและการพัฒนาหลกัสูตร 

และจัดให้ครแูลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อนำมาปรับปรงุการเรยีนการสอน…” 

(อรวรรณ ีไชยปัญหา, สัมภาษณ์, 26 ธนัวาคม 2563) 

    “…ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสรมิให้ครูใช้การวจิัยในช้ันเรียน 

เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการเรียนรู…้” 

(ธีระพงษ์ วรีะชานนท์, สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2564) 
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    “…มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษาใหส้อดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชน สังคม ประเทศ และโลก นำสิง่ต่าง ๆ มาบูรณาการจดัการเรียนการสอนได้…” 

(กนกวรรณ สาระโป, สัมภาษณ์, 14 ธนัวาคม 2563) 

    “…สง่เสริมให้ครทูำความเขา้ใจกับหลักสูตรแกนกลาง เพื่อนำมา 

ปรับใช้เป็นหลกัสูตรสถานศกึษา ให้สอดคล้องกัน…” 

(ญาณิกา อ้อมณฑา, สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2563) 

    “…จดัอบรมด้านการบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอน

ให้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอน…” 

(ปิยะ เจียมไพเราะ, สัมภาษณ์, 14 ธนัวาคม 2563) 
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ตาราง 54 การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเรจ็ในการดำเนินการ 

              ประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการบริหารหลกัสูตร 

              และการจดัการเรียนการสอน 
 

 

ขอ้เสนอแนะ            ผู้เช่ียวชาญ 

แนวทางยกระดับ 

คนที่

1 

คนที่

2 

คนที่

3 

คนที่

4 

คนที่

5 

คนที่

6 

คนที่

7 

คนที่

8 

คนที ่

9 

คนที ่

10 

รวม ร้อยละ 

ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนต้องมี

ความรู้ ความสามารถ และความ

เขา้ใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ 

ของหลกัสตูร 

          5 50 

ผู้บริหารโรงเรียนให้คำปรกึษาที่ชัดเจน 

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการสอน

ของครูอย่างต่อเนื่อง 

          6 60 

ผู้บริหารโรงเรียนเตรยีมความพร้อม

ให้กับครูผู้สอนในด้านการจดัการเรียน

การสอน 

          5 50 
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ตาราง 54 (ต่อ) 

 

ขอ้เสนอแนะ            ผู้เช่ียวชาญ 

แนวทางยกระดับ 

คนที่

1 

คนที่

2 

คนที่

3 

คนที่

4 

คนที่

5 

คนที่

6 

คนที่

7 

คนที่

8 

คนที ่

9 

คนที ่

10 

รวม ร้อยละ 

ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

และบริหารช้ันเรียนเชิงบวก 

          3 30 

ส่งเสริมให้ครูใช้การวจิยัในช้ันเรียน

เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการเรียนรู ้

          2 20 

การจดักิจกรรม PLC เกีย่วกับการ

บริหารหลักสูตรและการจดัการเรียน

การสอน 

          2 20 

จัดอบรม สัมมนา ส่งเสริมการพัฒนา

ครูด้านการเรียนการสอน 

          2 20 
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  จากคำสัมภาษณ์ของผู้เช่ียวชาญขา้งต้น สามารถสรุปแนวทางการพัฒนา

ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนั

คุณภาพภายในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ด้านการบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้ 

   3.1 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนต้องมีความรู้ ความสามารถ  

และความเขา้ใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลกัสตูร ทัง้หลกัสูตรแกนกลาง  

หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรสถานศกึษา  

   3.2 ผู้บริหารโรงเรียนให้คำปรึกษาที่ชัดเจน ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรงุ

การสอนของครูอย่างต่อเนื่อง 

   3.3 ผู้บรหิารโรงเรียนเตรียมความพร้อมใหก้ับครูผู้สอนในด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

   3.4 ส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

และบริหารช้ันเรียนเชิงบวก  

   3.5 ส่งเสริมให้ครูใช้การวจิัยในช้ันเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู ้

   3.6 มีการจัดกิจกรรม PLC เกี่ยวกับการบรหิารหลกัสูตรและการจดัการ

เรียนการสอน ให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการระดมความคดิ และแสดงความคดิเหน็ 

   3.7 จัดอบรม สัมมนา สง่เสริมการพัฒนาครูด้านการเรยีนการสอน 

เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลกัสูตรและการสอน มีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถนำไปใช้ได ้

  4. ด้านการสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   คำสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนที่สง่ผลต่อผลสำเร็จในการดำเนนิการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการสร้างบรรยากาศ

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดงันี ้

    “…ผู้บริหารสามารถให้คำแนะนำ คำปรกึษาเกี่ยวกับบรรยากาศทีด่ี  

ที่เหมาะสม ให้เกิดผลสำเร็จด้านผู้เรียน คอื ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนทีด่ีได้ …” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 19 ธันวาคม 2563) 

    “…สง่เสริมให้มีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูข้องผู้เรียน 

ทั้งบรรยากาศทางกายภาพและทางจติวิทยา บรรยากาศทางกายภาพ คอื ห้องเรียน
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สวยงาม มีปา้ยนิเทศ และมีศูนยก์ารเรียนรูต้่าง ๆ บรรยากาศทางจิตวทิยา คอื บุคลิกภาพ

ของครู พฤตกิรรมการสอนของคร ูปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียน เป็นต้น มีการส่งเสริมให้ผู้เรยีน

ประสบความสำเรจ็ จะเอ้ือต่อการเรยีนรู้ทีด่ีข้ึน และมีการส่งเสริมประชาธิปไตย 

ในโรงเรียน…” 

(เพลินพศิ ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 19 ธนัวาคม 2563) 

    “…นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้

ของผู้เรียน และมีโครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ในสถานศกึษา…” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 19 ธันวาคม 2563) 

    “…ศกึษาบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เนน้การมีส่วนร่วม

ของทุก ๆ ฝ่าย มกีารจดักิจกรรม PLC ในการสร้างบรรยากาศที่ดรีะหว่างผู้เรียนกับครู…” 

(วไิลวรรณ สิทธิ, สัมภาษณ์, 8 ธนัวาคม 2563) 

    “…ใช้ผล SAR ที่เป็นการรายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน 

มากำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียน สร้างบรรยากาศให้โรงเรียนเกดิการเรียนรู้ 

ได้ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน และมีความปลอดภัย…” 

(ณัฏฐ์ชญา วรีะชานนท์, สัมภาษณ์, 8 ธันวาคม 2563) 

    “…จดัสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน เช่น การจดัหา

สื่อ เทคโนโลย ีเพื่อใช้ในการบรหิารและใช้ในการจัดการเรียนการสอน จดัแหล่งเรียนรู้ 

ทั้งในและนอกสถานศกึษา จดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  

และพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นครแูละบุคลากรมืออาชีพ….” 

(อรวรรณ ี ไชยปัญหา, สัมภาษณ์, 26 ธันวาคม 2563) 

    “…ผู้บริหารโรงเรียนต้องพัฒนา ปรับปรุงบรรยากาศ สภาพแวดล้อม

ในโรงเรียนให้น่าด ูน่าอยู่ น่าเรียน…” 

(ธีระพงษ์  วรีะชานนท์, สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2564) 

    “…สง่เสริมให้ผู้บรหิารศกึษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการโรงเรียน เช่น โรงเรียนที่ไดร้ับรางวลัทรงคณุค่า สพฐ. โรงเรยีน 
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พระราชทาน กจ็ะเป็นการสร้างแนวคิดในการจดับรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ

โรงเรียนตนเอง…” 

(กนกวรรณ สาระโป, สัมภาษณ์, 14 ธนัวาคม 2563) 

    “…ผู้บริหารต้องรับฟังความคดิเห็นของครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง  

มาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้เปน็โรงเรียนที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดี …” 

(ญาณิกา อ้อมณฑา, สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2563) 

    “…ผู้บริหารมีการส่งเสริมบรรยากาศทางการเรียนรู้ที่ดีในเชิงวิชาการ 

ทั้งการจัดป้ายนิเทศในช้ันเรียน การตดิคติธรรมสอนใจไวต้ามต้นไมใ้นโรงเรียน การจัด

กิจกรรมวชิาการต่าง ๆ เปน็ประจำทกุวัน เช่น ภาษาอังกฤษวนัละคำ…” 

(ปิยะ เจียมไพเราะ, สัมภาษณ์, 14 ธนัวาคม 2563) 
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ตาราง 55 การสงัเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเรจ็ในการดำเนินการ 

              ประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการสร้างบรรยากาศ 

              ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

 

ขอ้เสนอแนะ            ผู้เช่ียวชาญ 

แนวทางยกระดับ 

คนที่

1 

คนที่

2 

คนที่

3 

คนที่

4 

คนที่

5 

คนที่

6 

คนที่

7 

คนที่

8 

คนที ่

9 

คนที ่

10 

รวม ร้อยละ 

ผู้บริหารสามารถให้คำแนะนำ 

คำปรึกษาเกีย่วกับบรรยากาศ 

ที่เหมาะสม ให้เกิดผลสำเร็จ 

ด้านผู้เรียนได ้

          3 30 

ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ 

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

          6 60 

มีการจัดกิจกรรม PLC ในการสร้าง

บรรยากาศที่ด ี

          2 20 

ใช้ผล SAR ของโรงเรียนสร้าง

บรรยากาศให้โรงเรียนเกดิการเรียนรู้ 

          2 20 
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ตาราง 55 (ต่อ) 
 

 

ขอ้เสนอแนะ            ผู้เช่ียวชาญ 

แนวทางยกระดับ 

คนที่

1 

คนที่

2 

คนที่

3 

คนที่

4 

คนที่

5 

คนที่

6 

คนที่

7 

คนที่

8 

คนที ่

9 

คนที ่

10 

รวม ร้อยละ 

ส่งเสริมให้ผู้บรหิารศกึษาดูงานใน

โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการ

บริหารจดัการโรงเรียน 

          1 10 

ผู้บริหารรับฟงัความคดิเหน็ของผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง มาปรับปรุงและพัฒนา

โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีบรรยากาศ

แห่งการเรียนรู้ทีด่ ี

          2 20 

จัดให้มีแหลง่เรียนรู้ในสถานศกึษา 

และเรียนรู้นอกสถานศกึษา 

          1 10 

มีการนิเทศ ตดิตาม การจดั

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้

ของผู้เรียน 

          2 20 
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  จากคำสัมภาษณ์ของผู้เช่ียวชาญขา้งต้น สามารถสรุปแนวทางการพัฒนา

ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนั

คุณภาพภายในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี ้  

   4.1 ผู้บริหารสามารถให้คำแนะนำ คำปรกึษาเกี่ยวกับบรรยากาศ 

ที่เหมาะสม ให้เกิดผลสำเร็จด้านผู้เรียนได ้

   4.2 ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ทั้งบรรยากาศทางกายภาพและทางจติวทิยา  

   4.3 มีการจัดกิจกรรม PLC ในการสร้างบรรยากาศทีด่ีระหว่างผู้เรียน 

กับคร ู

   4.4 ใช้ผล SAR ที่เป็นการรายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน  

มากำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียน สร้างบรรยากาศให้โรงเรียนเกดิการเรียนรู้ 

ได้ตลอดเวลา 

   4.5 ส่งเสริมให้ผู้บริหารศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการ

บริหารจดัการโรงเรียน เพื่อสร้างแนวคดิในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ

โรงเรียนตนเอง  

   4.6 ผู้บริหารรับฟงัความคดิเหน็ของคร ูผู้เรียน และผู้ปกครอง  

มาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้เปน็โรงเรียนที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดี 

   4.7 จัดให้มีแหลง่เรียนรู้ในสถานศกึษา และเรียนรู้นอกสถานศกึษา 

   4.8 มีการนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ การจดับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 
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บทที่ 5 

 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวจิัยเรื่อง ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จ

ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สงักดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 สรุปผลตามลำดับ ดังนี ้

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย  

  2. สมมติฐานของการวจิัย  

  3. วธิีดำเนินการวจิัย  

  4. สรุปผลการวจิยั  

  5. อภิปรายผล 

  6. ข้อเสนอแนะ  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวจิัยครั้งนี ้ผู้วิจัยไดก้ำหนดความมุ่งหมายของการวจิัย ดงันี้ 

  1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน

และครูผู้สอน 

  2. เพื่อศึกษาผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของ

ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  

  3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนและ

ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน 

และครูผู้สอน 

 



234 

  4. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียนและ

ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน 

และครูผู้สอน ที่ปฏิบตัิหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกนั  

  5. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนและ

ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน 

และครูผู้สอน ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกัน  

  6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนกบัผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียนของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน 

  7. เพื่อหาอำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรยีน 

ที่ส่งผลต่อผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

  8. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

สมมติฐานของการวิจัย 

 ในการวจิัยครั้งนีผู้้วิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวจิัย ไวด้งันี้ 

  1. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน 

และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก 

  2. ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก 

  3. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนและผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
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ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

แตกต่างกนั 

  4. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนและผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน แตกต่างกัน 

  5. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนและผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกนั แตกต่างกนั 

  6. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนกับผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

มีความสัมพันธ์กันในทางบวก 

  7. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจ

พยากรณ์ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวจิัยครั้งนีไ้ด้ดำเนินการ ดังนี ้

  1. ประชากร 

   ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ในปกีารศกึษา 

2562 จำนวนทัง้สิน้ 2,222 คน จาก 185 โรงเรียน (สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2, 2562) แบ่งเปน็ ผู้บรหิารโรงเรียน จำนวน 185 คน  

และครูผู้สอน จำนวน 2,037 คน  
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  2. กลุ่มตวัอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิัยครั้งนี ้ไดแ้ก ่ผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ประจำปกีารศึกษา 2562  

ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธสีุ่มจากตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie 

and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 43) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 327 คน 

แต่ในการวจิัยครั้งนี ้กำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 348 คนจาก 93 โรงเรียน โดยในโรงเรียน

แต่ละขนาดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี ้ 

    2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก เลือกผู้บรหิารโรงเรียนจำนวน 1 คน  

และครูผู้สอนจำนวน 2 คน 

    2.2 โรงเรียนขนาดกลาง เลือกผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 1 คน  

และครูผู้สอนจำนวน 3 คน  

    2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ เลือกผู้บรหิารโรงเรยีนจำนวน  

1 คน และครูผู้สอนจำนวน 4 คน 

   การสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวจิัยครั้งนีใ้ช้วิธสีุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi – 

Stage Random Sampling) 
 

  3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

   การวจิัยเรื่อง ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวจิัย 

โดยมีข้ันตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้  

    1. ลักษณะของเครื่องมือ  

     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั้งนีเ้ป็นแบบสอบถาม 

แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้

      ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสำรวจ

รายการ (Check list) โดยการสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของ

โรงเรียน และประสบการณ์ทำงาน  

      ตอนที่ 2 เปน็คำถามเกีย่วกับความคดิเห็นต่อภาวะผู้นำทาง

วชิาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม 

เขต 2 แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
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      ตอนที่ 3 เปน็คำถามเกี่ยวกับความคดิเห็นต่อระดับผลสำเร็จ 

ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สงักดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

     ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยนำขอ้มูลที่ได้มาวเิคราะห์ 

หาค่าอำนาจการจำแนก (Discrimination) และค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของสอบถาม 

ผู้วิจัยได้ดำเนนิการวเิคราะห์หาค่าอำนาจการจำแนกรายข้อโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพยีร์

สัน (Pearson product-moment correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-

Total Correlation) และวเิคราะห์หาค่าความเช่ือม่ันโดยวธิีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Coefficient of alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ผลการทดลองใช้เครื่องมือได้ค่าคุณภาพ

เครื่องมือ ดงันี ้

      แบบสอบถามภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน  

มีค่าอำนาจจำแนกอยูร่ะหว่าง .333 - .930 มีค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .980 

      แบบสอบถามผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .457 - .939 มีค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับ

เท่ากับ .985 

  4. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

   ผู้วิจัยได้ดำเนนิการวเิคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมขอ้มูล มีลำดับดังนี้  

    1. นำขอ้มูลที่ลงรหสัแล้วกรอกลงแบบฟอร์มในคอมพวิเตอร์  

    2. วเิคราะห์ข้อมูลหาค่าสถติิต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์

สำเร็จรปู ทั้งนีไ้ด้วิเคราะห์ตามสมมตฐิานการวจิัย 

    3. วิเคราะหส์ถติิโดย ใช้สถติิค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย 

(X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) วเิคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดียว (One-Way ANOVA) วเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวชิาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียนกบัผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน  

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ใช้การหาค่าอย่างง่าย 

(Pearson’s Product Moment Correlation) และวเิคราะหอ์ำนาจพยากรณ ์โดยใช้สถติิการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแตล่ะขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression analysis)  
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  5. สถิตท่ีิใช้ในการวิจัย 

   ในการวเิคราะห์ข้อมูลการศึกษาวจิัยในครั้งนี ้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้

สถิต ิดงันี้  

    5.1 สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก ่ 

     5.1.1 ร้อยละ (Percentage)  

     5.1.2 ค่าเฉลี่ย (X ) 

     5.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

    5.2 สถติิที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือวจิัย  

     5.2.1 การวเิคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม  

โดยใช้สหสัมพันธร์ะหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม (Item Total Correlation)  

     5.2.2 การวเิคราะห์หาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม  

โดยใช้สูตร สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ Alpha-Coefficient)  

    5.3 สถติิที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน  

     5.3.1 การทดสอบสมมุติฐานขอ้ที ่1 และ 2 สถิตทิี่ใช้ คอื ค่าเฉลี่ย  

(X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

     5.3.2 การทดสอบสมมุตฐิานขอ้ที่ 3 สถติิที่ใช้คือ การทดสอบ  

t-test ชนิด Independent samples 

     5.3.3 การทดสอบสมมุตฐิานขอ้ที่ 4 และ 5 สถติิที่ใช้คือ การ

ทดสอบ F (F-test) แบบวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA)  

     5.3.4 การทดสอบสมมุติฐานขอ้ที ่6 สถิตทิี่ใช้คือ การหาค่า

สหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation) 

     5.3.5 การทดสอบสมมุตฐิานขอ้ที่ 7 สถติิที่ใช้คือ การวเิคราะห์

การถดถอยพหุคูณแต่ละขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

สรุปผลการวจิัย 

 สรุปผลการวจิัยเรื่องภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียนที่สง่ผลต่อ

ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สรุปผลได้ ดังนี ้
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  1. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียนและ

ครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพจิารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สดุ 

2 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื  

ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการพัฒนาครู ด้านการบริหาร

หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน ด้านการกำหนดวสิัยทัศน ์เป้าหมาย และพันธกิจ 

ด้านการพัฒนาผู้เรียน และด้านการนิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการเรียน

การสอน 

  2. ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพจิารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ

มากที่สุด 3 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ด้านการจดัทำรายงานผล

การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา ด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้

มีคุณภาพ และด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และอยู่ในระดับมาก  

4 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ด้านการจดัทำแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของสถานศกึษา ด้านการติดตามผลการดำเนนิการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี

คุณภาพ ด้านการดำเนนิการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  

และด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  

  3. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน และผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า 

   3.1 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหนง่ โดยรวมและรายด้าน ทกุด้านแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 โดยผู้บริหารมีความคดิเห็นมากกว่าครูผู้สอน 

   3.2 ผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สงักดั

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหนง่ โดยรวมและรายด้าน  
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ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 โดยผู้บรหิารมคีวามคดิเหน็

มากกว่าครูผู้สอน 

  4. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนและผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน 

   4.1 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน  

และครูผู้สอน จำแนกตามการปฏิบตัิหน้าที่ในโรงเรียนทีมี่ขนาดต่างกัน โดยรวม 

และรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

   4.2 ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกดั

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามการปฏิบตัิหน้าทีใ่นโรงเรียนที่มีขนาดต่างกนั  

โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

  5. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน และผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกนั 

   5.1 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกัน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

   5.2 ผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน สังกดัสำนกังาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน 

และครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกัน โดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกนั 

  6. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนกับผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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   สรุปภาพรวมความสัมพันธร์ะหว่างภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนโดยรวม (Xt) กับผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน

โดยรวม (Yt) มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก อย่างมีนยัสำคญัทางสติทีร่ะดับ .01  

โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (r = 0.871)  

   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน

โดยรวมและรายด้านทกุด้าน มีความสัมพันธก์ันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

.01 โดยมีความสัมพันธก์ันในระดับสูง (r = 0.741 – 0.942) 

   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียนกับ

ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน มีความสัมพันธก์ันทางบวก 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 โดยมีความสัมพนัธ์กันในระดับปานกลาง (r = 0.585 

– 0.871) 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายใน

โดยรวมและรายด้านทกุด้าน มีความสัมพันธก์ันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

.01 โดยมีความสัมพันธก์ันในระดับสูง (r = 0.709 – 0.938) 

  7. ตัวแปรภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน สงักัดสำนกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ที่นำมาวเิคราะห์จำนวน 6 ด้าน พบว่ามี  

4 ด้าน ทีส่ามารถพยากรณ์ผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน 

โดยรวม (Yt) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ไดแ้ก่ ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน (X6) ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) ด้านการบริหาร

หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน (X2) และด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน (X5) 

   ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดีทีสุ่ด คอื ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์

เท่ากับ 0.396 รองลงมาไดแ้ก่ ด้านการพัฒนาผู้เรียน มีค่าสัมประสิทธิถ์ดถอยของการ

พยากรณ์เท่ากับ 0.217 และด้านการบรหิารหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีค่า

สัมประสิทธิถ์ดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.174 ส่วนด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน มีค่าสัมประสิทธิถ์ดถอยของการพยากรณต์่ำสุดเท่ากับ 0.160  

ซ่ึงตัวแปรภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียนทัง้ 4 ด้านนีส้ามารถร่วมกันพยากรณ์

ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน ไดร้้อยละ 77.50 มีค่าความ
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คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากบั ±.21886 ซ่ึงสามารถเขยีนสมการ

พยากรณ์ได้ ดังนี ้

    สมการการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนดิบ  

     Y’ = .715 + .339X6 + .192X3 + .171X2 + .144X5 

    สมการการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  

     Z’ = .396Z6 + .217Z3 + .174Z2 + .160Z5 

  8. แนวทางพัฒนาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน ที่สง่ผลต่อ 

ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จำนวน 4 ด้าน จากทั้งหมด 6 ด้าน คอื ด้านการ

นิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

ด้านการบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน ที่มีอำนาจพยากรณ์ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพ

ภายในโรงเรียน สรุปจากคำสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ดังนี ้

   1. ด้านการนิเทศ กำกบั ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียน

การสอน  

    แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่

ส่งผลต่อผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สงักดัสำนกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการนเิทศ กำกับ ติดตาม  

และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน ดังนี้ 

     1.1 ผู้บริหารแสดงออกถึงความพร้อมที่จะให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ 

และสนบัสนนุในการจดัการเรียนการสอนของครู 

     1.2 ผู้บริหารและครูผู้สอนควรวางแผนในการนิเทศร่วมกัน  

โดยใช้กระบวนการสำคัญคอืการ PLC เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการนิเทศที่ชัดเจน 

     1.3 คณะนิเทศควรประกอบด้วยผู้บริหารและคร ูที่มีประสบการณ ์

มีการสื่อสารที่ด ีเป็นแบบอย่างทีด่ี และมีความน่าเช่ือถือ 

     1.4 ผู้บริหารและครูที่เปน็คณะนิเทศ มีการนิเทศ ตดิตาม ดูแล 

ส่งเสริม และสนบัสนนุด้วยความเปน็กลัยาณมติร  

     1.5 มีการสรุปผลการนิเทศ นำผลการนิเทศมาวเิคราะหป์รับปรงุ 

และแจง้ผลการนิเทศเพื่อให้ผู้รับการนิเทศปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 
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     1.6 มีการนำเทคโนโลยมีาใช้ในการนิเทศการจดัการเรียนการสอน 

     1.7 มีการจดัอบรมให้ความรู ้จดัสัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศ กำกับ 

ติดตามตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน 

   2. ด้านการพัฒนาผู้เรียน  

    แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ที่ส่งผลต่อผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการพฒันาผู้เรียน ดังนี้ 

     2.1 ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องวางแผนร่วมกันในการพัฒนา

ผู้เรียน และมีแผนการดำเนนิงานโครงการพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจน  

     2.2 ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความตระหนกัให้ครูทุกคนร่วมกัน

พัฒนาผู้เรียน  

     2.3 นำมาตรฐานตัวช้ีวัดด้านผู้เรียนที่กำหนดในกฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาใช้ในการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน 

(ตัวช้ีวัดด้านผู้เรียนประกอบด้วย ด้านผลสัมฤทธิท์างการเรียน และด้านคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ รวม 10 ตัวช้ีวัด) 

     2.4 มีการสร้างความร่วมมือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการช่วย

เพิ่มพูนการเรียนรู้ของผู้เรียน  

     2.5 ครูมพีฤติกรรมการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 

และให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสิง่ใกล้ตัวเพื่อให้เช่ือมโยงความรู้ได ้

     2.6 จัดอบรมให้ความรู้ผู้บริหารโรงเรียนในด้านวธิกีารพฒันา

ผู้เรียน 

   3. ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

    แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ที่ส่งผลต่อผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการบริหารหลักสูตรและการจดัการ

เรียนการสอน ดงันี ้ 

     3.1 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนต้องมีความรู้ ความสามารถ 

และความเขา้ใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลกัสตูร ทัง้หลกัสูตรแกนกลาง  

หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรสถานศกึษา  
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     3.2 ผู้บริหารโรงเรียนให้คำปรึกษาที่ชัดเจน ให้ข้อเสนอแนะ 

เพื่อปรับปรงุการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง 

     3.3 ผู้บรหิารโรงเรียนเตรียมความพร้อมใหก้ับครูผู้สอน 

ในด้านการจดัการเรียนการสอน 

     3.4 ส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญและบริหารช้ันเรียนเชิงบวก  

     3.5 ส่งเสริมให้ครูใช้การวจิัยในช้ันเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู ้

     3.6 มีการจัดกิจกรรม PLC เกี่ยวกับการบรหิารหลกัสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน ให้ครูทกุคนมสี่วนร่วมในการระดมความคดิ และแสดงความคดิเห็น 

     3.7 จัดอบรม สัมมนา สง่เสริมการพัฒนาครูด้านการเรยีนการ

สอน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน มีความรู้ ความเขา้ใจ  

สามารถนำไปใช้ได ้

   4.ด้านการสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ที่ส่งผลต่อผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ของผู้เรียน ดังนี ้ 

     4.1 ผู้บริหารสามารถให้คำแนะนำ คำปรกึษาเกี่ยวกับบรรยากาศ 

ที่เหมาะสม ให้เกิดผลสำเร็จด้านผู้เรียนได ้

     4.2 ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน ทัง้บรรยากาศทางกายภาพและทางจติวทิยา  

     4.3 มีการจัดกิจกรรม PLC ในการสร้างบรรยากาศทีด่ีระหว่าง

ผู้เรียนกับคร ู

     4.4 ใช้ผล SAR ที่เป็นการรายงานผลการประเมินตนเองของ

โรงเรียนมากำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียน สร้างบรรยากาศให้โรงเรียนเกดิการ

เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
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     4.5 ส่งเสริมให้ผู้บริหารศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ

ในการบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อสร้างแนวคิดในการจดับรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม

กับโรงเรียนตนเอง  

     4.6 ผู้บริหารรับฟงัความคดิเหน็ของคร ูผู้เรียน และผู้ปกครอง  

มาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้เปน็โรงเรียนที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดี 

     4.7 จัดให้มีแหลง่เรียนรู้ในสถานศกึษา และเรียนรู้ 

นอกสถานศึกษา 

     4.8 มีการนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ การจดับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ในการวจิัยเรื่อง ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่สง่ผลต่อ

ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยขอนำเสนอ 

การอภิปรายผลในประเดน็สำคัญ ดังนี ้

  1. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน 

และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ั้งไว ้เม่ือพจิารณา 

รายด้าน พบว่า อยูใ่นระดับมากทีสุ่ด 2 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ด้านการพัฒนาครู ด้านการบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการกำหนด

วสิัยทัศน ์เป้าหมาย และพันธกิจ ด้านการพัฒนาผู้เรียน และด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียน

ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเต็มตามศกัยภาพของตนเอง ให้ความสำคัญกับงาน

วชิาการ รวมถงึมีการสร้างสิ่งแวดล้อม บรรยากาศ และวัฒนธรรมของโรงเรียนทีส่่งเสริม

การเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดแีละมีการกระตุน้ให้ครดูำรงไวซ่ึ้งคณุธรรม 

จริยธรรมและการปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีวิสัยทัศน์ในการกระตุ้นให้คร ู

จัดกจิกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวจิัยของ กิตติพงษ ์ศิริเมือง (2558, บทคดัย่อ) ที่ไดท้ำการวจิัยเรื่อง ความสัมพันธ์
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ระหว่างภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนนิการนิเทศภายในของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ผลการวจิัยพบว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

และงานวจิัยของ ผกากรอง ศรปีระไหม (2558, บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวจิัยเรื่อง การศกึษา

ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 3 ผลการวจิัยพบว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

  2. ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ 

เม่ือพจิารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และอยู่ในระดบัมาก 4 ด้าน 

เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ด้านการพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ  

ด้านการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ด้านการจดัทำแผนพัฒนาการจดั

การศกึษาของสถานศกึษา ด้านการติดตามผลการดำเนนิการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี

คุณภาพ ด้านการดำเนนิการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และด้าน

การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้งนีอ้าจเปน็เพราะว่า 

การดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในต้องดำเนนิการอยา่งต่อเนื่อง และโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ส่วนใหญ่ ได้มีการเตรียมตวั 

เพื่อรองรับการประเมินภายนอก รอบที่ 4 ดังนั้นครูและผู้บริหารส่วนใหญ่จงึต้องตระหนัก

ถึงความสำคัญของการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายใน เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนนิงานที่ชัดเจน การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาซ่ึงเปน็รายงานประจำปใีนการประกนัคุณภาพภายใน 

ซ่ึงทุกโรงเรียนต้องจัดทำรายงานตามสภาพความเป็นจรงิ เนือ้หาสาระถกูต้อง ครบถ้วน 

และจัดทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกป ีโดยมีการนำประโยชน์จากรายงานผลการประเมิน

ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ไปใช้เพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้รับบริการ  

และผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนนิงานพัฒนาคุณภาพการศกึษา ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิัยของ  

นวลลออ มีวิชา (2558, บทคัดย่อ) ทีไ่ด้ทำการวจิัยเรื่อง สภาพ ปัญหา และผลสำเร็จ 
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การดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษามุกดาหาร ผลการวจิัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ ครูผู้สอน  

และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน มีความคดิเห็นต่อสภาพการดำเนินการ

ประกันคณุภาพภายในของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัญหาการดำเนินการ

ประกันคณุภาพภายในของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและมีความคดิเห็น

ต่อผลสำเรจ็การดำเนินการประกันคณุภาพภายในของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก และงานวจิัยของ ววิัฒน์ น้อยพิทกัษ์ (2563, บทคดัย่อ) ที่ไดท้ำการวจิยั

เรื่อง การดำเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา สงักดัสำนกังานส่งเสริม

การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวดัสกลนคร ผลการวจิยัพบว่า  

สภาพการดำเนนิงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

  3. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน และผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า 

   3.1 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหนง่ โดยรวมและรายด้าน ทกุด้านแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยผู้บริหาร 

มีความคดิเห็นมากกว่าครูผู้สอน ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มองว่า

ตนเองเปน็ผู้มีความสามารถในการบริหารจดัการ สามารถโน้มน้าวจิตใจ จงูใจ หรือช้ีนำให้

ครูและบุคลากรทกุคนในโรงเรียนไดเ้ขา้ใจและตระหนักในจุดมุ่งหมายของการจัดการศกึษา 

บริหารจดัการ สง่เสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาหารือและดูแลให้ 

ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นแกนหลกัในทุกขัน้ตอนของการดำเนินการพัฒนาองคก์ร 

เพื่อให้งานวชิาการซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและ

คุณภาพของผู้เรียนไดบ้รรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไวอ้ย่างมีคุณภาพ 

ส่วนครูผู้สอนอาจมองว่าผู้บริหารแสดงออกถงึลกัษณะดังกล่าวไม่ชัดเจน ทำให้ครูผู้สอน

มองพฤตกิรรมดังกล่าวไม่ออก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิยัของสิรกิร พลายงาม (2557, 

บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวจิยัเรื่อง ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 2 ผลการวจิยัพบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะ 
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ผู้นำทางวชิาการโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 32  

จำแนกตามสถานภาพตำแหนง่ พบว่าโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่.01  

โดยผู้บริหารมคีวามคดิเห็นมากกว่าครูผู้สอน และเม่ือพจิารณารายองค์ประกอบ พบว่า 

ทุกองค์ประกอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ .01 โดยผู้บรหิารมคีวาม

คดิเห็นมากกว่าครูผู้สอน และงานวจิัยของ ฉัตรชัย จันทา (2563, บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการ

วจิัยเรื่อง การศึกษาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดั

นครพนม ผลการวจิัยพบว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ในจังหวัดนครพนมตามความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตาม

สถานภาพ โดยรวม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .01 โดยผู้บริหาร

มีความคดิเห็นมากกว่าครูผู้สอนเช่นกนั  

  3.2 ผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สงักดั

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมและรายด้าน  

ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมตฐิาน 

ที่ตั้งไว ้โดยผู้บรหิารมคีวามคดิเหน็มากกว่าครูผู้สอน ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร 

โรงเรียนส่วนใหญ่มองว่าโรงเรยีนของตนได้ทำการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา การจดัทำแผนพัฒนาการจดัการศกึษาของสถานศึกษา การดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษา การตดิตามผลการดำเนนิการเพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มี

คุณภาพ การจดัทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ ส่วนครูผู้สอนอาจมองว่าผู้บริหารแสดงออกถงึ

ลักษณะดังกล่าวไม่ชัดเจน ทำให้ครูผู้สอนมองพฤติกรรมดังกล่าวไม่ออก ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวจิัยของ กรวัฒน์ ตนัเจริญ (2555, บทคดัย่อ) ที่ไดท้ำการวจิัยเรื่อง แนวทางการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวจิัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จำแนก

ตามตำแหนง่หน้าที ่พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .05 และเม่ือ

พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการแตง่ตั้งกรรมการทีร่ับผิดชอบ ด้านการวางแผนการ
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ปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบประเมินผล และการจดัการทำรายงานประเมินตนเอง 

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

  4. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนและผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน 

   4.1 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียนและ

ครูผู้สอน จำแนกตามการปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกนั โดยรวมและรายด้าน  

ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร

โรงเรียนส่วนใหญ่ในสงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

ไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรยีนขนาดใด ก็มีการบรหิารงานในรูปแบบที่ใกล้เคียงกนั  

โดยมีภาวะผู้นำทางวชิาการ และมีความตระหนักในหน้าที่ ปฏบิัติตามนโยบาย บรหิาร

จัดการโรงเรียนตามแนวทางการจดัการการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

และสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา จงึมีความคดิเหน็ต่อภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียน ไม่แตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิัยของ ฉตัรชัย จนัทา (2563, บทคดัย่อ)  

ที่ได้ทำการวจิัยเรื่อง การศกึษาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ในจังหวัดนครพนม ผลการวจิัยพบว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษา 

ขัน้พื้นฐานในจงัหวัดนครพนม จำแนกตามที่ปฏิบัติงานอยู่ในขนาดของโรงเรียนต่างกนั 

โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกับงานวจิัยของ ผกากรอง ศรีประไหม 

(2558, บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวจิัยเรื่อง การศกึษาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 3 ผลการวจิัย

พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษาจำแนกตามที่

ปฏิบัติงานอยู่ในขนาดของโรงเรียนต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัเม่ือพจิารณาแต่ละ

องค์ประกอบหลกั พบว่า การเปน็ผู้นำที่มีประสิทธภิาพ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถติิที่ระดบั .01 ส่วนด้านอืน่ ๆ ไม่แตกต่างกนั 

   4.2 ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกดั

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามการปฏิบตัิหน้าทีใ่นโรงเรียนที่มีขนาดต่างกนั โดยรวม
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และรายด้าน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ได้มีนโยบายข้อหนึ่งคอื 

“โรงเรียนไฉไล ประกันคุณภาพภายในเขม้แขง็” ซ่ึงเป็นการสร้างความตระหนกัให้ผู้บรหิาร

โรงเรียนและครูผู้สอนเห็นความสำคัญของการดำเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน

ให้มีคุณภาพ และมีความคดิเห็นตรงกันว่า การกำหนดมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา การจดัทำแผนพัฒนาการจดัการศกึษาของสถานศึกษา การดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษา การตดิตามผลการดำเนนิการเพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มี

คุณภาพ การจดัทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

และการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เปน็สิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยขับเคลื่อนการประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรยีนที่ตั้งไว ้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน

ขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ หรือใหญ่พเิศษ ย่อมต้องอาศัยการดำเนินการเหล่านี ้เพื่อให้เกิด

คุณภาพกับผู้เรียนสูงสุด จึงมีความคดิเห็นต่อผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพ

ภายใน ไม่แตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิัยของ ศิริรตัน์ โนจิตร (2560, บทคัดย่อ)  

ที่ได้ทำการวจิัยเรื่อง ปัจจัยการดำเนนิงานทีส่่งผลต่อประสิทธผิลการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศึกษา เขต 22 ผลการวจิัยพบว่า ปัจจัยการดำเนนิงานประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษาจำแนกตามขนาดของโรงเรียนต่างกันโดยรวมไม่แตกต่างกัน  

และงานวจิัยของ นวลลออ มีวิชา (2558, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจิัยเรื่องสภาพ ปัญหา  

และผลสำเรจ็การดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ผลการวจิัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ 

ครูผู้สอน และประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานที่อยู่ในโรงเรียนที่มี 

ขนาดต่างกัน มีความคดิเห็นต่อสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  

โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั 

  5. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน และผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกนั 
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   5.1 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกัน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียนแสดง

พฤตกิรรมต่าง ๆ ที่บง่บอกถึงการมีภาวะผู้นำทางวชิาการที่ชัดเจน จนทำให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นลักษณะการมีภาวะผู้นำทางวชิาการที่ชัดเจน ไม่ว่าจะมีประสบการณ์

ในการทำงานมากน้อยเพียงใด ผู้บริหารโรงเรียนและครผูู้สอนทุกวัย มีความเขา้ใจถึง

บทบาทหน้าที่ของผู้บรหิารโรงเรียนอย่างชัดเจน ตระหนกัถงึความสำคัญของภาวะผู้นำ 

ทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน จึงมีความคดิเห็นต่อภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิัยของ ดวงพร แสนภูวา (2559, บทคัดย่อ) 

ที่ได้ทำการวจิัยเรื่อง ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่่งผลต่อประสิทธิผล

การบรหิารงานวชิาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 21 ผลการวจิัยพบว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษา 

ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารสถานศกึษาและครูผู้สอน ที่มีประสบการณใ์นการทำงาน

แตกต่างกนัของโรงเรียนมัธยมศกึษา สงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 21 ไม่แตกต่างกนั และยังสอดคล้องกับงานวจิัยของ มนัส ทวกีนั (2561, บทคัดย่อ)  

ที่ได้ทำการวจิัยเรื่อง ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารงานวชิาการในโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา 

เขต 21 ผลการวจิัยพบว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร ตามความคดิเห็นของ 

กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณใ์นการปฏิบัตงิานแตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน  

   5.2 ผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน สังกดัสำนกังาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน 

และครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกัน โดยรวมและรายด้าน  

ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า โรงเรียนทกุแหง่

ได้ใช้กรอบแนวคิดสำหรับการดำเนนิงานการประกันคณุภาพภายในของโรงเรียนที่

เหมอืนกนัตามระบบการประกันคณุภาพการศกึษาภายในที่กำหนดไวใ้นพระราชบัญญัติ

การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคณุภาพการศกึษา 

บุคลากรได้รบัความรู้ความเขา้ใจในเรื่องการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
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โรงเรียน มีการประชุมเพื่อวางแผน กำหนดเป้าหมาย วธิีการดำเนินงาน ร่วมกันส่งผลให้

การดำเนนิงานของบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกนั มีการดำเนนิงาน

คล้ายกัน จึงมีความคดิเห็นต่อผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกนัคุณภาพภายใน  

ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิัยของ ศริิรตัน์ โนจิตร (2560, บทคดัย่อ) ที่ได้ทำการ

วจิัยเรื่อง ปัจจัยการดำเนินงานที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการประกันคณุภาพภายในของ

สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 22 ผลการวจิัยพบว่า ประสิทธผิลการประกันคณุภาพภายในของ

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐาน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ประสบการณ์ในตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียนต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  

  6. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนกับผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

   สรุปภาพรวมความสัมพันธร์ะหว่างภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนโดยรวม (Xt) กับผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน

โดยรวม (Yt) มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก อย่างมีนยัสำคญัทางสติทีร่ะดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสงู (r = 0.871) ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้ทั้งนีอ้าจเป็น

เพราะว่า ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนจะต้องอาศัยปจัจัย 

ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ ภาวะผู้นำทางวชิาการ เปน็ส่วนส่งเสริมให้การปฏิบตัิงานเปน็ไป

อย่างมีคุณภาพ และประสิทธภิาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิัยของ ธนพัฒน์ อภัยโส (2558, 

บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวจิยัเรื่อง ความสัมพันธร์ะหว่างทกัษะการบริหารกับการดำเนนิงาน

ประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามกระบวนการ PDCA ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ผลการวจิัยพบว่า  

ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษามีความสัมพันธ์ในระดับสูง (rxy = 0.86)  

กับการดำเนนิงานประกันคณุภาพภายในของ สถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปิยพร บุญใบ (2563, 

บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวจิยัเรื่อง ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารทีส่่งผลต่อประสิทธิผล

การประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา สงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ผลการวจิัยพบว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร
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สถานศึกษา และประสิทธผิลการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์

ทางบวก อยู่ในระดบัสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .01 ซ่ึงทำให้เหน็ชัดว่า ภาวะผู้นำ

ทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กนักับผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนั

คุณภาพภายในอย่างแท้จรงิ 

  7. ตัวแปรภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน สงักัดสำนกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ที่นำมาวเิคราะห์จำนวน 6 ด้าน พบว่ามี  

2 ด้าน ทีส่ามารถพยากรณ์ผลสำเร็จในการดำเนนิการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน 

โดยรวม (Yt) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ไดแ้ก่ ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน (X6) ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X3) ด้านการบริหาร

หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน (X2) และด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน (X5) ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า โรงเรียนทีป่ระสบผลสำเร็จในการดำเนินการ

ประกันคณุภาพภายในตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้ต้องอาศยัผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำทางวชิาการ 

บริหารจดัการโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีการแสดงบทบาทหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ สามารถ

โน้มน้าว จงูใจ หรือช้ีนำใหบุ้คลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเขา้ใจและตระหนกัใน

จุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา เกดิการรวมพลงั ประสานสัมพันธ์กนัเพื่อพัฒนาวชิาชีพ

และงานวชิาการซ่ึงเกี่ยวขอ้งโดยตรงกับคุณภาพของการจัดการเรยีนการสอนและคุณภาพ

ของผู้เรียน อันเป็นภารกิจหลักของสถานศกึษาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว ้ซ่ึงพฤตกิรรม

ผู้บริหารโรงเรียนที่แสดงถึงการมีภาวะผู้นำทางวชิาการจะช่วยให้เกดิผลสำเรจ็ในการ

บริหารงานด้านต่าง ๆ รวมทัง้ผลสำเร็จในการดำเนินการประกนัคุณภาพภายใน 

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวจิัยของ ศิริรตัน ์โนจติร (2560, บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวจิัยเรื่อง 

ปัจจัยการดำเนนิงานทีส่่งผลต่อประสทิธิผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา  

เขต 22 ผลการวจิัยพบว่า ปัจจัยการดำเนนิงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธผิลการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามมาตรฐาน

การศกึษาขัน้พื้นฐานมี 3 ปัจจัย ได้แก่การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองครอบครัวและชุมชน 

การมีอุดมการณ์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันและการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง 

ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีอำนาจพยากรณร์้อยละ 70.90 และมีความ

คลาดเคลื่อน ± .27237 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 จากผลการวจิัย พบว่า ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 อยู่ในระดับมากที่สดุ  

2 ด้าน คอื ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูข้องผู้เรียน และด้านการพัฒนาครู 

ส่วนด้านการบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการกำหนดวสิัยทศัน์ 

เป้าหมาย และพันธกิจ ด้านการพัฒนาผู้เรียน และด้านการนิเทศ กำกับ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ดงันั้น ผู้บริหารโรงเรียนจงึต้อง

พัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นำทางวชิาการ ด้านการบรหิารหลกัสตูรและการจัดการเรียนการ

สอน ด้านการกำหนดวสิัยทัศน ์เป้าหมาย และพันธกิจ ด้านการพัฒนาผู้เรียน และด้านการ

นิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการเรียนการสอนใหด้ีย่ิงขึน้ 

  1.2 จากผลการวจิัย พบว่า ผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพ

ภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยูใ่น

ระดับมากทีสุ่ด 3 ด้าน คอื ด้านการจดัทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา ด้านการพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ และด้านการกำหนด

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ส่วนด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศึกษา ด้านการตดิตามผลการดำเนนิการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  

ด้านการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา และด้านการ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ดังนั้น 

ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องพัฒนาการดำเนนิการประกนัคณุภาพภายในโรงเรยีน ด้านการ

จัดทำแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศกึษา ด้านการตดิตามผลการดำเนนิการ 

เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ด้านการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา 

ของสถานศึกษา และด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศึกษาให้ดีย่ิงขึน้  

  1.3 จากผลการวจิัย พบว่า มีภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ทีมี่อำนาจพยากรณ์ผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 จำนวน 4 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านการ

นิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาผู้เรียน  

ด้านการบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน และด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อ 
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ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นควรมีการส่งเสริมภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียน ด้านดงักล่าวให้มาก เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดำเนินการประกันคณุภาพภายใน

โรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จ 

 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 

  2.1 ควรมีการศกึษาองค์ประกอบอื่น ๆ ของภาวะผู้นำทางวชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียน ทีส่่งผลต่อผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน 

  2.2 ควรมีการศกึษาองค์ประกอบอื่น ๆ นอกจากภาวะผู้นำทางวชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียน ที่มีแนวโน้มว่าจะสง่ผลต่อผลสำเรจ็ในการดำเนนิการประกนัคุณภาพ

ภายในโรงเรียน เช่น การบริหารจัดการในโรงเรียน ลกัษณะผู้บริหาร บุคลากร ทรัพยากร 

วัฒนธรรมองคก์ร เป็นต้น  

  2.3 ควรมีการศึกษาภาวะผู้นำทางวชิาการของหัวหน้าระดับต่าง ๆ  

ในโรงเรียน เช่น หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 4 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระ เพื่อหาแนวทางพัฒนา

ภาวะผู้นำทางวชิาการให้เกิดกับผู้นำในทุกระดับในโรงเรยีน 

  2.4 อาจมีการศึกษาผลสำเร็จของงานประกันคณุภาพภายในโดยใช้ตัวแปรอืน่  

เช่น ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลการประกนัคุณภาพภายใน โดยวดัจากมาตรฐานการศึกษา  

(ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบรหิารจดัการและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ)  
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10. นายปยิะ เจียมไพเราะ        ครูชำนาญการพเิศษ โรงเรียน 

             บ้านหนองดุด อำเภอนาหว้า จังหวัด

             นครพนม สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 

             ประถมศกึษานครพนมเขต 2 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุเทน 
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ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพง 
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ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้า 



300 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงคราม 



301 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ 
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ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทม 



303 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 
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ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง 
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ผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 



306 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า 



307 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเอ้ืองก่อนาดี 



308 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง  ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการ

 ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

 ประถมศกึษานครพนม เขต 2 

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศกึษาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนที่สง่ผลต่อผลสำเรจ็ในการดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรยีน สังกัด

สำนักงาน เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 แบง่เป็น 3 ตอน ดังนี ้

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเกีย่วกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยการสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพการดำรงตำแหนง่ ขนาดของโรงเรียน 

และประสบการณ์ในตำแหนง่  

  ตอนที่ 2 เปน็แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

  ตอนที่ 3 เปน็แบบสอบถามเกี่ยวกบัความคดิเห็นต่อผลสำเร็จในการ

ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 

 2. ข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามนีจ้ะไม่มีผลต่อตัวของท่านแต่ประการใด 

เพราะผู้วิจัยจะนำผลไปวเิคราะห์ในภาพรวม คำตอบของท่านจะมีประโยชน์เปน็อย่างยิ่ง 

ต่อการวจิยัและการพัฒนาการศกึษาในสงักดัสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 

 3. ผู้ตอบแบบสอบถามนี ้คอื ผู้บริหารโรงเรยีนและครูผู้สอน ในโรงเรียน 

สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รบัความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้

 

นางสาวข้าวทพิย์  ทสีุกะ 

นักศกึษาปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน [ ] หน้าขอ้ความตามสภาพความเป็นจริงของท่าน 

1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

 [  ] ผู้บริหารโรงเรียน 

 [  ] ครูผู้สอน 

2. ขนาดของโรงเรียน  

 [  ] โรงเรียนขนาดเล็ก       

 [  ] โรงเรียนขนาดกลาง       

 [  ] โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ      

3. ประสบการณ์ทำงาน 

 [  ] น้อยกว่า 10 ปี       

 [  ] ระหว่าง 10 -20 ปี      

 [  ] มากกว่า 20 ป ี
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ตอนที่ 2 

ภาวะผู้นำทางวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

คำชี้แจง  

 1. ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน แบง่ออกเป็น 6 ด้านคอื  

  1.1 การกำหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกจิ 

  1.2 การบรหิารหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

  1.3 การพัฒนานกัเรียน 

  1.4 การพัฒนาคร ู

  1.5 การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน  

  1.6 การนเิทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการเรียนการสอน

 2. โปรดอ่านแบบสอบถามในแต่ละขอ้อย่างชัดเจน แล้วทำเครื่องหมาย   

ลงในช่องว่างทางขวามือช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับความเป็นจรงิที่เกดิขึ้น เพยีงข้อละ 1 

เครื่องหมายตามเกณฑ ์ดังนี ้

  5 หมายถงึ ระดับมากทีสุ่ด  

  4 หมายถึง ระดับมาก 

  3 หมายถงึ ระดับปานกลาง  

  2 หมายถึง ระดับน้อย  

  1 หมายถึง ระดับน้อยที่สดุ 
 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ      

1. ผู้บริหารโรงเรียนประชุมร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อกำหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกจิ 

     

2. ผู้บริหารโรงเรียนนำวสิัยทศัน์ เป้าหมาย และพันธกจิ

ไปใช้วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนางานวชิาการ 

ของโรงเรียน 
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ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

3. ผู้บริหารโรงเรียนสื่อสารทำความเขา้ใจกับคณะครู

และนกัเรียนเกี่ยวกับวสิยัทัศน ์เป้าหมายและพันธกจิ 

ของโรงเรียน 

     

4. ผู้บริหารโรงเรียนจดัให้มีการประเมินวดัผล 

และประเมินผลความก้าวหน้าในการนำวสิัยทัศน์  

เป้าหมายและ พันธกิจไปสูก่ารปฏิบัต ิ

     

5. ผู้บริหารโรงเรียนกำหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

ของนักเรียนและมุ่งเนน้ให้ครูจดักิจกรรมเพื่อสง่เสริมให้

นักเรยีนบรรลุผลตามมาตรฐาน 

     

6. ผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้ครูมีความตระหนกัและ

เห็นด้วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสู้งขึน้ 

     

7. ผู้บริหารโรงเรียนสอบถามและแลกเปลี่ยน 

ความคดิเห็นกับครูผู้สอนเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์

มาตรฐานทางวชิาการและการจดักจิกรรมการเรียน 

การสอนเพื่อปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 

     

8. ผู้บริหารเปน็แบบอย่างทีด่ีในการผลติผลงาน 

ทางวชิาการ 

     

9. ผู้บริหารโรงเรียนเนน้ความเป็นเลิศของโรงเรียน

ทางด้านวชิาการเพื่อส่งผลต่อผลสำเรจ็ของนกัเรียน 

     

การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน 

การสอน 

     

1. ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายให้ครูจดัทำหลกัสตูร

สถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับหลกัสตูรแกนกลาง 

     

2. ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นนักเรียน 

เป็นสำคัญ 
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ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

3. ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญในการประสาน  

งานและกำกับดูแลการสอนของครู 

     

4. ผู้บริหารโรงเรียนให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 

การสอนของครูอย่างต่อเนื่อง 

     

5. ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้การวจิัยในช้ันเรียน

เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการเรียนรู้ 

     

6. ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับ 

หลักการและวธิีการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

     

7. ผู้บริหารกำกับตดิตามให้ครูวัดประเมินผลตามตัวช้ีวดั

เพื่อให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู ้

     

8. ผู้บริหารโรงเรียนกำหนดเป้าหมายทางการเรียน  

การสอนและกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

     

9. ผู้บริหารโรงเรียนมีความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักสูตร  

และทฤษฎี ปรัชญาของหลักสูตร 

     

10. ผู้บริหารโรงเรียนมีการประสานงานและสร้าง 

ความเขา้ใจให้ตรงกันกับครูผู้สอนในการใช้หลกัสตูร 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 

     

การพัฒนานักเรียน      

1. ผู้บริหารโรงเรียนมุ่งเน้นการสร้างกจิกรรมใหน้ักเรียนมี

ความสามารถ ทกัษะ ตลอดจนคุณลักษณะท่ีจะช่วยให้

บรรลุคณุภาพตามเป้าหมายของหลกัสตูร 

     

2. ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายให้ครจูัดกิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้น 

     

3. ผู้บริหารโรงเรียนมีการสง่เสริมให้นกัเรียนสบืคน้

ความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
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ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

4. ผู้บริหารโรงเรียนมุ่งให้ครูจดักจิกรรมที่มีผล 

ต่อความก้าวหน้าของนกัเรยีน มุ่งเน้นที่พฤติ

กรรมการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวกของครู 

ในการเพิ่มพนูการเรียนรู้ของนกัเรยีน 

     

5. ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูสร้างความร่วมมือ 

กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการช่วยเพ่ิมพูนการเรียนรู ้

ของนักเรียน 

     

6. ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้ครูมีการวางแผนวเิคราะห์

ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

     

7. ผู้บริหารโรงเรียนตดิตามความก้าวหน้าของนักเรียน 

และส่งเสริมให้ครูนำเสนอพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

     

8. ผู้บริหารโรงเรียนร่วมมือกบัผู้ปกครองนกัเรียน 

ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนกัเรียน 

     

9. ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้ครรู่วมกนัวเิคราะห์ข้อมูล 

เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนและนำผล

การวเิคราะห์มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียน 

     

การพัฒนาครู      

1. ผู้บริหารโรงเรียนกบัครูร่วมกันกำหนดทิศทางการ

ดำเนินโครงการและกิจกรรมของโรงเรียนโดยอาศัย 

ความร่วมมือ 

     

2. ผู้บริหารโรงเรียนมีการนิเทศและประเมินศักยภาพครู      

3. ผู้บริหารโรงเรียนประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

     

4. ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูมุ่งผลสัมฤทธิ ์

ในการปฏิบตัิงาน 
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ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

5. ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนนุให้ครูมีการบริหารจดัการ

เรียนรู้ทีด่ ี

     

6. ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูมกีารพัฒนาตนเอง

อยู่เสมอ 

     

7. ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนการทำงานเปน็ทีม      

8. ผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้ครดูำรงไวซ่ึ้งคณุธรรม 

จริยธรรมและการปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

     

9. ผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้ครูบริหารหลกัสตูร 

และการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

     

10. ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุการสร้างภาวะผู้นำครู      

การสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน      

1. ผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัตงิานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

เต็มตามศักยภาพของตนเอง 

     

2. ผู้บริหารโรงเรียนสร้างสิ่งแวดล้อม บรรยากาศและ

วัฒนธรรมของโรงเรียนทีส่่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 

     

3. ผู้บริหารโรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ 

ในโรงเรียนให้เป็นระเบียบและปลอดภัย 

     

4. ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมการมีส่วนร่วมในการจัด 

บรรยากาศ มีความรู้สกึรกัและเป็นเจ้าของ ตลอดจน 

การให้ความสำคัญกับสถานศกึษา 

     

5. ผู้บริหารโรงเรียนมีการรับรู้และยนิดีเม่ือมี

ความก้าวหน้าทางวชิาการ 

     

6. ผู้บริหารโรงเรียนใช้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของนกัเรียน 

เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัตงิานของคร ู
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ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

7. ผู้บริหารโรงเรียนรับฟงัความคดิเห็นของนกัเรียนและ

ครู พรอมทั้งร่วมมือกับครูผู้สอนวเิคราะห์ความก้าวหน้า

ของนักเรียน 

     

8. ผู้บริหารโรงเรียนมีการให้ขวัญและกำลงัใจ 

ในการปฏิบตัิงานแก่ครูผู้สอน 

     

9. ผู้บริหารโรงเรียนแสดงออกด้วยความเป็นกนัเอง 

กับครูและนกัเรียนในการอยู่ร่วมกัน 

     

การนิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมนิผลการ 

จัดการเรียนการสอน 

     

1. มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน      

2. ผู้บริหารโรงเรียนกับครูร่วมกันจดัระบบนิเทศ 

กำกับ ติดตามการจดัการเรียนการสอน 

     

3. ผู้บริหารโรงเรียนเขา้สังเกตการสอนของครู 

อย่างสม่ำเสมอ และสะท้อนผลการสังเกต 

     

4. ผู้บริหารโรงเรียนกำกับ ติดตามให้ครูได้จัดการเรียน

การสอนตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของสาระการเรียนรู้ 

     

5. ผู้บริหารโรงเรียนกำกับให้ครสูอนตามแผนการ 

จัดการเรียนรู ้

     

6. ผู้บริหารโรงเรียนกำกับ ติดตามการสอนให้ 

สอดคล้องวสิัยทศัน์ เป้าหมายและพันธกิจโรงเรียน 

     

7. ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศแบบกัลยาณมติร      

8. ผู้บริหารโรงเรียนมีการตรวจสอบแผนการ 

จัดการเรียนรู้ และบันทกึการสอนอย่างสม่ำเสมอ 

     

9. ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมการประเมินตนเองของครู

และนำผลมาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 
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ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

10. ผู้บริหารโรงเรียนวางแผนการนิเทศและประเมินผล

การเรียนการสอนร่วมกับครู และแจง้ให้ครทูราบผลการ

ประเมินเพื่อปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 
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ตอนที่ 3 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

คำชี้แจง  

 1. การดำเนินการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน แบ่งออกเป็น 7 ด้านคอื  

  1.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

  1.2 การจดัทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  1.3 การดำเนนิการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

  1.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

  1.5 การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

  1.6 การจดัทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศกึษา 

ของสถานศึกษา 

  1.7 การพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ  

 2. โปรดอ่านแบบสอบถามในแต่ละขอ้อย่างชัดเจน แล้วทำเครื่องหมาย   

ลงในช่องว่างทางขวามือช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับความคดิเห็นของท่านมากทีสุ่ด  

เพยีงข้อละ 1 เครื่องหมายตามเกณฑ ์ดงันี ้ 

  5 หมายถงึ มีระดับผลสำเร็จมากทีสุ่ด  

  4 หมายถึง มีระดับผลสำเร็จมาก  

  3 หมายถงึ มีระดับผลสำเร็จปานกลาง  

  2 หมายถึง มีระดับผลสำเร็จน้อย  

  1 หมายถึง มีระดับผลสำเร็จน้อยทีสุ่ด  
 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      

1. การแตง่ตัง้คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษา 
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ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

2. การศกึษาและวเิคราะห์มาตรฐานการศึกษา 

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรฐาน 

คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

     

3. การศึกษาและวเิคราะหส์ถานภาพของสถานศึกษา 

ชุมชนและศักยภาพของสถานศึกษาเพื่อกำหนด

มาตรฐานคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

     

4. การกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ 

สถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน 

การศกึษาขัน้พื้นฐาน 

     

5. การประชุมช้ีแจงมาตรฐานการศกึษาแก่บุคลากร 

ในสถานศกึษา ให้เกดิความเขา้ใจเกี่ยวกับการประกนั

คุณภาพภายในโรงเรยีน 

     

6. การเสนอมาตรฐานเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะ 

กรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

     

7. การเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาแก่ชุมชน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

     

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

     

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำแผนพัฒนา 

การศกึษาของสถานศกึษาและกำหนดบทบาทหน้าที ่

ของคณะกรรมการอย่างชัดเจนและครอบคลุม 

     

2. การกำหนดแนวทางปฏิบตัิในการจดัทำแผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกนั 

     

3. การศึกษาความต้องการด้านคุณภาพการศกึษา 

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจดัการศกึษา 
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ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

4. การศกึษานโยบาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัตแิละ

แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำมาวางแผนคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษา 

     

5. การศึกษาจุดแขง็ จดุอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค 

(SWOT) ของสถานศึกษา เพื่อนำมาวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

     

6. การกำหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมาย ภารกจิและกลยุทธ์

ของการพัฒนาคุณภาพการศกึษาให้สอดคล้องกับสภาพ

ของสถานศึกษา ชุมชนและศกัยภาพของสถานศกึษา 

     

7. การจดัทำแผนงานโครงการ/ กจิกรรมเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษาในแต่ละปีให้สอดคล้องกับภารกิจ 

และยุทธศาสตร์ของการพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

     

8. การกำหนดวธิีการประเมินแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพในแต่ละปีอย่างชัดเจน

ถูกต้องและเหมาะสม 

     

9. การใหค้ณะกรรมการสถานศกึษา ผู้บรหิาร ครูและ

บุคลากรในสถานศกึษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

10. การจดัทำแผนปฏิบัตกิารประจำปเีพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาใหส้อดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศกึษา 

     

การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

     

1. การจดัให้ครู บุคลากรของสถานศกึษา ผู้ปกครอง 

ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศกึษาแผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 
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ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

2. การจัดระบบการนิเทศภายในเพื่อให้เกิดการปรับปรงุ

แก้ไขการดำเนนิงานตามแผนงาน/โครงการและกจิกรรม

อย่างต่อเนื่อง 

     

3. การจัดทำตารางปฏิทนิปฏิบตัิงานตามกิจกรรมที่

ปรากฏในแผนงานโครงการและกิจกรรมของแผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

     

4. การรายงานการปฏิบตัิงานต่อผู้บริหารเป็นระยะ 

อย่างต่อเนื่องหรือรายภาคเรียน เพื่อใหก้ารดำเนินงาน

บรรลุผลสำเรจ็ตามแผนงาน 

     

5. การปฏิบัตกิารนิเทศภายในและกำกบัติดตาม 

การดำเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และแผนปฏิบตัิการประจำป ี

     

6. การรายงานผลการนิเทศภายในและการกำกับติดตาม

การดำเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และแผนปฏิบตัิการประจำปใีห้ผู้มีส่วนเกีย่วข้องทราบ 

โดยทันท ี

     

การประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา 

     

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

     

2. การวางแผนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษา 

     

3. การตรวจสอบความชัดเจนและสมบูรณ์ 

ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

4. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการจัดการเรียนรู้

การพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการวัดและประเมินผล 
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ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

5. การประชุมช้ีแจงระเบียบการวดัประเมินผลการศึกษา

ของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างชัดเจน 

และทั่วถงึ 

     

6. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามระเบียบ 

การวัดและประเมินผลทางการศกึษาอย่างถกูต้อง 

ตามหลักการวดัและประเมินผลการศกึษา 

     

7. การประชุมช้ีแจงแผนการประเมินมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างชัดเจน 

และทั่วถงึ 

     

8. การวางแผนการประเมินมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษาอย่างเหมาะสม ถกูต้อง ชัดเจนและปฏิบัติ 

ได้ง่าย 

     

9. การดำเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาตามแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา 

     

10. การวเิคราะห์และสรปุผลการประเมินมาตรฐาน 

การศกึษาของสถานศกึษาอย่างถูกต้อง 

     

การติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา

ให้มีคุณภาพ 

     

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนในภาพรวมสูงขึ้น      

2. ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 

ของนักเรียนสูงขึ้น 

     

3. คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ของนักเรียนสูงขึ้น 

     

4. การแสวงหาความรูด้้วยตนเองของนกัเรียนสงูขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง 

     

5. คุณธรรมจริยธรรมในการบรหิารงานของผู้บริหาร

โรงเรียนสงูขึ้น 
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ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

6. วิสัยทัศน์ในการจดัการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน

สูงขึ้น 

     

7. การดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ได้รับ

การสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกมากขึน้ 

     

8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

มากขึ้น 

     

9. หลกัสตูรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียน

การสอนเน้นนักเรียนเป็นสำคัญมากขึน้ 

     

10. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนส่งเสริมให้นกัเรียนพัฒนา

ตนเองได้เต็มศกัยภาพมากขึ้น 

     

การจัดทำรายงานผลการประเมนิตนเอง 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

1. คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) ที่ไดร้ับการแตง่ตั้งมี

คุณสมบัติเหมาะสม 

     

2. การรวบรวมขอ้มูลในการจดัทำรายงานผลการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  

(ฉบับร่าง) มีความถกูต้อง ครบถ้วน 

     

3. การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report : SAR) ประจำปกีารศกึษา มีเนือ้หา

สาระถกูต้องครบถ้วนและจัดทำอย่างต่อเนื่องทกุปี

การศกึษา 

     

4. การเผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง  

(Self Assessment Report : SAR) ประจำปกีารศกึษา  

ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องมีความครบถ้วน สมบูรณ ์
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ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

5. สถานศกึษามีการนำประโยชนจ์ากรายงานผลการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ไปใช้

เพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้องกบั

การดำเนนิงานพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

     

การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ      

1. สถานศึกษานำผลการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพ

การศกึษามาใช้ในการปรับปรุงการดำเนนิงานใน

สถานศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

อย่างต่อเนื่องเปน็ประจำทกุป ี

     

2. สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้

ในการปรับปรุงหรือวางแผนในการจัดทำแผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษาและแผนปฏิบัตกิารในปีต่อมา 

     

3. สถานศกึษาดำเนนิการตามระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปกีารศกึษา 

     

4. สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพการศกึษา 

และการตรวจสอบคุณภาพการศกึษามาพจิารณาเพื่อ

ปรับปรงุระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ให้มีประสิทธภิาพอย่างต่อเนื่อง 

     

5. สถานศกึษามีการพัฒนาประสิทธภิาพของระบบ

ประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง                  

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินภายนอก 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือรับรองจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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ภาคผนวก จ 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ตาราง 56 การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร 

              โรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนนิการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน  

              สงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

              โดยการหาค่าเฉลี่ยเพื่อดูดัชนีความสอดคล้อง IOC ของผู้เช่ียวชาญ 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย และพันธกจิ 

        

1. ผู้บริหารโรงเรียนประชุม

ร่วมกันกับผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย

เพื่อกำหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมาย 

และพันธกิจ 

1 1 1 1 1 5 1  

2. ผู้บริหารโรงเรียนนำวสิัยทศัน์ 

เป้าหมาย และพันธกิจไปใช้

วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา

งานวชิาการของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1  

3. ผู้บริหารโรงเรียนสื่อสารทำ

ความเขา้ใจกับคณะครูและ

นักเรยีนเกี่ยวกับวสิัยทัศน์ 

เป้าหมายและพันธกิจ 

ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1  

4. ผู้บริหารโรงเรียนจดัให้มีการ

ประเมินวัดผลและประเมินผล

ความก้าวหน้าในการนำ

วสิัยทัศน ์เป้าหมายและพันธกจิ

ไปสู่การปฏิบัต ิ

1 1 1 1 1 5 1  

 

 



346 

ตาราง 56 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

5. ผู้บริหารโรงเรียนกำหนด

มาตรฐานการปฏิบัตงิานของ

นักเรยีนและมุ่งเนน้ให้ครจูัด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน

บรรลุผลตามมาตรฐาน 

1 1 1 0 1 4 0.8  

6. ผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้

ครูมคีวามตระหนกัและเห็นด้วย

ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนใหสู้งขึน้ 

1 1 1 1 1 5 1  

7. ผู้บริหารโรงเรียนสอบถาม

และแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับ

ครูผู้สอนเกี่ยวกับการกำหนด

เกณฑ์มาตรฐานทางวชิาการ

และการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเพื่อปรับปรุงคณุภาพ 

อย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1  

8. ผู้บริหารเปน็แบบอย่างทีด่ีใน

การผลิตผลงานทางวชิาการ 

1 1 1 1 1 5 1  

9. ผู้บริหารโรงเรียนเนน้ความ

เป็นเลิศของโรงเรียนทางด้าน

วชิาการเพื่อส่งผลต่อผลสำเรจ็

ของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1  
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ตาราง 56 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

ด้านการบริหารหลักสูตร 

และการจัดการเรียนการสอน 

        

1. ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมาย

ให้ครูจดัทำหลกัสตูร

สถานศึกษาให้มีความ

สอดคล้องกับหลกัสตูร

แกนกลาง 

1 1 1 1 1 5 1  

2. ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้

ครูได้รบัการพัฒนาเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้น

นักเรยีนเปน็สำคัญ 

1 1 1 1 1 5 1  

3. ผู้บริหารโรงเรียนให้

ความสำคัญในการประสาน 

งานและกำกับดูแลการสอน 

ของคร ู

1 1 1 1 1 5 1  

4. ผู้บริหารโรงเรียนให้

ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรงุ 

การสอนของครูอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1  

5. ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้

ครูใช้การวจิัยในช้ันเรียนเปน็

ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ้

1 1 1 1 1 5 1  

6. ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ 

ความเขา้ใจเกี่ยวกับหลกัการ

และวธิีการวดัผลและ

ประเมินผลการเรียน 

1 1 1 1 1 5 1  
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ตาราง 56 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

7. ผู้บริหารกำกับตดิตามให้ครู

วัดประเมินผลตามตัวช้ีวัด

เพื่อให้บรรลุมาตรฐาน 

การเรียนรู ้

1 1 1 1 1 5 1  

8. ผู้บริหารโรงเรียนกำหนด

เป้าหมายทางการเรียนการสอน

และกำหนดมาตรฐาน 

การปฏิบัตงิาน 

1 1 1 1 1 5 1  

9. ผู้บริหารโรงเรียนมีความ

เขา้ใจเกี่ยวกับหลักสูตรและ

ทฤษฎี ปรัชญาของหลกัสตูร 

1 1 1 1 1 5 1  

10. ผู้บริหารโรงเรียนมีการ

ประสานงานและสร้างความ

เขา้ใจให้ตรงกนักบัครูผู้สอน 

ในการใช้หลกัสูตร เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายของหลกัสูตร 

1 1 1 1 1 5 1  

ด้านการพัฒนานักเรียน         

1. ผู้บริหารโรงเรียนมุ่งเน้นการ

สร้างกิจกรรมให้นกัเรียนมี

ความสามารถ ทกัษะ ตลอดจน

คุณลักษณะที่จะช่วยให้บรรลุ

คุณภาพตามเป้าหมายของ

หลักสูตร 

1 1 1 1 1 5 1  
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ตาราง 56 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

2. ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมาย

ให้ครูจดักจิกรรมการเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสงูขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1  

3. ผู้บริหารโรงเรียนมีการ

ส่งเสริมใหน้ักเรียนสืบคน้ความรู้

และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

1 1 1 1 1 5 1  

4. ผู้บริหารโรงเรียนมุ่งให้ครูจดั

กิจกรรมที่มีผลต่อความ 

ก้าวหน้าของนกัเรียน มุ่งเน้น 

ที่พฤตกิรรมการบริหารจัดการ 

ช้ันเรียนเชิงบวกของครูในการ

เพิ่มพูนการเรียนรู้ของนกัเรียน 

1 0 1 0 1 3 0.6  

5. ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้

ครูสร้างความร่วมมือกับบุคคล

ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเพ่ิมพนู

การเรียนรู้ของนักเรียน 

1 0 1 1 1 4 0.8  

6. ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้

ครูมกีารวางแผนวเิคราะห์

ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1  

7. ผู้บริหารโรงเรียนตดิตาม

ความก้าวหน้าของนกัเรียน 

และส่งเสริมให้ครูนำเสนอ

พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1  
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ตาราง 56 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

8. ผู้บริหารโรงเรียนร่วมมือกบั

ผู้ปกครองนักเรียนในการ

พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1  

9. ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้

ครูร่วมกนัวเิคราะห์ข้อมูล 

เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนและนำผลการ

วเิคราะห์มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1  

ด้านการพัฒนาคร ู         

1. ผู้บริหารโรงเรียนกบัครู

ร่วมกันกำหนดทิศทางการ

ดำเนินโครงการและกิจกรรม

ของโรงเรียนโดยอาศัย 

ความร่วมมือ 

1 1 1 0 1 4 0.8  

2. ผู้บริหารโรงเรียนมีการนิเทศ

และประเมินศักยภาพคร ู

1 1 1 1 1 5 1  

3. ผู้บริหารโรงเรียนประสานกับ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อจัด

โครงการพัฒนาบุคลากร 

1 1 1 1 1 5 1  

4. ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้

ครูมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1  
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ตาราง 56 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

5. ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนนุให้

ครูมีการบริหารจดัการเรยีนรู้ที่ด ี

1 1 1 1 1 5 1  

6. ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้

ครูมกีารพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1  

7. ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุน

การทำงานเปน็ทีม 

1 1 1 1 1 5 1  

8. ผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้

ครูดำรงไวซ่ึ้งคุณธรรม 

จริยธรรมและการปฏิบัตติน 

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

1 1 1 1 1 5 1  

9. ผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้

ครูบริหารหลกัสตูรและการ

จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธภิาพ 

1 1 1 0 1 4 0.8  

10. ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุ

การสร้างภาวะผู้นำครู 

1 1 1 1 1 5 1  

ด้านการสร้างบรรยากาศ 

ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ของนักเรียน 

        

1. ผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัตงิาน

ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

เต็มตามศักยภาพของตนเอง 

1 1 1 0 1 4 0.8  

2. ผู้บริหารโรงเรียนสร้าง

สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ  

และวัฒนธรรมของโรงเรียนที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1  
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ตาราง 56 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

3. ผู้บริหารโรงเรียนจัด

สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ 

ในโรงเรียนให้เป็นระเบียบ 

และปลอดภัย 

1 1 1 1 1 5 1  

4. ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมการ

มีส่วนร่วมในการจัดจดั

บรรยากาศ มีความรู้สกึรกั 

และเป็นเจ้าของ ตลอดจนการ

ให้ความสำคัญกับสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1  

5. ผู้บริหารโรงเรียนมีการรับรู้

และยนิดเีม่ือมีความก้าวหน้า

ทางวชิาการ 

1 1 1 1 1 5 1  

 6. ผู้บริหารโรงเรียนใช้ข้อมูล

ผลสัมฤทธิ์ของนกัเรียนเพื่อ

สะท้อนผลการปฏิบัตงิาน 

ของคร ู

1 1 1 1 1 5 1  

7. ผู้บริหารโรงเรียนรับฟงัความ

คดิเห็นของนกัเรียนและคร ู 

พรอมทั้งร่วมมือกับครูผู้สอน

วเิคราะห์ความก้าวหน้า 

ของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1  

8. ผู้บริหารโรงเรียนมีการให้

ขวัญและกำลงัใจในการ

ปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอน 

1 1 1 1 1 5 1  
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ตาราง 56 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

9. ผู้บริหารโรงเรียนแสดงออก

ด้วยความเป็นกนัเองกับคร ู

และนกัเรียนในการอยู่ร่วมกัน 

1 1 1 1 1 5 1  

ด้านการนเิทศ กำกบั ตดิตาม 

และประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอน 

        

1. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม

การจดัการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1  

2. ผู้บริหารโรงเรียนกับครู

ร่วมกันจัดระบบนิเทศกำกบั 

ติดตามการจัดการเรียน 

การสอน 

1 1 1 1 1 5 1  

3. ผู้บริหารโรงเรียนเขา้สังเกต

การสอนของครูอย่างสม่ำเสมอ 

และสะท้อน 

ผลการสงัเกต 

1 1 1 1 1 5 1  

4. ผู้บริหารโรงเรียนกำกับ 

ติดตามให้ครูไดจ้ัดการเรียน 

การสอนตามมาตรฐานตัวช้ีวัด 

ของสาระการเรียนรู ้

1 1 1 1 1 5 1  

5. ผู้บริหารโรงเรียนกำกับให้ครู

สอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 5 1  
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ตาราง 56 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

6. ผู้บริหารโรงเรียนกำกับ 

ติดตามการสอนให้สอดคล้อง

วสิัยทัศน ์เป้าหมายและพันธกจิ

โรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1  

7. ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศ 

แบบกลัยาณมติร 

1 1 1 1 1 5 1  

8. ผู้บริหารโรงเรียนมีการ

ตรวจสอบแผนการจดัการ

เรียนรู ้และบันทกึการสอน 

อย่างสม่ำเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1  

9. ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริม

การประเมินตนเองของครูและ

นำผลมาปรับปรงุการจัดการ

เรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1  

10. ผู้บริหารโรงเรียนวาง

แผนการนิเทศและประเมินผล

การเรียนการสอนร่วมกับครู 

และแจง้ให้ครทูราบผลการ

ประเมินเพื่อปรับปรุงการจดัการ

เรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1  

ด้านการกำหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

        

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ

กำหนดมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1  
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ตาราง 56 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

2. การศกึษาและวเิคราะห์

มาตรฐานการศกึษาของ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อ

กำหนดมาตรฐานคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1  

3. การศึกษาและวเิคราะห์

สถานภาพของสถานศึกษา 

ชุมชนและศักยภาพของ

สถานศึกษาเพื่อกำหนด

มาตรฐานคณุภาพการศกึษา

ของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1  

4. การกำหนดมาตรฐาน

คุณภาพการศกึษาของ 

สถานศึกษาให้มีความ

สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การศกึษาขัน้พื้นฐาน 

1 1 1 1 1 5 1  

5. การประชุมช้ีแจงมาตรฐาน

การศกึษาแก่บุคลากรใน

สถานศึกษา ให้เกิดความเขา้ใจ

เกี่ยวกับการประกนัคุณภาพ

ภายในโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1  

6. การเสนอมาตรฐานเพื่อขอ

ความเห็นชอบจากคณะ 

กรรมการสถานศึกษา 

ขัน้พื้นฐาน 

1 1 1 1 1 5 1  
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ตาราง 56 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

7. การเผยแพร่มาตรฐาน

การศกึษาแก่ชุมชนและ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องได้รบัทราบ 

1 1 1 1 1 5 1  

ด้านการจัดทำแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

        

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดทำแผนพัฒนาการศกึษาของ

สถานศึกษาและกำหนดบทบาท

หน้าที่ของคณะกรรมการ 

อย่างชัดเจนและครอบคลุม 

1 1 1 1 1 5 1  

2. การกำหนดแนวทางปฏิบตั ิ

ในการจัดทำแผนพัฒนา 

คุณภาพการศกึษาและแจ้งให้

ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน 

1 1 1 1 1 5 1  

3. การศึกษาความต้องการด้าน

คุณภาพการศกึษาของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการจัดการศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1  

4. การศกึษานโยบาย 

กฎระเบียบ แนวปฏิบตัิและ

แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อนำมาวางแผนคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1  
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ตาราง 56 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

5. การศึกษาจุดแขง็ จดุอ่อน 

โอกาส และปัญหาอุปสรรค 

(SWOT) ของสถานศึกษา 

เพื่อนำมาวางแผนพัฒนา 

คุณภาพการศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1  

6. การกำหนดวสิัยทศัน์ 

เป้าหมาย ภารกิจและกลยุทธ์

ของการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาใหส้อดคล้องกับ

สภาพของสถานศึกษา ชุมชน

และศักยภาพของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1  

7. การจดัทำแผนงานโครงการ/ 

กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาในแต่ละปีให้

สอดคล้องกับภารกิจและ

ยุทธศาสตร์ของการพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1  

8. การกำหนดวธิีการประเมิน

แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพในแตล่ะปี

อย่างชัดเจนถูกต้อง 

และเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1  
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ตาราง 56 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

9. การใหค้ณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู  

และบุคลากรในสถานศกึษา 

ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับการ

พัฒนาคุณภาพการศกึษา 

มีส่วนร่วมในการจัดทำ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1  

10. การจดัทำแผนปฏิบัตกิาร

ประจำปเีพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาใหส้อดคล้องกับแผน

แม่บทการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาหรือแผนกลยุทธ ์

ของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1  

ด้านการดำเนินการตาม

แผนพัฒนาการจัดการศกึษา

ของสถานศึกษา 

        

1. การจดัให้ครู บุคลากรของ

สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศกึษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1  

2. การจัดระบบการนิเทศภายใน

เพื่อใหเ้กดิการปรบัปรงุแกไ้ขการ

ดำเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ

และกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1  
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ตาราง 56 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

3. การจัดทำตารางปฏิทนิ

ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่

ปรากฏในแผนงานโครงการ 

และกิจกรรมของแผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1  

4. การรายงานการปฏิบตัิงาน

ต่อผู้บริหารเปน็ระยะ 

อย่างต่อเนื่องหรือรายภาคเรียน 

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผล

สำเร็จตามแผนงาน 

1 1 1 1 1 5 1  

5. การปฏิบัตกิารนิเทศภายใน

และกำกบัตดิตามการ

ดำเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษาและ

แผนปฏิบัตกิารประจำป ี

1 1 1 1 1 5 1  

6. การรายงานผลการนิเทศ

ภายในและการกำกบัติดตาม

การดำเนนิงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษาและ

แผนปฏิบัตกิารประจำปใีห้ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยทันท ี

1 1 1 1 1 5 1  
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ตาราง 56 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

ด้านการประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา 

        

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ

และผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ

และทบทวนคณุภาพการศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1  

2. การวางแผนการตรวจสอบ

และทบทวนคณุภาพการศกึษา

ของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1  

3. การตรวจสอบความชัดเจน

และสมบูรณ์ของแผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

1 1 1 0 1 4 0.8  

4. การตรวจสอบและทบทวน

คุณภาพการจดัการเรียนรู ้

การพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน 

การวัดและประเมินผล 

1 1 1 1 1 5 1  

5. การประชุมช้ีแจงระเบียบ 

การวัดประเมินผลการศกึษา

ของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ได้ทราบอย่างชัดเจนและทั่วถงึ 

1 1 1 1 1 5 1  

6. การประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนตามระเบียบการวดั

และประเมินผลทางการศกึษา

อย่างถกูต้องตามหลกัการวัด 

และประเมินผลการศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1  



361 

ตาราง 56 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

7. การประชุมช้ีแจงแผนการ

ประเมินมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ได้ทราบอย่างชัดเจนและทั่วถงึ 

1 1 1 1 1 5 1  

8. การวางแผนการประเมิน

มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

ถูกต้อง ชัดเจนและปฏิบัติได้ง่าย 

1 1 1 1 1 5 1  

9. การดำเนินการประเมิน

มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษาตามแผนการ

ประกันคณุภาพการศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1  

10. การวเิคราะห์และสรปุผล

การประเมินมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา 

อย่างถูกต้อง 

1 1 1 1 1 5 1  

ด้านการตดิตามผลการ

ดำเนินการเพ่ือพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

        

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนในภาพรวมสูงขึน้ 

1 1 1 1 1 5 1  

2. ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย 

จิตใจ และสติปัญญา 

ของนักเรียนสูงขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1  

 



362 

ตาราง 56 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

3. คุณธรรมจริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค ์

ของนักเรียนสูงขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1  

4. การแสวงหาความรูด้้วย

ตนเองของนักเรียนสูงขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1  

5. คุณธรรมจริยธรรมในการ

บริหารงานของผู้บริหาร

โรงเรียนสงูขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1  

6. วสิัยทัศน์ในการจดัการศึกษา

ของผู้บริหารโรงเรียนสงูขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1  

7. การดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรยีน  

ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม 

และอำนวยความสะดวกมากขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1  

8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

ในการจัดการศกึษามากขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1  

9. หลกัสตูรสถานศึกษา 

และกระบวนการจัดการเรียน 

การสอนเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

มากขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1  

10. สภาพแวดล้อมในโรงเรียน

ส่งเสริมใหน้ักเรียนพัฒนาตนเอง

ได้เต็มศกัยภาพมากขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1  

 



363 

ตาราง 56 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

ด้านการจัดทำรายงานผลการ

ประเมินตนเองตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

        

1. คณะกรรมการจัดทำรายงาน

ผลการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report : SAR)  

ที่ได้รับการแต่งตั้งมคีุณสมบัติ

เหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1  

2. การรวบรวมขอ้มูลในการ

จัดทำรายงานผลการประเมิน

ตนเอง (Self Assessment 

Report : SAR) (ฉบับร่าง)  

มีความถูกต้อง ครบถ้วน 

1 1 1 1 1 5 1  

3. การจัดทำรายงานผลการ

ประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report : SAR) 

ประจำปกีารศึกษา มีเนือ้หา

สาระถกูต้องครบถ้วนและจัดทำ

อย่างต่อเนื่องทกุปกีารศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1  

4. การเผยแพร่รายงานผล 

การประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report : SAR) 

ประจำปกีารศึกษา ต่อผู้ที่

เกี่ยวข้องมีความครบถ้วน 

สมบูรณ ์

1 1 1 1 1 5 1  



364 

ตาราง 56 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

5. สถานศกึษามีการนำ

ประโยชน์จากรายงานผล 

การประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report : SAR)  

ไปใช้เพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่

ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้องกับ

การดำเนนิงานพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 

        

ด้านการพัฒนาสถานศกึษา

ให้มีคุณภาพ 

        

1. สถานศึกษานำผลการ

ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศกึษามาใช้ในการปรับปรุง

การดำเนนิงานในสถานศกึษา

ตามแผนพัฒนาการศึกษา 

ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เป็นประจำทกุป ี

1 1 1 1 1 5 1  

2. สถานศึกษานำผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้

ในการปรับปรุงหรือวางแผนใน

การจดัทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาและแผนปฏิบัตกิาร 

ในปีต่อมา 

1 1 1 1 1 5 1  

 

 



365 

ตาราง 56 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

3. สถานศกึษาดำเนนิการ 

ตามระบบการประกันคณุภาพ

ภายในสถานศึกษา 

อย่างต่อเนื่องทกุปกีารศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1  

4. สถานศึกษานำผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

และการตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษามาพจิารณาเพื่อ

ปรับปรงุระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี

ประสิทธภิาพอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1  

5. สถานศกึษามีการพัฒนา

ประสิทธภิาพของระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อม

สำหรับการประเมินภายนอก 

1 1 1 1 1 5 1  
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ภาคผนวก ฉ 

ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อม่ัน 
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ตาราง 57 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเช่ือม่ัน 

              ของแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียน  

              สงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 
 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ข้อ ค่าอำนาจจำแนก (r) 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกจิ 1 .697 

 2 .738 

 3 .593 

 4 .709 

ค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .912 5 .640 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .593 - .799 6 .509 

 7 .799 

 8 .595 

 9 .640 

2. ด้านการบรหิารหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอน 

1 .500 

 2 .419 

 3 .594 

 4 .750 

ค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .909 5 .553 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .419 - .766  6 .766 

 7 .641 

 8 .666 

 9 .715 

 10 .719 

 

 

 

 



370 

ตาราง 57 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรยีน ข้อ ค่าอำนาจจำแนก (r) 

3. ด้านการพัฒนาผู้เรียน 1 .741 

 2 .610 

ค่าความเชือ่มั่นรายด้านเท่ากับ .923 3 .566 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .566 - .777  4 .655 

 5 .777 

 6 .746 

 7 .725 

 8 .668 

 9 .710 

4. ด้านการพัฒนาคร ู 1 .812 

 2 .727 

 3 .557 

 4 .605 

ค่าความเชือ่มั่นรายด้านเท่ากับ .926 5 .654 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .557 - .822 6 .652 

 7 .685 

 8 .822 

 9 .640 

 10 .677 

5. ด้านการสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ 

ของผู้เรยีน 

1 .623 

2 .620 

 3 .652 

 4 .787 

ค่าความเชือ่มั่นรายด้านเท่ากับ .930 5 .780 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .620 - .787  6 .660 

 7 .706 

 8 .747 

 9 .775 
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ตาราง 57 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ข้อ ค่าอำนาจจำแนก (r) 

6.ด้านการนเิทศ กำกบั ตดิตาม และประเมนิผล

การจัดการเรียนการสอน 

1 .718 

2 .872 

 3 .832 

 4 .782 

ค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .961 5 .794 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .718 - .872 6 .861 

 7 .777 

 8 .774 

 9 .822 

 10 .791 

ค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .980 

มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .333 - .930 
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ตาราง 58 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเช่ือม่ันของ 

              แบบสอบถามเกี่ยวกบัผลสำเรจ็ในการดำเนนิการประกันคณุภาพภายใน 

              โรงเรียน สงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน 

ข้อ ค่าอำนาจจำแนก 

1. ด้านการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา 

1 .642 

2 .720 

 3 .651 

ค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .918 4 .743 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .591 - .807 5 .748 

 6 .807 

 7 .591 

2. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

1 .735 

2 .730 

 3 .653 

 4 .592 

ค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .934 5 .703 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .592 - .764 6 .764 

 7 .730 

 8 .723 

 9 .676 

 10 .737 

3. ด้านการดำเนินการตามแผนพัฒนา 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1 .689 

2 .739 

 3 .764 

ค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .929 4 .759 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .689 - .788  5 .742 

 6 .788 
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ตาราง 58 (ต่อ) 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน 

ข้อ ค่าอำนาจจำแนก 

4. ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

1 .813 

 2 .827 

 3 .775 

 4 .795 

ค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .961 5 .810 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .685 - .849  6 .849 

 7 .792 

 8 .685 

 9 .810 

 10 .825 

5. ด้านการติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

1 .443 

2 .706 

 3 .756 

 4 .733 

ค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .929 5 .712 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .443 - .793  6 .640 

 7 .725 

 8 .793 

 9 .718 

 10 .671 
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ตาราง 58 (ต่อ) 

ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน 

ข้อ ค่าอำนาจจำแนก 

6. ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมนิตนเอง 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1 .799 

2 .804 

ค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .938 3 .839 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .723 - .839 4 .723 

 5 .770 

7. ด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 1 .781 

ค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .955 2 .909 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .781 - .909  3 .871 

 4 .840 

 5 .779 

ค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .985 

มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .457 - .939 
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ภาคผนวก ช 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางพฒันา 

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน 
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แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 

 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

ที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนนิการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

ชื่อผู้วิจัย นางสาวขา้วทิพย์  ทีสุกะ นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประธานท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ รศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ ์

กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ชรินดา พิมพบุตร 

ชื่อผู้สัมภาษณ์ ................................................................................................ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ............................................................................................ 

สถานท่ีสัมภาษณ ์........................................................................................... 

วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์ ................................................................................ 

เร่ิมสัมภาษณ์เวลา ........................... จบการสมัภาษณ์เวลา ......................... 

ประเด็นคำถาม 

1. ท่านมีแนวทาง วิธีการ หรือกระบวนการเพื่อพฒันาภาวะผู้นำทางวิชาการของ

ผู้บริหารโรงเรียน ดา้นการนเิทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการเรียน

การสอน อย่างไร 

......................................................................................................... ................

.........................................................................................................................

....................................................................................................................... ..

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 
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2. ท่านมีแนวทาง วิธีการ หรือกระบวนการเพื่อพฒันาภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน ดา้นการพัฒนานักเรียน อย่างไร 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................   

3. ท่านมแีนวทาง วิธีการ หรือกระบวนการเพื่อพฒันาภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน ดา้นการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

อย่างไร 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

4. ท่านมีแนวทาง วิธีการ หรอืกระบวนการเพื่อพฒันาภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน ดา้นการสร้างบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

อย่างไร 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ฌ 

ภาพประกอบการวิจัย 
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ภาพประกอบการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเพ่ือหาแนวทางพัฒนา 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

 
ภาพประกอบ 2 สัมภาษณ ์รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 

ภาพประกอบ 3 สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพลินพิศ ธรรมรัตน ์

กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติสาขาวชิาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
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ภาพประกอบ 4 สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวชัชัย  ไพใหล 

กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติสาขาวชิาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 
ภาพประกอบ 5 สัมภาษณ์ ดร.วิไลวรรณ สิทธ ิผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศตดิตามและ 

ประเมินผลการจัดการศกึษา สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 
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ภาพประกอบ 6 สัมภาษณ์ นางณัฏฐ์ชญา  วรีะชานนท์ ศึกษานิเทศก ์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

 

 
ภาพประกอบ 7 สัมภาษณ ์ดร.อรวรรณี  ไชยปัญหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า 

อำเภอนาหว้า จังหวดันครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 
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ภาพประกอบ 8 สัมภาษณ์ นายธรีะพงษ์ วรีะชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 

อำเภอโพนสวรรค ์จังหวัดนครพนม สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษา 

นครพนม เขต 2 

 

 
ภาพประกอบ 9 สัมภาษณ์ นางกนกวรรณ  สาระโป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุด 

อำเภอนาหว้า จังหวดันครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 
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ภาพประกอบ 10 สัมภาษณ ์นางสาวญาณิกา อ้อมณฑา ครู โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ  

อำเภอโพนสวรรค ์จังหวัดนครพนม สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษา 

นครพนม เขต 2 

 

 
ภาพประกอบ 11 สัมภาษณ์ นายปยิะ  เจียมไพเราะ ครู โรงเรียนบ้านหนองดุด  

อำเภอนาหว้าจังหวัดนครพนม สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 

ช่ือ - สกุล     นางสาวข้าวทพิย์  ทสีุกะ 

วัน เดือน ปีเกิด   วันที่ 24 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2536 

สถานที่อยูป่ัจจุบนั  181 หมู่ 13 ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180  

ตำแหนง่ปัจจบุัน   ครู 

สถานที่ทำงาน    โรงเรียนบ้านหนองดุด 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2549  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 

      อำเภอเมือง จังหวดัสกลนคร 

 พ.ศ. 2552  ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั   

      มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

 พ.ศ. 2555  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย   

      มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

 พ.ศ. 2560  ปริญญาตรี ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาประถมศกึษา  

      คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 พ.ศ. 2564  ปริญญาโท ครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศกึษา 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการทำงาน  

 พ.ศ. 2560  ตำแหนง่ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ  

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

 พ.ศ. 2562  ตำแหนง่ คร ูโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ  

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

 พ.ศ. 2563  ตำแหนง่ คร ูโรงเรียนบ้านหนองดดุ  

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 
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