
บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาความสําคัญและปญหา

ในปจจุบันเขาสูยุคศตวรรษท่ี 21 เปนยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดานไมวา
จะเปน ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานการศึกษา และดานสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน ทําใหการสื่อสารดวย
ขอมูลขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหโลกเหมือนไรพรมแดน ประเทศไทย เปนประเทศหนึ่งท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจําเปนตองมีการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงและสรางขีดความสามารถ
ในการพ่ึงตนเองและการแขงขัน ซึ่งขอมูลขาวสารท่ีมีอยางหลากหลายสามารถ แพรกระจายไปอยาง
รวดเร็วประกอบกับการแขงขันท่ี รุนแรง ภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน สงผลกระทบโดยตรง
ตอการอยูรอดในองคกร ถาหากองคกรใดท่ีสามารถยืนหยัดอยูได องคกรนั้นจะตองมีผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศน
กวางไกล ตลอดจนมีความรูความสามารถ ในอันท่ีจะพาองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว
อยางมีประสิทธิภาพ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 (3) ไดกําหนด
ไววา รัฐตองพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและ ทุกรูปแบบใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพ่ือการพัฒนา
การศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมท้ังปลูกฝงใหผูเรียนใหมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2551 - 2555) ไดเสนอ
นโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติในชวงป พ.ศ. 2551 - 2555
ดานท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือ การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถาสถานศึกษา
มีภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพยอม
จะทําใหผู เรียนมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาของชาติ เพื่อรองรับการปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีประสิทธิภาพในเรื่องการยกระดับคุณภาพผูเรียนทุกคน
ใหมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีคุณธรรมและสํานึกความเปนไทย
โดยเนนการอานออก เขียนได คิดเลขเปน มีทักษะการคิดวิเคราะห เชื่อม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีความสามารถดานเทคโนโลยี โดยผูเรียน
ไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพสอดคลองกับความถนัดและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
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แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) เปนแผนยุทธศาสตรที่มุงใช
เปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ ท้ังในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
หนวยงานอ่ืน ท้ังภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรภาคสวนอ่ืน ท่ีสอดคลองกับ
แผนการศึกษาแหงชาติในชวงเวลาท่ีกําหนด ในการนี้ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34 ไดกําหนดไววา คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีเสนอแผนพัฒนาการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการอาชีวศึกษาและแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ท่ีสอดคลองกับความตองการ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติโดยยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเปนปรัชญาพ้ืนฐานเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการดานตาง ๆ ของแผนฯ และ
กําหนดกรอบแนวคิด และเปาหมายไวดังนี้ กรอบแนวคิด : แผนการศึกษาแหงชาติเปนแผนท่ีบูรณาการ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา กับ การศึกษาทุกระดับ เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาของหนวยงานตาง ๆ ของประเทศ และเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนา
ดานตาง ๆ โดยคํานึงถึงการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และใหความสําคัญท้ังการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี
คุณภาพ และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผนฯ เปน 2 ระยะ คือ (1) ระยะแรก
(พ.ศ. 2552 - 2554) สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 และ (2) ระยะ
ท่ีสอง (พ.ศ. 2555-2559) สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 โดยมีการ
กําหนดเปาหมายการนําแผนสูการปฏิบัติเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไวดังนี้ เปาหมายเชิงคุณภาพ :
เม่ือสิ้นสุด แผนฯ ในป2559 การพัฒนาการศึกษาของประเทศบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวดังนี้
1) คนไทยเปนคนดี เกง มีความสุข มีความรูเชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
ใฝเรียนรูและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสุข มีสุขภาพท้ังกายและใจท่ีสมบูรณสามารถประกอบอาชีพและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
เพ่ือเปนเปาหมายและฐานหลักของการพัฒนาประเทศ 2) สังคมไทยเปนสังคมแหงคุณธรรม ภูมิปญญา
และการเรียนรูมีการสรางองคความรูนวัตกรรมและ เทคโนโลยีทรัพยสินทางปญญาเพ่ือการเรียนรู
นําไปสูสังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน มีสุขภาวะ ประชาชน อยูรวมกันอยางสันติสุขและเอ้ืออาทร
ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 3) สังคมไทยมีสภาพแวดลอม
ท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาคนอยางมีคุณภาพและยั่งยืนมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการศึกษา
และเรียนรู มีการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพมีการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา
เขตพ้ืนท่ี และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการระดมทรัพยากรและความรวมมือจากทุกภาคสวน
รวมท้ังความรวมมือในภูมิภาคและกับนานาชาติมากข้ึนอันจะนําไปสูความสามารถใน การรวมมือและ
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แขงขันของประเทศ และการอยูรวมกันกับพลโลกอยางสันติสุขมีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 : 2 - 9)

การบริหารการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพจะดําเนินไปไดตองอาศัยบุคคลสําคัญในการดําเนินการ
จัดภารกิจการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ คือผูบริหารสถานศึกษา
นั่นเอง ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญจะตองบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษาเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญเปนอยางมาก ในการกํากับ นิเทศ ติดตามการสอนของครู
และจะตองใชภาวะผูนําใหเกิดประโยชนและเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงข้ึน ผูบริหารสถานศึกษาจะตองทําหนาท่ีเปนผูนําในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดตามจุดมุงหมายและโครงสรางสาระการเรียนรูของหลักสูตร
รวมท้ังพัฒนาสาระและกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ผูบริหารจะตอง
เขาใจเก่ียวกับหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การจัดทําเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียน
การสอน การนิเทศติดตาม และประเมินผลการศึกษา เพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุตามเปาหมาย
ของการศึกษาของชาติ ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีภาวะผูนําและมีลักษณะเฉพาะหลายประการ
ท่ีจะชวยสงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนใหมากข้ึน ผูบริหารโรงเรียนควรตองมีภาวะผูนํา
ทางวิชาการเพ่ือดําเนินการใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน โดยจะตองปรับปรุงพันธกิจของ
โรงเรียน ประชาสัมพันธเปาประสงคของโรงเรียน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน สงเสริมบรรยากาศ
การเรียนการสอนท่ีดี สวนท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
(ประเสริฐ เนียมแกว, 2555)

ความสําคัญของการนิเทศการศึกษาถือวามีความสําคัญตอการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา
สามารถนับวาเปนประโยชนตอครู เพราะวาการนิเทศชวยใหครูมีความเชื่อมันในตนเอง ถาครูยังมี
ความสนใจเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ ในหองเรียน ครูก็จะเปนบุคคลท่ีทําหนาท่ีไดสมบูรณแบบและจะมี
ความเขมแข็งในการปฏิบัติงานทุกดาน สนับสนุนใหครูสามารถประเมินผลการทํางานไดดวยตนเอง
ครูสามารถมองเห็นดวยตนเองวาตนเองประสบผลสําเร็จในการสอนไดมากนอยเพียงใด ชวยครูใหได
แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ครูผูสอนแตละคนสามารถสังเกตการทํางานหรือการสอน
ของครูคนอ่ืน ๆ เพ่ือปรับปรุงการสอนของตน นอกจากนี้จะมีการแลกเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณการสอน
และรับเอาวิธีการใหม ๆ จากครูคนอ่ืนไปทดลองใช รวมท้ังเรียนรูวิธีการชวยเหลือใหการสนับสนุน
แกครูคนอ่ืน ๆ ดวย ชวยกระตุนครูใหมีการวางแผนจัดทําจุดมุงหมายและแนวปฏิบัติไปพรอม ๆ กัน
ครูแตละคนสามารถใหความชวยเหลือเพ่ือนครูดวยกันเพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับปญหาการสอนอยางกวาง ๆ
ภายในโรงเรียน การวางแผนฝกหรือใหบริการเสริมวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการกระตุน
ใหครูผูสอนทํางานวิจัยในชั้นเรียน รวมท้ังการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของครูกับกลุม และชี้ใหเห็น
ความสามารถในการควบคุมและจัดการ ความนาเชื่อถือ และความเปนวิชาการของครูคนนั้นไดเปน
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อยางดี และการนิเทศจะเปนกระบวนการท่ีทาทายความสามารถของครูใหมีความคิดเชิงนามธรรมสูงข้ึน
ในขณะปฏิบัติงาน ครูผูสอนจะไดรับขอมูลยอนกลับซึ่งเปนผลมาจากผลการประเมิน ขอมูลเหลานี้
จะสะทอนใหเห็นขอดีและขอเสียของการปฏิบัติงาน รวมท้ังแนวคิดหลายแนวทางท่ีจะใชเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งวิธีการดังกลาวจะเปนวิธีการหนึ่งท่ีทาทาย และชวยพัฒนา
แนวคิดเชิงนามธรรมของครูใหสูงข้ึนดวย (วัชรา เลาเรียนดี, 2550)

จากเหตุผลและความสําคัญท่ีกลาวมาขางตนไดชี้ใหเห็นวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษามีความสําคัญตอคุณภาพการศึกษา และกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเปนปจจัย
ท่ีสําคัญของผูบริหารภายใตระบบและกลไกท่ีหลากหลายท่ีมีผลคุณภาพภายในของโรงเรียน ดังนั้น
ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารกับผลการดําเนินการ
นิเทศภายในโรงเรียน ตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงผูท่ีมี
สวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดนําไปใชในการวางแผนกําหนดนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตลอดจนการกําหนดยุทธศาสตรและกลวิธีท่ีจะนําไปสูการพัฒนาการดําเนินงาน
คุณภาพภายในของโรงเรียนและการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพังงา

2. เพ่ือศึกษาผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพังงา

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผล
การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา

ความสําคัญของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพังงา โดยเฉพาะตอผูบริหารสถานศึกษา ไดนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยไปใชเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในบรรลุเปาหมาย
สรางความเชื่อม่ันแกผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เปนขอมูลสารสนเทศ
สําหรับผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใชประกอบการตัดสินใจเพ่ือกําหนดนโยบาย วางแผน สงเสริม
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สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือนําไปพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษากับผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา โดยกําหนดขอบเขตการวิจัยไว ดังนี้

ขอบเขตดานเนื้อหา
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินการ

นิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ไดกําหนด
ประเด็นเนื้อหาที่จะทําการวิจัย ดังนี้ ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก
1) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การจัดบรรยากาศของสถานศึกษา
4) การพัฒนาบุคลากร 5) การเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ และ 6) การประเมินคุณภาพการศึกษา
และผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา ไดแก 1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และ
ความตองการ 2) การวางแผนการนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก 3) การสรางสื่อ และเครื่องมือ
ในการนิเทศ 4) การปฏิบัติการนิเทศภายใน และ 5) การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล

ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ปการศึกษา 2560 จํานวน 1,245 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพังงา ปการศึกษา 2560 จํานวน 291 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
โดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 608 อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี,
2552 : 108 - 109)

ขอบเขตตัวแปรท่ีศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ คือ ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยกําหนดขอบเขตการวิจัยไว ดังนี้ 1) การบริหารจัดการหลักสูตร
2) การจัดการเรียนรู 3) การพัฒนาสื่อการเรียนรู 4) การพัฒนาแหลงเรียนรู 5) การวัดประเมินผล
และวิจัย 6) การนิเทศการศึกษา และ 7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

2. ตัวแปรตาม คือ ผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยกําหนดขอบเขตการวิจัยไว ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพปจจุบัน
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ปญหา และความตองการ 2) การวางแผนการนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก 3) การสรางสื่อ
และเครื่องมือในการนิเทศ 4) การปฏิบัติการนิเทศภายใน และ 5) การประเมินผลการนิเทศ และ
การรายงานผล

กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดทําการ
สังเคราะหตัวแปรท่ีเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จากนักวิชาการเอกสาร
และงานวิจัย ประกอบดวย สถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553 : 188 - 190) Hoy & Hoy (2003)
ศศิธร บุตรเมือง (2555) วันเผด็จ มีชัย (2557) ภัทรวดี อุนวงษ (2556) และกมล ตราชู (2556)
และการสังเคราะหการนิเทศภายในโรงเรียน จาก Luther Gulick (2012) Harris (1985) Lussier
(2007) กรองทอง จิรเดชากุล (2550) เอกนรินทร บุญยะโพธิ์ (2557) ภัทราวลัย ลิ้นโป (2557)
อรรถพร เกตุแกว (2558) ซึ่งผูวิจัยจึงนําแนวคิด ทฤษฎีและผลวิจัยที่เชื่อมโยงกันนี้มากําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1.1

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาวะผูนําทางวิชาการ

1. การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การจัดการเรียนรู
3. การพัฒนาสื่อการเรียนรู
4. การพัฒนาแหลงเรียนรู
5. การวัดประเมินผลและวิจัย
6. การนิเทศการศึกษา
7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

การนิเทศภายในโรงเรียน

1. การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและ
ความตองการ

2. การวางแผนการนิเทศงาน และกําหนด
ทางเลือก

3. การสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศ
4. การปฏิบัติการนิเทศภายใน
5. การประเมินผลการนิเทศ และ

การรายงานผล
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สมมติฐานของการวิจัย

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา มีความสัมพันธกันทางบวก

นิยามศัพทเฉพาะ

1. ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถของผูนํา ท่ีมีในการบริหาร
ตนเองและผูอ่ืน สามารถครองใจผูใตบังคับบัญชา สรางความเชื่อม่ันและใหการสนับสนุน โนมนาว
จิตใจผูใตบังคับบัญชาใหรวมมือในการปฏิบัติงานเพ่ือใหการปฏิบัติงานใหสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค
ตามเปาหมายท่ีมีการกําหนดไว

2. ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง หนาท่ีของผูบริหารในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
งานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

3. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง คุณลักษณะและบทบาทของ
ผูบริหารท่ีแสดงถึงความเปนผูนําทางวิชาการสามารถโนมนาวจูงใจขาราชการครู เกิดความตระหนัก
ในการรวมพลังและประสานสัมพันธเพ่ือพัฒนาและบริหารงานวิชาการเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
การจัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อการเรียนรู การพัฒนาแหลงเรียนรู การวัดประเมินผลและวิจัย
การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

3.1 ดานบริหารจัดการหลักสูตร หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถของ
ผูบริหารสถานศึกษา ในการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา การมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การสนับสนุนการสอนของครู
โดยจัดหาเอกสาร หลักสูตร งบประมาณ วัสดุอุปกรณและสื่อ การเรียนการสอน การสงเสริมและ
พัฒนาครูในสถานศึกษาเพ่ือ การนําหลักสูตรไปใชใหบรรลุจุดมุงหมาย ท่ีกําหนด การนิเทศการใช
หลักสูตรสถานศึกษา การติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร เปนตน

3.2 ดานการจัดการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถของผูบริหาร
สถานศึกษา ในการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูตามสาระและเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดหา
วัสดุครุภัณฑและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอ การจัดทําหรือจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตร
และแบบพิมพตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการสอน การสงเสริมใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย
สอดคลองกับสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมทางวิชาการเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน
ท้ังในและนอกสถานท่ี เปนตน
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3.3 ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถของ
ผูบริหารสถานศึกษา ในการกําหนดนโยบายกระตุนการใชสื่อการเรียนรูท่ีทันสมัย สงเสริมใหครูผลิต
พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู สงเสริมครูใหมีการใชสื่อผานเครือขายเทคโนโลยี สารสนเทศ (ICT)
สงเสริมใหครูเลือกใชสื่อที่มีคุณภาพ สงเสริมใหครูศึกษาคนควาวิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู
การกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ ของสื่อและการใชสื่อการเรียนรู เปนตน

3.4 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถของ
ผูบริหารสถานศึกษา ในการสงเสริมครูสาํรวจแหลงเรียนรูท้ังในสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและพ้ืนท่ีใกลเคียงโดยเนนความปลอดภัยเปนหลัก จัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรู
ในชุมชนท่ีเอ้ือตอการสรางองคความรูของผูเรียน สงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา
การสนับสนุนและเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามาใชแหลง เรียนรูในสถานศึกษา ใหครูศึกษา คนควา วิจัย
เพ่ือการพัฒนาแหลงเรียนรู กํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกับการใชและ
พัฒนาแหลงเรียนรู เปนตน

3.5 ดานการวัดประเมินผลและวิจัย หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถ
ของผูบริหารสถานศึกษา ในการกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดประเมินผลของสถานศึกษา
สงเสริมใหครูวัดผลประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา การใหคํา แนะนํา
คําปรึกษาครูดานการวัดผล ประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง สงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
สงเสริมใหครูวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู เผยแพรผลงานวิจัยของครูท้ังภายในและนอกสถานศึกษา
เปนตน

3.6 ดานการนิเทศการศึกษา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของ
ผูบริหารสถานศึกษา ในการจัดใหมีระบบนิเทศงานวิชาการและการจัดการเรียนรูภายในสถานศึกษา
ใหความรู คําแนะนําแกบุคลากรดานวิชาการ การจัดประชุมอบรมในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหครู
มีโอกาสพัฒนางานการเรียนการสอน การดูแล สงเสริม นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของ
ผูสอนอยางใกลชิด เปนตน

3.7 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารวมกับ
บุคลากรอยางเปนระบบ จัดตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพตามมาตรฐาน การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ใหหนวยงานตนสังกัดและผูมีสวนเก่ียวของ เปนตน

4. การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับ
การนิเทศในการท่ีจะชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนํากับครูผูรับการนิเทศและบุคลากรทางการศึกษา
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ใหพัฒนาการเรียนการสอนการเพ่ิมคุณภาพการเรียนซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของนักเรียนใหเปนไปตาม
เปาหมายของการศึกษาและประสบผลสําเร็จไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง

4.1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ หมายถึง กระบวนการในการ
วิเคราะหสาเหตุของปญหา เพื่อกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหาทําการสํารวจความตองการ
ของครู ดานการพัฒนาตนเองเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพ ดานการพัฒนาโรงเรียน สภาพหองเรียน
สภาพแวดลอมท่ัวไป สิ่งอํานวยความสะดวก การจัดทําแฟมขอมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ประชุม วิเคราะห ขอมูลการนิเทศภายในโรงเรียนทําใหนักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติที่ดี
ตอการศึกษาเลาเรียนพัฒนาคุณภาพหรือยกระดับคุณภาพของนักเรียนใหสูงข้ึน

4.2 การวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก หมายถึง กระบวนการในการเตรียม
ขอมูลเพ่ือวางแผนการนิเทศ โดยใชขอมูลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ
โดยคณะครูและผูท่ีเก่ียวของในการสรางสื่อเครื่องมือสําหรับการนิเทศ การกําหนดเปาหมายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ การวางแผนการกระจายทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
การเรียนการสอนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา เผยแพรแผนปฏิบัติการนิเทศ
แตงตั้งคณะกรรมการการนิเทศ การประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ จัดกิจกรรมการนิเทศภายใน
การประสานงานใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัด
ใหไดผลคุมคาท่ีสุด

4.3 การสรางสื่อ และเครื่องมือท่ีใชในการนิเทศ คือ กระบวนการในการพิจารณาขอมูล
การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการเลือกสื่อและเครื่องเพ่ือตรวจคุณภาพการศึกษา
มีการศึกษารายละเอียดของสื่อและเครื่องมือมีลักษณะเฉพาะจุดดี จุดเดน ดําเนินการสรางเครื่องมือ
ตามวัตถุประสงคและรูปแบบท่ีกําหนดไว จัดสรรงบประมาณสงเสริมสนับสนุนการใชสื่อ เครื่องมือ
มีการทดลองใชสื่อ เครื่องมือกอนนําไปใชทุกครั้ง ปรับปรุงใหมีความบกพรองนอยท่ีสุด จัดเตรียม
เอกสารหรือสื่อตาง ๆ ใหพรอม ผูรับการนิเทศใชสื่อ เชนคูมือครู แผนการสอน ชุดการเรียน คูมือครู
แผนการสอน ชุดการเรียน แบบเรียน และประเมินผลการใชสื่อ เพ่ือการเรียนการสอน ผูรับการนิเทศ
ตองพัฒนาสื่อใหดียิ่งข้ึน เพราะจะชวยใหการนิเทศการศึกษา การบริหารงานโรงเรียน ตลอดจนการ
เรียนการสอน ดําเนินการไปอยางเรียบรอย

4.4 การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการชี้แจงใหคณะครูเขาใจ
บทบาทของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ การปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ ดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยตรง
และโดยออม ประชุม ปรึกษาหารือหลังการจัดกิจกรรมการนิเทศเพื่อแกปญหาการเรียนการสอน
สรางขวัญและกําลังใจ ใหครู กํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุนเพ่ือสรางแรงจูงใจ
ใหครูมีความศรัทธาในวิชาชีพ และการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ
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4.5 การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล หมายถึง กระบวนการดําเนินการจัด
เครื่องมือประเมินผลการนิเทศ ใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการนิเทศภายใน การประเมินผลการ
นิเทศอยางตอเนื่อง การดําเนินการนิเทศไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงกิจกรรม เตรียมการตรวจสอบ
ความพรอมของผูประเมิน สรุปและรายงาน เพ่ือสรางและใชเครื่องมือไดอยางเหมาะสม รวบรวมขอมูล
ไดอยางครอบคลุม ตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผล สรุปและจัดทํารายงานผลการนิเทศ
เปนรูปเลมเพ่ือเผยแพรการนิเทศภายในเปนประจําทุกป




