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บทที่  2 
องค์ความรู้ หลักการ แนวคิดหรือทฤษฎี 

 
ในการศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามบริบทพ้ืนที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้  ได้ใช้องค์ความรู้ หลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  

       1.  การจัดการศึกษาในพ้ืนทีจ่ังหวัดแม่ฮ่องสอน 
       2.  แนวคิดการบริหารการศึกษา     
       3.  แนวคิดการจัดการแบบบูรณาการ 
       4.  แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       5.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       6.  กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

1. การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
            การจัดการศึกษาในระบบ 
            การจัดการศึกษาในระบบของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีส่วนราชการและหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
จ านวน 6 สังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สพช.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) 
(ตชด.) 
             โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รับผิดชอบโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 8 แห่ง 
ได้แก่ 1) โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 2) โรงเรียนขุนยวมวิทยา 
อ าเภอขุนยวม 3) โรงเรียนปายวิทยาคาร  อ าเภอปาย  4) โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 
อ าเภอแม่สะเรียง 5) โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อ าเภอแม่ลาน้อย 6)  โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 
อ าเภอสบเมย 7) โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม อ าเภอสบเมย  8) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อ าเภอ
ปางมะผ้า 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 รับผิดชอบพ้ืนที่ อ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน อ าเภอปาย อ าเภอปางมะผ้า และอ าเภอขุนยวม มีโรงเรียนในสังกัด/ก ากับ จ านวนทั้งสิ้น 
134 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนหลัก 129 แห่ง โรงเรียนสาขา 5 แห่ง จัดการเรียนการสอนระดับก่อน
ประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา จ านวน 108 แห่ง และระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 26 แห่ง (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1, 
2564) 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอ     
แม่สะเรียง อ าเภอแม่ลาน้อย และอ าเภอสบเมย มีโรงเรียนในสังกัด/ก ากับ จ านวนทั้งสิ้น 176 แห่ง 
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แบ่งเป็นโรงเรียนหลัก 168 แห่ง โรงเรียนสาขา 8 แห่ง จัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา
ถึงระดับประถมศึกษา จ านวน 138 แห่ง ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 
33 แห่ง ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2 แห่ง ระดับประถมศึกษา 
จ านวน 2 แห่ง และระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 แห่ง (ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2, 2564) 
             โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนทั้งสิ้น 9 โรงเรียน ดังนี้ 1) โรงเรียน 
อบจ.บ้านจองค า สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2) โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา 3) โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สังกัดเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน เปิดสอนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4) โรงเรียนเทศบาลต าบล
ขุนยวม สังกัดเทศบาลต าบลขุนยวม อ าเภอขุนยวม เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา  5) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย สังกัดเทศบาลต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย เปิดสอนระดับก่อน
ประถมศึกษา 6) โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) สังกัดเทศบาลต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย 
เปิดสอนระดับประถมศึกษา 7) โรงเรียนไท่จง (เทศบาล 3) สังกัดเทศบาลต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอ  
แม่ลาน้อย เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 8) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ยวม สังกัด
เทศบาลต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา                   
9) โรงเรียนอนุบาลบ้านกาศ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง เปิดสอน
ระดับก่อนประถมศึกษา 
             สถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มี 5 แห่ง ได้แก่ 1)  โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์แม่ฮ่องสอน อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อ าเภอแม่ลาน้อย 
3) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อ าเภอปาย 4) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 อ าเภอ       
ปางมะผ้า และ 5) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ดูแลการ
จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 
             สถานศึกษาในสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดน
ที่ 336 รับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อ าเภอขุนยวม อ าเภอปางมะผ้า และอ าเภอปาย      
มีโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ 1)โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ชมรมพุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ บ้านแสนค าลือ 
ต าบลถ้ าลอด อ าเภอปางมะผ้า 2) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ชมรมพุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ 2 
บ้านปุงยาม ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอปางมะผ้า 3) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง ต าบล
ปางหมู อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  4) ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านน้ าบ่อ
สะเป่ หมู่ 3 ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า 5) ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโปงเลา 
ต าบลแม่กิ๊ อ าเภอขุนยวม 6) ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ ารุงที่ 114 บ้านปายสองแง่ 
ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอปาย 7) ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดน พลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์ 
บ้านลุกข้าวหลาม ต าบลปางมะผ้า อ าเภอปางมะผ้ากองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 337 
             รับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอแม่ลาน้อย และอ าเภอสบเมย มีโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 
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1) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย  2) โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านตุน (ชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทยอุปถัมภ์) ต าบลห้วยห้อม อ าเภอ
แม่ลาน้อย 3) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 905 หมู่ 9 ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง (เดิมคือ
ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านจอปร่าคี) 4) ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน   
โตแฮ ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย 5) ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ ต าบล
แม่คง อ าเภอแม่สะเรียง 6) ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ ต าบลเสาหิน อ าเภอ
แม่สะเรียง 7) ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู ต าบลเสาหิน อ าเภอแม่สะเรียง 8) ศูนย์ 
การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง 9) ศูนย์การเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย  
            สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญา จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการ
อาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาจ านวน 1 แห่ง ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 
           การศึกษานอกระบบ  
           ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
ให้บริการศึกษาในรูปแบบการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่องประเภท 
ทางไกล การศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ทางไกล) ประกาศนียบัตรอาชีพ 
และการศึกษาเพ่ือชุมชนบนพื้นที่สูง (ส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2564)  
 
2. แนวคิดการบริหารการศึกษา 

1. ความหมายการบริหารสถานศึกษา  
     นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและความหมายของ   

การบริหารสถานศึกษาไว้ดังนี้  
     เลิศดาว กลิ่นศรีสุข (2550 : 72) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรม             

ต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน นับตั้งแต่
บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการ
ของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีต่อบุคคล เพ่ือให้บุคคลพัฒนา
ตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนด ารงชีวิตอยู่ 

     ถวิล เกษสุพรรณ (2552 : 32) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ท างานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษาที่บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันด าเนินงาน โดยใช้
ทรัพยากรการบริหารเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นสมาชิกที่ดีมีคุณภาพของสังคมตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 

ศิลป์ชัย อ่วงตระกูล (2552 : 8) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การด าเนินงาน
ร่วมกับกลุ่ม บุคคลมืออาชีพและชุมชนในท้องถิ่น เพ่ือให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคม  
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ  
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          ณัฐรฎา พวงธรรม (2553 : 14) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการ
บริหาร การพัฒนา และปรับปรุงวิธีการบริหารงานด้านต่าง ๆ เพ่ือน าพาสถานศึกษาสู่ความก้าวหน้า 
ส่งเสริมความเจริญด้านความคิด ความรู้ ควบคู่กับการสอดแทรกคุณธรรมแก่นักเรียนเพ่ือให้ได้
นักเรียนที่มีคุณภาพ  

สมเดช สาวันดี (2553 : 32) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การใช้ศาสตร์และ
ศิลปะในการท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้ และความเจริญงอกงาม 
ของบุคคลและสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แคมเบล (Campbell, 1971 : 22) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจัดแผน
ยุทธศาสตร์ในสถาบันการศึกษา เพ่ือให้ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างแท้จริง 

กู๊ด (Good, 1973 : 14) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การวินิจฉัย สั่งการ  
การควบคุมและการจัดการเกี่ยวกับงานหรือกิจการสถานศึกษา ทั้งการบริหารธุรกิจในสถานศึกษา
และการด าเนินการที่เกี่ยวกับบุคลากรทั้งหมดในสถานศึกษา ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักเรียน
โดยตรง เช่น การเรียนการสอน การแนะแนว กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 2001 : 437) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการที่มุ่งไปสู่จุดหมายที่ก าหนดไว้ด้วยองค์ประกอบหลายประการ  เช่น การตัดสินใจองค์กร
แรงจูงใจ ภาวะผู้น า โดยการบริหารต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะตามมาและสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นใน
อนาคต เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นสมาชิกที่ดีมีคุณภาพของสังคมตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว้  

สรุปได้ว่าการบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารโรงเรียนเป็นการร่วมมือกันท างาน   
ของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยกระบวนการทางสังคมที่ร่วมมือกันด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคม อันได้แก่ เด็ก เยาวชน เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากร      
ให้เกิดประโยชน์กับการศึกษามากที่สุด ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถทักษะทัศนคติ
ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน เพ่ือให้เป็นก าลังคนที่มีประสิทธิภาพของสังคม 

2.  กระบวนการบริหารการศึกษา 
                การบริหารเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนต่อเนื่องกันการบริหารที่ดีจึงต้องอาศัย
กระบวนการบริหารเป็นหลัก กระบวนการบริหารที่นิยมกันมากที่สุดและสามารถน ามาใช้เป็นหลัก  
ในการบริหารงานทั่ว ๆ ไป คือกระบวนการบริหารของลูเธอร์ กูลิค (Luthur Gulick) มีองค์ประกอบ
และข้ันตอน 7 ขั้น รวมเรียกว่า "POSDCORB" ซึ่งเป็นอักษรน าขององค์ประกอบกระบวนการ ดังนี้  
                2.1 การวางแผนงาน (Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการ แผนปฏิบัติงาน และ
วิธีการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า ผู้จัดการองค์กรต้องวางแผนงานทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน      
เพราะแผนงานจะเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย แผนงานหลัก และแผนงานย่อย 
แผนงานต้องมีลักษณะยืดหยุ่น  
                2.2 การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่    
การแบ่งส่วนงาน และการจัดสายงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์จากความหมาย
ของการบริหารการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
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                2.3 การจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากร ได้แก่ การจัด
อัตราก าลัง การสรรหาและพัฒนาบุคลากร การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การส่งเสริมขวัญและก าลังใจ 
สวัสดิการ และการเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน "คน" เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด ที่ส่งผลให้
งานส าเร็จหรือล้มเหลว  
                2.4 การอ านวยการ (Directing) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชา 
และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าต้องมอบหมาย
หน้าที่ให้ลูกน้องแต่ละคนตามล าดับ โดยให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่ง 
ประกาศใช้ระเบียบให้ปฏิบัติตาม มีการตัดสินใจสั่งการ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  

     2.5 การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานกิจกรรมต่างๆของ
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดมีการร่วมมือที่ดีและน าไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน  

     2.6 การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ระดับต่างๆ ในหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกหน่วยงานได้รับทราบความเคลื่อนไหว        
และความคืบหน้าของกิจการอย่างสม่ าเสมอ  

     2.7 การบริหารงบประมาณ(Budgeting) หมายถึง การจัดท างบประมาณ การจัดท า
บัญชีการใช้จ่ายเงิน และการควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงินและทรัพย์สิน  

3. แนวทางการบริหารจัดการศึกษา  
               การบริหารงานในสถานศึกษาตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ      
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป โดยได้ก าหนดขอบข่ายของการบริหารงานแต่ละด้าน ดังนี้  
               3.1 การบริหารงานวิชาการ ให้มีขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ดังต่อไปนี้  
                    3.1.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น  
                    3.1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา          
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
                  3.1.3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
                  3.1.4 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
                  3.1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
                  3.1.6 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
                  3.1.7 การนิเทศการศึกษา 
                  3.1.8 การแนะแนว  
                  3.1.9 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
                  3.1.10 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
                 3.1.11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  
                  3.1.12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  
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                 3.1.13 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
                  3.1.14 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา และการพัฒนาใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
            3.2 การบริหารงานงบประมาณ ให้มีขอบข่ายการบริหารงานงบประมาณดังต่อไปนี้  
                  3.2.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี  
                  3.2.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง  
                 3.2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
                 3.2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
                 3.2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
                 3.2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
                 3.2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
                 3.2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
                 3.2.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา  
                 3.2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
                 3.2.11 การวางแผนพัสดุ  
                 3.2.12 การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่ง ก่อสร้าง
ที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี  
                 3.2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ  
                 3.2.14 การจัดหาพัสดุ  
                 3.2.15 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
                 3.2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
                 3.2.17 การเบิกเงินจากคลัง  
                 3.2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  
                 3.2.19 การน าเงินส่งคลัง  
                 3.2.20 การจัดท าบัญชีการเงิน  
                  3.2.21 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน และการจัดท าหรือจัดหา      
แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน  
            3.3 การบริหารงานบุคคล ให้มีขอบข่ายการบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้  
                 3.3.1 การวางแผนอัตราก าลัง  
                 3.3.2 การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                 3.3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
                 3.3.4 การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                 3.3.5 การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน  
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                 3.3.6 การลาทุกประเภท  
                 3.3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
                 3.3.8 การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
                 3.3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
                 3.3.10 การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
                 3.3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์ 
                 3.3.12 การออกจากราชการ  
                 3.3.13 การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
                  3.3.14 การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
                 3.3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                 3.3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
                 3.3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
                  3.3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
                 3.3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต และการพัฒนาข้าราชการครูและ            
บุคลากรทางการศึกษา 
            3.4 การบริหารงานทั่วไป ให้มีขอบข่ายการบริหารดังต่อไปนี้  
                 3.4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
                 3.4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
                 3.4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
                 3.4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
                 3.4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
                 3.4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
                 3.4.7 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
                 3.4.8 การด าเนินงานธุรการ  
                 3.4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
                 3.4.10 การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
                 3.4.11 การรับนักเรียน  
                 3.4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
                 3.4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
                 3.4.14 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
                 3.4.15 การทัศนศึกษา  
                 3.4.16 งานกิจการนักเรียน  
                 3.4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา  
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                  3.4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
                 3.4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
                 3.4.20 การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
                  3.4.21 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน และการจัดกิจกรรมในการลงโทษ
นักเรียน  
            3.5 การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง และสังคมที่ดี  
การบริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกจากจะด าเนินการตาม
หลักการและแนวปฏิรูปการศึกษาแล้วยังต้องยึดหลักการด าเนินการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ด ีซึ่งประกอบด้วยหลักการส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ (พาทิพย์  ชมค า, 2552 : 11 - 13) 
                 3.5.1 หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายถูกต้อง เป็นธรรม การก าหนดกฎกติกา 
และการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึง สิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม 
ของสมาชิก  
                 3.5.2 หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทนมีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจ าชาติ  
                 3.5.3 หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ 
โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กร ทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร     
ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน  
                 3.5.4 หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเสนอ    
ความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็น การไต่สวน 
การประชาพิจารณ์ และการแสดงประชามติหรืออ่ืน ๆ  
                 3.5.5 หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึก          
ในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน  
                 3.5.6 หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรที่มีจ านวนจ ากัด
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยการรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า 
สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก  และรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
    สรุปได้ว่าการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาต้องมีการกระจายอ านาจ        
การบริหารและการจัดการศึกษา ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล       
และด้านการบริหารทั่วไปให้กับบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนต้องใช้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองควบคู่ไปด้วย 
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3. แนวคิดการจัดการแบบบูรณาการ 
 1. ความหมายของการจัดการแบบบูรณาการ 
              เอกราช ดีเลิศ (2552: 9) กล่าวว่า  การจัดการแบบบูรณาการ หมายถึง การน าความรู  
ทางดานศาสตรตาง ๆ ตั้งแต ศาสตรขึ้นไปมาเชื่อมโยงใหมีความสัมพันธและสอดคลองกันซึ่งอาจ                     
เปนเนื้อหาหรือกระบวนการก็ได  
     ชวนีย พงศาพิชณ และคณะ (2551 : 65) กล่าวว่า  การจัดการแบบบูรณาการ หมายถึง          
การจัดการเรียนรูที่น าเนื้อหาสาระที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของกันมารวมเปนเนื้อเรื่องเดียวกันเพ่ือ
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและความเขาใจที่เปนความรูองครวมไดและสามารถน าความรูไปปรับใชใน
ชีวิตประจ าวันได 
             วารุณี คงมั่นกลาง (2553 : 4) กล่าวว่า  การจัดการแบบบูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยง
สาระการเรียนรูจากศาสตรในสาขาตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของและสัมพันธกันโดยจัดประสบการณการ
เรียนรูใหแกผูเรียนตามความสามารถ ความสนใจ และความตองการเพ่ือใหผูเรียนเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางด านสติปญญา ทักษะ และจิตใจ สามารถน าความรู ไปใช ในการแกปญหาใน
ชีวิตประจ าวันได 
              สุพจน แกวบุดดี (2551 : 11) กล่าวว่า  การจัดการแบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการ
เรียนรูที่เนนองครวมของเนื้อหามากกวาองคความรูของแตละวิชาและเนนถึงการเรียนรูของผูเรียนซึ่ง
มีความส าคัญกวาการบอกเนื้อหาของครู ท าใหผูเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมทั้งรายเดี่ยวและ  
รายกลุม สาระการเรียนรูอาจมีการผสมผสานกันหลายวิชา การประเมินผลจะประเมินตามสภาพจริง
ทั้งในสวนการสอบความรูและปฏิบัติกิจกรรมหนวยสงเสริมและพัฒนาวิชาการ งานบริการการศึกษา 
             ดารุวรรณ วงศนิคม และสมศักดิ์ บุญสาธร (2555 : 9) กล่าวว่า  การจัดการแบบ     
บูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงเนื้อหาของแตละวิชาใหเปนความรูองครวมที่
กลมกลืนกัน เพ่ือใหผูเรียนไดใชความคิด ประสบการณ และความสามารถที่หลากหลายโดยเนนการ 
สอดแทรกความรูเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             พิศเพลิน เขียนหวาน และวิชิต บุญสนอง (2553 : 10) กล่าวว่า  การจัดการแบบ     
บูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรูที่มีการผสมผสานของศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความรูที่เปนองครวมซึ่งเปนประสบการณโดยตรงของผูเรียน ที่เนนความสามารถ ความสนใจและ
ความตองการของผูเรียน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและชีวิตประจ าวัน ท า
ใหผูเรียนมีความสมบูรณทั้งความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม 
             สรุปได้ว่า กล่าวว่า  การจัดการแบบบูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงองคความรูในศาสตร
สาขาวิชาตาง ๆ ตั้งแต ศาสตรขึ้นไปที่มีความเกี่ยวของและสัมพันธกันมาจัดกระท าใหเปนเนื้อเรื่อง
เดียวกันจนเกิดการเรียนรูที่กวางขวางและครอบคลุมความรูทั้งสามดาน คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและ
จิตพิสัย และสามารถน าความรูนั้นไปปรับใชในชีวิตประจ าวันไดอยางเหมาะสม 
         2. การจัดการแบบบูรณาการ 

    กรอบแนวคิดของแนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานของประเทศไทย
แนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่มีความ
ยืดหยุ่น เปิดกว้าง มีทางเลือก เป็นอิสระตามอัตลักษณ์ของหลักสูตรหรือสาขาวิชา และบริบทในพ้ืนที่
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ของสถานศึกษาและสภาพจริงแต่ละแห่ง ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
ได้อย่างสร้างสรรค์ เน้นการประกันผลการด าเนินงานและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
(Learning Outcomes) ให้เกิดความเป็นเลิศในแต่ละบุคคล กรอบแนวคิดหลักของการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างานต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญครบ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมของการท างานจริงของสาขาวิชา 
2. ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการท างานตามสาขาวิชา 
3. กิจกรรมที่จัดขึ้นต้องเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรของผู้เรียน 
4. ต้องมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาและงานนั้นต้องสามารถพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

ผู้เรียนตามที่ก าหนดได้ 
การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน แบ่งออกเป็น 9 ประเภท โดย

เรียงล าดับตามระยะเวลาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่กลุ่มบูรณาการก่อนเข้าศึกษา กลุ่มบูรณาการระหว่างเรียน
ตลอดหลักสูตรกลุ่มบูรณาการช่วงท้ายของหลักสูตร และกลุ่มบูรณาการก่อนส า เร็จการศึกษา แต่ละ
ประเภทยังสามารถจัดเป็นระบบการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร จัดเป็นรายวิชา และจัดเป็นกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

1. กลุ่มบูรณาการก่อนเข้าศึกษา 
   1.1 การก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre-course Experience) เป็นกิจกรรมที่

จัดให้ผู้เรียนได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์เพ่ือเรียนรู้บทบาทของผู้ประกอบอาชีพที่ผู้เรียนสนใจก่อน
การเรียนเนื้อหาตามหลักสูตร สามารถจัดเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ต้องจัดควบคู่กับประเภทอ่ืน
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับการท างานที่สมบูรณ์ มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 1) ผู้เรียนต้องเข้าไปอยู่
ในสิ่งแวดล้อมทางวิชาชีพก่อนเริ่มการศึกษาหรือเลือกสาขาวิชาเอก  2) มีการก าหนดประเด็นที่
เกี่ยวข้องในวิชาชีพให้ผู้เรียนสังเกตการณ์และเก็บข้อมูล เช่น สภาพแวดล้อมในการท างาน บทบาท
ของบุคคลในวิชาชีพ 3) มีการน าประเด็นที่ได้จากการสังเกตมาสะท้อนคิด (Reflection) แลกเปลี่ยน
กับผู้เรียนด้วยกันเองและกับคณาจารย์ 4) ผู้เรียนสรุปข้อค้นพบ เช่น ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
วิชาชีพ (Concept) บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ โดยน าเสนอในรูปแบบรายงานหรือแผนผังความคิด 
(Mind Mapping) 

2. กลุ่มบูรณาการระหว่างการเรียนตลอดหลักสูตร 
    2.1 การเรียนสลับกับการท างาน (Sandwich Course) เป็นระบบการเรียนการสอนที่

สลับการเรียนในสถานศึกษากับการท างานในสภาพจริงอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้จากสถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการท างานและน าประสบการณ์จากการท างาน
กลับมาเป็นประเด็นการเรียนในสถานศึกษา โดยผู้เรียนต้องมีต าแหน่งงานสูงขึ้นหรือลักษณะงาน
ซับซ้อนขึ้นตามชั้นปีหรือรายวิชาที่ศึกษา มีองค์ประกอบส าคัญดังนี้ 1) การจัดหลักสูตรแบบแซนวิช 
แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 1.1) แซนวิชแบบบาง (Thin Sandwich) เป็นการเรียนในสถานศึกษา
ควบคู่กับการท างานในสภาพจริงตลอดหลักสูตร 1.2) แซนวิชแบบหนา (Thick Sandwich) เป็นการ
เรียนภาคการศึกษาปกติ (Academic Term) ในสถานศึกษาสลับกับภาคการท างาน (Work Term) 
ในสภาพจริง 2)ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีจากสถานศึกษากับ
ประสบการณ์การท างานในสภาพจริง 3) มีคณาจารย์ในสถานศึกษาและพ่ีเลี้ยงในสภาพจริงดูแล
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ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด4) ต าแหน่งงานที่ผู้เรียนได้รับจะต้องสูงหรือมีลักษณะงานซับซ้อนขึ้นตามชั้น      
ปีการศึกษา 5) ผู้เรียนต้องได้รับค่าตอบแทนในระหว่างการท างาน 6) คณาจารย์ประเมินผลการศึกษา
และพ่ีเลี้ยงในสภาพจริงประเมินผลการท างาน 

   2.2 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการเรียนการสอนหรือการจัด
รายวิชาที่ให้ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้เรียนโดยอาศัยความร่วมมือกับสถานประกอบการภายนอก
สถานศึกษาด้วยการท างานจริงเต็มเวลา มีทั้งแบบสลับภาคการศึกษากับภาคการท างานและแบบ
ท างานต่อเนื่องระยะยาว มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 1) การจัดหลักสูตรแบบสหกิจศึกษา แบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ ได้แก่1.1) แบบสลับภาคการศึกษากับภาคการท างานตั้งแต่ 2 ภาคการท างานขึ้นไป
1.2) แบบต่อเนื่อง 1 ภาคการท างาน ตั้งแต่ 16 สัปดาห์ขึ้นไป 2) มีการเตรียมความพร้อมและจัดหา
งานให้แก่ผู้เรียน 3) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ               
4) มีคณาจารย์นิเทศในสถานศึกษาและผู้นิเทศงานในสถานประกอบการที่ผ่านการเตรียมความพร้อม
ในการนิเทศ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนในการท างาน 5) ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ 
เชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีจากสถานศึกษากับประสบการณ์การท างานในสถานประกอบการใน
ลักษณะงานประจ าหรือการพัฒนากระบวนการคิดแบบโครงงาน 6) ผู้เรียนต้องได้รับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการในระหว่างการท างาน 7) มีการน าเสนอและสะท้อนผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน 8) มีการ
แบ่งสัดส่วนการประเมินผลระหว่างคณาจารย์นิ เทศในสถานศึกษาและผู้นิ เทศงานในสถาน
ประกอบการ 

2.3 หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course)เป็น
ระบบการเรียนการสอนที่ร่วมกันจัดท าหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษากับ
องค์กรร่วมผลิตที่มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ตรง
ตามที่ตกลงกันไว้มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 1) ผู้ที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือต้องมาจากผู้บริหาร
ระดับสูงทั้งสององค์กร ต้องสร้างเป้าหมาย ข้อตกลงความร่วมมือ และผลประโยชน์ร่วมกันอย่าง
ชัดเจน 2) มีการประเมินจุดแข็งทางด้านวิชาการของสถานศึกษาและความสามารถด้านการวิจัยและ
พัฒนาขององค์กรร่วมผลิต 3) ต้องมีบุคคลที่มีความสามารถในการประสานและจัดการความร่วมมือ 
4) เน้นการเรียนเพ่ือแก้ไขโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจโดยน าเอาความรู้จาก
ห้องเรียนมาประยุกต์ใช้หรือภาคธุรกิจ (Problem-based Learning) 5) ผู้เรียนต้องพัฒนา
กระบวนการคิดด้วยโครงงานวิจัยซึ่งเป็นปัญหาจริงจากภาคอุตสาหกรรม (Project-based Learning) 
6) มีคณาจารย์ประจ าองค์กรร่วมผลิตดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 7) รายงานทางวิชาการที่เกิดจาก
ผลงานของผู้เรียนจะถูกจัดเก็บไว้ในองค์กรร่วมผลิตหรือตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้  8) ผู้เรียนต้อง
น าเสนอผลงานที่สถานศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการท างาน 

2.4 การปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork) เป็นรายวิชาหรือเป็นกิจกรรมหนึ่งของรายวิชาที่
ให้ผู้เรียนท างานในชุมชนหรือพ้ืนที่เชิงภูมิประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการสลับกับการเรียนใน
สถานศึกษา โดยการปฏิบัติงานภาคสนามแต่ละช่วงจะมีความต่อเนื่องจากง่ายไปยากเมื่อชั้นปีของ
ผู้เรียนสูงขึ้นตามล าดับ มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 1) ให้ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมของการท างานใน
สภาพจริง เช่น ชุมชน พื้นที่เชิงภูมิประเทศเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 2) มีการเพ่ิม
เนื้อหาการปฏิบัติงานภาคสนามที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพตามชั้นปีการศึกษาของผู้เรียน  3) มีการ
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เตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านความปลอดภัยและการป้องกันโรคติดต่อก่อนไปปฏิบัติงานภาคสนาม  
4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากสถานศึกษากับการท างานภายใต้สภาพจริง  5) มีการ
น าวิธีการบูรณาการกับการท างานในรูปแบบอ่ืนมาสอดแทรกในหลักสูตรการปฏิบัติงานภาคสนาม 
เช่น การฝึกงานเฉพาะต าแหน่ง (Practicum) การเรียนด้วยการพัฒนากระบวนการคิดแบบโครงงาน
6) มีการประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะทั้งระหว่างและสิ้นสุดการปฏิบัติงานภาคสนาม 
            3. กลุ่มบูรณาการช่วงท้ายของหลักสูตร 

     3.1 การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการท างาน (Cognitive 
Apprenticeship or Job Shadowing) เป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้ประสบการณ์จากพฤติกรรมการ
ท างานของผู้ทีป่ระสบความส าเร็จในการท างานแล้วหรือเป็นบุคคลต้นแบบ ด้วยการสังเกต การพูดคุย 
และท างานร่วมกัน สามารถจัดเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาแกนของหลักสูตร ต้องจัดควบคู่กับประเภท
อ่ืนเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการท างานที่สมบูรณ์มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 1) มีการก าหนดผู้ถูก
ติดตาม (Host/Role Model/Idol) และผู้ติดตาม (Visitor/Guest) 2) มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียน
ก่อนการเรียนรู้หรือติดตามพฤติกรรมการท างาน เช่น การวางแผนการติดตาม และกิจกรรมที่ต้อง
ติดตาม 3) ผู้เรียนหรือผู้ติดตามสามารถเรียนรู้หรือติดตามพฤติกรรมการท างานของผู้ถูกติดตามได้โดย
การสังเกต การพูดคุย และการท างานร่วมกับผู้ถูกติดตาม 4) ประเมินผลด้วยการสะท้อนคิดทั้งผู้เรียน
หรือผู้ติดตามด้วยกันเองและร่วมกับผู้ถูกติดตามในรูปของการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  

    3.2 การบรรจุให้ท างานหรือการฝึกเฉพาะต าแหน่ง (Placement or Practicum) เป็น 
รายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนท างานหรือฝึกงานเฉพาะต าแหน่งในสภาพจริงหลังจากที่เรียนในสถานศึกษา
ไปแล้วระยะหนึ่ง โดยผู้ เรียนสามารถเรียนรายวิชาที่มี เนื้อหาสัมพันธ์กับงานควบคู่ ไปด้ว ย                       
มีองค์ประกอบส าคัญดังนี้ 1) ผู้เรียนต้องได้รับการฝึกตรงตามสาขาวิชาที่ศึกษา 2) ผู้เรียนต้องเรียน
ควบคู่กับการท างานในสภาพจริงเป็นระยะเวลานานเพียงพอในการเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือให้มีทักษะ
และสมรรถนะตามวิชาชีพ 3) ผู้เรียนต้องได้รับความรู้ทางทฤษฎีก่อนการท างานหรือเรียนควบคู่กับ
การท างานในชั้นปีที่สูงขึ้น 4) มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการท างานทั้งความสามารถในการ
เข้าสู่งานและความสามารถในการท างาน 5) มีคณาจารย์หรือครูฝึกดูแลและติดตามความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน 6) ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยการสะท้อนคิด (Self-reflection) ระหว่างการ
ท างานทั้งกับผู้เรียนด้วยกันเองและกับคณาจารย์ 7) มีการประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะทั้งระหว่างการ
ท างานและเมื่อสิ้นสุดการท างาน  

4. กลุ่มบูรณาการก่อนส าเร็จการศึกษา 
   4.1 พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน (New Traineeship or Apprenticeship)

เป็นรายวิชาเพ่ือเตรียมผู้เรียนในต าแหน่งงานที่สถานประกอบการต้องการก่อนส าเร็จการศึกษา โดย
ผู้เรียนควรได้งานท าในต าแหน่งนั้นทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้  1) เป็นการ
เตรียมผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพที่พร้อมท างานได้ทันที (Work Ready) 2) มีการเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนให้สามารถเข้าสู่งานที่ตนสนใจ เช่น การเลือกงานและอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 3) มีการเรียนเนื้อหา
หรือรายวิชาที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการที่รับเข้าฝึกหรือท างาน 4) มีการ
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ผสมผสานกันระหว่างการเรียนรู้และการท างาน (On-the-job Learning) ที่สามารถเชื่อมโยงความรู้
ทางทฤษฎีควบคู่กับการท างาน ทั้งการท างานประจ า การวิจัย หรือการพัฒนากระบวนการคิดแบบ
โครงงาน 5) ต้องมีงานและสถานประกอบการรองรับเมื่อสิ้นสุดการเรียน 

   4.2 การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-course Internship) เป็น
รายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนท างานในสภาพจริงโดยใช้ความคิดรวบยอดจากการเรียนตลอดหลักสูตร
หลังจากเรียนในสถานศึกษาครบตามหลักสูตรแล้วและอยู่ในช่วงสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษาผู้เรียน
สามารถเรียนรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับงานควบคู่ไปด้วยเพ่ือเติมเต็มความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษามี
องค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 1) ต้องเป็นการท างานหลังจากการเรียนภาคทฤษฎีครบตามหลักสูตรหรือ
ผ่านการเรียนมาแล้วในระดับหนึ่ง 2) มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนทั้งความสามารถในการเข้าสู่งาน
และความสามารถในการท างาน 3) เป็นการท างานควบคู่กับการเรียนในสถานศึกษา 4) เน้นการ
ท างานประจ าหรือการพัฒนากระบวนการคิดด้วยโครงงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ  5) ผู้เรียนมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยการสะท้อนคิด (Reflection) ทั้งระหว่างการท างานและเมื่อสิ้นสุดการ
ท างานกับผู้เรียนด้วยกันเองและคณาจารย์ 6) ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการท างานทั้งการส่งรายงานและ
การน าเสนอผลงาน การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานยังสามารถจัดกลุ่มแบ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  

1. จัดเป็นระบบการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร ได้แก่ 1) การเรียนสลับกับการท างาน 
(Sandwich Course) 2) สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 3) หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและ
อุตสาหกรรม (Joint Industry University Course) 

2. จัดเป็นรายวิชา ได้แก่ 1) สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 2) การปฏิบัติงาน
ภาคสนาม (Fieldwork) 3) การบรรจุให้ท างานหรือการฝึกเฉพาะต าแหน่ง (Placementm or 
Practicum) 4) พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน (New Traineeship or Apprenticeship)                           
5) การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-course Internship) 

3. จัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกอยู่ในรายวิชา ได้แก่ 1) การก าหนด
ประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre-course Experience) 2) การปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork) 
3) การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการท างาน (Cognitive Apprenticeship or 
Job Shadowing) หรืออาจจัดแบบผสมผสานแต่ละประเภทเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับ
การท างานได้อย่างสมบูรณ์ เช่น จัดให้ผู้เรียนฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการ
ท างานควบคู่หรืออยู่ในช่วงท้ายของสหกิจศึกษา การบรรจุให้ท างานหรือการฝึกเฉพาะต าแหน่ง หรือ
กับการเรียนสลับกับการท างาน จัดให้ผู้ เรียนปฏิบัติงานภาคสนามควบคู่กับการเรียนสลับกับการ
ท างานหรือกับพนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน จัดผู้เรียนบรรจุให้ท างานหรือการฝึกเฉพาะ
ต าแหน่งสอดแทรกในหลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม เป็นต้น  (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร, 2562 : 2-14)  

  จากแนวคิด ทฤษฎีของการจัดการ การน ากระบวนการต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร ให้กลุ่มบุคคลในองค์กรได้เข้ามาท างานร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถน าไปจัดท าหลักสูตร ออกแบบการเรียนการสอนได้อย่างยืดหยุ่น เน้นความแตกต่างและ
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หลากหลายตามลักษณะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาชีพ สภาพพ้ืนที่ตั้งบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
และสอดรับกับแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรหรือเป็นการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ 

ผู้ศึกษาได้สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการการศึกษา แบ่งเป็น  5 ด้าน ดังนี้     
1. ด้านการมีส่วนร่วมของทีมงาน  
    เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการคุณภาพโดยรวม โดยเฉพาะการบริหารแบบ         

มีส่วนร่วมเป็นการบริหารที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของสังคมในปัจจุบัน โดยเน้น
การเปิดโอกาสให้บุคลากรของทีมงานมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย  

    เรฟอร์ด (Ledford, 1993 : 143) อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของทีมงานหมายถึงการขยาย 
อ านาจในการตัดสินใจ การได้ข้อมูลองค์การ ได้รับรางวัล การเพ่ิมทักษะและเทคนิคทางสังคม      
ไปสู่บุคลากรระดับล่างสุดขององค์การ มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ การได้อ านาจการตัดสินใจ   
การได้ข้อมูลที่เพียงพอ การได้รางวัลและการเพ่ิมทักษะทางเทคนิคและสังคม เรฟอร์ด ยังจ าแนก 
ประเภทการมีส่วนร่วมของทีมงานได้ 3 ประเภท คือ  

   1. การมีส่วนร่วมในการแนะน ามา (Suggestion involvement) คือ การมีอ านาจแนะน า
มาแต่ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจ การแนะน ามากระท าผ่านทางโครงสร้างพิเศษขององค์กร              
ส่วนการปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับองค์กรประเภทนี้จะมีขอบเขตจ ากัดท่ีสุด  

   2. การมีส่วนร่วมในงาน (Job involvement ) คือ การมีอ านาจตัดสินใจในการท างาน 
ประจ าที่สามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบงานได้ แต่จ ากัดเฉพาะงานของตัวเองซึ่งท า ได้โดย       
การสร้างความส าคัญในงาน (Job enrichment) และการตั้งเป็นทีมงานซึ่งอาจเรียกว่าทีมงานอิสระ
หรือทีมจัดการตนเอง 

   3. การมีส่วนร่วมอย่างสูง (High involvement) คือการน าเอาทั้งการมีส่วนร่วมในงาน  
และการแนะน ามารวมกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการ ให้พนักงานออกแบบได้
หลากหลาย เช่น การแบ่งอ านาจ การแบ่งข้อมูล การสร้างจ าทักษะ การให้รางวัลและประเด็นอ่ืน ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรกรมนุษย์ ประเภทนี้มีประสิทธิผลมากท่ีสุด 

   ดาวนี เฟรส และปีเตอร์ (Downey  Franse and Peter, 1994 : 13) การท างาน          
ควรค านึงถึงให้ทุกคนท างานอย่างมีความสุขโดยปราศจากความกลัว เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม         
ในการวางแผนการจัดท าโครงการ การประเมินผลงานและมีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือกัน 

   เวส (Vesey, 1996 : 31) กล่าวว่า การบริหารยุคใหม่ท าให้เกิดการยอมรับและศรัทธา  
ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน ท าให้งานส าคัญตามเป้าหมายจ าเป็นต้องใช้หลักการมีส่วนร่วม      
ของบุคลากรในองค์การและนอกองค์การ 

   ฟีสเกรส (Fitzgerald, 1999 : 211) อธิบายว่าการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม       
ในการท างานจะเน้นการวางแผน ก าหนดเป้าหมายร่วมกันและมีการประชุมปรึกษาหารือกัน       
อย่างสม่ าเสมอ  

   ซาง และแอนโทนี (Tsang and Antony, 2001 : 133) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของ
ทีมงาน องค์การต้องใช้ทักษะและความสามารถของบุคลากรทุกด้าน บุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ต้อง
ท างานเป็นทีมเพ่ือแก้ปัญหา ต้องยอมรับความสามารถของบุคลากรท าให้บุคลากรรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง
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ขององค์การ ต้องสร้างให้บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพัน ได้รับการยอมรับและรู้ซึ้งถึงคุณค่าของ
บุคลากร เพื่อจูงใจบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพ การไว้วางใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต้องกระตุ้น
ให้บุคลากรควบคุม จัดการและปรับปรุงกระบวนการ โดยรู้จักแบ่งความรับผิดชอบกันเอง ผู้บริหาร
ต้องสนใจค าแนะน ามาของพนักงานมากขึ้นเพราะพนักงานเข้าใจปัญหาการท างานแต่ละวันดีกว่า
ผู้บริหาร การสร้างทีมต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารกันระหว่างพนักงานทุกระดับ  

โอ๊คแลนด์ (Oakland, 2003 : 312) ได้เสนอเทคนิค 5 A ในการมีส่วนร่วมของทีมงาน ดังนี้    
1. Aware  รับทราบเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก คุณค่า ข้อมูล สัญชาตญาณและจิตใต้ส านึก 

ของทีมงาน  
2. Accept  การยอมรับเพ่ือน าไปสู่การมีสติ ความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ               

ความพร้อมเพรียงกับคุณค่า ความไว้วางใจ ความรู้สึกหรือความจริง  
3.  Adopt  การน าไปใช้และเต็มใจที่จะน าไปใช้ประโยชน์  
4. Adapt  การปรับปรุงพฤติกรรมการท างาน การมีส่วนร่วมให้บรรลุผลกิจกรรม           

หรือการปฏิบัติที่จะเปลี่ยนแปลง  
5. Act  การปฏิบัติโดยการเปลี่ยนแปลงความคิด  ความรู้สึก คุณค่า ข้อมูล และ             

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
โกทช์ และเดวดิ (Goetsch  and David, 2010 : 220) น าเสนอการมีส่วนร่วมของทีมงานที่

มีประสิทธิผล ดังนี้  
1. ระบุการมีส่วนร่วมของทีมงานที่มีประสิทธิผล  
2. ออกแบบและการพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์    

ในการท างาน  
3. จัดโครงสร้างที่เน้นการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิผล  
4. พิจารณาวัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสมกับการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม  
5. แบ่งปันความรู้และข้อมูลร่วมกัน  
6. ปรับปรุงกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิผล  
7. วัดและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม 
ลี (Lee, 2011 : 120) เสนอการมีส่วนร่วมของทีมงานในการประชุมให้ประสบผลส าคัญ ดังนี้   
1.  ก าหนดหัวข้อในการประชุมให้ชัดเจน  
2. จูงใจและกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยร่วมกันเขียนกติกา             

ในการด าเนินงาน    
3.  มีการใช้กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อให้ทุกคนคุ้นเคยกัน  
4.  สร้างความเข้าใจกับวัตถุประสงค์การประชุม   
5.  ร่วมกันระดมสมองค้นหาความคิดและแนวทางใหม่ ๆ  
6.  สร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น   
7.  ใช้กิจกรรมหลากหลายในการร่วมกันแก้ปัญหาและตัดสินใจ   
8.  ก าหนดเวลาให้ทุกคนพูดคนประมาณ 2 -3 นาที และแบ่งปันให้แสดงความคิดเห็น    

อย่างทั่วถึง  
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9.  ควบคุมกิจกรรมให้ตรงเวลา  
10. กระตุ้นให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน   
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของทีมงานนั้น ผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับ 

ต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ควรมีความซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจในการท างานมีความเสียสละ   
ในการท างาน กระตือรือร้น รับผิดชอบ ประสานงานได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นคนตรง     
ต่อเวลา อดทนต่อ ปัญหาและมีจิตส านึกในการบริการ การวางแผนร่วมกันเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง
การน าความรู้ ความสามารถมาแก้ไขปัญหา รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   
    การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการคุณภาพโดยรวม 

โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพอยู่ตลอดเวลา เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากร 
ทุกฝ่ายตระหนักถึงความส าคัญของการปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการท างาน            
การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องจึงเน้นการบริการและการผลิตและเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง     
ไม่มีทีส่ิ้นสุด  

   การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีความส าคัญต่อการบริหารและการจัดการ เพราะช่วย 
ลดปัญหาและข้อผิดพลาดและค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนได้โดยที่ผลผลิตและบริการ อีกทั้ งเป็นการบริหาร
จัดการที่ไม่มีจุดสิ้นสุด มีการวางแผนการท างานและแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา จากจุดหนึ่งไปสู่อีก  
จุดหนึ่ง โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานให้สามารถด าเนินงานก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุง     
อย่างต่อเนื่องเน้นการเปลี่ยนแปลงการบริการหรือผลผลิตที่มีความหมาย เน้นผลผลิตที่ ดีที่สุด     
เป็นประโยชน์แก่ลูกค้ามากที่สุด ที่ส าคัญเน้นการตรงต่อเวลา นอกจากนี้มีการน าระบบการบริหาร
แบบ PDCA หรือวงจรคุณภาพ ซึ่งได้แก่ Planหมายถึง การวางแผนการท างาน Do หมายถึงการน า 
แผนไปปฏิบัติ Check หมายถึงการตรวจสอบทบทวน Act หมายถึงการน าไปปฏิบัติหลังจากมีการ
ตรวจสอบประเมินผลแล้วและน ากลับไปปรับปรุงคุณภาพ อย่างต่อเนื่องต่อไป การปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องที่ใช้วงจรคุณภาพ PDCA มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับแก้ ผลลัพธ์การท างานที่เบี่ยงเบนออกไป
จากมาตรฐาน เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงงานในแต่ละรอบของวงจรคุณภาพ PDCA อย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประโยชน์ในการ บริหาร เพราะจะท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลตามท่ีต้องการ ประหยัดพลังงาน เวลาและค่าใช้จ่ายรวมทั้งสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้การท างานที่ใช้วงจรคุณภาพ PDCA ยังก่อให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ 
ตามมาอีกทั้งระดับ บุคคลมีการแก้ไขจุดบกพร่องและพัฒนาตนเองสามารถจัดการกับวิกฤติที่เกิดขึ้น
จากการท างานได้ทันท่วงที มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันสร้างภาวะผู้น าให้แก่
บุคลากรในองค์การ เกิดนวัตกรรมอันเป็นผลจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกระดับมาตรฐานสู่ความ
เป็นเลิศขององค์การ (Berasategui, 2003 : 243)  

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2552 : 4) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ของ PDCA ไว้ดังนี้  
1. เพ่ือป้องกันการน าวงจรคุณภาพ PDCA ไปใช้ให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผน การวางแผนที่ดี

ช่วยป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิดช่วยลดความสับสนในการท างาน ลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อย 
เกินความพอดี ลดความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ การท างานที่มีการตรวจสอบเป็นระยะ ท าให้       
การปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้นและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว การตรวจสอบจะน าไปสู่การแก้ไข
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ปรับปรุง ท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้ าหรือลดความรุนแรงของปัญหาถือเป็นการน าความ
ผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์  

2. เพ่ือแก้ปัญหากับสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่สะอาด ไม่สะดวก ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ประหยัด  
เราควรแก้ปัญหาการใช้ PDCA เพ่ือแก้ปัญหาด้วยการตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่เป็นปัญหา           
เมื่อพบปัญหาก็น ามาวางแผนเพื่อด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA ต่อไป  

3. เพ่ือปรับปรุง โดยไม่ต้องรอให้เกิดปัญหา แต่ต้องแสวงหาสิ่งต่าง ๆ หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิม 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม เมื่อเราคิดว่าจะปรับปรุงอะไรก็ให้ใช้วงจรคุณภาพ PDCA       
เป็นขั้นตอนในการปรับปรุง ข้อส าคัญต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนมุ่งไปที่คนอ่ืน เทคนิคในการปรับปรุง
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคนิค DRIVE   

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร    
   การพัฒนาบุคลากร เป็นองค์ประกอบที่ ส าคัญต่อการจัดการคุณภาพโดยรวม             

เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการบริหารและการจัดการ ถ้าบุคลากรได้รับการพัฒนาแล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพัฒนาง่ายขึ้น การพัฒนาบุคลากรช่วยแก้ไขข้อบกพร่องขององค์กรช่วยเหลือผู้ไม่มี
ประสบการณ์เพ่ือกระตุ้นความเจริญด้านวิชาชีพ ท าให้เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ เกิดวิทยาการ           
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว บุคลากรคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยี วิธีการใหม่ ๆ มาใช้เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์กับการพัฒนาองค์กร  

โพลเวล (Powell, 1995 : 56)  กล่าวว่า หลักการส าคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร 
คือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติ ง าน เ พ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์การ  ซึ่ งจะส่ งผลให้องค์การนั้ น  ๆ             
ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

เค็สเตเตอร์ (Castetter, 1996 : 238) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นรากฐานส าคัญ      
ของการจัดการคุณภาพโดยรวมช่วยพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตาม ความต้องการท าให้บุคลากรทุกคน
มีการพัฒนาทักษะในการท างานมากขึ้น อีกทั้งช่วยเพ่ิมพลังอ านาจให้กับบุคลากร จูงใจให้บุคลากร
ท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ สร้างความสุขในการท างานและสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพ 
รวมทัง้ยกระดับความรู้แก่บุคลากร อบรมทักษะตามความจ าเป็นท าให้ผลผลิตสูงขึ้น 

จอร์จ และไวเมอร์สเคิร์ช (George and Weimerskirch, 1998 : 87)  ใช้วิธีการดังนี้ 
1.  เราจะใช้การฝึกอบรมชนิดใด   
2.  ใครเป็นผู้ฝึกอบรมบุคลากร   
3.  เราจะด าเนินฝึกอบรมอย่างไร 
3.  การใช้วิธีการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม   
4.  การฝึกอบรมและพัฒนาตามความต้องการและความจ าเป็นของบุคลากร   
5.  การสร้างความตระหนักแก่บุคลากร   
6.  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากร  
ดร๊าฟ (Daft, 2003 : 379) การฝึกอบรมจะท าให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถท าอย่างหนึ่ง

อย่างใดได้ตามต้องการ ทั้งนี้เนื่องจากได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ อาจถึงขั้นฝึกปฏิบัติ     
จนเกิดความช านาญรวมทั้งสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมต่อเรื่องนั้น ๆ โดยทั่วไปการฝึกอบรมจะ
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มุ่งเน้น ในพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการท างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น ความหมายในภาพรวมของการ
ฝึกอบรมอาจหมายถึงกระบวนการที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ ความช านาญ         
และทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนถึงสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การฝึกอบรมที่ดีมีประสิทธิภาพจะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเมื่อผ่านการอบรม
ไปแล้วสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

แนสเบอร์เกอร์ (Naschberger, 2010 : 13) การพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลส าเร็จมีวิธีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้  

1. การวางแผนพัฒนาบุคลากร การวางแผนพัฒนาบุคลากรมีความส าคัญต่อการพัฒนา
บุคลากรเพราะมนุษย์จัดเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นส าหรับโลกมนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มี   
การสะสมความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
ทรัพยากรมนุษย์จึงต้องมีการพัฒนาให้มีคุณภาพอยู่เสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ กัน การวางแผนพัฒนา
บุคลากรจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงาน บุคลากรเป็นสิ่งที่สามารถเพ่ิมคุณค่าและน ามา
กลับมาใช้ได้อยู่เสมอ ทั้งยังมีประสิทธิภาพสูงและในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ภาคเอกชนยอมรับกันแล้วว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงพยายามใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ใน
การพัฒนาบุคลากรในองค์การให้มขีีดความสามารถสูง 

2. การฝึกอบรม การฝึกอบรมนับว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
ส าหรับการพัฒนาบุคลากร เพราะช่วยให้ได้รับความรู้ตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งเพ่ิมพูน
ทักษะด้านวิชาชีพ  

 วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล (2540:160-161) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรมโดยใช้
หลักการจัดการคุณภาพสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้  

1. การพัฒนาตนเองโดยเริ่มจากตัวพนักงานเอง วิธีนี้องค์การจะกระตุ้นและส่งเสริม         
ให้พนักงานแต่ละคนวางแผนอนาคตระยะยาวของตนเองโดยอิสระแล้วให้ไปสมัครเข้ารับการศึกษา 
หรืออบรมสัมมนาด้วยตัวเอง โดยองค์การจะให้การสนับสนุนด้วยการออกค่าใช้จ่ายให้บางส่วนหรือ
ทั้งหมด  

2. การฝึกอบรมในขณะท างาน (On – the-job-training : OJT) วิธีนี้จัดว่าเป็นรากฐาน   
ของระบบการพัฒนาบุคลากรภายในองค์การ โดยหัวหน้าเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์   
ของตนเองเกี่ยวกับการท างานในความรับผิดชอบให้แก่ลูกน้องโดยตรงด้วยการสาธิตการปฏิบัติ       
กับอุปกรณ์จริงให้ดูเป็นตัวอย่าง แต่วิธีนี้อาจมีข้อเสียในลักษณะที่เกิดความไม่สม่ าเสมอไม่ทั่วถึง      
ในการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในส่วนต่าง ๆ ขององค์กรก็ได้ ทั้งนี้เนื่องจากหัวหน้าแต่ละหน่วยงาน       
มีความแตกต่างกันในด้านความรู้ ความช านาญและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
           3. การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาฝึกอบรม (In house Training) วิธีการนี้เป็นการปิด 
จุดอ่อนของวิธี OJT จึงควรเสริมด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาชี้แนะเพ่ือให้พนักงาน     
รู้จักวิธีการมองปัญหาจากมุมมองที่กว้างขวาง หลากหลายและแตกต่างจากที่คุ้นเคยเพ่ือเรียนรู้     
และเข้าใจหลักทฤษฎีพ้ืนฐานและรู้จักเทคนิควิธีการทั่ว ๆ ไปแล้วน ามาฝึกให้เกิดความช านาญด้วยการ
น าความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาในสถานที่ท างานของตนเองจะท าให้เกิดประสิทธิผลได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
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4. การจัดตั้งกลุ่มศึกษาขึ้นภายในองค์การ (Study Group) วิธีนี้เป็นการรวมกลุ่มกันขึ้นมา
เองโดยพนักงานสถานที่ท างานเดียวกันเพ่ือศึกษาหาความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงวิธีการท างานให้ดีขึ้น  

5. การส่งพนักงานไปเข้าร่วมการประชุมสัมมนาภายนอก (Public Seminar) วิธีนี้จะเป็น
ส่วนเสริมของการฝึกอบรมภายในองค์การ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นกับผู้ร่วมสัมมนาจากองค์การอ่ืน ๆ ท าให้ได้ความรู้เพ่ิมพูนประสบการณ์และเกิดมุมมอง 
ทัศนคติใหม่ ๆ ที่พนักงานอาจไม่มีโอกาสได้รับจากวิธีการฝึกอบรมภายในองค์การ 

นงนุช  วงษ์สุวรรณ (2546 : 175) กล่าวถึงหลักการการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ    
ว่าควรค านึงถึงหลักการส าคัญดังนี้   

1.  ควรเป็นกระบวนการต่อเนื่องตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือกน ามาสู่การพัฒนาระบบ    
ขององค์การ  

2. วิธีการในการพัฒนาบุคลากรมีหลายวิธี จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ           
ขององค์การและบุคลากร 

3. จัดให้มีระบบการประเมินการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเป็นระยะ ๆ เพ่ือช่วยแก้ไข 
บุคลากรบางกลุ่มให้ พัฒนาความสามารถเพ่ิมขึ้นและในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ผู้มีขีด          
ความสามารถ ก้าวหน้าไปสู่ต าแหน่งใหม่ที่ต้องใช้ความสามารถสูงข้ึน  

4. องค์การจะต้องจัดระบบทะเบียนบุคลากรให้เป็นปัจจุบันที่สามารถตรวจสอบ
ความก้าวหน้าได้เป็นรายบุคคล  

5. การพัฒนาบุคลากรจะต้องท าทุกด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความรู้ความสามารถ   
ด้านจิตใจหรือด้านคุณธรรมให้มีควบคู่กันไป  

6. องค์การจะต้องค านึงถึงความม่ันคงและความก้าวหน้าของบุคลากรทุกคนในองค์การควบคู่
กับความก้าวหน้าขององค์การองค์การจะอยู่ ไม่ได้ถ้าหากขาดบุคลากรที่มีก าลังกายก าลังใจ          
และสติปัญญาทุ่มเทให้กับองค์การ   

ปราณี  จันมา (2546 : 27-28)  กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรท าได้ทั้งที่เป็นทางการ        
และแบบรายบุคคล ดังนี้ 

1. การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นทางการมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ 
เสริมสร้างทักษะและแนวคิดที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรมบุคลากร
ระดับหัวหน้างาน การพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างาน การพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร การดูงาน
นอกสถานที่ การประชุมอภิปราย การบรรยายและสาธิต  

2. การพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล เป็นการแนะแนวทางท่ีถูกต้องในการท างาน การปฏิบัติ
ตนในทางที่ควรเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รับความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติม ได้แก่ ส่งไปฝึกอบรม     
ดูงาน การสอนงาน การหมุนเวียนกันท างาน การให้ปฏิบัติหน้าที่แทน การให้บุคลากรช่วยเหลืองาน 
สังเกตการณ์ สนับสนุนให้เป็นสมาชิกของสมาคมที่เก่ียวข้อง 

การพัฒนาบุคลากรมีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในองค์การ           
การวางแผนการอบรมตามความจ าเป็นของบุคลากรเพ่ือเน้นการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล       
การส่งเสริมความรู้และทักษะที่จ าเป็นแก่บุคลากรตามความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับ
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ต าแหน่งงาน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดจนส่งเสริม  
ขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร  

    สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากร คือการพัฒนาพนักงานและบุคลากรให้พร้อมต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการฝึกอบรม การท างานเป็นทีม การสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้พนักงานและบุคลากรมีความทุ่มเทในการท างาน 

4. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
    กิดานันท์  มลิทอง (2548 : 5) กล่าวว่าเทคโนโลยีเป็นการน าแนวคิด หลักการ ความรู้ 

ระเบียบวิธี กระบวนการ ตลอดจนผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ทั้งในด้านสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการปฏิบัติ  
มาประยุกต์ใช้เพ่ือขยายขีดความสามารถของมนุษย์ ช่วยให้การท างานดีขึ้นและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของงานนั้นให้มีมากยิ่งขึ้น การท างานโดยใช้เทคโนโลยีเป็นการน าความรู้            
ทางวิทยาศาสตร์  

    ลีวาย และกรัยเบริก (Levine and Gilbert, 1995 : 87) กล่าวว่า เทคโนโลยีที่สนับสนุน
การโอนถ่ายความรู้ จะต้องผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Intranet Groupware Internet เข้ากับ
แนวปฏิบัติด้านการจัดการวิธีหนึ่งที่เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างแนวขึ้นได้ คือ ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือแสวงหาข้อมูล รวมถึงการติดตามผลในเวลาจริงและการสื่อสารกับลูกค้า Groupware ส่งเสริมให้
เกิดการแลกเปลี่ยน โดยช่วยติดตามสถานะของความคิดและการสื่อสารดังกล่าวกับกลุ่มต่าง ๆ หรือ
ช่วยขยายเครือข่ายให้กว้างขวางแผ่ขยายไปยิ่งขึ้น เทคโนโลยีช่วยท าให้ประเมินผลแนวคิดใหม่ ๆ ได้
อย่างรวดเร็วโดยเป็นการจับตามองการด าเนินงานและการด าเนินธุรกรรมรวมถึงมีการค านวณหา
ประสิทธิภาพของความคิด เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสามารถน ามาใช้หาประสิทธิภาพความคิดได้ 
โดยใช้วิธีทางสถิติเทคโนโลยีช่วยกระจายความคิดได้ โดยท าให้มุ่งเป้าหมายท่ีลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น 

    เรอร์ และเดวสิสัน (Maurer and Davidson, 1998 : 289) กล่าวว่า การด าเนินการ
เตรียมความพร้อมของเทคโนโลยี มีดังนี้ 

     1. ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยี  
     2. วางแผน รวบรวม จัดหาหรือจัดซื้อตามความต้องการและความจ าเป็น  
     3. จัดท าตารางการปฏิบัติงานและการใช้งาน  
     4. ก าหนดมาตรการการใช้งานโดยเน้นความคุ้มค่าและความปลอดภัย  
     5. จัดบุคลากรดูแลรักษาเทคโนโลยีให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  
     6. ประเมินผลการใช้เทคโนโลยี  
     7. น าผลการประเมินมาปรับปรุงวางแผนพัฒนาการใช้เทคโนโลยี  
     8. เตรียมความพร้อมเทคโนโลยีให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ปฏิบัติ   
 บิทเทอร์ และเพียร์สัน (Bitter and Pierson,2000 : 116) กล่าวถึงนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ดังนี้ 
     1. ขั้นเริ่มต้น (Entry stage) เป็นขั้นแรกที่ผู้ปฏิบัติได้รับการแนะน ามาให้รู้จัก           

และใช้นวัตกรรม  
     2. ขั้นน ามาใช้งาน (Adoption stage) ผู้ปฏิบัติต้องมีทัศนคติที่ดีต่อนวัตกรรม และน ามา

ประยกุต์ใช้งาน 
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     3. ขั้นปรับให้เหมาะสม (Adaptation stage) เมื่อผู้ปฏิบัติสามารถใช้นวัตกรรมได้    
อย่างมปีระสิทธิภาพแล้วจะเริ่มพัฒนาตนเองในการปรับการใช้นวัตกรรมนั้นให้เหมาะสม  

     4. ขั้นจัดสรรอย่างเหมาะสม (Appropriation stage) เป็นขั้นที่ผู้ปฏิบัติจัดสรรการใช้
งาน นวัตกรรมนั้นให้เหมาะสมกับการท างานรวมถึงรับเทคโนโลยีใหม่ที่เพ่ิมเติมเข้ามา 

     5. ขั้นประดิษฐ์กรรม (Invention stage) ในขั้นนี้ไม่เพียงแต่ผู้ปฏิบัติจะยอมรับและใช้ 
นวัตกรรมนั้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วยังสามารถแบ่งปันความรู้ในนวัตกรรม       
และร่วมสื่อสารใช้งานกับผู้ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ได้ด้วย มีการสร้างสรรค์ผลงานหรือมีประดิษฐ์กรรม   
ใหม่ ๆ ต่อยอดจากเทคโนโลยีของนวัตกรรมนั้น การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร 
ให้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ โดยค านึงถึงลูกค้าให้ ได้รับการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว              
เกิดความประทับใจและช่วยส่งเสริมให้การบริหารงานประสบผลส าคัญ  

5. ด้านการวางแผนกลยุทธ์     
    การวางแผนกลยุทธ์ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกองค์ประกอบหนึ่งของการจัดการ

คุณภาพโดยรวมและมีผลต่อการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและท าให้องค์การเกิดคุณภาพและบรรลุ
เป้าหมาย 

    จอร์จ และไวเมอร์สเคิร์ช (George and Weimerskirch, 1998 : 45)  กล่าวว่า การ
วางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนระยะยาวขององค์การบนรากฐานทางการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน           
จากการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและแสวงหาโอกาสและ อุปสรรคจากการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอก การวางแผนกลยุทธ์ต้องค านึงถึงการแข่งขันขององค์การกับองค์การอ่ืนด้วย 
การวางแผนกลยุทธ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ( External 
Environment) ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมื อง          
และอุตสาหกรรม ตลอดจนคู่แข่งขันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในลักษณะที่ เป็นทั้งโอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) นอกจากนี้กลยุทธ์ยังครอบคลุม ถึงการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในของธุรกิจ ซึ่งหมายถึงการวิเคราะห์โครงสร้างองค์การ สถานภาพทางการเงิน 
เทคโนโลยี ค่านิยมองค์การ บุคลากรและประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะหาจุดอ่อน (Weakness) และจุดแข็ง 
(Strengths) ในด้านต่าง ๆ เมื่อเทียบเคียงกับคู่แข่งขัน 

   ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2542 : 63) จ าแนกการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การออก   
เป็น 3 ระดับ ดังนี้  

1. การวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์การ เป็นกระบวนการก าหนดลักษณะทั้งหมด             
และจุดมุ่งหมายขององค์การ ก าหนดธุรกิจที่จะเพ่ิมหรือเลิกกระท าและก าหนดทรัพยากรภายในหน่วย 
ธุรกิจ กลยุทธ์ที่ก าหนดในการวางแผนเป็นการระบุว่าธุรกิจอะไรที่องค์การด าเนินอยู่จะใช้กลยุทธ์ 
อย่างไรที่จะสร้างความเข้มแข็งทางการแข่งขันขององค์การและมีการจัดสรรทรัพยากรในการ
ด าเนินการอย่างไร  

2. การวางแผนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เป็นกระบวนการค้นหาเพ่ือพิจารณาถึงวิธีการที่องค์การ
ควรจะท าการแข่งขันในแต่ละธุรกิจ ซึ่งองค์การจะต้องพยายามสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน  

3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่  เป็นกระบวนการมุ่ งเน้นการใช้ทรัพยากรขององค์การ                  
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจ ากัดของกลยุทธ์ระดับองค์การและระดับธุรกิจ โดยหน่วยงานตาม 
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หน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์ระดับหน้าที่ เพ่ือให้การด าเนินงานตามกลยุทธ์ระดับธุรกิจ      
ที่ ก าหนดไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 องค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์  
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2542 : 67) ให้ความเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของการ

วางแผนกลยุทธ์ไว้ ดังนี้  
1. ก าหนดจุดมุ่งหมายขององค์การให้เห็นอย่างชัดเจน  
2. ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ  
3. วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ในปัจจุบันขององค์การว่าอะไรบ้างที่องค์การท าได้ดี และ

อะไรที่ท าได้ไม่ดี  
4. วิเคราะห์หาโอกาสและภัยคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์การ

ในอนาคต  
5. เปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนกับโอกาสและภัยคุกคามโดยพิจารณาว่าจุดแข็งและ

จุดอ่อนที่มีอยู่ในปัจจุบันขององค์การ จะท าให้องค์การสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากโอกาสใน 
อนาคตและแปลงสิ่งคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอกให้เกิดประโยชน์ได้หรือไม่ อย่างไร 

6. จะต้องด าเนินทิศทางกลยุทธ์ในระยะยาวอย่างไร ในการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของ
ยุทธศาสตร์ระยะยาว เพ่ือที่จะให้องค์การสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากโอกาสในอนาคตและ 
แปลงสิ่งคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอกให้เกิดประโยชน์ได้  

7. จะต้องเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในอะไรบ้าง ในการที่จะน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การ 
ปฏิบัติ  

 ความส าคัญของการวางแผนกลยุทธ์    
เฮย์เนส (Haines, 2004 : 76 ; Lorenzen, 2006 : 22) กล่าวว่า การวางแผนเป็น

กระบวนการที่ต่อเนื่อง ไม่มีกิจการใด ๆ ที่วางแผนเพียงครั้งเดียวแล้วจะประสบความส าเร็จตลอดไป  
1. การวางแผนกลยุทธ์เป็นการด าเนินการร่วมกันของนักบริหารและนักวางแผน  
2. นักวางแผนมีบทบาทในการเสนอจุดมุ่งหมายและวิธีการนักบริหารเป็นผู้มีบทบาทในการ

ตัดสินใจ 
3. จัดท าแผนน าทางในการตัดสินใจ   
4. สร้างความกระจ่างของวิสัยทัศน์ พันธกิจและการควบคุมและการจัดองค์กร  
5. ช่วยองค์กรปรับปรุงสภาพและต าแหน่งงานด้วยศักยภาพภายในองค์กรและภายนอกทั้ง

ด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและแนวโน้มทางสังคม  
6. ช่วยควบคุมการท างานของทีมงานและคณะกรรมการและการวัดผลประเมินผล รวมทั้ง

ความรับผิดชอบ  
7. เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในการสร้างหรือพัฒนาองค์กรในอนาคต      
8. การบริหารจัดการเกิดประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
9. การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพ ช่วยให้ประหยัดทั้งงบประมาณ ระยะเวลาและ 

บุคลากร    
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สรุปได้ว่า การวางแผนกลยุทธ์ เป็นแผนกลยุทธ์ที่เกิดจากการทบทวนผลการด าเนินงาน และ
ความสามารถขององค์การ เป็นการก าหนดกระบวนการในการท างานและการน าเทคโนโลยี มาใช้     
ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การ    
เพ่ือแสวงหาโอกาสและอุปสรรค 
 
4. แนวคิดการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
 ปัจจุบันวงการการศึกษาได้น าหลักแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคนิคการ
พัฒนาคุณภาพด้วยเทคนิค TQM  มาใช้ในสถานศึกษา มีองค์ประกอบการด าเนินงาน 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2563 : 2) 

 1. ค าสัญญาที่จะกระท างานด้วยคุณภาพ (Commitment) หมายถึง องค์กรต้องมุ่งมั่นใน 
การปรับปรุงคุณภาพขององค์กรอย่างแท้จริงและให้มีผลยั่งยืน โดยต้องใช้ทรัพยากรที่มี เช่น 
งบประมาณ ก าลังคน ความทุ่งเทก าลังความสามารถให้เกิดประโยชน์ โดยผู้น าองค์กรต้องเป็น         
ผู้กระตุ้น ชี้น าและกระท าตนเป็นตัวอย่างให้ผู้ร่วมงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงท างานโดยมีคุณภาพ
เป็นเป้าหมาย  

  2. ประกาศนโยบายคุณภาพให้ทราบทั้งองค์กร (Awareness) หมายถึง การประกาศชี้แจง 
นโยบายให้ผู้ร่วมงานทุกระดับทราบ เข้าใจและตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาองค์กร  ไปสู่
เป้าหมายการมีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้ร่วมงานทุกคนรู้ว่า ตนเองจะต้องท าหน้าที่ของตนเองอย่างไร เพ่ือ 
ร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ พัฒนาคุณภาพให้เกิดข้ึนทั่วทั้งองค์กร  

  3. คุณภาพหรือเป้าหมายขององค์กร (Results) หมายถึง การก าหนดผลที่จะเกิดขึ้นจาก 
ความส าเร็จของการท างาน ซึ่งสามารถวัดหรือแสดงให้เห็นได้  

  4. การวางระบบงานในองค์กร (Organization) หมายถึง การวางระบบโครงสร้างองค์กร 
จัดมอบหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ท างานให้ชัดเจนเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพ  

  5. การวางแผนปฏิบัติการ (Planning) หมายถึง การวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้ 
ผู้ร่วมงานในหน้าที่ต่าง ๆ รับทราบหน้าที่ และงานของตนโดยควรก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
และต้องระบุระยะเวลาการด าเนินงานของผู้ท างานไปพร้อมกันด้วย  

  6. ติดตาม ก ากับ ประเมินผล (Accountability) หมายถึง เมื่อท างานด าเนินงาน  ตาม
แผนปฏิบัติการแล้ว คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพควรติดตาม ก ากับ และประเมินผลงานเป็นระยะ 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาที่พบ ช่วยสนับสนุนชี้น าพร้อมทั้งประเมินงานด้วย  

  7. การยกย่องและชื่นชมต่อผลการพัฒนาคุณภาพ (Recognition) หมายถึง การที่ผู้น า
องค์กรต้องรู้จักยกย่อง และชื่นชมต่อผลการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ และกระตุ้น  
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา พัฒนาคุณภาพด้วยความพึงพอใจและเต็มใจ 

  8. การปรับปรุงระบบการพัฒนาคุณภาพ (Renewal) หมายถึง การปรับปรุงระบบการ
พัฒนาคุณภาพให้มีความเหมาะสม สอดรับกับวัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ 
ของพนักงานที่ปรับเปลี่ยนไป ซึ่งจะท าให้การพัฒนาระบบคุณภาพกลายเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ 
(Quality Culture) จะเห็นได้ว่าการน าเทคนิคการพัฒนาคุณภาพแบบ TQM มาใช้กับสถานศึกษา 
เป็นสิ่งที่น่าพอใจ เพราะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกระบวนการบริหารสถานศึกษาจะมี
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ประสิทธิภาพ ครู นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตระหนักถึงภาระงานตามหน้าที่ของตนใน        
การพัฒนางานในหน้าที่   

นอกจากนี้ การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เป็นกระบวนการพัฒนา
การศึกษา เพ่ือสร้างความมั่นใจและเป็นหลักประกันต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมว่า
สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งมีนักการศึกษาให้ความหมายการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ ดังนี้  

อุทุมพร  จามรมาน (2550 : 2) ให้ความหมายไว้ว่า การประกันคุณภาพ หมายถึง          
การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) และ       
การรับรองวิทยฐานะ (Quality Accreditation) ไม่ว่าจะเป็นการประกันคุณภาพแบบใด จะต้องมุ่ง  
ที่การให้ข้อมูลว่าทุกคนในหน่วยงานท างานอย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) เพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพ  

สมคิด  พรมจุ้ย และสุพักตร์  พิบูลย์ (2554 : 1) ได้ให้ความหมายว่า การประกันคุณภาพ 
เป็นระบบในการควบคุม ตรวจสอบและตัดสินคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในระบบประกันคุณภาพ
จะมีการก าหนดเกณฑ์หรือเงื่อนไขแห่งคุณภาพ มีการควบคุมให้เกิดการปฏิบัติตามเกณฑ์ มีการ
ตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติ และมีการตัดสินว่างาน หรือกิจกรรมบรรลุตามเกณฑ์หรือไม่  

อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ และสุวรรณี  มงคลรุ่งเรือง (2545 : 46) เสนอว่า การประกัน 
คุณภาพการศึกษา เป็นกิจกรรมแนวปฏิบัติหรือแผนงานที่ได้จัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบ หรือเป็น
กิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า โดยมีเป้าหมายของกิจกรรมหรือการกระท าที่วางไว้ คือ ผู้ใช้บริการ
จะได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพ เช่นเดียวกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

Sallis (2002 : 104) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาอย่างจริงจังได้เริ่มขึ้นเมื่อ
ภาครัฐโดย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเพ่ือเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล ( ISO International Standard 
Organization) ในขณะที่นักการศึกษาได้เสนอให้พิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่ 
ประกอบด้วย การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพกับหลักการบริหารที่เป็นระบบครบวงจร ซึ่ง 
ประกอบด้วยการร่วมกันวางแผน (P-Plan) ร่วมกันปฏิบัติงาน (D-Do) ร่วมกันตรวจสอบ (C-Check) 
และร่วมกันปรับปรุง (A-Act) ภายใต้ความสอดคล้องที่ว่า การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ 
คุณภาพ คือ กระบวนการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามหลักการบริหาร จากที่ได้ศึกษาความหมาย
ของการประกันคุณภาพการศึกษา สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ือสร้างความม่ันใจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การ ด าเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐานตามที่ก าหนด หลักการพ้ืนฐานของ TQM มีรูปแบบที่เริ่มจากการตลาด องค์กรที่บ่ง
บอกถึงการตลาดของผลผลิตและการบริการหรือทักษะความช านาญของพนักงาน  ส่ วนทางด้าน
การศึกษานั้น วัดได้จากการที่เด็กผ่านเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตร หลักการของ TQM เน้นที่การ
ปรับปรุงคุณภาพของพนักงานมากกว่าผลย้อนกลับ (Feedback) เป็นการวัดที่กระบวนการ 
(Process) และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) กับการจัดการ
คุณภาพโดยรวม TQM  
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องค์ประกอบหลักของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วยกระบวนการพัฒนาที่ส าคัญ 3 ส่วน ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันคือ การควบคุม
คุณภาพการศึกษา การตรวจสอบทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และประเมินเพ่ือรับรอง
คุณภาพการศึกษา (กรมสามัญศึกษา. 2553 : 6) 

1. การควบคุมคุณภาพการศึกษา (Quality control) หมายถึง กระบวนการพัฒนาหรือแนว 
ด าเนินงานเพื่อการเข้าสู่คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 

   1.1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษา (Educational standards) เป็นการด าเนินงาน 
เพ่ือให้ได้มาตรฐานการศึกษาทั้งด้านผลผลิต (output) ปัจจัย (input) และกระบวนการ (process) 
ซ่ึง จะใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา  

   1.2 การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา เป็นการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาปัจจัยทาง 
การศึกษาต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย           
การด าเนินงานต่าง ๆ ในเรื่องต่อไปนี้  

         1.2.1 การพัฒนาครูเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ  
         1.2.2 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ  
         1.2.3 การพัฒนาศึกษานิเทศก์เข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ  
         1.2.4 การพัฒนาผู้บริหารการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ  
         1.2.5 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ  
         1.2.6 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
         1.2.7 การสนับสนุนปัจจัยที่เอื้ออ านวยต่อการจัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
2. การตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ( Internal quality audit and 

intervention) หมายถึง กระบวนการพัฒนาหรือแนวด าเนินงานเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ 
(information) ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย               
การด าเนินงาน 3 ขั้นตอน   

      2.1 การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นการด าเนินงาน          
เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา โดยให้สถานศึกษาประเมินตนเอง (School Self 
Evaluation) เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแล้วจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาเสนอต่อหน่วยงาน  
ทีเ่กี่ยวข้องและสาธารณชน  

      2.2 การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการด าเนินงาน      
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา          
ที่ก าหนดแล้วจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  

      2.3 การก าหนดมาตรฐานการปรับปรุงส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ มี 
คุณภาพไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้มาตรการ
ต่าง ๆ ในการปรับปรุงและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา  

3. การประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (Quality accreditation) 
หมายถึงกระบวนการพัฒนาหรือแนวด าเนินงานในการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งการรับรอง 
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มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นการด าเนินงานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษาหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง ส าหรับสถานศึกษาที่ผ่าน    
การประเมินจะได้รับรองมาตรฐานการศึกษาหรือคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานที่ให้การรับรอง 
และให้สถานศึกษาเฝ้าระวังรักษาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาตลอดระยะเวลา
ที่ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อก าหนดที่เกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ของผู้จบหลักสูตร  

สมศักดิ์  สินธุระเวชญ์ (2552 : 17) ได้ให้ความหมายของมาตรฐานการศึกษาไว้ว่า มาตรฐาน
การศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดทางการศึกษาท่ีเกี่ยวกับคุณภาพ แบ่ง 3 ด้าน คือ  

1. ด้าน ผลผลิต คือ คุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เป็นผลผลิตของหลักสูตร  
2. ด้านปัจจัย คือ คุณภาพของคน อุปกรณ์ งบประมาณ สถานที่ เทคโนโลยีจ าเป็นต้องมีต้อง

ใช้ เพ่ือน าไปสู่ผลผลิต ที่มีคุณภาพ   
3. ด้านกระบวนการ คือ คุณภาพของระบบ วิธีการ เทคโนโลยีเชิงระบบที่มี ประสิทธิภาพ 

(สมศักดิ ์ สินธุระเวชญ์, 2552 : 164)    
วารินทร์  สินสูงสุด (2552 : 5) ให้ความหมายไว้ว่า มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อก าหนด

เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง 
และเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับ การส่งเสริมและก ากับดูแลตรวจสอบการประเมินผลและ
การประกันคุณภาพทางการศึกษา “การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและ
การติดตามตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของ
สถานศึกษานั่นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบหลักของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นั้นต้องมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา การตรวจสอบ และการประเมินและรับรอง
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยในประเทศ 
           พิชณ์สินี  ศรีทัพไทยเบญญาภา (2563 : ข) ได้ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัย
ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ผลการวิจัยพบว่า  
 1.  ระดับปัจจัยการบริหาร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 6 ด้าน เรียงล าดับดังนี้ ล าดับที่ 1 ด้านวัฒนธรรมองค์การ ล าดับที่ 2 รองลงมาเป็น
ด้านการควบคุมภายใน ล าดับที่ 3 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ล าดับที่ 4 ด้านสารสนเทศ 
ล าดับที่ 5 ด้านขวัญและก าลังใจ ล าดับที่ 6 ด้านบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา และระดับมาก 3 
ด้าน เรียงล าดับดังนี้ ล าดับที่ 7 ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ ล าดับที่ 8 ด้านการบริหารงานบุคคล 
และ ด้านการนิเทศ  ตามล าดับ ระดับประสิทธิผล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับดังนี้ ล าดับที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ล าดับที่ 2 
รองลงมาเป็นด้านส านึกรักบ้านเกิด  ล าดับที่ 3 ด้านกายภาพ  ล าดับที่ 4 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
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ล าดับที่ 5 ด้านความสามารถในการปรับตัว ล าดับที่ 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และ ล าดับที่ 
7 ด้านความพึงพอใจของบุคลากร ตามล าดับ 
 2.  รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยทางการบริหารส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ยอมรับได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยค่าที่วัดได้ ค่าสถิติไคสแควร์ 
(Chi-Square) ได้เท่ากับ 119.46 ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom : df) ได้เท่ากับ 99 ค่าความ
น่าจะเป็นหรือระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p – value) เท่ากับ 0.07915 และ ค่าประมาณความคาด
เคลื่อนรากที่สองเฉลี่ย (Root Mean Square Error of  Approximation : RMSEA) เท่ากับ 0.018 
ปัจจัยทางการบริหารส่งผลต่อประสิทธิผล ร้อยละ 88.36 โดยปัจจัยทางการบริหารได้รับอิทธิพลจาก
ตัวแปรแฝงภายนอก 9 ด้าน เรียงล าดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสารสนเทศ ร้อยละ 
73.96 ด้านบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา ร้อยละ 53.29 ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ ร้อยละ 
49.00  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 38.44 ด้านการบริหารงานบุคคล ร้อยละ 32.49 
ด้านขวัญและก าลังใจ ร้อยละ 23.04 ด้านการควบคุมภายใน ร้อยละ 21.16 ด้านวัฒนธรรมองค์การ 
ร้อยละ 11.56 และ ด้านการนิเทศ ร้อยละ 4.41 ตามล าดับ ประสิทธิผลการบริหาร  ได้รับอิทธิพล
จากตัวแปรแฝงภายนอก 7 ด้าน เรียงล าดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ร้อยละ 64.00  ด้านส านึกรักบ้านเกิด ร้อยละ 57.76 ด้านกายภาพ ร้อยละ 54.76 ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 53.29 ด้านความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 49.00 ด้าน
ความสามารถในการปรับตัว ร้อยละ 40.96 และด้านแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ร้อยละ 34.81 
ตามล าดับ  
 3. การพัฒนาตัวบ่งชี้ปัจจัยการบริหาร 9 ด้าน ตามล าดับ ดังนี้ ด้านสารสนเทศ ด้าน
บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านขวัญและก าลังใจ ด้านการควบคุมภายใน ด้านวัฒนธรรมองค์การ และ 
ด้านการนิเทศ ตามล าดับ 
           พิเนตร  คณานุรักษ์ (2547 : ข) ได้ศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบริหารงาน
ระดับอ าเภอเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย ที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการบริหารงานระดับอ าเภอเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการนั้น 
ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านระบบการบริหารจัดการที่ควรก าหนดให้ “อ าเภอ” เป็นเจ้าภาพการ  
บูรณาการและประสานการบริหารจัดการของทุกส่วนราชการในพ้ืนที่ ลักษณะความเป็นผู้น าของผู้
ด ารงต าแหน่ง “นายอ าเภอ” ต้องเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้บริหารสูงสุดของอ าเภอ โดยการท างาน ของ 
“อ าเภอ” ต้องก าหนดเป็นกลยุทธ์การท างานที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัดมอบหมายให้ผู้
ปฏิบัติที่มีทักษะ ความช านาญ ความรู้ความสามารถ น าไปปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานราชการ  
ในพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างของอ าเภอตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ในปัจจุบันในขณะเดียวกันข้าราชการที่ปฏิบัติงานระดับอ าเภอ ต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอและมีความรู้สึกผูกพันต่อ “อ าเภอ” มากกว่า “ต้นสังกัด” เพ่ือสร้าง 
ค่านิยมของข้าราชการเหล่านั้นให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นข้าราชการของ “อ าเภอ” มากกว่าข้าราชการ 
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ของ “ต้นสังกัด” ซึ่งจะกระตุ้นให้ข้าราชการ เกิดจิตส านึกของการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนอย่าง
แท้จริง  

ศุภวรรณ  สัจจพิบูล (2553 : ข) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดย   
บูรณาการแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเนื้อหาและประเภทงานเขียน เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบคะแนนความสามารถใน การเขียนเชิงวิชาการและการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณก่อน ระหว่างและหลังการทดลองโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test dependent) 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการในภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด คือร้อยละ 70 และสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ในทุก
องค์ประกอบ โดยมีความสามารถในด้านการใช้แหล่งข้อมูลเพ่ิมขึ้นมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการ
น าเสนอเนื้อหาการเรียบเรียงความคิด และหลักการใช้ภาษา กลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่า ก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ในทุกองค์ประกอบ โดยมีความสามารถในด้านการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลประกอบการ
เขียนเพ่ิมขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการระบุลักษณะของข้อมูล ที่จะน ามาใช้ในงานเขียน การลง
ความเห็นจากข้อมูลการระบุประเด็น และการตัดสินใจปรับแก้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานเขียน 

เยาวดี สุวรรณนาคะ และศรัญญา จุฬารี (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาวิจัยทางการพยาบาลที่สอดแทรกการเรียนรู้เป็นทีมเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะการวิจัยของ นักศึกษาพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปีที ่3 วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนีในสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก 1 แห่งปีการศึกษา 2551 
จ านวน 73 คน วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าที 
ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะ การเรียนรู้เป็นทีมโดยรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะการ
เรียนรู้เป็นทีมหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 2) การรับรู้ของ
นักศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะด้าน การวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษา
สามารถผ่านการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี ผลการศึกษาช่วยให้เห็นว่า การเรียนรู้แบบเป็นทีม
ช่วยให้เกิดการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้สมรรถนะในการเรียนรู้สูงขึ้น 

ภาวินี  เสาะสืบ (2551 : ก) ศึกษาเรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการต่อ 
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความพึงพอใจและผลการเรียนของนักศึกษา พยาบาล
ศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ปีการศึกษา 2545 จ านวน 50
คน ผู้วิจัยได้จัดการบูรณาการข้ามวิชาระหว่างวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และเภสัชวิทยา มีผู้สอน                      
จ านวน 10 คน ที่ได้ร่วมกันวางแผนการบูรณาการ น าแนวคิดหลักการบูรณาการมาร่วมกันสอน โดย 
น ากลยุทธ์การเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการคิด อย่างมี
วิจารณญาณมาใช้คุณลักษณะของนักศึกษาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ได้แก่                    
1) พอประมาณ ความพอประมาณในพฤติกรรมตนเอง ในการวางแผนการเรียนของตนเอง  สามารถ
พ่ึงตนเองได้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) ความมีเหตุผลคือความมีสติในการกระท าพฤติกรรม ของตน 
คือ มีความเขา้ใจในบริบทต่าง ๆ ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 3) การมีภูมิคุ้มกัน คือ มีการวางแผนที่ดีการ
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และความรับผิดชอบของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ต่าง ๆ                  
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4) ความรู้ เรียนรู้สาระความรู้จากสภาพจริงด้วยตนเอง 5) คุณธรรมคือมีความตระหนักใน คุณธรรม 
มีความซื่อสัตย์ขยันอดทน แบ่งปัน ใช้สติปัญญาในการเรียนรูร่้วมกัน ผลการศึกษาท าให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

พัชรินทร์  วรรณทวี (2551 : ข) ศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดย
ใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในรายวิชา หลักการและเทคนิคทางการพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จ านวน 80 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้านผู้เรียน พบว่า 
ผู้เรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สามารถวิเคราะห์ความต้องการ 
วางแผนและปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการและในสถานการณ์จริงได้ตรงกับความ
ต้องการของบุคคล 2) ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน พบว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วย
เสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถจัดการกับตนเองในการท างานอย่างเป็นระบบ และมีการเตรียมตัวก่อน
เรียน ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติทักษะการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานที่ถูกต้องมีความขยัน 
อดทน มีความซื่อสัตย์มีความกระตือรือร้นต่อการค้นคว้าฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนความคิด ความภูมิใจในตนเองและมีความเอ้ืออาทร 3) ด้านการวัด
ประเมินผล พบว่า เป็นการประเมินผลตามสภาพจริงด้วยการประเมินทักษะ การปฏิบัติการพยาบาล                           
ที่สามารถวัดความสามารถของผู้เรียนได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก และผู้เรียนมีความใฝ่รู้เพ่ิมขึ้น
จากก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
 งานวิจัยต่างประเทศ 

คาริและไอลอน (Kali and Eylo, 2003 : 545) ไดศึกษาผลของกิจกรรมการบูรณาการ ความ
รูของนักเรียนในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบวงจรการเกิดเปลือกโลก ผลของกิจกรรมที่         
มีการบูรณาการความรูดวยการคิดอยางเปนระบบ โดยใหนักเรียนตอบแบบทดสอบแบบปลายปดและ
ปลายเปดเทียบกับธรรมชาติการเกิดหิน พบวา กิจกรรมการบูรณาการความรูสามารถพัฒนาการ
คิดอยางเปนระบบเกี่ยวการเกิดหิน นักเรียนได้เขาใจเกี่ยวกับการไหลเวียนของหิน และล าดับขั้น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินอยางมีนัยส าคัญ ความส าเร็จของกิจกรรมการบูรณาการความรู้                
เนนที่กจิกรรม ซ่ึงสามารถรวมกระบวนการตาง ๆ ของความรูและบูรณาการเขาไปในเนื้อหาของความ
รจูัดเปนการบูรณาการภายในเนื้อหา  

คิชชและลีเดอรแมน (Khishfe and Lederman, 2006 : 395) ไดศึกษาผลการสอน    
วิทยาศาสตรแบบบูรณาการกับแบบไมบูรณาการ พบว่า นักเรียนกลุมบรูณาการเนื้อหาจะมีพัฒนาการ
มากขึ้นอยางเปนระบบ อีกกลุมทีไ่มบูรณาการเนื้อหา จะมีพัฒนาการเฉพาะดานความรู  

ฮานัสซินและโมเวอร Hanuscin and Mower, 2006 : 912) ไดศึกษาผลการบูรณาการ 
การสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไปสู่เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพส าหรับการเตรียมครูกอน 
ประจ าการโดยเฉพาะอยางยิ่งครูผูชวยสอน (Teaching Assistants) พบวา การศึกษาของครูมี        
ขอจ ากัดในการศึกษาท าความเข้าใจเกีย่วกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตร การวิจัยแนะน าวาควรสงเสริม 
โดย การใช้เนื้อหาธรรมชาติของวิทยาศาสตรอยูในวิชาวิทยาศาสตรกอนที่ครูจะประจ าการ ผูวิจัย
วางแผนการน าวิทยาศาสตรธรรมชาติไปสูเนื้อหาวิทยาศาสตรกายภาพส าหรับครูที่จะสอนในระดับ
ประถมศึกษา โดยตรวจสอบความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรของผูสอนที่เป็นนักศึกษา 
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จ านวน 9 คนที่ท าหนาทีช่วยสอนพบวา การเสริมวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติท าใหเกิดการพัฒนาการสอน
วิทยาศาสตรของผูชวยสอน เปาหมายที่ผู้วิจัยตองการเสริมธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มี 7 ประการ 
คือ 1) ความรูวิทยาศาสตร นาเชื่อถือและนาสนใจ 2) ความรูวิทยาศาสตรตองเปนสากล มีการสืบสวน 
เรื่องราววิทยาศาสตรอยางหลากหลาย 3) มีการสรางสรรคในการพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์ 4) มี
ความสัมพันธ์ระหวางทฤษฎีกับหลักเกณฑ์ 5) มีความสัมพันธระหวางขอสังเกตกับการลงความเห็น                      
6) มีความคิดในการพัฒนาความรูวิทยาศาสตร 7) สังคมและวัฒนธรรมตองมีบทบาทในการพัฒนา
ความรูวิทยาศาสตรดวย  

คาโพเบียนโค (Capobianco, 2007 : 32) ไดศึกษาการบูรณาการวิชาชีพครูดวยการ 
ปฏิบัติการวิจัยเชิงทดลองของครูวิทยาศาสตร โดยศึกษาจากประสบการณของครูวิทยาศาสตร์                      
ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการสอนวิทยาศาสตร์ที่ให้ประสิทธิภาพ ส าหรับการสอนนักเรียนกลุ่ม                      
ตาง ๆ ขอมูลในการศึกษาเก็บรวบรวมจาก การสัมภาษณ การอภิปรายกลุม การสังเกตขณะสอนและ
การทบทวนขอมูลตาง ๆ วิเคราะหขอมูลจากการบรรยายโดยการซักถามน าไปสู่ โครงสรางและการ
พัฒนาโครงสรางในการฝกกระบวนการสืบเสาะ ผลการศึกษาสรุปวาครูที่เปนนักวิจัย และฝกฝนอยู่
เสมอจะได้รับความรู ใหม ๆ เกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตรน าไปสู การพัฒนานักเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ    
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6. กรอบแนวคิดในการศึกษา   
จากการศึกษาองค์ความรู้ หลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามาก าหนด

กรอบแนวความคิดในการศึกษา ได้ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
 
 

แผนภาพที่ 1  กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

การวิเคราะห์ปัญหาการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทพื้นที่ใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 

 

แนวคิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาตามบริบทพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

1.ด้านการมีส่วนร่วมของทีมงาน 
2.ด้านการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3.ด้านการพัฒนาบุคลากร 
4.ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
5.ด้านการวางแผนกลยุทธ ์
  

 

 

รูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามบรบิทพื้นที่ในจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

การศึกษาปัจจัยส าคัญของการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบท
พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ประสบความส าเร็จ 

1.ด้านการมีส่วนร่วมของทีมงาน 
2.ด้านการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3.ด้านการพัฒนาบุคลากร 
4.ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
5.ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทพื้นที่ ใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

1.ด้านการมีส่วนร่วมของทีมงาน 
2.ด้านการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3.ด้านการพัฒนาบุคลากร 
4.ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
5.ด้านการวางแผนกลยุทธ ์
 


