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 The purposes of this research were: 1) academic management strategies in the schools 

under the secondary educational service area office 1, 2) the quality of student in the schools under 

the secondary educational service area office 1 and, 3) academic management strategies that affect to 

student quality in the schools under the secondary educational service area office 1. This research is 

descriptive research. The sample consisted of the schools under the secondary educational service 

area office 1; group fifth; totally 11 schools. The respondents were administrators, teachers under the 

secondary educational service area office 1; group fifth, totally 165 people. The instrument to collect 

data was a questionnaire about academic management strategies and student quality in the schools 

under the secondary educational service area office 1 by an indicator for the external evaluation of the 

Office of Standards and Quality Assessment. The collected data were analyzed by the statistical 

means of frequency, percentage, mean, standard deviation, and Stepwise Multiple Regression 

Analysis. 

 The findings indicated that: 

 1. An academic management strategy in the schools under the secondary educational 

service area office 1 in overall and individual aspect was at high level.  

 2. Student quality in the schools under the secondary educational service area office 1 in 

overall and individual aspect an indicator was at high level.  

 3. Academic management strategies were overall, development of strategies to the 

competencies of teachers and personnel with system to work full potential. And strategies for 

organizing activities focuses on instilling moral philosophy of sufficiency economy is based on Thai, 

that affect to student quality was a whole  in the schools under the secondary educational service area 

office 1 was statistically significant at 0.01 level. 
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   ในสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  

   โดยภาพรวม 65 

 7  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบักลยทุธ์การบริหารวชิาการ  

   ในสถาน ศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  

         ดา้นพฒันาการบริหารจดัการใหเ้ป็นระบบดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 66 

 8  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบักลยทุธ์การบริหารวชิาการ 

   ในสถานศึกษาสังกดั สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  

          ดา้นสร้างโอกาสและทางเลือกในการเขา้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

   ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 67 

 9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบักลยทุธ์การบริหารวชิาการ  

   ในสถานศึกษา สังกดั สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  

   ดา้นพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั 68 



ซ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หนา้ 

 10  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบักลยทุธ์การบริหารวชิาการในสถานศึกษา  

   สังกดั สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดา้นจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

   ท่ีเนน้การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   บนพื้นฐานความเป็นไทย 69 

 11  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบักลยทุธ์การบริหารวชิาการ 

 ในสถานศึกษาสังกดั สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 1  

 ดา้นพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากร ทางการศึกษาทั้งระบบใหป้ฏิบติังาน 

   ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 70 

 12  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา 

   สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวม 71 

 13  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดั 

   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 1  ตวับ่งช้ีท่ี  1  ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย 

   และสุขภาพจิตท่ีดี 72 

 14  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดั 

   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 1  ตวับ่งช้ีท่ี  2  ผูเ้รียนมีคุณธรรม 

   จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 73 

 15  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดั 

   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 1 ตวับ่งช้ีท่ี  3  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ 

   และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 74 

 16  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดั 

   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น 75 

 17  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดั 

   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิ 

   ทางการเรียนของผูเ้รียน 76 



ฌ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หนา้ 

 18  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กลยทุธ์การบริหารวชิาการกบัการพฒันา  

   คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 77 

 19  การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารวชิาการท่ีส่งผล 

   ต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   มธัยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวม (Ytot) 78  

 20  การวเิคราะห์กลยทุธ์การบริหารวชิาการท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

   ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  

   ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี(Y1) 79 

 21  การวเิคราะห์กลยทุธ์การบริหารวชิาการท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

   ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ตวับ่งช้ีท่ี 2  

   ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ (Y2) 80 

 22  การวเิคราะห์กลยทุธ์การบริหารวชิาการท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

   ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ตวับ่งช้ีท่ี 3  

   ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  (Y3) 81 

 23  การวเิคราะห์กลยทุธ์การบริหารวชิาการท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

   ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ตวับ่งช้ีท่ี 4  

   ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น (Y4) 82 

 24  การวเิคราะห์กลยทุธ์การบริหารวชิาการท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

   ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ตวับ่งช้ีท่ี 5  

   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  (Y5) 83 

 

 



ญ 

 

สารบัญภาพ 

ภาพท่ี  หนา้ 

 1  กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 5 

 2  สรุปผลการวเิคราะห์การถดถอยของกลยทุธ์การบริหารวชิาการท่ีส่งผล 

   ต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี 

   การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 85 



บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 การพฒันาประเทศให้คนในสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยา่งมี

คุณภาพและย ัง่ยนื ภายใตก้ระแสการเปล่ียนแปลงทั้งภายใน และภายนอกประเทศท่ีปรับเปล่ียนเร็ว 

คาดการณ์ไดย้ากและซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน การพฒันาในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ไดก้าํหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีเหมาะสม โดยเร่งสร้าง

ภูมิคุม้กนัเพื่อป้องกนัปัจจยัเส่ียง และเสริมรากฐานของประเทศดา้นต่าง ๆ ให้เขม้แข็งควบคู่ไปกบั

การพฒันาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและไดรั้บประโยชน์จากการ

พฒันาเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดว้ยฐานความรู้ และ

ความคิดสร้างสรรคบ์นพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม นาํไปสู่การพฒันา

ประเทศท่ีมัน่คงและย ัง่ยืน ยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีสําคญัในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559  สําหรับยุทธศาสตร์ท่ี 5.2.2 ไดก้ล่าวถึงพฒันาเด็กวยัเรียนให้

มีความรู้ทางวิชาการ และสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเขม้แข็งสามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์

ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2555  หนา้  46) 

 งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษา ในระดับสถานศึกษา การ

บริหารงานวิชาการ เป็นกระบวนการดาํเนินงานเก่ียวกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอนเพื่อให้

นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นจุดมุ่งหมายของการพฒันาผูเ้รียน การบริหารงานวิชาการในยุค

ปฏิรูปการศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการศึกษาในระดบัพื้นฐาน เป็น

ผูน้าํในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถ่ิน วางแผนงานวิชาการ จดัให้มีการนิเทศ  

กาํกบั  ติดตาม  การวดัและประเมินผล  การแนะแนว  ตลอดจนการประเมินการใชห้ลกัสูตร  พฒันา

และส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย  จดัหาส่ือ

การเรียนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน  มีการพฒันางานวิชาการอยา่งมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบ

การประกนัคุณภาพภายใน เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพภายในและใช้มาตรฐานการศึกษา

เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนการดาํเนินงาน (สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 

2554, หนา้ 60)  

 สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ไดจ้ดัทาํกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อ

กาํหนดทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา



 2 

มธัยมศึกษา เขต 1 ในช่วงปี พ.ศ. 2555 -2558 ไวด้งัน้ี 1)  พฒันาการบริหารจดัการให้เป็นระบบดว้ย

วิธีการท่ีหลากหลาย  2)  สร้างโอกาสและทางเลือกในการเขา้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ยวิธีการท่ี

หลากหลาย  3)  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั  4)  จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย และ

5) พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ งระบบให้ปฏิบติังานได้เต็มตามศกัยภาพ           

(สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1, 2555, หนา้ 25)  

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  

หมวด 6 วา่ดว้ยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองคก์ารมหาชน ทาํหนา้ท่ีพฒันาเกณฑ์วิธีการพฒันาคุณภาพภายนอก 

และทาํการประเมินผลการจดัการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดย

คาํนึงถึงความมุ่งหมาย  หลกัการ  และแนวทางการจดัการศึกษาในแต่ละระดบั  และกาํหนดให้

สถานศึกษา ทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 คร้ัง ในทุก ๆ 5 ปี  

นับตั้ งแต่มีการประเมินคร้ังสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ

สาธารณชน ซ่ึงสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้

ดาํเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  (พ.ศ.  2544-2548) และการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสอง (พ.ศ. 2549 – 2553)  เสร็จส้ินไปแลว้  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จะอยู่ใน

ระหวา่งปี  พ.ศ. 2554 – 2558 ซ่ึงในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จะยงัคงหลกัการสําคญั

ของการประเมินคุณภาพภายนอก  ซ่ึงสอดคล้องกบักฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ์  และ

วิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  หมวด 3 ท่ีระบุไวว้่าให้การประกนัคุณภาพภายนอก

คาํนึงถึงจุดมุ่งหมาย และหลกัการ นอกจากน้ี   กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ์และวิธีการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 กาํหนดให้สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคก์ารมหาชน) ทาํการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐาน

การศึกษาแห่งชาติ  และครอบคลุมหลกัเกณฑ์เร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี  1) มาตรฐานท่ีว่าดว้ยผลการจดั

การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  2) มาตรฐานท่ีว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา            

3)  มาตรฐานท่ีว่าดว้ยการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  4)  มาตรฐานท่ีว่าดว้ยการ

ประกนัคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดบัการศึกษา ขั้นพื้นฐานไดก้าํหนด

ตวับ่งช้ีจาํนวน 12 ตวับ่งช้ีซ่ึงครอบคลุมทั้ง 4 มาตรฐานตามท่ีกฎกระทรวง ฯ กาํหนด โดยแบ่งเป็น  

3  กลุ่มตวับ่งช้ี ไดแ้ก่  กลุ่มพื้นฐาน จาํนวน 8 ตวับ่งช้ี กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์  จาํนวน 2  ตวับ่งช้ี และ

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม จาํนวน 2 ตวับ่งช้ี (สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคก์รมหาชน),  2554, หนา้ 1)  
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 การทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ในปี

การศึกษา 2555 ผลการประเมินโดยภาพรวมของสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

เฉพาะ 5 วชิาหลกั ดงัตาราง 1 - 1  

 

ตาราง 1.1 ผลการทดสอบระดบัชาติของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 

วชิา 
ปีการศึกษา  2555 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาษาไทย 44.80 47.28 

คณิตศาสตร์ 27.00 19.74 

คณิตศาสตร์ 30.00 33.71 

สังคมศึกษา 44.50 49.12 

ภาษาองักฤษ 20.00 26.72 

 

ท่ีมา  :  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2555 

– 2558, 2555, หนา้ 8.   

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาในรอบท่ีสองปรากฏว่า  โรงเรียน

มธัยมศึกษา  สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ส่วนหน่ึงโดยเฉพาะโรงเรียน

ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก จะอยู่ในเกณฑ์ตํ่าหรือไม่ผ่านการ

ประเมิน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งมาตรฐานทางด้านวิชาการด้านคุณภาพของผูเ้รียน ซ่ึงมีทั้งหมด 6  

มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1) ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ มาตรฐานท่ี  2) ผูเ้รียนมี

คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ มาตรฐานท่ี  3) ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้

ดว้ยตนเอง  รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  มาตรฐานท่ี  4) ผูเ้รียนมีความสามารถใน

การคิดอยา่งเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีสติ สมเหตุผล  มาตรฐานท่ี 5) 

ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นต่อหลกัสูตร  และมาตรฐานท่ี 6) ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน    

รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  ซ่ึงมาตรฐานวชิาการ

ดา้นคุณภาพผูเ้รียนทั้ง 6 ขอ้ มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นต่อหลกัสูตร ผลการ

ประเมินจะออกมาตํ่าสุด  สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจึงไดก้าํหนด

มาตรฐานวชิาการดา้นคุณภาพผูเ้รียนในรอบท่ี 3ไว ้5 ตวับ่งช้ี คือตวับ่งช้ีท่ี 1)  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและ
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สุขภาพจิตท่ีดี  ตวับ่งช้ีท่ี 2) ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ตวับ่งช้ีท่ี 3) ผูเ้รียน

มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตวับ่งช้ีท่ี 4) ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น ตวับ่งช้ีท่ี 5) ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเ้รียน(สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา, หนา้ 21- 39) 

 ดงันั้นผูว้ิจยั  จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากลยุทธ์การบริหารวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

ผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 เพื่อนาํผลการศึกษาท่ีได้

ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑ์ของ

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 5  

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 จากปัญหาการวิจยัท่ีกล่าวแลว้นั้น  ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัปัญหาดงักล่าว ดงัน้ี 

 1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1     

 2. เพื่อศึกษาคุณภาพของผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1      

 3. เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1     

 

1.3  สมมติฐานการวจิัย 

 จากปัญหาการวิจยัท่ีกล่าวแลว้นั้น ผูว้ิจยัจึงไดต้ั้งสมมติฐานการวิจยัเพื่อให้สอดคลอ้งกบั

ปัญหาดงักล่าว ดงัน้ี 

 1. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2. คุณภาพของผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   

เขต 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส่งผลต่อคุณภาพผู ้เ รียนในสถานศึกษา  สังกัด

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1    
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1.4  กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 

 สาํหรับการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง  กลยทุธ์การบริหารงานวชิาการท่ีส่งผล

ต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 5 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัแผนภาพท่ี  1  ดงัน้ี 

 

แผนภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

 ตวัแปรตน้     ตวัแปรตาม 

 (Independent Variables)    (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทีม่า : สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 1, แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พ.ศ. 2555 – 2558, หนา้ 25.  

 :  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, มาตรฐานตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารพิจารณาเพื่อ การประเมิน

คุณภาพภายนอกระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบท่ี  3  พ.ศ. 2554 - 2558.  หนา้  96. 

คุณภาพของผูเ้รียนในสถานศึกษา  

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา  เขต 1 

1.  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี

(Y1) 

2 .   ผู ้เ รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์(Y2) 

3.  ผู ้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง(Y3) 

4.  ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น(Y4) 

5.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

(Y5) 

 

กลยทุธ์การบริหารวชิาการในสถานศึกษา 

 

 

1.  พฒันาการบริหารจดัการให้เป็นระบบดว้ยวิธีการ

ท่ีหลากหลาย (X1) 

2.  สร้างโอกาสและทางเลือกในการเขา้รับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย (X2) 

3.  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั 

(X3) 

4.  จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

บนพื้นฐานความเป็นไทย (X4) 

5.  พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทั้งระบบใหป้ฏิบติังานไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ (X5) 



 6 

1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับการวจิัย 

 ผลจากการวิจยั กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา  

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ไวด้งัน้ี 

  1.5.1 ทาํให้ทราบกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1  

  1.5.2 ทําให้ทราบคุณภาพของผู ้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1     

  1.5.3 ทําให้ทราบกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู ้เรียนใน

สถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1   

 

1.6  ขอบเขตของการวจิยั 

 การวจิยัคร้ังน้ี  เป็นการวจิยัเร่ืองกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน

ในสถานศึกษา  สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 5 จาํนวน 11 โรงเรียน  

ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 

  1.6.1 ขอบเขตด้านประชากร 

 ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร  และครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  

เขต 1 กลุ่มท่ี 5 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 11 โรงเรียน   

  1.6.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา   

 ผูว้จิยัจาํกดัขอบเขตดา้นเน้ือหาไวด้งัน้ี 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อ

คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 5 ดงัน้ี 

 1. กลยทุธ์การบริหารวชิาการ 5 ขอ้ คือ 

  1.1 พฒันาการบริหารจดัการใหเ้ป็นระบบดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  

  1.2 สร้างโอกาส และทางเลือกในการเข้ารับการศึกษาขั้ นพื้นฐานด้วยวิธีการ              

ท่ีหลากหลาย 

   1.3 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั 

   1.4 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย 

  1.5 พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบติังานไดเ้ตม็ ตาม

ศกัยภาพ 
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 2. คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา 5 ตวับ่งช้ี คือ 

  2.1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

  2.2 ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 

  2.3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

  2.4 ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น 

  2.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  

  1.6.3 ขอบเขตด้านพืน้ที ่

 ไดแ้ก่ สถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 5 รวม

ทั้งส้ิน 11 โรงเรียน  

 

1.7  คาํนิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจิัย  

 กลยุทธ์  กรอบหรือทิศทางขององคก์ารระยะยาว ความคิด แผนงาน การปฏิบติังานต่าง ๆ        

ท่ีองคก์ารนาํมาใชเ้ป็นแผนแม่บทหรือแผนปฏิบติังานหลกัท่ีสาํคญั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์กบัองคก์าร 

และเพื่อช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุผลสาํเร็จ  

 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารงานทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ    

จดัการเรียนการสอนและพฒันาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อผูเ้รียนมากท่ีสุด 

 กลยุทธ์การบริหารวิชาการ หมายถึง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 5 ข้อ ได้แก่ 1) พฒันาการบริหารจดัการให้เป็นระบบด้วยวิธีการท่ี

หลากหลาย 2) สร้างโอกาสและทางเลือกในการเขา้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  

3) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 4) จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย  และ 5) พฒันา

สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหป้ฏิบติังานไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

 พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย  หมายถึง การเป็นผูน้าํ

แห่งการ เปล่ียนแปลง การบริหารอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล การส่งเสริมการนํา

นวตักรรม ส่ือ เทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการและการเรียนการสอน การนาํขอ้มูลสารสนเทศ

มาใช้ในการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ และการมีองค์คณะบุคคลท่ีมีความเขม้แข็งและมีส่วน

ร่วมในการส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา 

 สร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการศึกษาข้ันพื้นฐานด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

หมายถึง  ประชากรวยัเรียนทุกกลุ่มตอ้งไดรั้บการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคและ
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จบการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  ลดอตัราการออกกลางคนัของนกัเรียนทุกระดบัชั้น เพิ่ม

อัตราการเรียนต่อของนักเรียนเพิ่มข้ึนในทุกระดับชั้ น ดูแลนักเรียนกลุ่มเส่ียงด้วยระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  หมายถึง  สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งผา่น

เกณฑก์ารประเมินตามมาตรฐาน/ระบบประกนัคุณภาพภายใน ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานของ

สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีคุณภาพผ่านเกณฑ์

โรงเรียนมาตรฐานสากล และนกัเรียนท่ีมีความเป็นเลิศควรไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงบนพืน้ฐานความเป็นไทย  หมายถึง ผูเ้รียนนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ดาํเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี วฒันธรรมท้องถ่ิน และ

ประเทศชาติ  อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์โลก 

 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ งระบบให้ปฏิบัติงานได้เต็มตาม

ศักยภาพ หมายถึง  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทกัษะและสมรรถนะในการปฏิบติังานอยา่งมือ

อาชีพ  พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  สู่ความเป็นประชาคมโลก  

 คุณภาพผู้เรียน หมายถึง คุณภาพในตวัผูเ้รียนท่ีมีความครอบคลุมในดา้นความสามารถ

และทกัษะ ตลอดจนคุณลกัษณะท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของ

หลกัสูตร   

 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด

สาํนกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 1  กลุ่มท่ี 5 จาํนวน 11 โรงเรียน 

 คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา หมายถึง คุณภาพผู ้เรียนตามมาตรฐานวิชาการของ

สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซ่ึงกาํหนดไว ้5 ตวับ่งช้ี คือตวับ่งช้ีท่ี 1)  

ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ตวับ่งช้ีท่ี 2) ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง

ประสงค ์ตวับ่งช้ีท่ี 3) ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ตวับ่งช้ีท่ี 4) ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น 

และตวับ่งช้ีท่ี 5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน   

 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  หมายถึง  ผูเ้รียนท่ีมีนํ้ าหนกัส่วนสูง และสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จกัดูแลตนเองให้มีความปลอดภยั  และผูเ้รียนท่ีมีสุนทรียภาพ  มีความ

ซาบซ้ึง  รับรู้ในคุณค่าหรือมีอารมณ์ความรู้สึกในส่ิงท่ีดีงาม 

 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  หมายถึง  ผูเ้รียนเป็นลูกท่ีดีของ

พอ่แม่  หรือผูป้กครอง  เป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน  และเป็นคนดีของสังคม 
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 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  หมายถึง  ผูเ้รียนท่ีคน้ควา้หาความรู้จากการอ่าน  

และใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ และผูเ้รียนเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นทั้ง

ในและนอกสถานศึกษา 

 ผู้ เรียนคิดเป็น ทําเป็น หมายถึง ผู ้เรียนท่ีมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิด

สังเคราะห์ คิดเป็นระบบ คิดอยา่งมีวจิารญาณ และสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคม 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน หมายถึง ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดี  

และมีพฒันาการทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดบัชั้น ม.3  และม.6 



บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนใน

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากเอกสาร 

ตาํรา และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์การบริหารงานวิชาการและคุณภาพผูเ้รียน ในบทน้ีจึง

นาํเสนอสาระสาํคญั ดงัน้ี  

2.1. กลยทุธ์การบริหารงานวชิาการ  

2.2. คุณภาพผูเ้รียน  

2.3. สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา  

2.4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

2.1. กลยุทธ์การบริหารงานวชิาการ 

 2.1.1 กลยุทธ์ 

  2.1.1.1 ความเป็นมาของกลยุทธ์     

 คาํวา่ “กลยุทธ์” เป็นคาํท่ีมีการกล่าวถึงบ่อยคร้ังในยุคของการแข่งขนัดงัเช่นสถานการณ์

ปัจจุบนั คาํวา่ “กลยุทธ์” หรือ “Strategy” มาจากภาษากรีก คือ “Strategos” โดยมีรากศพัท์มาจาก 

ทางทหาร ซ่ึงหมายถึงการเป็นแม่ทพั (Generalship) ในการนาํกองทพั ดงันั้น โดยภาพรวมจะเห็นได้

ว่า “กลยุทธ์” เป็นคาํท่ีเร่ิมจากคาํศพัท์เฉพาะในทางทหาร แต่ในปัจจุบนัได้มีการนาํมาใช้อย่าง

แพร่หลาย ทั้งในภาครัฐและเอกชน กลยุทธ์ถือไดว้่าเป็นแผนหลกัขององคก์าร ซ่ึงจะเป็นแนวทาง

ในการจดัสรรทรัพยากรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืน และ

ส่ิงท่ีสําคญัยิ่งของกลยุทธ์คือ ในกลยุทธ์นั้นจะตอ้งมีองค์ประกอบหลกั ๆ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

เป้าหมาย (End) วิธีการไปสู่เป้าหมาย (Way) และเคร่ืองมือ (Tool) ท่ีจะทาํให้บรรลุวตัถุประสงค ์

ทั้งน้ีเป้าหมายของ กลยทุธ์นั้นจะมีความสอดคลอ้งและมีระยะท่ีเหมาะสมท่ีไม่ใกลจ้นเกินไป และท่ี

สาํคญัคือตอ้งมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มกัจะมีความสับสนระหวา่งคาํวา่    กล

ยทุธ์กบัคาํวา่ยทุธวธีิ (Tactic) ซ่ึงยทุธวธีิจะมุ่งไปท่ีการปฏิบติัอยา่งไรให้สัมฤทธ์ิผล ส่วนกลยุทธ์ จะ

มุ่งเน้นไปท่ีการกาํหนดเป้าหมายระยะยาว พร้อมทั้งวิธีการและการระดมทรัพยากรท่ีจะทาํให้

เป้าหมายดงักล่าวบรรลุผล (พิชิต เทพวรรณ์, 2554, หนา้ 52-53) 
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  2.1.1.2 ความหมายของกลยุทธ์ 

 นกัวชิาการต่าง ๆ ไดใ้หค้วามหมายของ “กลยทุธ์” ดงัน้ี 

 วฒันา วงศเ์กียรติรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2548, หนา้ 16-18) กล่าววา่คาํวา่ “Strategy” มาจาก 

“Strategos” ในภาษากรีก ท่ีเกิดจากคาํวา่ “Stratos” ซ่ึงหมายถึง “Army” หรือกองทพั ผสมกบัคาํวา่ 

“Agein” ซ่ึงหมายถึง “Lead” หรือ “นาํหนา้” จึงทาํใหน้กัวชิาการทางดา้นการบริหารตีความหมายวา่ 

“Leading the Total Organization ” หรือการนาํทางให้องคก์รโดยรวม ซ่ึงมีนยัทั้งเชิงจุดมุ่งหมาย

และวธีิการวา่ ตอ้งการอะไรใหส้าํเร็จ และทาํอยา่งไร 

 สเคอร์เมอฮอร์น (Schermerhorn, J. R. Management, 2002, p. 203) ไดใ้ห้ความหมาย

ของ  กลยทุธ์ คือ แผนแม่บทหรือแผนปฏิบติังานหลกัท่ีสาํคญั ซ่ึงองคก์ารใชเ้ป็นส่ิงกาํหนดแนวทาง

ในการดาํเนินงานในระยะยาว ตลอดจนเพื่อใชส้ําหรับการจดัสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื 

 พิตส์และไล (Pitts & Lei, 2005, p 6) อธิบายว่า กลยุทธ์ หมายถึง ความคิด (Ideas), 

แผนงาน (Plans), การปฏิบติังาน (Actions) ต่าง ๆ ท่ีองค์การนาํมาใช้ให้เกิดความสําเร็จเหนือคู่

แข่งขนั ตลอดจนกลยุทธ์นั้นออกแบบเพื่อช่วยให้องค์การบรรลุผลสําเร็จและมีความได้เปรียบ

ทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) โดยความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้ นมาจาก

ความสามารถท่ีองคก์ารจะทาํใหโ้ดดเด่นและเหนือกวา่คู่แข่งขนั 

 จอห์นสันและโซเลส (Johnson & Scholes, 2006, อา้งถึงใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554, หนา้ 

52) นิยามกลยุทธ์ว่า หมายถึงกรอบหรือทิศทางขององคก์ารระยะยาว โดยมีการจดัสรรทรัพยากร

ท่ามกลางสภาวะแวดลอ้มท่ีทา้ทาย เพื่อใหเ้กิดประโยชน์กบัองคก์าร รวมทั้งให้มีความสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการทางการตลาด และความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์าร  

 จากความหมายของนกัวิชาการต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมาแล้ว สรุปไดว้่า กลยุทธ์ หมายถึง 

กรอบหรือทิศทางขององคก์ารระยะยาว ความคิด แผนงาน การปฏิบติังานต่าง ๆ ท่ีองคก์ารนาํมาใช้

เป็นแผนแม่บทหรือแผนปฏิบติังานหลกัท่ีสําคญั เพื่อให้เกิดประโยชน์กบัองคก์าร และเพื่อช่วยให้

องคก์ารบรรลุผลสาํเร็จ  

 

2.2 การจัดการเชิงกลยุทธ์  

 การบริหารงานในองคก์าร ผูบ้ริหารยอ่มยึดหลกัการและให้ความสําคญัในการบรรลุซ่ึง

ความมีประสิทธิผลขององค์การ (Organization Effectiveness) หมายถึงการบริหารงานให้บรรลุ           

ซ่ึงวตัถุประสงคข์ององคก์าร เพื่อพฒันาองคก์ารให้ทนัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม และใน

ขณะเดียวกนั ยงัตอ้งการบรรลุซ่ึงประสิทธิภาพขององคก์าร (Organization Efficiency) หมายถึงการ
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บรรลุเป้าหมายขององค์การโดยการใช้ทรัพยากรทางการจดัการท่ีเหมาะสมหรือน้อยท่ีสุดแนว

ทางการจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) สามารถทาํให้องค์การบรรลุซ่ึงประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลได ้(พิชิต เทพวรรณ์, 2554, หนา้ 59)  

 หลกัการจดัการเชิงกลยทุธ์ เป็นกระบวนการท่ีประกอบดว้ย การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 

และขอ้มูลสําคญัของธุรกิจท่ีใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ เพื่อท่ีจะสร้างความมัน่ใจว่า องคก์าร

สามารถท่ีจะดาํเนินการไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนมี

พฒันาการและสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (จินตนา บุญบงการ    

และณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท,์ 2549, หนา้ 14)  

  2.2.1 ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์  

 นกัวิชาการต่าง ๆ ให้ความหมายคาํว่า การจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)  

ดงัน้ี 

 วรางคณา ผลประเสริฐ (ม.ป.ท., หนา้ 6) กล่าววา่ การจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหาร

อย่างมีระบบท่ีตอ้งอาศยัวิสัยทศัน์ของผูน้าํ และอาศยัการวางแผนอย่างมีขั้นตอน โดยผ่านการ

ตดัสินใจและการประเมินแลว้วา่เหมาะสมกบัองคก์าร และสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง อนัจะนาํ

ความสาํเร็จมาสู่องคก์ารได ้ 

 ทอมสันป์และสตริคแลนด์ (Thompson and Strickland, 2003, pp. 3-4) ไดใ้ห้ความหมาย

ของการจดัการเชิงกลยุทธ์ว่า หมายถึงกระบวนการดาํเนินงานเก่ียวกบัการจดัทาํกลยุทธ์และการ

ปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

 1. การกาํหนดวิสัยทศัน์เชิงกลยุทธ์ (Forming a Strategic Vision) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า

ลกัษณะขององค์การในอนาคตมีลกัษณะอยา่งไร องค์การจะมุ่งไปในทิศทางใด ทั้งน้ีเพื่อเป็นการ

กาํหนดแนวทางในการดาํเนินงานระยะยาวใหก้บัองคก์าร และทาํการส่ือสารไปยงับุคคลในองคก์าร

ใหท้ราบ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 2. การกาํหนดวตัถุประสงค์ (Setting Objectives) เป็นการเปล่ียนวิสัยทศัน์ให้เป็น

เป้าหมาย ในการทาํงานโดยเฉพาะเพื่อใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามท่ีกาํหนดไว ้

 3. การจดัทาํกลยทุธ์ (Crafting a Strategy) เป็นการจดัทาํแผนระยะยาวเพื่อนาํมาใชใ้นการ

บริหารงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้ นเพื่อบรรลุผลสําเร็จตามท่ีตั้ ง       

ความมุ่งหวงัไว ้

 4. การนาํกลยทุธ์ท่ีเลือกไวไ้ปปฏิบติั (Implementing and Excuting The Chosen Strategy)  

เป็นการดาํเนินงานตามกลยทุธ์เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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 5. การประเมินการดาํเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเร่ิมต้นใหม่ (Evaluating 

Performance and Initiating Corrective Adjusment) เป็นการพิจารณาผลของการดาํเนินงานตาม  กล

ยทุธ์ ซ่ึงหากไม่เป็นไปตามท่ีวางไวก้็จะทาํการปรับปรุงแกไ้ข โดยจะเร่ิมตั้งแต่การกาํหนดวิสัยทศัน์ 

การกาํหนดวตัถุประสงค์ การจดัทาํกลยุทธ์ หรือการนํากลยุทธ์ไปปฏิบติัและเปล่ียนแปลงให้

สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ ความคิด และโอกาสท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

 วีเลนและฮงัเกอร์ (Wheelen and Hunger, 2000, p. 3) ไดนิ้ยามการจดัการเชิงกลยุทธ์วา่ 

คือชุดการตดัสินใจและการปฏิบติัการต่าง ๆ ซ่ึงจะเป็นตวักาํหนดการดาํเนินงานระยะยาวของ

องคก์าร โดยมีองค์ประกอบ ไดแ้ก่ การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

(Envionmental Scanning) การจดัทาํกลยุทธ์ (Strategy Formulation) ซ่ึงเป็นแผนกลยุทธ์หรือแผน

ระยะยาว, การปฏิบติัตามกลยทุธ์ (Strategy Implementation) และการประเมินผลและการควบคุมกล

ยุทธ์ (Strategy Evalution and Control) และไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่ การจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นการศึกษา

ท่ีมุ่งเน้นท่ีการประเมินโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Thread) โดยพิจารณาถึงจุดแข็ง 

(Strength) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององคก์ารเป็นสาํคญั 

 เฟริร์ซและโรบินสัน (Pearce and Robinson, 2000, p. 3) ไดใ้ห้นิยามไวว้า่ การจดัการเชิง   

กลยทุธ์ หมายถึง ชุดการตดัสินใจและการปฏิบติัการต่าง ๆ ซ่ึงจะมีผลต่อการวางแผนและปฏิบติัการ 

ซ่ึงออกแบบข้ึนเพื่อช่วยใหว้ตัถุประสงคข์องบริษทับรรลุผลสาํเร็จ 

 จากความหมายท่ีนกัวชิาการต่าง ๆ ไดก้ล่าวมาแลว้ สรุปไดว้า่ การจดัการเชิงกลยุทธ์เป็น

การกาํหนดแนวทางในการดาํเนินงานขององค์การอย่างมีกระบวนการท่ีชัดเจน มีทิศทางและ

เป้าหมายท่ีแน่นอนในการบริหารงานเพื่อนาํพาองคก์รไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

2.3 การจัดทาํแผนกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา 

 ในการท่ีจะดาํเนินพนัธกิจให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ต้องมีการวางแผนท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีขอ้มูลครอบคลุมทั้งดา้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ผลผลิต และกลยุทธ์ ซ่ึงตอ้งอาศยัการ

วางแผนกลยทุธ์ ประกอบดว้ยขั้นตอนสาํคญั 3 ขั้นตอน คือ 

 1. การศึกษาสถานภาพสถานศึกษา เป็นการสํารวจวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตหลกั 

สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริการการศึกษาของสถานศึกษา ผลจาก

การศึกษาสถานภาพทาํให้ทราบว่าสถานศึกษามีโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อนอยา่งไรบา้ง 

เพื่อนาํขอ้มูล ท่ีไดไ้ปกาํหนดทิศทางพฒันาสถานศึกษา 
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 2. การกาํหนดทิศทางสถานศึกษา เป็นการกาํหนดจุดหมายแนวทางการดาํเนินงานใน

อนาคตของสถานศึกษาให้มีความชดัเจนมากข้ึนตามสถานภาพของสถานศึกษาและความตอ้งการ

ของสังคม 

 3. การกาํหนดกลยุทธ์สถานศึกษา เป็นการกาํหนดวิธีการปฏิบติังานของสถานศึกษา     

ซ่ึงตอ้งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและสถานภาพของสถานศึกษาท่ีไดศึ้กษาไว ้โดยยึด

ทิศทางของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลประโยชน์ ลักษณะงานท่ีทาํ และทางเลือกท่ี

เหมาะสม (สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัลาํพนู เขต 1, 2555, หนา้ 9) 

 จากแนวคิดดงักล่าว สรุปไดว้า่ การจดัทาํแผนกลยุทธ์ระดบัสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ

นั้นตอ้งครอบคลุมทั้งวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ มีการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา กาํหนด

ทิศทางใหช้ดัเจน และกาํหนดกลยทุธ์ของสถานศึกษา  

 

2.4 การบริหารสถานศึกษา 

 2.4.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

 นกัวชิาการต่าง ๆ ใหค้วามหมายคาํวา่ การบริหารสถานศึกษา ไวด้งัน้ี 

 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อา้งถึงในอธิปัตย ์คล่ีสุนทร, 2548, หน้า 

26- 30) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสามารถกาํหนด

เป้าหมายในการจดัการศึกษาของโรงเรียนไดอ้ย่างเด่นชดั เป็นรูปธรรมและความเป็นไปไดอ้ย่าง

ชดัเจนซ่ึงใชค้วามพยายามต่าง ๆ ในการจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุส่ิงของ และการ

จดัสรรให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร และนักเรียนมี

คุณภาพ อนัพึงประสงคข์องสังคม  

 สมบูรณ์ พรรณนาภพ (2548, หน้า 45) ได้ให้ความหมายไวว้่าการบริหารสถานศึกษา 

หมายถึง การดาํเนินงานของกลุ่มบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

โรงเรียน ไดแ้ก่ การบริการทางการศึกษาแก่สมาชิกของสังคมใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้

 ธวชัชัย เปรมปรีด์ิ (2548, หน้า 87) ได้ให้ความหมายไวว้่าการบริหารสถานศึกษา 

หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมกนัดาํเนินกิจการเพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่

เยาวชนผูส้นใจ เพื่อให้เกิดพฒันาการดา้นความรู้ ความสามารถ เจตคติและค่านิยม พฤติกรรมและ

คุณธรรมต่าง ๆ เพื่อใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ 

 จนัทรานี สงวนนาม (2548, หน้า 79) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การบริหารสถานศึกษา 

หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมกนัดาํเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลกั คือนกัเรียน
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บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร กล่าวคือ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เป็นคนเก่ง เป็นคน

ดีและมีความสุข  

 ธร สุนทรายุทธ (2549, หน้า 90-92) ได้ให้ความหมายไวว้่าการบริหารสถานศึกษา 

หมายถึง กิจกรรมของบุคลากรในโรงเรียนซ่ึงเกิดจากปัจจยัและกระบวนการของระบบสังคมใน

โรงเรียนมีผลผลิตของโรงเรียนซ่ึงมาจากพฤติกรรมการบริหาร พฤติกรรมการจดัการเรียนการสอน 

การดูแล และการพฒันาบุคลากร การเรียนรู้และการสร้างสรรค ์การสร้างปฏิสัมพนัธ์เชิงสังคม    มี

ความเป็นคุณภาพและมาตรฐานของนกัเรียน  

 ภารดี อนันต์วารี (2551,หน้า 1) ได้ให้ความหมายไวว้่าการบริหารสถานศึกษา คือ        

การดาํเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ร่วมกนัดาํเนินการเพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่

เยาวชน และชุมชน เกิดพฒันาการทางดา้นความรู้ ความสามารถ ทศันคติ ค่านิยม พฤติกรรมและ

คุณค่าต่าง ๆ ตลอดจนปลูกฝังใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ 

 จากความหมายท่ีนักวิชาการต่าง ๆ ไดก้ล่าวมาแล้ว สรุปไดว้่า การบริหารสถานศึกษา 

หมายถึง การท่ีกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมกนัทาํหน้าท่ีอาํนวยการวางแผน และดาํเนินการ

เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้และเกิดประโยชน์แก่นกัเรียนทั้งดา้นความรู้และ

พฤติกรรม 

 2.4.2 ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดขอบข่ายของการบริหาร

สถานศึกษาไว ้4 ดา้น ดงัน้ี 

 1. การบริหารงานวิชาการ เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ 

คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยประสานความ

ร่วมมือ กับครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ๆ จดัการศึกษา ภารกิจด้านวิชาการ

ประกอบดว้ย การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผล

และเทียบโอนการเรียน การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาส่ือนวตักรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา การพฒันาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การ

พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั

สถานศึกษาอ่ืน การส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ี

จดัการศึกษา 

 2. การบริหารงานงบประมาณ มุ่งเนน้ความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึดหลกัการ

บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลงาน ขอบข่ายการบริหาร

งบประมาณประกอบด้วย การจัดทําและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การ
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ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การ

บริหารการเงิน การบริหารบญัชี การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์

 3. การบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจสาํคญัท่ีมุ่งส่งเสริมใหส้ถานศึกษาสามารถปฏิบติังาน

เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถมีขวญักาํลงัใจ ไดรั้บการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้มีความกา้วหน้าในวิชาชีพ ขอบข่าย

การบริหารงานบุคคลประกอบดว้ย การวางแผนอตัรากาํลงัและกาํหนดตาํแหน่ง การสรรหาและ

บรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ วนิยัและการรักษาวินยั การออกจาก

ราชการ 

 4. การบริหารงานทัว่ไป เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการจดัระบบบริหารองค์กรให้การ

บริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วม

ของบุคคล ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขอบข่ายภารกิจการบริหารทัว่ไปประกอบด้วย การดาํเนินงานธุรการ งานเลขานุการ การพฒันา

ระบบและเครือข่ายสารสนเทศ การประสานงานและพฒันาเครือข่ายทางการศึกษา การจดัระบบ

บริหารและการพฒันาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ 

งบประมาณ บุคลากร และบริหารทัว่ไป การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม การจดัทาํสํามะ

โนผูเ้รียน การรับนกัเรียน การส่งเสริมประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม

อธัยาศยั การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การส่งเสริมกิจการนักเรียน การประชาสัมพนัธ์งาน

การศึกษา การส่งเสริมสนบัสนุนงานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และ

สถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา งานประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนท่ีจดั

การศึกษา การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะ และงานท่ีไม่ระบุไวใ้น

งานอ่ืน (พรชยั ภาพนัธ์, 2547, หนา้ 37-40) 

 จากขอบข่ายท่ีสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้ล่าวมาแลว้ สรุปไดว้่า 

ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษามี 4 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป 

  

2.5 การบริหารงานวชิาการ 

 2.5.1 ความหมายของการบริหารงานวชิาการ 

 การบริหารงานวชิาการมีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

 พิชยั เสง่ียมจิตต ์(2542, หนา้ 3 - 5) กล่าวถึงการบริหารงานวชิาการมีความหมายดงัน้ี 
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 1. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ท่ีจะนําทรัพยากรในการ

บริหาร มาประกอบการตามกระบวนการบริหารในการจดักิจกรรมการพฒันาหรือปรับปรุงการ

เรียนการสอน ใหมี้ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 

 2. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารใช้อาํนาจท่ีมีอยู่ในการดาํเนินงาน

กิจกรรมการพฒันาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 

 3. การบริหารงานวชิาการ หมายถึง ศิลป์ในการดาํเนินกิจกรรมการพฒันาหรือปรับปรุง 

 รุจิ ภู่สาระ (2545, หน้า 56) ได้ให้ความหมายการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การ

บริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนให้

เกิดผลตามเป้าหมายของหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ชูศกัด์ิ อินทรรักษ ์(2545, หนา้ 9) กล่าววา่ การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการ

จดักิจกรรมในงานวิชาการ ซ่ึงเป็นภารกิจหลกัให้เกิดการปรับปรุงพฒันาและเป็นประโยชน์สูงสุด

แก่ผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการ  

 ศนัศนีย ์เครือชะเอม (2546,หน้า 20) ไดใ้ห้ความหมายการบริหารงานวิชาการ หมายถึง 

การจดักิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุง และพฒันาประสิทธิภาพในกระบวนการ

เรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตร เพื่อให้เกิดผลดีต่อผู ้เรียนมากท่ีสุดซ่ึง

ประกอบดว้ย การวางแผนงานวชิาการ การจดังานวิชาการ การจดัการเรียนการสอน การพฒันาและ

ส่งเสริมทางด้านวิชาการ การวดัผลและประเมินผลการเรียน งานทะเบียนนักเรียน และการ

ประเมินผลการจดัการงานวิชาการ นอกจากน้ีการบริหารวิชาการยงัหมายถึง การบริหารท่ีเก่ียวกบั

การพฒันาคุณภาพการศึกษา อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา 

 จากความหมายของนักวิชาการต่าง ๆ สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง         

การบริหารงานทุกประเภทท่ีขอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนการสอนและพฒันาการเรียนการสอน      

ใหเ้กิดผลตามเป้าหมายของหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อผูเ้รียนมากท่ีสุด 

ความสําคัญของการบริหารงานวชิาการ 

 การบริหารงานวชิาการมีความสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 1. ทาํให้ผูบ้ริหารตระหนกัเห็นความสําคญัของการบริหารงานวิชาการซ่ึงเป็นงานหลกั

ของสถานศึกษา เพราะความสําเร็จของสถานศึกษาส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเ้รียน 

 2. ทําให้ผู ้บริหารและครูวางแผนพัฒนางานวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง          

เพื่อเสริมสร้างผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ความสามารถ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
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 3. ทาํให้สถานศึกษาปรับปรุงและพฒันางานท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน 

 4. ทาํให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนในการพฒันาการเรียน    

การสอนตามความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน (สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา, 2554, หนา้ 34 – 

38) 

 จากแนวคิดดงักล่าว สรุปไดว้่า การบริหารงานวิชาการมีความสําคญัต่อการการพฒันา

คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาซ่ึงผูบ้ริหาร ครู ชุมชน และผูป้กครองตอ้งร่วมมือกนัในการวางแผน

และพฒันางานวชิาการเพื่อใหก้ารเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด 

 2.5.2 ขอบข่ายการบริหารงานวชิาการ 

 นกัวชิาการหลายท่านกล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวชิาการไวด้งัน้ี 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (2546, หน้า 34-38) ไดก้าํหนดขอบข่ายการบริหารงาน

วิชาการตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่งกระจายอาํนาจในการบริหารจดัการไปในสถานศึกษามากท่ีสุด ด้วย

เจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาดาํเนินการอย่างคล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย งานวิชาการถือ

เป็นหลกัหรือภารกิจหลกัของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงไดก้าํหนดขอบข่ายภารกิจของ

การบริหารงานวชิาการไวด้งัน้ี  

 1) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  

 2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้  

 3) การวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนรู้  

 4) การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  

 5) การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา  

 6) การพฒันาแหล่งเรียนรู้  

 7) การนิเทศการศึกษา  

 8) การแนะแนวการศึกษา  

 9) การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 10) การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน  

 11) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน  

 12) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และ

สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  
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 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, (2544, หนา้ 17-19) พิชยั เสง่ียมจิตต,์ (ม.ป.ท.หนา้ 9-55) รุจิภู่ 

สาระ และจนัทธานี สงวนนาม (2545, หนา้ 58-76) ไดก้าํหนดขอบข่ายการบริหารงานวชิาการ ดงัน้ี 

 1. หลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ย 

  1.1 หลกัสูตร สาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรและการจดัระบบ 

  1.2 การพฒันากระบวนการเรียนรู้  

  1.3 ส่ือการเรียนรู้ 

  1.4 การจดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

 2. การวจิยัในชั้นเรียน 

 3. การสอนซ่อมเสริม 

 4. การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 5. การนิเทศภายในสถานศึกษา 

 6. การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 กมล ภู่ประเสริฐ (2544, หนา้ 9 –14) กาํหนดขอบข่ายงานวชิาการไว ้9 ประการ ดงัน้ี 

 1. งานหลักสูตร ได้แก่การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางระดับประเทศ การกาํหนด

มาตรฐานการเรียนรู้ การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ 

 2. งานจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การรวบรวม การวิเคราะห์ การกาํหนดกิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัหน่วยการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว ้โดยคาํนึงถึงกิจกรรมท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น

สําคัญ การกําหนด การเตรียมการ และการจัดหาส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ท่ี

สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอน การกาํหนดวิธีการประเมินผลการเรียนในแต่ละหน่วยการ

เรียนรู้ หรือรายวิชา การจดัทาํแผนการสอนหรือแผนการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนแต่ละคน การ

ควบคุมดูแล และส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนหรือแผนการ

จดัการเรียนรู้ การร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเรียนการสอน 

 3. การประเมินผลการเรียน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ 

รายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอน การกาํหนดวิธีการ เคร่ืองมือท่ีจะต้องใช้ในการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ การควบคุมดูแล และส่งเสริมให้มีการประเมินผลการเรียนตามวิธีการ      

และเคร่ืองมือท่ีไดก้าํหนดไว ้การจดัทาํหลกัฐานการศึกษาตามท่ีหน่วยงานตน้สังกดักาํหนดไว ้การ

นาํผลการประเมินไปใช้ในการแกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รียนแต่ละคนอย่างสมํ่าเสมอ การกาํหนด

รูปแบบ ระยะเวลาการรายงานผลการเรียนรู้ การรายงานผูป้กครองระหว่างปี และการรายงานผล          

ของสถานศึกษาต่อสาธารณะและหน่วยงานตน้สังกดั 
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 4. งานการบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา ไดแ้ก่การทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศ

ภายในท่ีมีหลักการให้บุคลากรทุกคนร่วมกันรับผิดชอบเพื่อการนําสถานศึกษาไปสู่มาตรฐาน

การศึกษาร่วมกนั การกาํหนดวิธีการและระยะเวลาการนิเทศภายใน การควบคุมและส่งเสริมให้มี

การดาํเนินการนิเทศภายในอยา่งสมํ่าเสมอการร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  

 5. งานการพฒันาบุคลากรทางวิชาการ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกนัเก่ียวกบัความรู้

ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา การกาํหนดช่วงเวลาของการพฒันาบุคลากรเป็นระยะ ๆ   

การควบคุมดูแลใหก้ารดาํเนินงานพฒันาบุคลากรเป็นไปตามท่ีกาํหนดไว ้

 6. งานการวิจยัและพฒันา ไดแ้ก่การทาํความเขา้ใจและการส่งเสริมให้มีการวิจยัในชั้น

เรียน เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน การร่วมกนักาํหนดประเด็นปัญหาท่ีเป็นขอ้ขดัแยง้หรือขอ้

พฒันาร่วมกนัในสถานศึกษา การควบคุมดูแลและส่งเสริมการดาํเนินการวจิยัท่ีไดก้าํหนดไว ้

 7. การบริหารโครงการทางวิชาการอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การกาํหนดหวัขอ้เร่ืองทางวิชาการเพื่อท่ี

เป็นการสนับสนุนงานหลักทางวิชาการ การกาํหนดวิธีการดาํเนินการ ระยะเวลาท่ีดาํเนินการ           

การควบคุมดูแลใหก้ารดาํเนินงานพฒันาบุคลากรเป็นไปตามท่ีกาํหนดไว ้

 8. งานการบริหารระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางวิชาการ ไดแ้ก่ การกาํหนดขอ้มูลและ

สารสนเทศทางวิชาการของงานบริหารทั้ งหมด การกําหนดเวลาในการรวบรวมข้อมูลและ

สารสนเทศ การควบคุมดูแลและส่งเสริมการจดัเก็บข้อมูลและสารสนเทศ การนําข้อมูลและ

สารสนเทศไปใชป้ระกอบการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 

 9. งานการบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา ได้แก่ การกาํหนด

หวัขอ้ประเมินผลงาน การกาํหนดวธีิการและเคร่ืองมือในการประเมิน การควบคุมดูแลและส่งเสริม

ใหมี้การประเมิน การสรุปผลและการเขียนรายงานประจาํปี 

 เฟเบอร์และเชอร์รอน (Faber and Sherron, 1970, pp. 122 – 128) ไดแ้บ่งงานวิชาการ

ออกเป็น 6 ดา้น คือ 1) การกาํหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 2) การจดัเน้ือหาของหลกัสูตร 3) การ

นําหลักสูตร ไปใช้ 4) การจัดอุปกรณ์การสอน 5) การนิเทศการสอน และ 6) การส่งเสริมครู

ประจาํการในดา้นความรู้ 

 คิมบร๊อฟ และนันเนอรี (Kimbrough and Nunnery, 1988, p. 212) กล่าวว่า การ

บริหารงานวิชาการประกอบด้วย 1) การกาํหนดนโยบายและหลกัการให้ชัดเจน 2) การกาํหนด

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 3) การจดัระบบการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 4) การจดั

องคก์ารของการเรียนการสอน 5) การประเมินผล และ 6) การจดัหาสนบัสนุนการเรียนการสอน 
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 จากแนวคิดของนกัวิชาการต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้สรุปไดว้่า ขอบข่ายการบริหารงาน

วิชาการ ประกอบดว้ย การกาํหนดหลกัการ จุดมุ่งหมาย การดาํเนินการ การกาํกบัติดตามและการ

ประเมินผล  

 2.5.3 กลยุทธ์การบริหารงานวชิาการ 

 สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ( 2555,หนา้ 25 – 36 ) ไดจ้ดัทาํกลยุทธ์     

การบริหาร งานวิชาการเพื่อกาํหนดทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ในช่วงปี พ.ศ. 2555 -2558 ไว ้5 ขอ้ ดงัน้ี 

 กลยุทธ์ท่ี 1. พฒันาการบริหารจดัการให้เป็นระบบดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย มีพนัธกิจ 

เป้าประสงค ์และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

 พนัธกิจ 

 บริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ 

 เป้าประสงค ์

 1. ผูบ้ริหารเป็นผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลง 

 2. บริหารงานอยา่งเป็นระบบตามหลกัธรรมาภิบาล 

 3. นาํนวตักรรม ส่ือ และเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการและการเรียนการสอน 

 4. นาํขอ้มลูสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 

 5. องค์คณะบุคคลมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการจัด

การศึกษา 

 ตวับ่งช้ี 

 1. ร้อยละของผูบ้ริหารท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลง 

 2. ค่าเฉล่ียผลการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานของสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในระดบั

ดีมาก 

 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานการปฏิบติังานตั้งแต่ระดบัมากข้ึนไป 

 4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ 

 5. ร้อยละของผูรั้บบริการมีความประทบัใจในผลการปฏิบติังาน 

 6. ร้อยละของหน่วยงานท่ีนาํนวตักรรม ส่ือ และเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการ

และการจดัการเรียนการสอนจนประสบความสาํเร็จ 

 7. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีขอ้มูลสารสนเทศถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนัมาใชใ้น

การบริหารจดัการ 
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 8. ร้อยละของจาํนวนขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นขององคค์ณะบุคคลท่ีหน่วยงานนาํมา

กาํหนดเป็นแนวทางการปฏิบติังาน  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หนา้ 2) วิสัยทศัน์ของรัฐท่ีเช่ือมัน่ในนโยบายการศึกษาใน

การสร้างคน สร้างงาน เพื่อช่วยกอบกูว้ิกฤตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นการสร้างชาติให้

มัน่คงและย ัง่ยืน เช่ือมัน่ในนโยบายการศึกษาในการสร้างชาติ ปรับโครงสร้างระบบการศึกษา ยึด

หลกัการบริหารท่ีเน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเสมอภาค ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ

เช่ือมัน่ในนโยบายเพื่อการสร้างงานสร้างเยาวชนใหมี้ความรู้คู่กบัการทาํงาน 

 อานันท์ ปันยารชุน (2542, หน้า 12) กล่าวถึงธรรมาภิบาลว่า เป็นผลลพัธ์ของการจดั

กิจกรรม ซ่ึงบุคคลและสถาบนัทัว่ไป ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกนัไดก้ระทาํลงไปหลายทาง 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หน้า 45-47) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า ส่ือ     

การเรียนรู้ นวตักรรมทางการศึกษา และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ไวด้งัน้ี 

 ส่ือการเรียนรู้ หมายถึง วธีิหรือกระบวนการ วสัดุ ของจริง เคร่ืองมือท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อใชใ้น

การเรียนการสอนซ่ึงมีสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อประสบการณ์การเรียนรู้ สําหรับใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 นวตักรรมการศึกษา หมายถึง แนวความคิด การปฏิบติั หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ียงัไม่

เคยมีใช้มาก่อน อาจช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผูเ้รียนสามารถ     

เกิดการเรียนรู้อยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงกวา่เดิม 

 จากกลยุทธ์และแนวคิดดงักล่าว สรุปไดว้่า พฒันาการบริหารจดัการให้เป็นระบบดว้ย

วิธีการ ท่ีหลากหลาย หมายถึง การเป็นผูน้าํแห่งการ เปล่ียนแปลง การบริหารอยา่งเป็นระบบตาม

หลกัธรรมาภิบาล การส่งเสริมการนาํนวตักรรม ส่ือ เทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจดัการและการ

เรียน การสอน การนาํขอ้มูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ และการมีองค์

คณะบุคคลท่ีมีความเขม้แขง็และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา  

 กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการ        

ท่ีหลากหลาย มีพนัธกิจ เป้าประสงค ์และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

 พนัธกิจ 

 เสริมสร้างความเสมอภาค สิทธิและโอกาสทางการศึกษา 

 เป้าประสงค ์

 1. ประชากรวยัเรียนทุกกลุ่มไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดบัมธัยมศึกษาตามสิทธิ

อยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

 2. นกัเรียนจบการศึกษาภายในเวลาท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
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 3. ลดอตัราการออกกลางคนัของนกัเรียนในทุกระดบัชั้น 

 4. อตัราการเรียนต่อของนกัเรียนเพิ่มข้ึนในทุกระดบัชั้น 

 5. ผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงไดรั้บการดูแลจากระบบช่วยเหลือนกัเรียน 

 ตวัช้ีวดั  

 1. ร้อยละของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตพื้นท่ีบริการท่ีประสงค์เข้ารับ

การศึกษา ไดรั้บโอกาสในการเขา้รับการศึกษา 

 2. ร้อยละของประชากรวยัเรียนตาม ทร.14 ในเขตพื้นท่ีบริการท่ีเขา้ศึกษาชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 

 3. ร้อยละของนกัเรียนออกกลางคนัในแต่ระดบัชั้น 

 4. ร้อยละของนกัเรียนท่ีศึกษาต่อในทุกระดบัท่ีสูงข้ึน (สายสามญัและสายอาชีพ) 

 5. ร้อยละของเรียนกลุ่มเส่ียงไดรั้บการดูแลจากระบบช่วยเหลือนกัเรียน 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หน้า 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 

2540 กาํหนดให้บุคคล มีสิทธิเสมอกันในการเขา้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี       

ท่ีรัฐตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจดัการศึกษาอบรมของรัฐ ตอ้ง

คาํนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชน ประกอบกบัพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดใหก้ารศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม

ของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การ

สร้างสรรคค์วามกา้วหนา้ทางวิชาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม

แห่งการเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 จากกลยุทธ์และแนวคิดดังกล่าว สรุปได้ว่า สร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย หมายถึง ประชากรวยัเรียนทุกกลุ่มต้องได้รับ

การศึกษาตามสิทธิอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาคและจบการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ลดอตัรา

การออกกลางคันของนักเรียนทุกระดับชั้ น เพิ่มอัตราการเรียนต่อของนักเรียนเพิ่มข้ึนในทุก

ระดบัชั้น ดูแลนกัเรียน กลุ่มเส่ียงดว้ยระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 3. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั มีพนัธกิจ เป้าประสงค ์และตวัช้ีวดั 

ดงัน้ี 

 พนัธกิจ 

 ยกระดบัคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
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 เป้าประสงค ์

 1. สถานศึกษาทุกแห่งผา่นเกณฑก์ารประเมินตามมาตรฐาน/ระบบประกนัคุณภาพภายใน 

 2. สถานศึกษาได้รับการรับรองตามมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน) 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงเป็นอนัดบัหน่ึงของสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

 4. สถานศึกษามีคุณภาพผา่นเกณฑโ์รงเรียนมาตรฐานสากล 

 5. ผูเ้รียนท่ีมีความเป็นเลิศไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

 ตวัช้ีวดั  

 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน/ระบบประกนัคุณภาพ

ภายใน 

 2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน) เทียบจากโรงเรียนท่ีเขา้รับการประเมิน 

 3. ลาํดบัท่ีจากผลสอบ O-NET ประจาํปี 

 4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผา่นการประเมินคุณภาพตามเกณฑโ์รงเรียนมาตรฐานสากล 

 5. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความเป็นเลิศไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

 สํานกังานคณะกรรมการรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (2554, หน้า 8 – 9) ตาม

หมวด 6 วา่ดว้ยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กาํหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งไดรั้บการ

ประเมินคุณภาพภายนอกอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกห้าปีนบัตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดทา้ย และเสนอ

ผลการประเมิน ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน ซ่ึงสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดด้าํเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 

2544 - 2548) และประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 - 2553) เสร็จส้ินไปแลว้ ขณะน้ีอยู่

ระหวา่งการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ซ่ึงยงัคงหลกัการสําคญัของการ

ประเมินคุณภาพภายนอกตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนั

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 3 ท่ีได้ระบุว่าการประกนัคุณภาพภายนอกให้คาํนึงถึง

จุดมุ่งหมายและหลกัการ ดงัต่อไปน้ี 
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 1. เพื่อใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 2. ยึดหลกัความเท่ียงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลกัฐานขอ้มูลตามสภาพความเป็น

จริงและมีความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้

 3. สร้างความสมดุลระหวา่งเสรีภาพทางการศึกษากบัจุดมุ่งหมายและหลกัการศึกษาของ

ชาติโดยใหมี้เอกภาพเชิงนโยบาย ซ่ึงสถานศึกษาสามารถกาํหนดเป้าหมายเฉพาะและพฒันาคุณภาพ

การศึกษาใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของสถานศึกษาและผูเ้รียน 

 4. ส่งเสริม สนบัสนุน และร่วมมือกบัสถานศึกษาในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 

 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ และพฒันาการจดัการศึกษาของรัฐ 

เอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา      

สถานประกอบการ และสถาบนัสังคม 

 6. คาํนึงถึงความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลกัษณ์ ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544, หน้า 7) ความหมายของการประกนั

คุณภาพการศึกษาไดมี้นกัวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไวห้ลายลกัษณะ ดงัน้ี การประกนั

คุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบติัเพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูรั้บบริการทางการศึกษา 

ทั้ งผู ้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผูเ้รียน และผูป้กครอง และผูรั้บบริการทางอ้อม ได้แก่ สถาน

ประกอบการ ประชาชน สังคมโดยรวม วา่การดาํเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและทาํ

ใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกาํหนด 

 สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2544, หน้า 35) กล่าวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาว่า เป็น

กระบวนการวางแผนและกระบวนการจดัการขอผูรั้บผิดชอบจดัการศึกษาท่ีจะรับประกนัให้สังคม

เช่ือมัน่ว่าจะพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามคุณภาพและมาตรฐานท่ีระบุไวใ้น

หลกัสูตร และตรงกบัความมุ่งหวงัของสังคมและชุมชน ซ่ึงยึดหลกัการและการกระจายอาํนาจ การ

มีส่วนร่วมและการควบคุมคุณภาพ 

 รุ่ง แกว้แดง (2544, หนา้ 96) ไดใ้หค้วามหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษา คือ การ

ทาํงานตามปกติของครู เพียงแต่ปรับปรุงการทาํงานใหเ้ป็นกระบวนการ ขั้นตอนท่ีชดัเจน ครูตอ้งทาํ

การวิจยั มีการเก็บขอ้มูล มีการวิเคราะห์ มีการนาํไปใช ้โดยสรุปนาํกระบวนการ PDCA มาใช้ใน

การทาํงาน 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542, หน้า 3) คาํว่า มาตรฐานตาม

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง ส่ิงท่ีถือเป็นหลกัสําหรับเทียบกาํหนด และ

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไวว้่า มาตรฐาน

การศึกษา หมายถึง ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะคุณภาพท่ีพึงประสงคแ์ละมาตรฐานท่ีตอ้งการให้

เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริมและกาํกบั

ดูแล การตรวจสอบ การประเมินและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 

 จากกลยุทธ์และแนวคิดดงักล่าว สรุปได้ว่า พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดบั ชหมายถึง ชสถานศึกษาทุกแห่งตอ้งผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน/ระบบประกนั

คุณภาพภายใน ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) มีคุณภาพผ่านเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล และนกัเรียนท่ีมีความ

เป็นเลิศควรไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

 4. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย มีพนัธกิจ เป้าประสงค ์และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

 พนัธกิจ 

 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวติบนพื้นฐานความเป็นไทย 

 เป้าประสงค ์

 1. ผูเ้รียนนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการดาํเนินชีวติ 

 2. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

 3. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ ์ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ินและชาติ 

 4. ผูเ้รียนอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงภาวการณ์ของโลก 

 ตวัช้ีวดั  

 1. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการดาํเนินชีวติ 

 2. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัดีข้ึนไป 

 3. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ ์ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ิน

และชาติ    

 4. ร้อยละผูเ้รียนท่ีผา่นการประเมินดา้นอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง

ภาวการณ์ของโลก 

 สุเมธ ตนัติเวชกุล (2542, หนา้ 38) ไดใ้หค้วามหมายเศรษฐกิจพอเพียงวา่ เป็นปรัชญาท่ีวา่

ดว้ยการวางรากฐานอนัมัน่คง ย ัง่ยืนของบุคคลและสังคมท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงมี  

พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแก่พสกนิการชาวไทยทั้งหลาย โดยไม่จาํกดัเฉพาะเกษตรกร
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เท่านั้น หากแต่ ผูป้ระกอบสัมมาอาชีพอ่ืน ๆ สามารถนาํไปปรับประยุกตใ์ชเ้พื่อสร้างความเขม้แข็ง 

ย ัง่ยนืใหแ้ก่รากฐานของตนเองไดแ้ละยงักล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะระบบเศรษฐกิจ

ท่ีสามารถอุ้มชูตนเอง อยู่ได้ระดับพื้นฐานโดยไม่ต้องเดือดร้อนได้ จึงจะสามารถสร้างความ

เจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นสูงไปได้ โดยสามารถอธิบายว่า ความสามารถใน

ระดับพื้นฐานต้องยึดแนวทางสายกลางเพื่อสร้างความสามารถในการพึ่ งตนเองประกอบด้วย         

1) พึ่ งตนเองทางจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็งไม่ท้อแท้แม้จะประสบความล้มเหลวหรือยากลําบาก            

2) พึ่งตนเองทางสังคม ช่วยเก้ือกูลกันภายในสังคม 3) พึ่ งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติทั้ง

ทรัพยากรทางสังคม และทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 4) พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ วิจยั และพฒันา

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัภูมิประเทศและสังคมไทย 5) พึ่งตนเองไดท้างเศรษฐกิจ สามารถอยู่ได้

ด้วยตนเองในระดับเบ้ืองต้น ในการท่ีจะทาํให้ได้ผลดังกล่าวบุคคลต้อง ละลดความฟุ่มเฟือย 

ประกอบอาชีพดว้ยความสุจริตการแสวงหาผลประโยชน์ตั้งอยูบ่นพื้นฐาน ทางจริยธรรม ปฏิบติัตน

ในทางท่ีดีงามและไม่หยุดน่ิงท่ีจะใฝ่หาความรู้เพื่อหาหนทางให้คนเองหลุดพน้จากความทุกข์ท่ี

เป็นอยูไ่ด ้

 ประเวศ วะสี (2542, หน้า 25) ไดใ้ห้ความหมายเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นส่วนหน่ึงของ

ธรรมรัฐแห่งชาติ หรือเป็นส่วนหน่ึงในระเบียบวาระเร่งด่วนของชาติ อนัประกอบด้วย 1) สร้าง

คุณค่าและจิตสํานึกใหม่ 2) สร้างเศรษฐกิจพอเพียง 3) ปฏิรูประบบเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน    

4) ปฏิรูประบบรัฐทั้งการเมืองและระบบราชการ 5) ปฏิรูปการศึกษา 6) ปฏิรูปส่ือ 7) ปฏิรูปกฎหมาย

ท่ีมีเช่ือมโยงกนัแลว้จะทาํใหป้ระเทศไทยมีฐานะท่ีเขม้แขง็และเติบโตไดอ้ยา่งสมดุล 

 จากกลยุทธ์และความหมายดงักล่าว สรุปไดว้่า สรุปไดว้่า จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย หมายถึง 

ผูเ้รียนนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการดาํเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีส่วนร่วม 

ในการอนุรักษป์ระเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และรู้เท่าทนั การ

เปล่ียนแปลงของสภาวการณ์โลก 

 5. พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบติังานได้เต็มตาม

ศกัยภาพ มีพนัธกิจ เป้าประสงค ์และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

 พนัธกิจ 

 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

 เป้าประสงค ์

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทกัษะและสมรรถนะในการปฏิบติังานอยา่งมืออาชพั 

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองสู่ความเป็นประชาคมโลก 
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 ตวัช้ีวดั  

 1. ร้อยละของครูผูช่้วยท่ีผ่านหลกัสูตรการเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเขม้ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนด 

 2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐานตามท่ีคุรุสภากาํหนด 

 3. ร้อยละของครูอตัราจา้งท่ีไดรั้บการพฒันาอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

 4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาตามสายงานไม่นอ้ยกวา่ปี

ละ 20 ชัว่โมง 

 นิสดารค ์เวชานนท ์(2549, หนา้ 33) ไดก้ล่าววา่ สมรรถนะ เป็นคาํท่ีค่อนขา้งและมีความ

เขา้ใจไม่ตรงกนัว่าท่ีแทจ้ริงแลว้มีความหมายวา่อย่างไร และเม่ือถูกนาํมาใชก้็อาจจะหมายถึงส่ิงท่ี

แตกต่างไปจากเดิมทั้งในกรอบของสังคมศาสตร์ทัว่ไปหรือศาสตร์ทางการบริการ 

 ธาํรงศกัด์ิ คงคาสวสัด์ิ (2548, หนา้ 31-32) อธิบายถึงประเภทของสมรรถนะในองคก์าร     

ในทุกหน่วยงานจะตอ้งมีร่วมกนัไว ้ดงัน้ี 

 1. สมรรถนะท่ีสังเกตไดห้รือเห็นได ้ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ ซ่ึงเป็นสมรรถนะท่ีมีโอกาส

พฒันาไดโ้ดยง่าย 

 2. สมรรถนะส่วนบุคคล หมายถึงคุณสมบติัเฉพาะของแต่ละบุคคลท่ีมีความสามารถ

พิเศษท่ีจะช่วยเสริมใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จไดดี้เป็นพิเศษ  

 3. สมรรถนะดา้นภาวะผูน้าํ หมายถึงคุณสมบติัท่ีพูดถึงการเป็นผูน้าํโดยทัว่ไปมกัเป็น

สมรรถนะท่ีกาํหนดสําหรับคนท่ีต้องไปรับตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารหรือหัวหน้างานว่าจะต้องมี

คุณสมบติัอยา่งไรบา้งในตาํแหน่งนั้น ๆ    

 4. สมรรถนะในหนา้ท่ี หมายถึง คุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งท่ีควรจะมีในตาํแหน่งนั้น 

ๆ โดยกาํหนดวา่ผูท่ี้จะทาํงานในตาํแหน่งนั้นควรมีสมรรถนะใดท่ีสาํคญั  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2548, หน้า 8) สํานกังานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ไดก้าํหนดกรอบสมรรถนะครูเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัทาํแผน จาํนวน 9 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ภาษาและ

เทคโนโลยีสําหรับครู 2) การพฒันาหลกัสูตร 3) การจดัการเรียนรู้ 4) จิตวิทยาสําหรับครู 5) การวดั

และประเมินผลการศึกษา  6) การบริหารจัดการในห้องเรียน  7) การวิจัยทางการศึกษา                     

8) นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 9) ความเป็นครู 

 จากกลยุทธ์และแนวคิดดงักล่าว สรุปได้ว่า พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบติังานไดเ้ต็มตามศกัยภาพ หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทกัษะ

และสมรรถนะในการปฏิบติังานอย่างมืออาชีพ พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง สู่ความเป็นประชาคม

โลก  
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2.6 คุณภาพผู้เรียน 

 2.6.1 มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และนโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาลท่ีได้

แถลงต่อรัฐสภาต่างมีอุดมการณ์และหลกัการการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้ และเพื่อใหค้นไทยทั้งปวงไดรั้บโอกาสเท่าเทียมกนัทางการศึกษา พฒันาคนไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ืองตลอดชีวิต อนัเป็นเง่ือนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ท่ีพึงประสงค ์อุดมการณ์สําคญั

ของการจดัการศึกษาคือ การจดัให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้ การศึกษาสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยา่งสมดุลระหวา่งปัญญาธรรม คุณธรรม 

และวฒันธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้างพื้นฐานท่ีดีในวยัเด็ก ปลูกฝัง

ความเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมตั้งแต่วยัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพฒันาความรู้ความสามารถเพื่อ

การทาํงานท่ีมีคุณภาพ โดยใหส้ังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไดต้รงความตอ้งการ

ของผูเ้รียน และสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งมัน่ใจวา่การศึกษาเป็นกระบวนการหน่ึงของการพฒันา

ชีวติและสังคมเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน สามารถพึงตนเองและพึ่งกนัเองได ้

และสามารถแข่งขนัได้ในระดบันานาชาติเพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจดั

การศึกษาดงักล่าว สาํนกังานสภาการศึกษาจึงไดก้าํหนดมาตรฐานไว ้3 มาตรฐาน ดงัน้ี 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 

 มาตรฐานท่ี 2 แนวการจดัการศึกษา 

 มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ (สํานักงานสภา

การศึกษา, 2547, หนา้ 84) 

 จากการศึกษาแนวคิดดงักล่าว สรุปได้ว่า เป้าหมายในการจดัการศึกษาของชาติตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย คือเพื่อใหส้ังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงคท์ั้งในฐานะพลเมือง และพลโลก โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

ไดต้รงตามความตอ้งการของผูเ้รียน และสามารถตรวจสอบได ้

 2.6.2 มาตรฐานการศึกษาเพือ่การประเมินคุณภาพภายนอก 

 ตามหมวด 6 วา่ดว้ยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา แห่งพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กาํหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง

ตอ้งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินคร้ัง

สุดทา้ย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน ซ่ึงสํานกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดด้าํเนินการประเมินคุณภาพภายนอก
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รอบแรก (พ.ศ. 2544 - 2548) และประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 - 2553) เสร็จส้ิน

ไปแลว้ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ซ่ึงยงัคง

หลักการสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอกตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 

หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 3 ท่ีไดร้ะบุว่าการประกนั

คุณภาพภายนอกใหค้าํนึงถึงจุดมุ่งหมาย และหลกัการ ดงัต่อไปน้ี 

 1. เพื่อใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 2. ยึดหลกัความเท่ียงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลกัฐานขอ้มูลตามสภาพความเป็น

จริง และมีความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้

 3. สร้างความสมดุลระหวา่งเสรีภาพทางการศึกษากบัจุดมุ่งหมายและหลกัการศึกษาของ

ชาติโดยใหมี้เอกภาพเชิงนโยบาย ซ่ึงสถานศึกษาสามารถกาํหนดเป้าหมายเฉพาะและพฒันาคุณภาพ

การศึกษาใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของสถานศึกษาและผูเ้รียน 

 4. ส่งเสริม สนบัสนุน และร่วมมือกบัสถานศึกษาในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 

 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ และพฒันาการจดัการศึกษาของรัฐ 

เอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา 

สถานประกอบการ และสถาบนัสังคม 

 6. คาํนึงถึงความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลกัษณ์ ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

 ทั้งน้ี กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2553 กาํหนดให้สํานักงานคณะกรรมการรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา ทาํการประเมิน

คุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลกัเกณฑ์

ในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1. มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยผลการจดัการศึกษาในแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา 

 2. มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการบริหารจดัการศึกษา 

 3. มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 4. มาตรฐานท่ีว่าดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน (สํานกังานคณะกรรมการรับรองและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554, หนา้ 8 – 9) 

 ทุกขั้นตอนการดาํเนินงานพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เน้นการ

บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายประกอบด้วย คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน และสถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมคิด ร่วมดาํเนินการ ร่วมตดัสินใจ 
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เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาอย่างแทจ้ริง และใช้หลกัการสร้าง

เครือข่ายความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการศึกษา

ร่วมกนั (สํานกังานคณะกรรมการรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554, หน้า 108) ตาม

ตาราง 2-1 ดงัน้ี 

 

ตาราง 2-1 ตารางแสดงมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2555 กระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานเพื่อการ

ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
 

มาตรฐาน

การศึกษา 

ของชาติ 

มาตรฐาน 

ตามกฎ

กระทรวงฯ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2555 

กระทรวงศึกษาธิการ 

(ประกอบดว้ย 15 มาตรฐาน) 

มาตรฐานเพื่อการประเมิน 

คุณภาพภายนอก รอบสาม 

(ประกอบดว้ย 12 ตวับ่งช้ีหลกั) 

มาตรฐานท่ี 1 

คุณลกัษณะของ

คนไทยท่ีพึง

ประสงค ์ทั้งใน

ฐานะพลเมืองและ

พลโลก 

มาตรฐานท่ี 1ผล

การจดัการศึกษา 

ดา้นคุณภาพผูเ้รียน (6 มาตรฐาน) 

มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดี 

และมีสุนทรียภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง   รักการเรียนรู้ 

และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถใน

การคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์

ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสม

เหตุผล 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และ

ทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะใน

การทาํงาน รักการทาํงาน สามารถ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจต

คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

ตวับ่งช้ีพื้นฐาน (5 ตวับ่งช้ีหลกั) 

ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและ 

สุขภาพจิตท่ีดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 

ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และ

เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  

ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น 

ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเ้รียน 

 

 

ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ (2 ตวับ่งช้ีหลกั) 

ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาบรรลุตาม

ปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 

และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง

สถานศึกษา 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้
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มาตรฐาน

การศึกษา 

ของชาติ 

มาตรฐาน 

ตามกฎ

กระทรวงฯ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2555 

กระทรวงศึกษาธิการ 

(ประกอบดว้ย 15 มาตรฐาน) 

มาตรฐานเพื่อการประเมิน 

คุณภาพภายนอก รอบสาม 

(ประกอบดว้ย 12 ตวับ่งช้ีหลกั) 

ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  

(1 มาตรฐาน) 

มาตรฐานท่ี 14 การพฒันา

สถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตาม

วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ท่ี

กาํหนดข้ึน 

ดา้นมาตรการส่งเสริม (1 มาตรฐาน) 

มาตรฐานท่ี 15 การจดักิจกรรมตาม

นโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริม

สถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 

 (1 ตวับ่งช้ีหลกั) 

ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการดาํเนินการ

โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 2  

แนวการจดั 

การศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3  

การจดัการ

เรียนการสอนท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั 

ดา้นการจดัการศึกษา (1 มาตรฐาน)

มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบติังานตาม 

บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

ตวับ่งช้ีพื้นฐาน (1 ตวับ่งช้ีหลกั) 

ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการ 

จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั 

 

มาตรฐานท่ี 3  

แนวการสร้าง 

สังคมแห่งการ

เรียนรู้/สังคม 

แห่งความรู้ 

มาตรฐานท่ี 2 

การบริหาร

จดัการ 

ดา้นการจดัการศึกษา (4 มาตรฐาน) 

มาตรฐานท่ี 8 ผูบ้ริหารปฏิบติังาน

ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการ

สถานศึกษา ละผูป้กครองชุมชน

ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่ง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการ

จดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

ตวับ่งช้ีพื้นฐาน (1 ตวับ่งช้ีหลกั) 

ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการ

บริหารจดัการและการพฒันา

สถานศึกษา 

ตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  

(1 ตวับ่งช้ีหลกั) 

ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันา

สถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน 

รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็น

เลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
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มาตรฐาน

การศึกษา 

ของชาติ 

มาตรฐาน 

ตามกฎ

กระทรวงฯ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2555 

กระทรวงศึกษาธิการ 

(ประกอบดว้ย 15 มาตรฐาน) 

มาตรฐานเพื่อการประเมิน 

คุณภาพภายนอก รอบสาม 

(ประกอบดว้ย 12 ตวับ่งช้ีหลกั) 

และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน

อยา่งรอบดา้น 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจดั

สภาพแวดลอ้มและการบริการท่ี

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

ดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

(1 มาตรฐาน) 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง 

ส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษา

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

ปฏิรูปการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 4 

การประกนั

คุณภาพภายใน 

ดา้นการจดัการศึกษา (1 มาตรฐาน) 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการ

ประกนัคุณภาพภายในของของ

สถานศึกษาตามท่ีกาํหนดใน

กระทรวง 

ตวับ่งช้ีพื้นฐาน (1 ตวับ่งช้ีหลกั) 

ตวับ่งช้ีท่ี 8 พฒันาการของการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษาและตน้

สังกดั 

 

ทีม่า : คู่มือการประเมินภายนอกรอบสาม, (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบบั 

      สถานศึกษา, (แกไ้ขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554), หนา้ 96 - 97. 

 จากการศึกษาตารางแสดงมาตรฐานการศึกษาของชาติ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

สาม ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้าํหนดตวับ่งช้ี เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน กลุ่มตวั

บ่งช้ีอัตลักษณ์ และกลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ให้สอดคล้องกับพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, พ.ศ. 2555, หนา้ 21-56) ดงัน้ี  
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 กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน หมายถึง กลุ่มตวับ่งช้ีท่ีประเมินภายใตภ้ารกิจของสถานศึกษา โดย

กาํหนดตวับ่งช้ี และเกณฑก์ารประเมินบนพื้นฐานท่ีทุกสถานศึกษาตอ้งมีและปฏิบติัได ้ซ่ึงสามารถ

ช้ีผลลพัธ์และผลกระทบไดดี้ และมีความเช่ือมโยงกบัการประกนัคุณภาพภายใน  

 กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลักษณ์ หมายถึง กลุ่มตวับ่งช้ีท่ีประเมินผลผลิต ตามปรัชญา ปณิธาน/

วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเน้นและ

จุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดั  

 กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม หมายถึง กลุ่มตัวบ่งช้ีท่ีประเมินผลการดําเนินงาน         

ของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาเป็นผูก้าํหนดแนวทางพฒันาเพื่อร่วมกนัช้ีแนะ ป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมท่ีเปล่ียนไป 

โดยมีเป้าหมายท่ีแสดงถึงความเป็นผูช้ี้นําสังคม อาทิ การรักชาติ การบาํรุงศาสนาและเทิดทูน

พระมหากษตัริย ์การส่งเสริมและสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ การนอ้มนาํปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติัเป็นแบบอยา่ง การสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง การส่งเสริม

ความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การส่งเสริมดา้นส่ิงแวดลอ้ม พลงังาน เศรษฐกิจ สุขภาพ 

ค่านิยม จิตสาธารณะ และความประหยดั รวมทั้งการแกปั้ญหาสังคม อาทิ ความขดัแยง้ อุบติัภยั และ

ส่ิงเสพติด เป็นตน้ 

 ตวับ่งช้ีพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัคุณภาพผูเ้รียน จาํนวน 5 ตวับ่งช้ีหลกั ตามมาตรฐานเพื่อการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา     

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ตวับ่งช้ี 1  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งช้ียอ่ย คือ 

  ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 ผูเ้รียนมีนํ้าหนกั ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จกั

ดูแลตนเอง ใหมี้ความปลอดภยั 

  ผูเ้รียนมีนํ้ าหนกั ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จกัดูแลตนเอง

ให้มี ความปลอดภัย หมายถึง ผู ้เ รียนมีนํ้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) และผูเ้รียน ผูเ้รียนปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา เช่น สุรา 

บุหร่ี เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล ์เกม เป็นตน้ 

  เกณฑก์ารพิจารณา  

  1.1 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีนํ้าหนกั ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ 
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  1.2 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา เช่น สุรา 

บุหร่ี เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล ์เกม เป็นตน้ 

  ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ 

  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ หมายถึง ผูเ้รียนมีความซาบซ้ึง รับรู้ในคุณค่าหรือมีอารมณ์ 

ความรู้สึกในส่ิงท่ีดีงามหรือไพเราะ จากการฝึกฝนหรือซึมซับ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน

และนอกหลกัสูตร เช่น กิจกรรมศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนนัทนาการ เป็นตน้ 

  เกณฑก์ารพิจารณา ร้อยละของผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลกัสูตร ดา้น

ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนนัทนาการ 

 กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (2544, หนา้ 30) ไดใ้ห้ความหมายวา่ สุขภาพหมายถึง 

ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการดาํรงชีวติอยุใ่นสังคมดว้ยดี 

 สาํนกัส่งเสริมสุขภาพ (2544, หนา้ 9) กล่าววา่ สุขภาพ หมายถึง การมีสุขภาวะคือ ภาวะ

ท่ีมีปกติสุขทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณและปัญญา อยูใ่นสังคมท่ีมีสันติสุข มิใชเ้พียงแต่ไม่เจ็บป่วยหรือ

พิการเท่านั้น 

 อาํพล จินดาวฒันะ (2545, หน้า 4) กล่าววา่ สุขภาพ คือ สุขภาวะท่ีมีสุขทั้งทางกาย ทาง

จิต ทางสังคม และทางจิตวญิญาณ คือความสงบสุขและความคุม้ค่าของชีวติ 

 เยาวภา ป่ินทุพนัธ์ (2545, หนา้6-7) กล่าววา่ สุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย ์และ

เป็นเป้าหมายอยา่งหน่ึงท่ีมีความสําคญัของทุกประเทศในโลก เน่ืองจากสุขภาพมีการเปล่ียนแปลง

อยูต่ลอดเวลา การรวบรวมแนวคิดใหม่เก่ียวกบัสุขภาพจึงไม่ส้ินสุด เม่ือมีการใหค้าํจาํกดัความข้ึนมา

มีโอกาสท่ีจะขยายคาํจาํกดัความและความสําคญัของสุขภาพออกไปอีก คาํจาํกดัความของสุขภาพ

จึงมีหลากหลายตามแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ สุขภาพคือ ส่ิงท่ีตรงขา้มกบัการ

เจบ็ป่วย สุขภาพคือสะภาวะท่ีสมดุล สุขภาพคือการเจริญเติบโต สุขภาพเป็นความสามารถในการทาํ

หนา้ท่ีในการดาํรงชีวิต สุขภาพคือความเหมาะสมของการดาํเนินชีวิต สุขภาพคือความเป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกนัของดา้นต่าง ๆ ของมนุษย ์สุขภาพคือความรู้สึกของการเป็นอยู่ท่ีดี สุขภาพเป็นส่ิงท่ี มี

ความสําคญัแลหะมีคุณค่าเหนือส่ิงใด สุขภาพเป็นการเพิ่มอาํนาจแลหะความสามารถในการดูแล

ตนเองจากคุณภาพผูเ้รียนท่ีได้กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

หมายถึง ผูเ้รียนมีนํ้ าหนกัส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จกัดูแลตนเองให้มี

ความปลอดภยั และผูเ้รียนท่ีมีสุนทรียภาพ  

 ตวับ่งช้ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งช้ี

ยอ่ย คือ 

  ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 ผูเ้รียนเป็นลูกท่ีดีของพอ่แม่ หรือผูป้กครอง 
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  ผูเ้รียนเป็นลูกท่ีดีของพอ่แม่ หรือผูป้กครอง หมายถึง ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะของการเป็น

ลูกท่ีดีของพอ่แม่ หรือผูป้กครอง ไดแ้ก่ 

  1. บาํรุง ดูแล กตัญ�ู สร้างความสุข ความสบายใจให้พ่อแม่หรือผูป้กครองตาม

อตัภาพ เช่นจดัหาหรือดูแลอาหารการกินของพอ่แม่ หรือผูป้กครอง มีการ์ดอวยพร หรือของขวญัให ้ 

ตามเทศกาล เป็นตน้ 

  2. ช่วยทาํกิจธุระ การงาน เช่น ช่วยทาํความสะอาดบา้นหรืองานบา้น ช่วยซ้ือของ ช่วย

กิจธุรการงาน ท่ีพอ่แม่ หรือผูป้กครองขอใหช่้วยเหลือดว้ยความเตม็ใจ เป็นตน้ 

  3. รักษาช่ือเสียงวงศ์สกุล เช่น การไม่เสพส่ิงเสพติด ไม่ด่ืมสุรา ไม่เล่นการพนัน       

ไม่สร้างความเดือดร้อนใหแ้ก่พอ่แม่ หรือผูป้กครอง เป็นตน้ 

  4. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นลูกท่ีดี เช่น เช่ือฟังคาํสั่งสอนของพ่อแม่ 

ผูป้กครองปฏิบติัตนในโอวาทของพอ่แม่ หรือผูป้กครอง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไหวพ้่อแม่ ผูป้กครอง 

ก่อนไปและกลบัจากโรงเรียน เป็นตน้    

  เกณฑ์การพิจารณาร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีค่าเฉล่ียคะแนนผลการประเมินคุณลกัษณะ

การเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่หรือผูป้กครอง ตามคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่หรือ

ผูป้กครอง ตั้งแต่ระดบัดีข้ึนไป ตามเกณฑ์ของหน่วยงานตน้สังกดั หรือสถานศึกษา ในกรณีท่ีเป็น

นกัเรียนประจาํ อาจารยผ์ูดู้แลสามารถประเมินแทน พอ่แม่ หรือผูป้กครองได ้  

  ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 ผูเ้รียนเป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน 

  ผูเ้รียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน หมายถึง ผูเ้รียนท่ีมีคุณลักษณะของการเป็น

ผูเ้รียนท่ีดี ได้แก่ สุภาพ นอบน้อม โอบออ้มอารี ช่วยเหลือผูอ่ื้น รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 

ซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมานะในการเรียน ดูแลรักษาสถานท่ีและส่ิงของทั้งส่วนรวมและส่วนตวั อยูอ่ยา่ง

พอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์รักความเป็นไทย และยึดมัน่ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และผูเ้รียนท่ีไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย ไม่ออกจาก

การศึกษากลางคนัเพราะปัญหาดา้นความประพฤติ และไม่มีปัญหาดา้นการปกครอง 

  เกณฑก์ารพิจารณา พิจารณาจากคุณลกัษณะของการเป็นผูเ้รียนท่ีดีของโรงเรียน ดงัน้ี 

   1.1 สุภาพ นอบนอ้ม หมายถึง รู้จกัให้เกียรติผูอ่ื้น เป็นกนัเอง จริงใจ มีนํ้ าใจ และ

เป็นมิตร เช่น ทกัทาย หรือ ยกมือไหวเ้ม่ือพบครู กม้ตวัเม่ือเดินผา่นผูใ้หญ่ ฯลฯ 

   1.2 โอบออ้มอารี ช่วยเหลือผูอ่ื้น หมายถึง ช่วยเหลือคนอ่ืนด้วยความเต็มใจ เช่น 

การช่วยเพื่อนนกัเรียน หรือช่วยงานครู แบ่งปันส่ิงของใหเ้พื่อน ฯลฯ 
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   1.3 รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน หมายถึง เขา้ใจและยอมรับในความคิดเห็นของ

ผูอ่ื้น เช่น ตั้ งใจฟังเพื่อนอภิปราย / เล่าประสบการณ์หน้าห้อง / รายงานหน้าชั้นเรียน ไม่พูดคุย

ขณะท่ีเพื่อนพดู ฯลฯ 

   1.4 ซ่ือสัตยสุ์จริต หมายถึง ประพฤติปฏิบติัอยา่งตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา และใจ 

เช่นไม่คดโกง ไม่พดูปด ไม่หลอกลวง ไม่ลกัขโมย ไม่ลอกการบา้น ฯลฯ 

   1.5 มุ่งมานะในการเรียน หมายถึง ตั้งใจมุ่งมัน่ศึกษาเล่าเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน ศึกษาคน้ควา้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ทบทวนบทเรียนสมํ่าเสมอ 

ตั้งใจทาํงานท่ีครูมอบหมาย ฯลฯ 

   1.6 ดูแลรักษาสถานท่ี และส่ิงของ ทั้งส่วนรวมและส่วนตวั หมายถึง ช่วยทาํนุ

บาํรุงสถานศึกษา ดูแลรักษาทรัพยสิ์นส่วนรวมและของตนเอง เช่น ทาํความสะอาดห้องเรียน ปิดนํ้ า

ไฟเม่ือไม่ใช ้ไม่ขีดเขียนบนโตะ๊เรียน ฯลฯ 

   1.7 อยูอ่ยา่งพอเพียง หมายถึง รู้จกัใชท้รัพยากรท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ

คุม้ค่า รวมทั้งเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ ฯลฯ 

   1.8 รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์และรักความเป็นไทย หมายถึง มีความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัความเป็นมาของชาติไทย ประวติัของบุคคลสาํคญั ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ี

ดี มีความเคารพรัก ศรัทธาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ

ประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และดาํรงรักษาความเป็นไทย ฯลฯ 

   1 .9  ยึดมั่นในวิ ถี ชีวิตและก ารป กครองตา มระบ อบประชา ธิปไตยอัน มี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หมายถึง มีความรู้ ความเขา้ใจ ยึดมัน่ และดาํรงรักษาระบบการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ฯลฯ 

  ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 ผูเ้รียนมีการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม 

  ผูเ้รียนมีการบาํเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง ผูเ้รียนให้การช่วยเหลือผูอ่ื้นหรือ

ส่วนรวมในฐานะสมาชิกของสังคม และปฏิบติัอยูต่ลอดเวลาจนเป็นนิสัย เช่น บริจาคเพื่อ สาธารณ

กุศล ช่วยทาํความสะอาดสถานท่ีสาธารณะ ดูแลผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ เป็นตน้  

  เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละของผูเ้รียนท่ีทาํกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งใน

และนอกสถานศึกษา โดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน กาํหนดกิจกรรม และดาํเนินการโดย

สถานศึกษาหรือโดยผูเ้รียนเองอยา่งต่อเน่ือง     

 สาโรช บวัศรี ไดเ้สนอวธีิดาํเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี      พึง

ประสงคใ์นโรงเรียน (สาโรช บวัศรี, พ.ศ. 2555, หนา้ 55-61) ซ่ึงสามารถกระทาํไดด้งัต่อไปน้ี   
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 1. ตั้งคณะกรรมการคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนเพื่อทาํหนา้ท่ีกาํหนดแผนงานในเร่ือง

คุณธรรม จริยธรรม และควบคุมดูแลใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกาํหนด  

 2. จดัใหมี้แผนงานคุณธรรม จริยธรรม โดยดาํเนินการดงัน้ี   

  2.1 สร้างบรรยากาศหรือสิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการใหก้ารศึกษา อบรมและการ 

ปฏิบติัเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม เช่น  

     2.1.1 คณะครูร่วมกนัประพฤติตนเป็นธรรมอยา่งทีÉดีแก่เด็กนกัเรียน 

    2.1.2 การประพฤติตน ปฏิบติัตน ตามแนวทางของคุณธรรม จริยธรรม เป็นส่ิงท่ีดี

มีเกียรติยิง่ 

     2.1.3 ตั้งกลุ่มหรือชุมนุมคุณธรรม จริยธรรมจาํเป็นในโรงเรียน 

  2.2 การควบคุมคุณธรรมจริยธรรม โดยต่อเน่ืองในโรงเรียนโดยผูท่ี้ใหก้ารอบรมไดแ้ก่  

     2.2.1 พระสงคห์รือผูท้รงคุณวฒิุ 

      2.2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียน 

     2.2.3 ครูประจาํชั้นและครูเวรประจาํวนั 

 กรมสามญัศึกษา (2542, หน้า 14) การท่ีจะให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์นั้ น 

สถานศึกษาตอ้งมีแนวทางให้มีโอกาสไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน ส่งเสรอมให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมทั้ง

ทางดา้นร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียน

การสอนอยา่งทัว่ถึงและมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้สถานศึกษาตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงค ์และมีคุณภาพตามตวับ่งช้ีให้ครบทุกตวับ่งช้ี เช่น มีกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนรักการออกกาํลงั

กาย ออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ รู้จกัดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน โดยป้องกนั

สารเสพติดและอบายมุข นักเรียนลกัษณะนิสัยท่ีดีในการบริโภค เลือกตดัสินใจบริโภคได้อย่าง

ถูกตอ้ง มีทกัษะในการดาํรงชีวติ มีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี มีสุนทรียภาพ อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง

มีความสุข 

 จากคุณภาพผูเ้รียนท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ สรุปไดว้า่ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม     

ท่ีพึงประสงค์ หมายถึง ผูเ้รียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน และเป็นคนดี   

ของสังคม   

 ตวับ่งช้ี 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งช้ียอ่ย คือ 

  ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 ผูเ้รียนคน้ควา้หาความรู้จากการอ่านและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  ผูเ้รียนคน้ควา้หาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ผูเ้รียน

เรียนรู้ด้วยการแสวงหาข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับข้อเท็จจริง ความคิดเห็น 
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จินตนาการ ฯลฯ ท่ีบันทึกไวใ้นเอกสาร หนังสือ ส่ิงพิมพ์ แผ่นศิลา ใบลาน ป้ายโฆษณา ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยการอ่านการดู การฟัง และการเขียน 

  เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีการเรียนรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง และจากขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

  ตัวบ่งช้ี ท่ี 3.2 ผู ้เ รียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู ้อ่ืนทั้ งในและนอก

สถานศึกษา 

  ผูเ้รียนเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในและนอกสถานศึกษา หมายถึง 

ผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบติัการของสถานศึกษา โดยผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมจริง

และมีส่วนร่วมรับผดิชอบในกิจกรรมนั้นทั้งในและนอกสถานศึกษา 

  เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในและนอกสถานศึกษาในระดบัดีข้ึนไป จากการดู การฟัง การลง

มือปฏิบติั การทศันศึกษา และจากขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 ธนู ฤทธิกลู ไดเ้สนอแนวคิดการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ควรยึดหลกัดงัน้ี 1) การเรียน

เป็นกระบวนการท่ีมีชีวิตชีวา ดังนั้นผูเ้รียนจึงมีบทบาทต่อการเรียนรู้ของตน และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนการสอน 2) การเรียนรู้เกิดข้ึนจากแหล่งต่าง ๆ กนั 3) การเรียนรู้ท่ีดีจะตอ้งเป็นการ

เรียนรู้ท่ีเกิดจากความเขา้ใจ 4) การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้นั้น หากผูเ้รียนเขา้ใจและมีทกัษะแลว้ 

จะสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้และคาํตอบต่าง ๆ ท่ีตนตอ้งการ และ 5) การ

เรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน คือการเรียนรู้ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, หน้า 7) การจดัการศึกษาเพื่อพฒันา

ผูเ้รียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข จาํเป็นอย่างยิ่งโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ลกัษณะคือ        

1) การเรียนรู้อยา่งมีความสุข เป็นสภาพการจดัการเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย มีอิสระ ยอมรับ

ความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีหลากหลายในวิถีแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์

แห่งความสําเร็จและไดพ้ฒันาตนเองให้เต็มศกัยภาพ ซ่ึงแนวทางสําคญั คือ บทเรียนตอ้งเป็นเร่ือง

ใกลต้วั มีความหมาย มีประโยชน์ กิจกรรมนกัเรียนตอ้งหลากหลาย คือการเรียนตอ้งน่าสนใจ การ

ประเมินผลมุ่นเนน้ตามศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียนตอ้งน่ิม

นวลเป็นมิตร มีเมตตา อบอุ่น เขา้ใจ และยอมรับ เก้ือกูลให้กาํลงัใจกนั 2) ตอ้งเป็นการเรียนรู้แบบ

คุณธรรมกบัการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ อยา่งสัมพนัธ์ เช่ือมโยงต่อเน่ืองกลมกลืนกนั ทั้งในเร่ืองใกลต้วัและ

ในทอ้งถ่ิน ส่ิงแวดล้อมและท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงมีผลทาํให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนอย่าง

ชดัเจน ลึกซ้ึง ครอบคลุม มีความหมาย ตอ้งการนาํไปใช้ในชีวิตและแกปั้ญหาสังคม 3) การเรียนรู้

จากการคิดและการปฏิบติัจริง การคิดในความสามารถของสมองในการประมวลขอ้มูลความรู้และ
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ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ให้เป็นความรู้ใหม่ ๆ เพื่อท่ีจะนาํไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

สอดคลอ้งกนั เม่ือคิดแลว้ตอ้งนาํไปปฏิบติัจริงจึงจะเกิดการเรียนรู้ครบถว้นสมบูรณ์ การจดัการเรียน

การสอนให้ได้ศึกษาและปฏิบติัจริงได้นั้ นต้องทาํจากประสบการณ์ตรง จากแหล่งเรียนรู้ ส่ือ 

เหตุการณ์ และส่ิงแวดลอ้มรอบตวัต่าง ๆ ดว้ยการฝึกสังเกต คิดอยา่งรอบครอบ ปฏิบติัจริง สรุปผล

ในองคค์วามรู้แก่ตนเอง 4) การเรียนรู้ร่วมกบับุคคลอ่ืน เป็นการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์กนัโดย

มีการถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้ วฒันธรรม อารมณ์ และสังคมร่วมกนั ทาํให้มีการแลกเปล่ียน

ความรู้ ความคิด เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เป็นการปลูกฝังคุณธรรมท่ีดีงาม

ทาํให้เกิดการพฒันาทกัษะในสังคมและทกัษะการทาํงานท่ีดีดว้ย และ 5) กระบวนการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองเป็นการรับรู้ลักษณะการเรียนรู้และความถนัดของตนเอง เป็นการเรียนรู้ว่ากระบวนการ

เรียนรู้แต่ละคร้ังเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร มีวิธีการอย่างไร มีขั้นตอนตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบอย่างไร โดยเปิด

โอกาสและจดัสถานการณ์ให้ผูเ้รียนได้ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินจุดเด่น จุดด้อย และปรับปรุง

กระบวนการเรียนรู้ของตนเองเพื่อนาํไปสู่การปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสม พร้อมท่ีจะใช้

ในการเรียนรู้คร้ังต่อไป 

 จากคุณภาพผูเ้รียนท่ีได้กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง หมายถึง ผูเ้รียนท่ีมีความรู้ความเข้าใจ ค้นควา้หาความรู้จากการอ่าน ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ผูเ้รียนเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั

ได ้   

 ตวับ่งช้ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น  ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งช้ียอ่ย คือ 

  ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการคิด 

  ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการคิด หมายถึง ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ ท่ีนาํไปสู่การสร้าง  องค์

ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจและแก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

(หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551)  

  เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินความสามารถดา้นการ

คิดในระดบัดีข้ึนไป ตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 

และจากขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

  ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 ผูเ้รียนมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสังคม 

 ผูเ้รียนมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสังคม หมายถึง ผูเ้รียนมีความสามารถในการ

ใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการแก้ปัญหาและความขัดแยง้ต่างๆ อย่างเหมาะสม ซ่ึงเป็น

สมรรถนะในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และมีความสามารถ        
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ในการทาํงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล      

การปรับตวัใหท้นักบัความเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการหลีกเล่ียงพฤติกรรม   

ไม่พึงประสงค์ ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุ

มาตรฐานการเรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551

 เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ

ปรับตวัเขา้กบัสังคมในระดบัดีข้ึนไป ตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 และจากขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หนา้ 3) สถานศึกษาจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้การฝึก

ทกัษะกระบวนการคิด การจดัการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ความรู้มาใช้

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให ้  ทาํ

ได ้คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งตอเน่ือง ผสมผสานความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งได้

สัดส่วนสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไวใ้นทุกสาระการ

เรียนรู้ อาํนวย ความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

ของผูเ้รียน จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ีแลหะสามารถเทียบโอนผลการเรียนและ

ประสบการณ์ไดทุ้กระบบการศึกษา 

 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศกัด์ิ (2544, หนา้ 67-75) ไดใ้ห้ความเห็นถึงความสําคญัของการคิดวา่ 

ความสามารถในการคิดเป็นลกัษณะพิเศษของมนุษย ์เป็นส่ิงมหัศจรรยป์ระการหน่ึงท่ีแยกมนุษย์

ออกจากสัตวอ์ยา่งชดัเจน สามารถแกปั้ญหาให้ตนเองได ้สามารถคิดสร้างสรรคเ์คร่ืองทุ่นแรงสร้าง

ส่ิงประดิษฐใ์หม่ ๆ ได ้สามารถสร้างความสุขให้แก่ตนเองและสามารถปกป้องตนเองให้พน้จากภยั

ธรรมชาติได ้ซ่ึงสามารถประมวลความสาํคญัของการคิดไดด้งัน้ี 

 1. การคิดกาํหนดความเป็นตวัเรา การคิดเป็นตวักาํหนดส่ิงท่ีเรารู้ ความรู้ท่ีเราได้จาก      

การคิดนั้ นจะเป็นตวักาํหนดความเป็นตวัเรา เราคิดอย่างไร เรารู้อะไร เราจะเป็นเช่นนั้น และ

ความคิดเป็นตวักาํหนดวิถีชีวิตของเรา ซ่ึงจะทาํให้เราแสดงออกทั้งคาํพูดและการการกระทาํโดย

ถ่ายทอดเป็นการเขียน การพดู การกระทาํ และแสดงอากปักิริยาต่าง ๆ  

 2. การคิดเป็นพื้นฐานของสติปัญญาและความเขา้ใจ ความคิดจะช่วยให้เราสามารถ

ปรับปรุง ส่ิงเดิมท่ีมีอยู่ให้ดีข้ึนแหละหากทาํไดห้ลายส่ิงหลายอย่างพร้อมกนัไป จะเกิดความคิดท่ี

หลากหลายมากมายทั้งยงัสามารถนาํความคิดเหล่านั้นมาเช่ือมโยงกนัจนเกิดเป็นความคิดใหม่ไดอี้ก 

 3. การคิดเป็นพื้นฐานของการตดัสินใจ มีความคิดมากมายท่ีกระทบเขา้มาในสมองเรา จึง

เป็นเหตุให้ตอ้งมีการตดัสินใจเกิดข้ึน อยา่งไรก็ตามการท่ีเราจะสามารถตดัสินใจไดดี้หรือไม่นั้นจะ

อาศยัความคิดของเราประการเดียวยอ่มไม่เพียงพอ แต่จาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลและทางเลือกท่ีหลากหลาย
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มากกว่าหน่ึงตวัเลือก โดยอาศยัขอ้มูล ความรู้ ประสบการณ์ การระดมความคิด การเปรียบเทียบ

ตวัเลือกต่าง ๆ เราควรจะนาํปัจจยัเหล่านั้นมาใช้เป็นองคป์ระกอบในการตดัสินใจ เพื่อพิจารณาว่า

ตวัเลือกใดเหมาะสมท่ีสุด 

 4. การคิดนาํมาซ่ึงการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคญัต่าง ๆ ในโลกธรรมชาติของมนุษยมี์ความ

ตอ้งการในการประสบความสาํเร็จ คนเราจึงไม่พอจากท่ีเป็นอยู ่แต่จะพยายามต่อสู้เพื่อให้มาซ่ึงส่ิงท่ี

ตนเองต้องการเสมอ โดยเร่ิมต้นท่ีความคิด และความคิดของมนุษย์น้ีเอง ท่ีสร้างพลังในการ

เปล่ียนแปลงโลกปัจจุบนัใหเ้ปล่ียนแปลงไปจากอดีต 

 5. การคิดสร้างความสามารถในการแข่งขนั การท่ีผูค้นมีระดบัการศึกษาและความรู้เพิ่ม

จาํนวนข้ึน เป็นผลให้เกิดจาํนวนของคู่แข่งขนัท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีผ่านการศึกษาทั้งในระบบ

และนอกระบบมากข้ึน ตอ้งใช้ความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัท่ีใชค้วามรู้ในการสร้างกลยุทธ์เหนือ

คู่แข่ง เพื่อใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้และบริการของตน ซ่ึงเหล่าน้ีตอ้งใชค้วามรู้เขา้มาเก่ียวขอ้งทั้งส้ิน 

 สุวิทย์ มูลคาํ (2549,หน้า 90) อธิบายความหมายของทักษะการคิดไว้ว่า หมายถึง 

ความสามารถย่อย ๆ ในการคิดในลักษณะต่าง ๆ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของกระบวนการคิดท่ี

สลบัซบัซอ้น 

 วชัรา เล่าเรียนดี (2548, หนา้ 4) นิยามความหมายทกัษะการคิดวา่ หมายถึง ความสามารถ 

ความชาํนาญในการคิดทุกประเภท เร่ิมตั้งแต่ความสามารถในการจดัการความรู้และการนาํไปใช ้

 จากคุณภาพผูเ้รียนท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ สรุปไดว้่า ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น หมายถึง ผูเ้รียน        

มีความสามารถด้านการคิด ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม ปรับตวัให้ทันกับความ

เปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้มและการหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์  

 ตวับ่งช้ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ประกอบดว้ย 8 ตวับ่งช้ียอ่ย คือ 

  ตัวบ่งช้ีท่ี  5.1 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           

ในระดบัชั้น ม.3 และ ม.6 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง

ซ่ึงการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็น

เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการ

ติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ทาํให้สามารถประกอบกิจธุระ   การ

งาน และดาํรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการ

แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ กระบวนการคิด

วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช้ในการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
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นอกจากน้ียงัเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี  สุนทรียภาพ           

เป็นสมบติัลํ้าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษแ์ละสืบสานใหค้งอยู ่คู่ชาติไทยตลอดไป  

  เกณฑก์ารพิจารณา   

  1. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดบัดี ในระดบัชั้น ป.6  

  2. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดบัดี ในระดบัชั้น ม.3  

  3. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดบัดี ในระดบัชั้น ม.6 

  ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใน

ระดบัชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร

แกนกลางซ่ึงการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดของมนุษย์ ทาํให้

มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค์ คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ

สถานการณ์ได ้อยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และนาํไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา

ทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต 

ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 เกณฑก์ารพิจารณา   

 1. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบั

ดี ในระดบัชั้น ป.6  

 2. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบั

ดี ในระดบัชั้น ม.3  

  3. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ระดบัดี ในระดบัชั้น ม.6 

  ตวับ่งช้ีท่ี 5.3 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       

ในระดบัชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร

แกนกลางซ่ึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคญัยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะ

วิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัทุกคนทั้งในชีวิตประจาํวนัและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลย ี
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เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และผลผลิตต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดใ้ช้เพื่ออาํนวยความสะดวกในชีวิตและการทาํงาน 

เหล่าน้ีล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ 

วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษยไ์ดพ้ฒันาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค ์คิดวิเคราะห์ 

วิจารณ์ มีทกัษะสําคญัในการคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

สามารถตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีประจกัษพ์ยานท่ีตรวจสอบได ้วิทยาศาสตร์เป็น

วฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) ดงันั้นทุกคน  

จึงจาํเป็นต้องได้รับการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ

เทคโนโลยท่ีีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น สามารถนาํความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม 

 เกณฑก์ารพิจารณา   

 1. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดบั

ดี ในระดบัชั้น ป.6  

 2.ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดบั

ดี ในระดบัชั้น ม.3  

 3. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดบั

ดี ในระดบัชั้น ม.6 

 ตวับ่งช้ีท่ี 5.4 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม ในระดบัชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้

ตามหลกัสูตรแกนกลางซ่ึงการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ 

ความเข้าใจการดาํรงชีวิตของมนุษยท์ั้ งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การ

ปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เขา้ใจถึงการพฒันาเปล่ียนแปลง

ตามยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ เกิดความเขา้ใจในตนเองและผูอ่ื้น มีความอดกลั้น ยอมรับ

ในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนาํความรู้ไปปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ

ประเทศชาติ และสังคมโลก 

 เกณฑก์ารพิจารณา   

 1. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัดี ในระดบัชั้น ป.6  

 2.ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม ระดบัดี ในระดบัชั้น ม.3  
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 3.ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม ระดบัดี ในระดบัชั้น ม.6 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.5 ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ          

พลศึกษา ในระดบัชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร

แกนกลางซ่ึงการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วยใหผู้เ้รียนเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต 

ทางสังคม ทางปัญญา หรือจิตวิญญาณ สุขภาพ หรือสุขภาวะจึงเป็นเร่ืองสําคญัเพราะเก่ียวโยงกบั 

ทุกมิติของชีวติ ซ่ึงทุกคนควรจะไดเ้รียนรู้เร่ืองสุขภาพ เพื่อจะไดมี้ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง มีเจต

คติ คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีทกัษะปฏิบติัดา้นสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อนัจะส่งผล

ใหส้ังคมโดยรวมมีคุณภาพ  

 เกณฑก์ารพิจารณา   

 1. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศึกษา ระดบัดี ในระดบัชั้น ป.6  

 2.ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศึกษา ระดบัดี ในระดบัชั้น ม.3  

 3.ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศึกษา ระดบัดี ในระดบัชั้น ม.6 

 ตวับ่งช้ีท่ี 5.6 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดบัชั้น ป.6 

ม.3 และ ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางซ่ึงการ

เรียนรู้ศิลปะช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชม ความ

งาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวติมนุษย ์กิจกรรมทางศิลปะช่วยพฒันาผูเ้รียน

ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนาํไปสู่การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริม

ใหผู้เ้รียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง อนัเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได ้

 เกณฑก์ารพิจารณา   

 1. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับดี     

ในระดบัชั้น ป.6  

 2.ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับดี      

ในระดบัชั้น ม.3  
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 3.ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับดี      

ในระดบัชั้น ม.6 

 ตวับ่งช้ีท่ี 5.7 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ีในระดบัชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม

หลกัสูตรแกนกลางซ่ึงการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความ

เขา้ใจ มีทกัษะพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง สามารถนาํความรู้

เก่ียวกับ การดาํรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทาํงานอย่างมีความคิด

สร้างสรรค์ และแข่งขนัในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทาํงาน 

และมีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน สามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งพอเพียงและมีความสุข 

 เกณฑก์ารพิจารณา   

 1. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ีระดบัดี ในระดบัชั้น ป.6  

 2.ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ีระดบัดี ในระดบัชั้น ม.3  

 3.ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ีระดบัดี ในระดบัชั้น ม.6 

 ตวับ่งช้ีท่ี 5.8 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

ในระดบัชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร

แกนกลางซ่ึงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจาํวนั 

เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ 

การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวฒันธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความ

หลากหลาย ทางวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ

ประเทศต่าง ๆ ช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีความเข้าใจตนเองและผูอ่ื้นดีข้ึน เรียนรู้และเข้าใจความ

แตกต่างของภาษาและวฒันธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี ความคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ

ปกครอง มีเจตคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาต่างประเทศ และใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได ้รวมทั้ง

เขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆ ไดง่้ายและกวา้งข้ึน และมีวสิัยทศัน์ในการดาํเนินชีวติ 
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 เกณฑก์ารพิจารณา   

 1. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัดี ในระดบัชั้น ป.6  

 2.ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัดี ในระดบัชั้น ม.3  

 3.ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัดี ในระดบัชั้น ม.6 

 จากคุณภาพผูเ้รียนท่ีได้กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

หมายถึง ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดีและมีพฒันาการทางการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกบั

ค่าเฉล่ีย ในปีท่ีผา่นมา 

 

2.7. สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 

 สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า มัธ ย ม ศึ ก ษ า  เ ข ต  1  จัด ตั้ ง ข้ึ น ต า ม ป ร ะ ก า ศ

กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง การกาํหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 

2553 ได้กําหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และท่ีตั้ งของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จาํนวน 42 เขต โดย

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ประกอบด้วยท้องท่ี เขตพญาไท บางซ่ือ ดุสิต 

สัมพนัธวงศ์ ปทุมวนั ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศตัรูพ่าย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ 

ราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางพลัด ธนบุรี คลองสาน ภาษีเจริญ ตล่ิงชัน ทวีวฒันา บางกอกน้อย 

บางกอกใหญ่ และหนองแขม กรุงเทพมหานคร ให้สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

ตั้งอยูท่ี่ เขตราชเทว ีแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะกลุ่มท่ี 5 โดยมีขอ้มูลพื้นฐาน : 

ขนาดโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 5 ตามตาราง 2-2 ดงัน้ี 

(สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1, ม.ป.ป.) 
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ตาราง 2-2 ขอ้มูลพื้นฐานโรงเรียน : ขนาดโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  

 เขต 1 กลุ่มท่ี 5 จาํนวน 11 โรงเรียน 
 

ลาํดับที ่ โรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน เกณฑ์  

1. รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน 70 3,280 4. ใหญ่พิเศษ 

2. มธัยมวดัสิงห์ 72 3,148 4. ใหญ่พิเศษ 

3. บางปะกอกวทิยาคม 63 2,976 4. ใหญ่พิเศษ 

4. ศึกษานารีวทิยา 64 2,748 4. ใหญ่พิเศษ 

5. อิสลามวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 57 2,151 3. ใหญ่ 

6. บางมดวทิยา (สีสุกหวาดจวนอุปถมัป์) 45 1,942 3. ใหญ่ 

7. วดัพุทธบูชา 44 1,728 3. ใหญ่ 

8. สวนกุหลาบวทิยาลยั ธนบุรี 38 1,684 3. ใหญ่ 

9. ทวธีาภิเศก 2 27 937 2. กลาง 

10. แจงร้อนวทิยา 24 856 2. กลาง 

11. พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 15 407 1. เล็ก 

รวม 519 21,857  

 

ท่ีมา : กลุ่มนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1, ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน : ขนาดโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

 

2.8 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 2.8.1 งานวจัิยในประเทศ 

  2.8.1.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบักลยุทธ์การบริหารวชิาการ 

 โชคชัย ฟักโต (2548) ได้ศึกษาการบริหารวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติ

บุคคล กลุ่มโรงเรียนหวายเหนียว สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา่ 

การบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 9 

ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ดา้น แนวทางการบริหารงานวิชาการ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควร

เป็นผูน้าํทางวิชาการ มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ควรเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก มีการประสาน

สัมพนัธ์ ควรส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากรดาํเนินการสร้างแรงจูงใจ มีการประเมินผล ส่งเสริม

สนบัสนุนการวจิยัและพฒันา เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการใช ้
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 พระมหากานต์ ชาวดร (2548) ได้ศึกษาเก่ียวกับทักษะของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการ

บริหารงานวชิาการในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั

พบวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมและ รายด้านอยู่ในระดบัมาก การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารในสถานศึกษา โดย

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทกัษะของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 เมตตา ชูเลิศ (2548) ได้ศึกษาสภาพการนาํแผนกลยุทธ์มาใช้ในการบริหารการศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1 – 2 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 

สภาพการนาํแผนกลยุทธ์มาใช้ในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1- 2 สังกดัสํานกังาน   

เขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยูใ่นระดบัมาก ทั้งภาพรวมและรายดา้นเรียงตามลาํดบั ดงัน้ี   

การพฒันาผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีระบบประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสนบัสนุนสถานศึกษาให้มีศกัยภาพด้านการบริหาร

จดัการการเรียนการสอนโดยเน้นการมีส่วนร่วม การสร้างความเสมอภาคในโอกาสการเข้าถึง

บริการ ทางการศึกษา การส่งเสริมการผลิตและพฒันาส่ือการเรียนการสอนตามแนวส่ือสาร ส่งเสริม 

การประเมินคุณภาพระดบัชาติ และส่งเสริมการวจิยัและพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

 วิโรจน์ พลขนัธ์ (2549) ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาํแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ ผลการศึกษาการ

วางแผน กลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาํแพงเพชร เขต 1 

พบว่าการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

กาํแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ผลการศึกษาปัญหาวางแผนกลยุทธ์ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาํแพงเพชร เขต 1 พบวา่โดยภาพรวมมี

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบปัญหาวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาํแพงเพชร เขต 1 จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดย

ภาพรวม พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูสอนท่ีรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ท่ีมีสถานศึกษา

ขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ พบว่า ในด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 พิมลพรรณ ดุษิยามี (2550) ได้ศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา

เอกชน ผลการคน้ควา้พบวา่ การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี การปฏิบติัตามแผนกลยุทธ์ การจดั
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โครงสร้างและทรัพยากร การจดับุคลากรและการอาํนวยการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การติดตาม

และประเมินผล ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน 

มีดงัน้ี ดา้นปัญหา สถานศึกษาบางแห่งไม่มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนอย่างจริงจงั 

บุคลากรทุกฝ่ายไม่มี ส่วนร่วมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เน่ืองจากขาดความรู้ความเขา้ใจและมี

ภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัมาก สถานศึกษาขนาดเล็กขาดงบประมาณในการบริหารจดัการ โดยเฉพาะส่ือ

และอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ ต่อการเรียนการสอน ทาํให้การปฏิบติังานไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย

ท่ีกําหนด ขาดระบบและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามประเมินผลท่ีชัดเจนอย่างต่อเน่ือง ส่วน

ข้อเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาเอกชน ควรมีการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพจริง ควรให้ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนเชิงกลยุทธ์แก่บุคลากร

ทุกฝ่าย จดัให้มีการประชุม ช้ีแจงกฎระเบียบขอ้บงัคบั และแต่งตั้งบุคลากรในการปฏิบติังานอย่าง

ชดัเจน จดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวกในการผลิตส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  

 วสันต ์ปรีดานนัต ์(2553) ไดศึ้กษาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม ผลการวิจยัพบว่า การบริหารวิชาการของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยภาพรวม      

อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 7 ดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 

คือ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การพฒันาส่ือนวตักรรม

และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา การพฒันาแหล่งเรียนรู้ และการแนะแนวการศึกษา และอยู่ในระดบั    

ปานกลาง 5 ดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ การประสานความร่วมมือในการพฒันา

งานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษา การ

ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดั

การศึกษา และการส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน แนวทางการพฒันาการบริหารวิชาการของ

สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม ควรดาํเนินการ

ดงัน้ี ควรมีการวางแผนพฒันาหลกัสูตรโดยให้ชุมชนและทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมส่งเสริมให้ครูจดั

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มาช่วยในการจดัการเรียนการ

สอน ส่งเสริมให้ครูมีการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง ทาํวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียนและนาํเผยแพร่ให้กบัองค์กรอ่ืน จดัหาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัตรงกบัความ

ตอ้งการของครูผูส้อน ควรสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ปฏิบติัการ

นิเทศภายในโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายอย่างต่อเน่ือง วางแผนการแนะแนวจากการ
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ร่วมมือระหว่างครูและผูป้กครอง ควรมีแผนพฒันาปรับปรุงการประกันคุณภาพภายใน ควรมี

ศูนยบ์ริการทางวชิาการใหแ้ก่ชุมชน ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ เพือ่แลกเปล่ียนการบริการทางวชิาการซ่ึงกนัและกนั 

 พรรณนภา อิงพงษ์พนัธ์ (2554) ไดศึ้กษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารกบัผลการ

ปฏิบติังานวิชาการในสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 

ผลการวิจยัพบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน

จงัหวดั กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการปฏิบติังาน

วิชาการในสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวม

และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารกบัผลการปฏิบติังานวิชาการใน

สถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  2.8.1.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา 

 กรวรรณ จนัทร์ผา (2549) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน

ระดบัช่วงชั้นท่ี 1-2 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 

ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการบริหารวิชาการระดบัช่วงชั้นท่ี 1- 2 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และระดบัคุณภาพของ

ผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวมอยู่

ในระดับดี การบริหารวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน คือการบริหารงานด้านการวดัผล

ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ดา้นการนิเทศการศึกษา และดา้นการส่งเสริมความรู้แก่

ชุมชน 

 กุลฑรี พิกุลแกม (2551) ได้ศึกษาการบริหารวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู ้เรียนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า การ

บริหารวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก การบริหารวิชาการโดยภาพรวมและการ

นิเทศการศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนโดยภาพรวมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 วชิราภรณ์ พรมนาทม (2553) ไดศึ้กษาการบริหารวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผลการวิจยั

พบว่า การบริหารวิชาการของผูบ้ริหาร สังกดัองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยภาพรวมและราย
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ด้านอยู่ในระดับมาก คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก การบริหารวิชาการของ

ผูบ้ริหาร ส่งผลต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนสังกดัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดย

ภาพรวมและรายดา้นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 นาวิน เหมือนแสง (2553) ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษากับการพฒันาคุณธรรม

จริยธรรมของผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 

ผลการวจิยัพบวา่ การบริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้น โดยเรียงลาํดบั

ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารทัว่ไป ดา้นบริหารงานบุคคล 

และดา้นบริหารวิชาการ การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร อยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้น โดยเรียงลาํดบั

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี หลกัการหลบหลีกการลงโทษ หลกัการทาํตามหน้าท่ีทางสังคม 

หลกัการแสวงหารางวลัและความพอใจ หลกัการทาํตามท่ีผูอ่ื้นเห็นชอบ หลกัการทาํตามคาํมัน่

สัญญา และหลกัการยดึอุดมคติสากล การบริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาคุณธรรม

จริยธรรมของผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร โดย

ภาพรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 กาํธร พาเวียง (2553) ได้ศึกษาการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า การขบัเคล่ือน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 โดยภาพรวมมีการขบัเคล่ือนอยูท่ี่ระดบัมาก แนวทางการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สู่สถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คือ 1) จดัให้มีหน่วย

การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดบัชั้น 2) สนบัสนุนการบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การเรียนการสอน 3) พฒันาการจดัหาส่ือและใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และ 4) พฒันาการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนตามหลกัขบัเคล่ือน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 

 รณชัย ทิพย์อุทยั (2554) ได้ศึกษาการนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา      

ในสํานักงานเขตพื้นท่ีสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า การนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

สู่สถานศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นท่ีสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แนวทาง      

การนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในสํานกังานเขตพื้นท่ีสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า  

ควรกาํหนดให้เป็นนโยบายหลกัของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ฯ โดยมีศึกษานิเทศก์คอยให้
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คาํปรึกษา ช้ีแนะและให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษา ควรมีการวางแผน ดาํเนินการ นิเทศติดตาม 

สรุป รายงาน และประเมินผลในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ จริงจงั และต่อเน่ือง พร้อมทั้งจดัเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์แก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ควรให้ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน

การดาํเนินงานในทุกขั้นตอนตามความเหมาะสม และภูมิสังคมของแต่ละสถานศึกษา 

 เอกสิทธ์ิ ชนินทรภูมิ (2554) ไดศึ้กษาสมรรถนะครูกบัการประกนัคุณภาพภายในของ

โรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะครูของโรงเรียนสาธิตในจงัหวดั

นครปฐม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี 1) ดา้นสมรรถนะหลกั 2) 

ดา้นสมรรถนะประจาํสายงาน การประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม 

โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับได้ดังน้ี 1)มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา 2) มาตรฐานดา้นการส่งเสริม 3) มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน 4) มาตรฐานดา้นการจดั

การศึกษา และ 5) มาตรฐานดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ สมรรถนะครูกบัการประกนัคุณภาพ

ภายในของโรงเรียนสาธิต ในจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 

 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่ คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 

สถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร สถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา

สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

 2.8.2 งานวจัิยต่างประเทศ 

 แพนทีไลด์ (Judy R Pantelides, 1999 p. 678 – A) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความ

เป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลวิจยัพบว่า ไม่มีองค์ประกอบใด

ของพฤติกรรมความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวน

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

 เอเทรีย (Joseph P. Atria, 1999, p. 36) วิจยัเร่ือง ผลกระทบของกระบวนการประกนั

คุณภาพและแผนพฒันาของมลรัฐอิลินอยซ์ ต่อทศันคติของครูโรงเรียนรัฐบาลในการทาํแผนพฒันา

โรงเรียน ในเมืองรัฐชิคาโก การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของกระบวนการ

ประกนัคุณภาพและแผนพฒันาของมลรัฐอิลินอยซ์ต่อทศันคติของครูโรงเรียนรัฐบาลในเมืองรัฐชิ

คาโก เก่ียวกบัแผนพฒันาโรงเรียน กระบวนการประกนัคุณภาพและแผนพฒันาของมลรัฐอิลินอยซ์ 

อยูบ่นพื้นฐานของการเปล่ียนแปลงองคก์รและทฤษฎีแรงจูงใจ เน่ืองจากทศันคติเป็นส่วนประกอบ

หลกัในทั้งสองทฤษฎีน้ี ทศันคติของครูจึงเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาโรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่ 

ครูมีทศันคติท่ีดีต่อการประกนัคุณภาพและแผนพฒันาของมลรัฐอิลินอยซ์  
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 ฟลอยท ์(Dary J Floit, 2000, p. 37) วิจยัเร่ืองผลกระทบของรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายนอกต่อโรงเรียนในมลรัฐอิลลินอยซ์ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาวา่การมีส่วนร่วม 

ในการทบทวนการดาํเนินงานจากภายนอกจะมีส่วนช่วยในกระบวนการพฒันาโรงเรียน แบบบูรณา

การดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ ผูว้ิจยัวิเคราะห์จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ได้

ระบุถึงประเด็นบรรยากาศการเรียนรู้และถึงแมว้า่รายงานน้ีไดก้ล่าวถึงความจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนด

ทิศทางของหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของรัฐ มีหลกัฐานอา้งอิงนอ้ยมากในการปรับปรุง

หลกัสูตร การประเมิน และกลยุทธ์การสอน ส่วนการสนบัสนุนจากชุมชน และผูท้รงคุณวุฒิใน

ชุมชนไม่ไดบู้รณาการกบักิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีกาํหนด ผลการวิจยั พบวา่ รายงานการ

ประเมินภายนอก และรายงานข้อคิดเห็นจากโรงเรียนแบบบูรณาการอย่างต่อเน่ือง และความ

พยายามในการพฒันาหลายอย่างยงัไม่ต่อเน่ืองและไม่อาจบ่งบอกไดว้่าเป็นองค์ประกอบของการ

ประกนัคุณภาพได ้

 2.8.3 สรุป 

 จากการศึกษาคน้เอกสาร และงานวิจยัเก่ียวกบักลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อ

คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา สรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นผูน้าํทางวิชาการ มีการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากรดาํเนินการสร้างแรงจูงใจ มีการประเมินผล 

ส่งเสริมสนบัสนุนการวจิยัและพฒันา เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการใช ้การพฒันาผูเ้รียน 

ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพ ส่งเสริมการประเมินคุณภาพระดบัชาติ และส่งเสริมการ

วิจยัและพฒันากระบวนการเรียนรู้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูสอนท่ีรับผิดชอบการวางแผนกล

ยทุธ์ควรวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาอยา่งจริงจงั การบริหารวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

ของผูเ้รียน คือการบริหารงานดา้นการวดัผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ดา้นการ

นิเทศการศึกษา และด้านการส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน การพฒันาคุณธรรมจริยธรรม และ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์



บทที่ ๓ 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 

 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 2) คุณภาพของผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกดั

สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และ3) กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อ

คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 การวิจยัคร้ังน้ี

เป็นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้สถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 5 เป็นหน่วยวิเคราะห์ โดยผูใ้ห้ขอ้มูล ประกอบด้วยผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ครู ในเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 5 การดาํเนินการวิจยัได้กาํหนด

ขั้นตอนและระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 

  

3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวจิัย 

 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบวิธีของการวิจัย  ผู ้วิจ ัยจึงได้กําหนด

รายละเอียดของการดาํเนินการวจิยัไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาจากตาํรา เอกสาร ขอ้มูล สถิติ วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจดัทาํและ

ดาํเนินการจดัสร้างเคร่ืองมือ แล้วเสนอโครงร่างต่อภาควิชาการบริหารการศึกษา เพื่อขอความ

เห็นชอบและขออนุมติัโครงร่างงานวิจยัจากบณัฑิตวทิยาลยั  

 ขั้นตอนท่ี 2 การดาํเนินงานวิจยั เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือ ทดสอบ ปรับปรุง

เคร่ืองมือ นาํเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง นาํขอ้มูลท่ีได้มาตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง วเิคราะห์ขอ้มลูทางสถิติและแปรผลขอ้มูล  

 ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจยั เป็นขั้นตอนของการจดัทาํร่างผลการวิจยัเสนอ

คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบสารนิพนธ์ ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีคณะกรรมการผูค้วบคุม

เสนอแนะ จดัพิมพ์เป็นรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ เสนอต่อมหาวิทยาลยั เพื่อขออนุมติัสําเร็จ

การศึกษา 
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3.2 ระเบียบวธีิวจิัย 

 การวจิยัเร่ือง “กลยทุธ์การบริหารงานวชิาการท่ีส่งผลคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1” น้ี เพื่อให้การดาํเนินการวิจยับรรลุจุดประสงคข์อง

การวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดระเบียบวิธีวิจยั ประกอบดว้ย แบบแผนวิธีวิจยั ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

และขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ

วเิคราะห์ขอ้มลู สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

แบบแผนการวจัิย 

  การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีแบบแผนการวิจยั    

ในลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างเดียวศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (The One Shot Non-

Experimental Case Study) ซ่ึงเขียนเป็นแผนผงั (Diagram) ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  R  หมายถึง  ตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่ม 

  X หมายถึง  ตวัแปรท่ีศึกษา 

  O หมายถึง  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัค่าตวัแปร 

 2. ประชากร 

  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 5 จาํนวน 11 โรงเรียน ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 165 คน 

(สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1, 2556 ) 

 3. กลุ่มตัวอย่าง 

  การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชว้ิธีการประมาณแบบเจาะจง 

เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมและกระจายตามประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาด

กลาง และขนาดเล็ก รวมสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 11 ผูใ้ห้ขอ้มูลสถานศึกษาละ 15 คน 

ประกอบด้วย 1) ผูบ้ริหารประกอบด้วยผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ         

         O
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2) หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ฯ 3) ครูผูส้อนในกลุ่มสาระหลกั 5 กลุ่มสาระ ฯ รวม

ผูใ้ห้ขอ้มูลจากสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 5 จาํนวน 

11 แห่ง สถานศึกษาละ 15 คน รวมจาํนวนทั้งส้ิน 165 คน ตามตาราง 3-1 ดงัน้ี  

 

ตาราง 3-1 ตารางแสดงถึงจาํนวนประชากรกลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูลตามขนาดของสถานศึกษา         

 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 5 

 

ขนาด 

โรงเรียน 

จาํนวน

ประชากร 

ผูใ้หข้อ้มูล 
รวม 

ผูอ้าํนวยการ  รอง ฯ  หวัหนา้กลุ่มฯ ครูผูส้อน 

ใหญ่พิเศษ  4 4 4 32 20 60 

ใหญ่  4 4 4 32 20 60 

กลาง  2 2 2 16 10 30 

เล็ก  1 1 1 8 5 15 

รวม  11 11 11 88 55 165 

 

  4. ตัวแปรทีศึ่กษา  

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี ประกอบดว้ยตวัแปรพื้นฐานและตวัแปรท่ีศึกษา ซ่ึงมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

  1. ตวัแปรพื้นฐาน เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม   

จาํแนก ตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และตาํแหน่งหนา้ท่ี 

  2. ตวัแปรท่ีศึกษา เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบักลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ และคุณภาพ

ผูเ้รียนในสถานศึกษา ดงัน้ี 

   2.1 ตวัแปรต้น เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ ท่ีได้จาก

การศึกษาแผนกลยทุธ์ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดงัน้ี 

    2.1.1 พฒันาการบริหารจดัการใหเ้ป็นระบบดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย (X1) 

  2.1.2 สร้างโอกาสและทางเลือกในการเขา้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ยวิธีการท่ี

หลากหลาย (X2) 

    2.1.3 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั (X3)   

      2.1.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย (X4) 
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    2.1.5 พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบติังานไดเ้ต็ม

ตามศกัยภาพ (X5) 

  2.2 ตวัแปรตาม เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตวับ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพ

ภายนอก สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา ดงัน้ี 

   2.2.1 ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี (Y1)  

   2.2.2 ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์(Y2)  

   2.2.3 ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Y3)  

   2.2.4 ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น (Y4)  

   2.2.5 ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน (Y5)  

 5. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือสําหรับการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล แบ่งออก 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนของผูต้อบแบบสอบถามเป็น แบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) เก่ียวกบั อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา และตาํแหน่งหนา้ท่ี 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบักลยทุธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ผูว้ิจยั

ได้นํากลยุทธ์การบริหารวิชาการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มาเป็น

แบบสอบถาม  

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ผูว้ิจยัไดน้าํตวับ่งช้ีดา้นคุณภาพผูเ้รียนของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา มาเป็นแบบสอบถาม 

 ในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เป็นลักษณะของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale)  ตามวิธีการของลิเคิร์ต ( Rensis Likert , อา้งถึงในพวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2531, หนา้ 114 – 115) แบ่ง

ระดบั ในการวดัออกเป็น 5 ระดบัโดยกาํหนดค่าระดบั ดงัน้ี 

 คะแนน 5 หมายถึง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ/คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด มีค่านํ้าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน   

 คะแนน 4 หมายถึง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ/คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา อยูใ่น

ระดบัมาก มีค่านํ้าหนกัเท่ากบั 4 คะแนน  

 คะแนน 3 หมายถึง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ/คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา อยูใ่น

ระดบัปานกลาง มีค่านํ้าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน 
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 คะแนน 2 หมายถึง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ/คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา อยูใ่น

ระดบันอ้ย มีค่านํ้าหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 

 คะแนน 1 หมายถึง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ/คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา อยูใ่น

ระดบันอ้ยท่ีสุด มีค่านํ้าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน  

6. การสร้างเคร่ืองมือ 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาคน้ควา้จากเอกสารตาํราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งโดยขอคาํแนะนาํจากอาจารยผ์ูค้วบคุมสารนิพนธ์เพื่อสร้างขอ้คาํถาม 

 ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม

โดยนาํแบบสอบถามใหผู้ท้รงคุณวฒิุจาํนวน 3 ท่าน พิจารณาปรับแกไ้ขตามรายละเอียดของตวัแปร 

โดยใชเ้ทคนิค (Index of Item Objective Congruence : IOC)  

 ขั้นตอนท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ในสถานศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 2 แห่ง ๆ ละ 15 คน รวมเป็น 

30 คน 

 ขั้นตอนท่ี 4 นําแบบสอบถามท่ีได้กลบัคืนมา คาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 

ของแบบสอบถามโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Lee J, Cronbach) ไดค่้าความเช่ือมัน่

เท่ากบั .963 

 ขั้นตอนท่ี 5 ปรับปรุงเคร่ืองมือการวจิยั เป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ นาํไปใชก้บักลุ่ม

ตวัอยา่งในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 5 

7. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวจิยัคร้ังน้ี มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ผูว้ิจยัทาํหนงัสือถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อทาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บ

รวบรวมข้อมูลวิจยัจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถึงผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และผูอ้าํนวยการสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 5 เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการทาํวิจยัจากโรงเรียน     

ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม ผูว้ิจยัดาํเนินการจดัส่งแบบสอบถาม และรับ

กลบัคืนดว้ยตนเอง  
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8. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัได้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงแยกวิเคราะห์ตามลาํดับ 

ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 นําแบบสอบถามขอ้มูลท่ีได้รับมาทาํการตรวจสอบความถูกต้องความ

ครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

 ขั้นตอนท่ี 2 นาํแบบสอบถามขอ้มูลท่ีไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง ความครบถว้นแลว้มาลง

รหสับนัทึกคะแนน และวเิคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

9. สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เพื่อใหก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้

สถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถ่ี 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

 2. การวิเคราะห์ระดบักลยุทธ์การบริหารวิชาการและคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาใช้

ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3. การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา  

สังกดัสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ

ขั้นตอน (stepwise multiple regresssion analysis) 

 

3.3 สรุป 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารวิชาการในสถานศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 2) เพื่อศึกษาคุณภาพของผูเ้รียนในสถานศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และ 3) เพื่อศึกษากลยทุธ์การบริหารวิชาการท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 การ

วิจยัคร้ังน้ีเป็น งานวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่สถานศึกษาสังกดั

สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 5 จาํนวน 11 แห่ง ผูบ้ริหาร ครู จาํนวน 165 

คน เป็นผูต้อบแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เก่ียวกบักลยุทธ์การบริหารวิชาการและคุณภาพผูเ้รียน ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นเคร่ืองมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และการวเิคราะห์แบบถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regresssion Analysis) 



บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเร่ือง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกดัสํานกัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 เพื่อให้

เป็นไปตามวตัถุประสงค ์กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ

ครูผูส้อนในเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 5 จาํนวน 165 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

เรียงลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้เป็นท่ีเข้าใจตรงกันสําหรับการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยใช้

สัญลกัษณ์ต่าง ๆ แทนความหมายดงัน้ี 

 X̅ หมายถึง ค่าเฉล่ีย 

 S.D. หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 R2 หมายถึง สัมประสิทธ์ิการทาํนาย 

 R หมายถึง สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

 b หมายถึง สัมประสิทธ์ิการถดถอย 

  

4.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั ผูว้ิจยัได้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป   

ซ่ึงไดเ้ลือกใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ตาํแหน่งปัจจุบัน ใช่ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) นาํเสนอในรูปของตาราง พร้อมการบรรยายประกอบ 
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 ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์กลยทุธ์การบริหารงานวชิาการ สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 5 ใชค้่าเฉล่ีย (X̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นาํเสนอในรูปของ

ตาราง พร้อมการบรรยายประกอบ 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์คุณภาพของผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 5 ใชค้่าเฉล่ีย (X̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นาํเสนอใน

รูปของตาราง พร้อมการบรรยายประกอบ 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนใน

สถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 5 ใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regresssion Analysis) 

 การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ และการพฒันา

คุณภาพของผู ้เ รียนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1 

(Correlation Analysis) นาํเสนอในรูปของตาราง พร้อมการบรรยายประกอบ 

 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงได้มาจากแบบสอบถามของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล จาํนวน 165 ฉบบั เม่ือแยก

พิจารณาตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งหนา้ท่ี มีรายละเอียดดงัตาราง 4-1 ดงัน้ี  
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ตาราง 4-1 ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม                                               

                                                                       (n = 165) 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน  ร้อยละ 

1. เพศ 

      1) ชาย 

      2) หญิง  

 

70 

95 

 

42.40 

57.60 

2. อายุ 

      1) 21 – 30 ปี 

      2) 31 – 40 ปี 

      3) 41 – 50 ปี 

      4) 51 – 60 ปี 

 

 14 

50 

53 

48 

 

8.50 

30.30 

32.10 

29.10 

3. ระดับการศึกษา 

     1) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

     2) ปริญญาตรี 

     3) ปริญญาโท 

     4) ปริญญาเอก 

 

- 

108 

57 

- 

 

- 

65.50 

34.50 

- 

4. ตําแหน่งหน้าที ่

     1) ผูอ้าํนวยการ 

     2) รองผูอ้าํนวยการ 

     3) หวัหนา้กลุ่มสาระ ฯ 

     4) ครูผูส้อน 

 

11 

11 

88 

55 

 

6.70 

6.70 

53.30 

33.30 

รวม 165 100 

 

จากตาราง 4-1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 95 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 57.60 เพศชาย จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 - 50 ปี จาํนวน   53 

คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 รองลงมา คือ อายุ 31 – 40 ปี จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 คน นอ้ย

ท่ีสุด คือ อาย ุ21– 30 ปี จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 และระดบัปริญญาโท จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 

ส่วนใหญ่อยูใ่นตาํแหน่งหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 รองลงมา 
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คือ ตาํแหน่งครูผูส้อน จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 นอ้ยท่ีสุด คือ ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการและ

รองผูอ้าํนวยการ จาํนวนเท่ากนัคือ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 

 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา เพื่อตอบวตัถุประสงคก์าร

วิจยั ขอ้ท่ี 1 กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 อยูใ่นระดบัใด โดยวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ของ

สํานกังาน  เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยภาพรวม    ดงั

ตาราง 4-2  

 

ตาราง 4-2 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบักลยทุธ์การบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวม  

 (n = 165) 

กลยุทธ์การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา  X  S.D. ระดับ 

1. พฒันาการบริหารจดัการใหเ้ป็นระบบดว้ยวธีิการท่ี 

  หลากหลาย 

4.42 0.56 มาก 

2. สร้างโอกาสและทางเลือกในการเขา้รับการศึกษา 

  ขั้นพื้นฐานดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

4.56 0.51 มากท่ีสุด 

3. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั 4.45 0.49 มาก 

4. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การปลูกฝังคุณธรรม   

  จริยธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐาน 

  ความเป็นไทย 

4.53 0.49 มากท่ีสุด 

5. พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  

  ใหป้ฏิบติังานไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

4.51 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.49 0.44 มาก 

 

 จากตาราง 4-2 พบวา่กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.49, S.D. = 0.44) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ สร้างโอกาสและทางเลือกในการเขา้รับ
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การศึกษา ขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.56, S.D. = 0.51) 

รองลงมา คือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  4.53, S.D. = 0.49) และนอ้ย

ท่ีสุด คือ พฒันาการบริหารจดัการให้เป็นระบบดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย อยู่ในระดบัมาก ( X  = 

4.42, S.D. = 0.56)  

 การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยจาํแนกเป็นรายดา้น ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตาราง 4-3 ถึง 

4-7  

 

ตาราง 4-3 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบักลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดา้นพฒันาการ

บริหารจดัการใหเ้ป็นระบบดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  

 (n = 165) 

พฒันาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ 

ด้วยวธีิการที่หลากหลาย X  S.D. ระดับ 

1. ผูบ้ริหารเป็นผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลง 4.44 0.69 มาก 

2. ผูบ้ริหารมีการบริหารอยา่งเป็นระบบตามหลกั 

  ธรรมาภิบาล 

4.41 0.65 มาก 

3. ผูบ้ริหารส่งเสริมการนาํนวตักรรม ส่ือ และเทคโนโลย ี

  มาใชใ้นการบริหารจดัการและการเรียนการสอน 

4.44 0.67 มาก 

4. ผูบ้ริหารส่งเสริมการนาํขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการ  

   บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 

4.40 0.70 มาก 

5. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้องคค์ณะบุคคลมีความเขม้แขง็และ 

   มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

4.40 0.71 มาก 

รวม 4.42 0.56 มาก 

 

 จากตาราง 4-3 พบว่ากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน     

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ด้านพฒันาการบริหารจดัการให้เป็นระบบด้วยวิธีการ ท่ี

หลากหลาย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.42, S.D. = 0.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 

ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมการนาํนวตักรรม ส่ือ และเทคโนโลยีมาใช้ในการ
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บริหารจดัการและการเรียนการสอน อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.44, S.D. = 0.67) รองลงมา คือ 

ผูบ้ริหารเป็นผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.44, S.D. = 0.69) และนอ้ยท่ีสุด คือ 

ผูบ้ริหารส่งเสริมให้องค์คณะบุคคลมีความเขม้แข็งและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา อยูใ่นระดบั

มาก ( X  = 4.40,   S.D. = 0.71) 

  

ตาราง 4-4 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบักลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดา้นสร้างโอกาส

และทางเลือกในการเขา้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  

(n = 165) 

สร้างโอกาสและทางเลอืกในการเข้ารับการศึกษา 

ข้ันพืน้ฐานด้วยวธีิการทีห่ลากหลาย  X  S.D. ระดับ 

1. ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคน   

   ไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัมธัยมศึกษาตามสิทธ์ิ  

   อยา่งเสมอภาค 

4.59 0.61 มากท่ีสุด 

2. ผูบ้ริหารมีนโยบายใหน้กัเรียนจบการศึกษาภายใน  

   ระยะเวลาท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

4.65 0.50 มากท่ีสุด 

3. ผูบ้ริหารมีนโยบายลดอตัราการออกกลางคนัของ 

   นกัเรียนในทุกระดบัชั้น 

4.45 0.78 มาก 

4. ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมใหน้กัเรียน 

   กลุ่มเส่ียงไดรั้บการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

4.55 0.70 มากท่ีสุด 

รวม 4.56 0.51 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง 4-4 พบว่ากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดา้นสร้างโอกาสและทางเลือกในการเขา้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.56, S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมีนโยบายให้นกัเรียนจบการศึกษาภายใน

ระยะเวลาท่ีหลกัสูตรกาํหนด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.65, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ผูบ้ริหาร 

มีนโยบายส่งเสริมให้ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัมธัยมศึกษาตาม

สิทธ์ิอยา่งเสมอภาค อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.59, S.D. = 0.61) และนอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมี
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นโยบายลดอตัราการออกกลางคนัของนกัเรียนในทุกระดบัชั้น อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.45, S.D. = 

0.78) 

 

ตาราง 4-5 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบักลยทุธ์การบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดา้นพฒันาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั  

(n = 165) 

พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  X  S.D. ระดับ 

1. ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมใหส้ถานศึกษาผา่นเกณฑก์าร 

   ประเมินตามมาตรฐาน/ระบบประกนัคุณภาพภายใน 

4.59 0.55 มากท่ีสุด 

2. ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมใหส้ถานศึกษาไดรั้บการ  

   รับรองมาตรฐานของสาํนกังานรับรองมาตรฐาน 

   และประเมินคุณภาพการศึกษา 

4.54 0.55 มากท่ีสุด 

3. ผูบ้ริหารมีเป้าหมายยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่ม 

   สาระการเรียนรู้สูงเป็นอนัดบัหน่ึงของสาํนกังาน 

   เขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.33 0.67 มาก 

4. ผูบ้ริหารไดบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งมีคุณภาพผา่นเกณฑ ์

   โรงเรียนมาตรฐานสากล 

4.34 0.67 มาก 

5. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหผู้เ้รียนท่ีมีความเป็นเลิศไดรั้บการ 

   พฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

4.44 0.68 มาก 

รวม 4.45 0.49 มาก 

 

จากตาราง 4-5 พบว่ากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดา้นพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.45, S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

คือผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมให้สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน/ระบบประกนั

คุณภาพภายใน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.59, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารมีนโยบาย

ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.54, S.D. = 0.55) และน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมี
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เป้าหมายยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงเป็นอนัดบัหน่ึงของสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.33, S.D. = 0.67) 

 

ตาราง 4-6 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบักลยทุธ์การบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดา้นจดักิจกรรม การ

เรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบน

พื้นฐานความเป็นไทย  

(n = 165) 

จัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

บนพืน้ฐานความเป็นไทย 
 X  S.D. ระดับ 

1. ผูบ้ริหารมีนโยบายนอ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ 

   พอเพียงมาขบัเคล่ือนในสถานศึกษา 

4.58 0.62 มากท่ีสุด 

2. ผูบ้ริหารมีนโยบายจดัทาํแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

   ดา้นวชิาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการหลกัปรัชญา 

   เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 

4.48 0.60 มาก 

3. ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมใหผู้เ้รียนนาํหลกัปรัชญา 

   เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการดาํเนินชีวติ 

4.44 0.65 มาก 

4. ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม 

   จริยธรรม 

4.59 0.56 มากท่ีสุด 

5. ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการ 

   สืบสาน อนุรักษ ์ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และ 

   ของชาติ 

6. ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมใหผู้เ้รียนอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

   และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงภาวการณ์ของโลก 

4.56 

 

 

4.52 

0.57 

 

 

0.60 

มากท่ีสุด 

 

 

มากท่ีสุด 

 

รวม 4.53 0.49 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง 4-6 พบว่ากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดา้นจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  
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= 4.53, S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมี

นโยบายส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.59, S.D. = 0.56) 

รองลงมา คือ ผูบ้ริหารมีนโยบายนอ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขบัเคล่ือนในสถานศึกษา 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.58, S.D. = 0.62) และนอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมให้

ผูเ้รียนนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการดาํเนินชีวิต อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.44, S.D. = 

0.65) 

 

ตาราง 4-7 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบักลยทุธ์การบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านพัฒนา

สมรรถนะ ครูและบุคลากร ทางการศึกษาทั้งระบบใหป้ฏิบติังานไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  

(n = 165) 

พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

ให้ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ X  S.D. ระดับ 

1. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีทกัษะและสมรรถนะในการ 

   ปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ 

4.55 0.58 มากท่ีสุด 

2. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้การพฒันาครู เพื่อพฒันา  

  กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

4.58 0.57 มากท่ีสุด 

3. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองสู่ความ 

   เป็นประชาคมโลก 

4.44 0.59 มาก 

4. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีทกัษะจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย 

   เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

4.52 0.69 มากท่ีสุด 

5. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูดาํเนินการวดัผลและประเมินผล 

   การเรียนการสอนโดยเนน้ประเมินตามสภาพจริง 

6. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูศึกษา วเิคราะห์ วิจยั เพื่อพฒันา 

   คุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

7. ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูใชแ้หล่งเรียนรู้โดย 

   ครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4.54 

 

4.50 

 

4.43 

0.64 

 

0.63 

 

0.65 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

 

มาก 

รวม 4.51 0.65 มากท่ีสุด 
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 จากตาราง 4-7 พบวา่กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดา้นพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้

ปฏิบติังานไดเ้ต็มตามศกัยภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.51, S.D. = 0.65) เม่ือ

พิจารณา เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการพฒันาครู เพื่อ

พฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.58, S.D. = 0.57) 

รองลงมา คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมีทกัษะและสมรรถนะในการปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.55, S.D. = 0.58) และน้อยท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูใช้

แหล่งเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.43, S.D. = 0.65) 

 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์คุณภาพผู้ เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1  

การวิเคราะห์ระดับคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาคุณภาพของผูเ้รียนในสถานศึกษา 

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวม ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4-8 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวม  

(n = 165) 

คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา   X  S.D. ระดับ 

ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 4.35 0.47 มาก 

ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 4.44 0.53 มาก 

ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 4.25 0.56 มาก 

ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น 4.22 0.53 มาก 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 4.14 0.60 มาก 

รวม  4.27 0.47 มาก 

 

 จากตาราง 4-8 พบว่าคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.27, S.D. = 0.47) เม่ือพิจารณาเป็น  รายดา้น 

พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ อยู่ใน
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ระดบัมาก ( X  = 4.44, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี อยูใ่นระดบัมาก 

( X  = 4.35, S.D. = 0.47) และนอ้ยท่ีสุด คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมาก ( X  

= 4.14, S.D. = 0.60)  

 การวิเคราะห์คุณภาพผู ้เ รียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 สามารถวเิคราะห์เพื่อหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยจาํแนกเป็นราย

ดา้น ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 4-9 ถึง 4-13  

 

ตาราง 4-9 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ด้านผูเ้รียนมีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตท่ีดี  

(n = 165) 

ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี X  S.D. ระดับ 

1. ผูเ้รียนมีนํ้าหนกัส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย     

   ตามเกณฑ ์ 

4.37 0.61 มาก 

2. ผูเ้รียนรู้จกัดูแลตนเองใหมี้ความปลอดภยัจากยาเสพติด 4.26 0.61 มาก 

3. ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพทางดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา 4.50 0.59 มากท่ีสุด 

4. ผูเ้รียนมีความซาบซ้ึง รับรู้ในคุณค่าหรือมีอารมณ์   

   ความรู้สึกในส่ิงท่ีดีงาม 

4.27 0.61 มาก 

5. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอก 

   หลกัสูตร  

4.38 0.60 มาก 

รวม 4.35 0.47 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4-9 พบวา่คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก     

( X  = 4.35, S.D. = 0.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผูเ้รียน           

มีสุนทรียภาพทางดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.50, S.D. = 0.59) รองลงมา 

คือผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลกัสูตร อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.38, 

S.D. = 0.60) และนอ้ยท่ีสุด คือ ผูเ้รียนรู้จกัดูแลตนเองให้มีความปลอดภยัจากยาเสพติด อยูใ่นระดบั

มาก ( X  = 4.26, S.D = 0.61) 
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ตาราง 4-10 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดา้นผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม 

และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 

(n = 165) 

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 

ทีพ่งึประสงค์ 
X  S.D. ระดับ 

1. ผูเ้รียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ หรือผูป้กครอง 4.53 0.60 มากท่ีสุด 

2. ผูเ้รียนเป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน 4.44 0.60 มาก 

3. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะของการเป็นผูเ้รียนท่ีดี  4.42 0.63 มาก 

4. ผูเ้รียนมีการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม 4.42 0.61 มาก 

5. ผูเ้รียนใหก้ารช่วยเหลือผูอ่ื้นหรือส่วนรวมในฐานะ 

   สมาชิกของสังคม 

4.43 0.63 มาก 

รวม 4.44 0.53 มาก 

 

 จากตาราง 4-10 พบวา่คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยภาพรวม   

อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.44, S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

คือผูเ้รียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ หรือผูป้กครอง อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.53, S.D. = 0.60) 

รองลงมา คือ ผูเ้รียนเป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.44, S.D. = 0.60) และ

นอ้ยท่ีสุด คือผูเ้รียนมีคุณลกัษณะของการเป็นผูเ้รียนท่ีดี อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.42, S.D. = 0.63) 
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ตาราง 4-11 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดา้นผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้

อยา่งต่อเน่ือง  

(n = 165) 

ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  X  S.D. ระดับ 

1. ผูเ้รียนคน้ควา้หาความรู้จากการอ่าน 4.07 0.79 มาก 

2. ผูเ้รียนคน้ควา้หาความรู้จากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 4.32 0.66 มาก 

3. ผูเ้รียนเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งใน 

   และนอกสถานศึกษา 

4.17 0.68 มาก 

4. ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบติัการ           

   ของสถานศึกษา 

4.35 0.64 มาก 

5. ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมและมีส่วนร่วมรับผดิชอบ 

   ในกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา 

4.39 0.60 มาก 

รวม 4.25 0.56 มาก 

 

 จากตาราง 4-11 พบวา่คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

( X  = 4.25, S.D. = 0.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผูเ้รียนไดล้ง

มือปฏิบติักิจกรรมและมีส่วนร่วมรับผดิชอบในกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 

( X  = 4.39, S.D. = 0.60) รองลงมา คือ ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบติัการของสถานศึกษา 

อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.32, S.D. = 0.66) และนอ้ยท่ีสุด คือ ผูเ้รียนคน้ควา้หาความรู้จากการอ่าน อยู่

ในระดบัมาก ( X  = 4.07, S.D. = 0.79) 
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ตาราง 4-12 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดา้นผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น  

          (n = 165) 

ผู้เรียนคิดเป็น ทาํเป็น X  S.D. ระดับ 

1. ผูเ้รียนมีความสามารถทางดา้นการคิด 4.13 0.69 มาก 

2. ผูเ้รียนสามารถใชอ้งคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการ 

   ตดัสินใจและแกปั้ญหาของตนเองและสังคม          

   ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.15 0.63 มาก 

3. ผูเ้รียนมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสังคม 4.30 0.60 มาก 

4. ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

   ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

4.27 0.60 มาก 

5. ผูเ้รียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาและความขดัแยง้ 

   ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6. ผูเ้รียนมีความสามารถในการทาํงาน และการอยูร่่วมกนั 

   ในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดี 

   ระหวา่งบุคคล 

4.17 

 

4.33 

0.65 

 

0.61 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.22 0.53 มาก 

 

 จากตาราง 4-12 พบวา่คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.22, S.D. 

= 0.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผูเ้รียนมีความสามารถในการ

ทาํงาน และการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล อยูใ่นระดบั

มาก ( X  = 4.33, S.D. = 0.61) รองลงมา คือ ผูเ้รียนมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสังคม อยูใ่น

ระดบัมาก ( X  = 4.30, S.D. = 0.60) และนอ้ยท่ีสุด คือ ผูเ้รียนมีความสามารถทางดา้นการคิด อยูใ่น

ระดบัมาก ( X  = 4.13 , S.D. = 0.69) 
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ตาราง 4-13 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเ้รียน  

(n = 165) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน X  S.D. ระดับ 

1. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  

   ภาษาไทย ในระดบัชั้น ม.3 และม.6 

4.18 0.68 มาก 

2. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   คณิตศาสตร์ ในระดบัชั้น ม.3 และม.6 

4.07 0.75 มาก 

3. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   วทิยาศาสตร์ ในระดบัชั้น ม.3 และม.6 

4.08 0.77 มาก 

4. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ในระดบัชั้น ม.3  

   และม.6 

4.12 0.69 มาก 

5. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   ภาษาต่างประเทศ ในระดบัชั้น ม.3 และม.6 

6. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  

   สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดบัชั้น ม.3 และม.6 

7. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ในระดบัชั้น ม.3 และม.6 

8. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   ศิลปะ ในระดบัชั้น ม.3 และม.6 

4.20 

 

4.25 

 

4.22 

 

4.20 

0.68 

 

0.64 

 

0.64 

 

0.68 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.14 0.60 มาก 

 

 จากตาราง 4-13 พบวา่คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก    

( X  = 4.14, S.D. = 0.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผูเ้รียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ในระดบัชั้น ม.3 และม.6 อยู่

ในระดบัมาก ( X  = 4.25, S.D. = 0.64) รองลงมา คือ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ในระดบัชั้น ม.3 และม.6 อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.22, S.D. = 
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0.64) และน้อยท่ีสุด คือ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใน

ระดบัชั้น ม.3 และม.6 อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.07, S.D. = 0.75) 

 

 ตอนที่ 4  การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนใน

สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผูว้ิจ ัยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Person product moment correlation coefficient) เพื่อวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ และใช้การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 

พิจารณาตามตวัแปรท่ีเขา้สมการ เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

ผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดงัรายละเอียดในตาราง 

4-14 

 

ตาราง 4-14 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการกบัคุณภาพผูเ้รียนใน

สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  

                                                 (n = 165) 

 X1 X2 X3 X4 X5) X(tot) Y(tot) 

X1 1.00       

X2 .675** 1.00      

X3 .719** .650** 1.00     

X4 .653** .721** .670** 1.00    

X5 .669** .681** .657** .806** 1.00   

X(tot) .864** .860** .852** .884** .877** 1.00  

Y(tot) .419** .382** .408** .550** .544** .530** 1.00 

     **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

 จากตาราง 4-14 พบว่ากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบั

คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 มีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 โดยมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัมาก (rxy = .530) ในลกัษณะคลอ้ยตามกนั 
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 จากการวเิคราะห์กลยทุธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1ตามตารางท่ี 4-14 ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) พิจารณาตามตวัแปรท่ีเขา้

สมการ ดงัรายละเอียดในตาราง 4-15 ถึง ตาราง 4-20 

 

ตาราง 4-15 การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวม (Y tot)  

(n = 165)  

แหล่งความแปรปรวน SS  DF MS F P-valve 

Regression 11.950 5 2.390 16.288 .000** 

Residual 23.330 159 .147   

ตัวแปรทีไ่ด้รับการคัดเลอืกเข้าสมการ B SE.B Beta T P-valve 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็น

ไทย (X4 ) 

พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบติังานไดเ้ต็มตาม

ศกัยภาพ (X5 ) 

.108 

 

 

 

.063 

 

.046 

 

 

 

.033 

.134 

 

 

 

.086 

2.380 .018 

 

 

 

.052 

ค่าคงท่ี 1.769 .309  5.719 .000** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) .582 

ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) .339 

ประสิทธิภาพในการทาํนายท่ีปรับแลว้ .318 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํงาน (Standard Error) .383 

 จากตาราง 4-15 พบวา่ ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย 

(X4) พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบติังานได้เต็มตามศกัยภาพ 

(X5) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ เท่ากบั .582  ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) 

เท่ากบั .339 หมายความว่า จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลกั
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย (X4) พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทั้งระบบใหป้ฏิบติังานไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ (X5) สามารถทาํนายคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา

สังกดัสํานกังาน  เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1โดยภาพรวม (Ytot) คิดเป็นร้อยละ 33.9 ค่า

ประสิทธิภาพในการทาํนายท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั .318 มีความคลาดเคล่ือน

มาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) เท่ากบั .383  

 ในลกัษณะน้ีแสดงวา่ กลยทุธ์การบริหารงานวชิาการดา้นจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย (X4) 

พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบติังานได้เต็มตามศกัยภาพ (X5) 

ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 1 โดยภาพรวม (Y tot) มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์

การถดถอยไดด้งัน้ี 

 Y tot = 1.769 + .108 (X4) + .063 (X5)  

 การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา

สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จาํแนกเป็นรายตวับ่งช้ี ดงัรายละเอียดใน

ตาราง 4 -16 ถึง 4 - 20 

 

ตาราง 4-16 การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อการคุณภาพผู ้เรียนใน

สถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาพ

กาย และสุขภาพจิตท่ีดี (Y1)  

 (n = 165) 

แหล่งความแปรปรวน SS  DF MS F P-valve 

Regression 12.316 1 12.316 81.438 .000** 

Residual 24.650 163 .151   

ตัวแปรทีไ่ด้รับการคัดเลอืกเข้าสมการ B SE.B Beta T P-valve 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็น

ไทย (X4) 

.560 .062 .577 9.024 .000 

ค่าคงท่ี 1.818 .283  6.428 .000** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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สัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) .577 

ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) .333 

ประสิทธิภาพในการทาํนายท่ีปรับแลว้ .329 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํงาน (Standard Error) .388 
 

 จากตาราง 4-16 พบวา่ ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

เนน้การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย(X4 )

โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ เท่ากบั .577  ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) 

เท่ากบั .333 หมายความว่า จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย สามารถทาํนายคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา

สังกดัสํานกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี(Y1)  

คิดเป็นร้อยละ 33.30  ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั .329  

มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) เท่ากบั .388  

 ในลกัษณะน้ีแสดงว่า กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ ดา้นจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย(X4) 

ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 1 ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี(Y1) มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสามารถเขียน

เป็นสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งัน้ี 

  Y tot t = 1.818 + .560 (X4)  
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ตาราง 4-17 การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดา้นผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม

และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์(Y2)  

(n = 165) 

แหล่งความแปรปรวน SS  DF MS F P-valve 

Regression 13.676 1 13.676 67.072 .000** 

Residual 33.236 163 .204   

ตัวแปรทีไ่ด้รับการคัดเลอืกเข้าสมการ B SE.B Beta T P-valve 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็น

ไทย (X4) 

.591 .072 .540 8.190 .000 

ค่าคงท่ี 1.775 .328  5.404 .000** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) .540 

ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) .292 

ประสิทธิภาพในการทาํนายท่ีปรับแลว้ .287 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํงาน (Standard Error) .451 

  

 จากตาราง 4-17 พบวา่ ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย 

(X4)โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ เท่ากบั .540 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) 

เท่ากบั .292 หมายความว่า จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย (X4) สามารถทํานายคุณภาพผูเ้รียนใน

สถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน  เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดา้นผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม

และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ (Y2) คิดเป็นร้อยละ 29.20 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายท่ีปรับแล้ว 

(Adjusted R Square) เท่ากบั .287 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) 

เท่ากบั .451  
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 ในลกัษณะ น้ีแสดงว่า กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ ดา้นจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น    

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย (X4) 

ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 1 ดา้นผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์(Y2) มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งัน้ี 
 

 Y tot = 1.775 + .591 (X4)  
 

  

ตาราง 4-18 การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดา้นผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้

อยา่งต่อเน่ือง (Y3)  

(n = 165) 

แหล่งความแปรปรวน SS  DF MS F P-valve 

Regression 13.961 1 13.961 60.177 .000** 

Residual 37.817 163 .232   

ตัวแปรทีไ่ด้รับการคัดเลอืกเข้าสมการ B SE.B Beta T P-valve 

พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบติังานไดเ้ต็มตาม

ศกัยภาพ (X5) 

.582 .075 .519 7.757 .000 

ค่าคงท่ี 1.639 .340  4.821 .000** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) .519 

ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) .270 

ประสิทธิภาพในการทาํนายท่ีปรับแลว้ .265 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํงาน (Standard Error) .481 
 

 จากตาราง 4-18 พบว่า ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเขา้สมการ คือ พฒันาสมรรถนะครู

และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบติังานไดเ้ต็มตามศกัยภาพ (X5)โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์พหุคูณ เท่ากบั .519 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) เท่ากบั .270 หมายความวา่ 

พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบติังานได้เต็มตามศกัยภาพ (X5) 
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สามารถทาํนายคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

ดา้นผูเ้รียนมีความ ใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (Y3) คิดเป็นร้อยละ 27.00 ค่าประสิทธิภาพในการ

ทาํนายท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั .265 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย 

(Standard Error) เท่ากบั .481  

 ในลักษณะน้ีแสดงว่า กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ ด้านพฒันาสมรรถนะครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบติังานไดเ้ต็มตามศกัยภาพ (X5) ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดา้นผูเ้รียนมีความใฝ่รู้

และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Y3) มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์

การถดถอยไดด้งัน้ี 
 

 Y tot  = 1 .639 + .582 (X5) 

  

ตาราง 4-19 การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใน

สถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียน 

คิดเป็นทาํเป็น (Y4)  

(n = 165)  

แหล่งความแปรปรวน SS  DF MS F P-valve 

Regression 10.511 1 10.511 46.343 .000** 

Residual 36.970 163 .227   

ตัวแปรทีไ่ด้รับการคัดเลอืกเข้าสมการ B SE.B Beta T P-valve 

พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบติังานไดเ้ต็มตาม

ศกัยภาพ (X5) 

.505 .074 .471 6.808 .000 

ค่าคงท่ี 1.950 .336  5.803 .000** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) .471 

ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) .221 

ประสิทธิภาพในการทาํนายท่ีปรับแลว้ .217 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํงาน (Standard Error) .476 
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 จากตาราง 4-19 ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเขา้สมการ คือ พฒันาสมรรถนะครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบติังานได้เต็มตามศักยภาพ (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์พหุคูณ เท่ากบั .471 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) เท่ากบั .221 หมายความวา่ 

พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบติังานได้เต็มตามศกัยภาพ (X5) 

สามารถทาํนายคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

ดา้นผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น (Y4) คิดเป็นร้อยละ 22.10 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายท่ีปรับแล้ว 

(Adjusted R Square) เท่ากบั .217 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) 

เท่ากบั .476   

 ในลักษณะน้ีแสดงว่า กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ ด้านพฒันาสมรรถนะครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบติังานไดเ้ต็มตามศกัยภาพ (X5) ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดา้นผูเ้รียนคิดเป็น ทาํ

เป็น (Y4) มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งัน้ี 

 Y tot  =  1.950 + .505 (X5)   
 

ตาราง 4-20 การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ด้านผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนของผูเ้รียน (Y5) 

 (n = 165) 

แหล่งความแปรปรวน SS  DF MS F P-valve 

Regression 6.926 1  6.926 21.571 .000** 

Residual 52.332 163 .321   

ตัวแปรทีไ่ด้รับการคัดเลอืกเข้าสมการ B SE.B Beta T P-valve 

พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบติังานไดเ้ต็มตาม

ศกัยภาพ (X5) 

.410 .088 .342 4.645 .000 

ค่าคงท่ี 2.297 .400  5.746 .000** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) .342 

ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) .117 

ประสิทธิภาพในการทาํนายท่ีปรับแลว้ .111 
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ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํงาน (Standard Error) .566 

 จากตาราง 4-20 ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเขา้สมการ คือ พฒันาสมรรถนะครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบติังานได้เต็มตามศักยภาพ (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์พหุคูณ เท่ากบั .342 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) เท่ากบั .117 หมายความวา่ 

พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบติังานได้เต็มตามศกัยภาพ (X5) 

สามารถทาํนายคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน (Y5) คิดเป็นร้อยละ 11.70 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายท่ี

ปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั .111 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard 

Error) เท่ากบั .566  

 ในลกัษณะน้ีแสดงวา่ กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบติังานไดเ้ต็มตามศกัยภาพ (X5) ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน         

ในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

ของผูเ้รียน (Y5) มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอย   

ไดด้งัน้ี  

 

 Y tot  = 2.297 + .410 (X5)   
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 การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ

ขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) ขา้งตน้ สามารถสรุปเป็นแผนภาพท่ี 2 ดงัน้ี 

 

แผนภาพท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนใน

สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  

 

 

 

   

                                                                          

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 หมายถึง ตวัแปรท่ีส่งผลต่อการบริหารงานบุคลากรโรงเรียน 

   β     หมายถึง สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน 

กลยทุธ์การบริหารงาน

วชิาการ (Xtot) 

  

 

 

คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

(Ytot)         X4  X5 

ตวับ่งช้ีท่ี 1. ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี (Y1) 

         (Y1)        X4 

 

 

 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 2. ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์(Y2) 

         (Y2)        X4 

ตวับ่งช้ีท่ี 5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

(Y5) 

        (Y5)       X5 

ตวับ่งช้ีท่ี 3. ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้ 

อยา่งตอ่เน่ือง (Y3) 

         (Y3)        X5 

ตวับ่งช้ีท่ี 4. ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น (Y4) 

        (Y4)        X5 

 

1. พฒันาการบริหารจดัการ

ใหเ้ป็นระบบดว้ยวธีิการท่ี

หลากหลาย (X1) 

 

2. สร้างโอกาสและ

ทางเลือกในการเขา้รับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานดว้ย

วธีิการท่ีหลากหลาย (X2) 

3. พฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาทุก

ระดบั (X3) 

 

 

 

 

 

5. พฒันาสมรรถนะครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทั้ง

ระบบใหป้ฏิบติังานไดเ้ตม็ตาม

ศกัยภาพ(X5) 

(Y3)β(X5) = .582 

(Y4)β(X5) = .146 

(Y5)β(X5) = .410 

 

 

 

4. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงบนพ้ืนฐานความเป็น

ไทย (X4) 

(Y1)β(X4) = .560 

(Y2)β(X4) = .591 
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จากแผนภาพท่ี 2 สรุปผลไดด้งัน้ี 

 1. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ (X(tot) ) (X4 ) (X5 ) ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนใน

สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (Y(tot))  

 2. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ ดา้นจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย(X4) ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน   

ในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ด้านผูเ้รียนมีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตท่ีดี (Y1) และดา้นผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์(Y2)  

 3. กลยุทธ์การบริหารวิชาการ ด้านพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง

ระบบให้ปฏิบติังานไดเ้ต็มตามศกัยภาพ (X5) ส่งผลต่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดั

สํานกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดา้นผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Y3) 

ดา้นผูเ้รียน คิดเป็น ทาํเป็น (Y4) และดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน (Y5) 



บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเร่ือง “กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา 

สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1” มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์        

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1          

2) เพื่อศึกษาคุณภาพของผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

และ3) เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive 

Research) โดยใช้สถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 5 เป็น

หน่วยวิเคราะห์ โดยผูใ้ห้ข้อมูล ประกอบด้วยผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ในเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 5 จาํนวน 165 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบักลยุทธ์การ

บริหารงานวชิาการ และคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาของสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 1 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 

Mutiple Regresssion Analysis) 

 

5.1 สรุปผลการวจิัย 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน     

ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 สรุปผลไดด้งัน้ี 

 1. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ สร้างโอกาสและทางเลือกในการเขา้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการท่ี

หลากหลาย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ

นอ้ยท่ีสุด คือ พฒันาการบริหารจดัการ ใหเ้ป็นระบบดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย อยูใ่นระดบัมาก 

 2. คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  

พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ   

ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ     
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ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี อยู่ในระดับมาก และน้อยท่ีสุด คือ ตวับ่งช้ีท่ี 5 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมาก 

 3. กลยทุธ์การบริหารงานวชิาการส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวม เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า กลยุทธ์การ

บริหารงานวชิาการดา้นจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทยส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา ด้านผูเ้รียนมี

สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี และดา้นผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์กลยุทธ์การ

บริหารงานวิชาการดา้นพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบติังานได้

เตม็ตามศกัยภาพส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา ดา้นผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

ดา้นผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น และดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 

 ผลการวจิยัคร้ังน้ี มีประเด็นท่ีควรนาํมาศึกษาเก่ียวกบักลยุทธ์การบริหารงานวิชาการและ

คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1โดยสามารถ     

นาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 1. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัซ่ึงตั้งไวใ้นระดบั

ปานกลาง อาจเน่ืองจาก กลยุทธ์มีความเหมาะสมท่ีผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ

จะนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันางานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนได ้

สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิโรจน์ พลขันธ์ (2549) ได้ศึกษาการศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาํแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ การ

วางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาํแพงเพชร เขต 1 

โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลยุทธ์ เป็นแผนการหรือวิธีการท่ี

ผูบ้ริหารนาํมา เป็นเคร่ืองมือในการกาํหนดเป้าหมาย ทิศทาง และวธีิการท่ีจะดาํเนินไปตามทิศทางท่ี

กาํหนดไวเ้พื่อท่ีจะไปสู่เป้าหมายความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวโ้ดยเป้าหมายท่ีวางไวจ้ะมีทั้ง

เป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะปานกลาง และเป้าหมายระยะยาว ซ่ึงประกอบดว้ยการพฒันาการ

บริหารจดัการให้เป็นระบบดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย การสร้างโอกาสและทางเลือกในการเขา้รับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรณนภา  อิงพงษ์พันธ์ (2554) 
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ได้ศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารกับผลการปฏิบติังานวิชาการในสถานศึกษาสังกัด

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารเชิงกลยุทธ์ของ

ผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวม

และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เมตตา ชูเลศิ (2548) ไดศึ้กษาสภาพการ

นาํแผนกลยุทธ์มาใชใ้นการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1 – 2 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการนาํแผนกลยทุธ์มาใชใ้นการบริหารการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1- 2 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง

ภาพรวมและรายด้านเรียงตามลาํดบั ดงัน้ี การพฒันาผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี

คุณภาพ ส่งเสริมให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ไดม้าตรฐาน ส่งเสริมสนบัสนุน

สถานศึกษาใหมี้ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการการเรียนการสอนโดยเนน้การมีส่วนร่วม การสร้าง

ความเสมอภาคในโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษา การส่งเสริมการผลิตและพฒันาส่ือการ

เรียนการสอนตามแนวส่ือสาร ส่งเสริมการประเมินคุณภาพระดบัชาติ และส่งเสริมการวิจยัและ

พฒันากระบวนการเรียนรู้ 

 จากผลการวิจยั กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา พบว่า การสร้างโอกาส

และทางเลือกในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ การสร้างโอกาสและทางเลือกใน

การเขา้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐานดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เป็นส่ิงสําคญั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

นาวิน เหมือนแสง (2553) ไดศึ้กษาการบริหารสถานศึกษากบัการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของ

ผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจยัพบว่า 

การบริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมาก

ไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารทัว่ไป ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหาร

วิชาการ การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก

มากไปหาน้อย ดงัน้ี หลักการหลบหลีกการลงโทษ หลกัการทาํตามหน้าท่ีทางสังคม หลกัการ

แสวงหารางวลัและความพอใจ หลกัการทาํตามท่ีผูอ่ื้นเห็นชอบ หลกัการทาํตามคาํมัน่สัญญา และ

หลกัการยึดอุดมคติสากล การบริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม

ของผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทั้งน้ีผลการวิจยัพบว่า การ

พฒันาการบริหารจดัการใหเ้ป็นระบบดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด อาจเป็นเพราะวา่ 
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ครูและบุคลากรทางการศึกษายงัไม่ค่อยเขา้ใจ ในบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในเร่ืองการเป็น

ผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลง การบริหารอย่างเป็นระบบตามหลกัธรรมาภิบาล การส่งเสริมการนาํ

นวตักรรม ส่ือ และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการนําข้อมูล

สารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ รวมถึงการส่งเสริมให้องคค์ณะบุคคลมีความ

เขม้แข็งและเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ซ่ึงทาํให้เกิดความเขา้ใจท่ีอาจจะคลาดเคล่ือน

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แพนทไีลด์ (Pantelides, 1999 p. 678 – A) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผลวิจยัพบวา่ ไม่มีองคป์ระกอบ

ใดของพฤติกรรมความเป็นผูน้าํทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวน

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนได ้

 2. คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกดัสํานกัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัซ่ึงตั้งไวใ้นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะวา่ ตวับ่งช้ีเป็นไปตามมาตรฐานวชิาการดา้นคุณภาพผูเ้รียนของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา ท่ีสามารถนาํมาเป็นเคร่ืองมือในการจดัการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษาท่ี

เหมาะสม ส่งเสริมให้ผูเ้รียนผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง

ประสงค ์มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง คิดเป็น ทาํเป็นและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน

ท่ีสูงข้ึนสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กุลฑรี พิกุลแกม (2551) ไดศึ้กษาการบริหารวชิาการท่ีส่งผลต่อ

คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 

ผลการวจิยัพบวา่ การบริหารวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่  ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

ความตอ้งการทางดา้นการศึกษาท่ีมีความมุ่งหวงัท่ีจะให้นกัเรียนมีคุณธรรม นาํความรู้ เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็น

นกัเรียนท่ีดีของผูป้กครอง มีคุณลกัษณะการเป็นนกัเรียนท่ีดี เสียสละรู้จกั การบาํเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ

ช่วยเหลือผูอ่ื้นหรือส่วนรวมสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นาวิน เหมือนแสง (2553) ได้ศึกษาการบริหาร

สถานศึกษากบัการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจยัพบว่า การบริหารสถานศึกษา อยู่ในระดบัมากทั้งใน

ภาพรวมและรายดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นบริหารงบประมาณ ดา้น

บริหารทัว่ไป ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารวิชาการ การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของ

ผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร อยูใ่นระดบัมากทั้ง

ในภาพรวมและรายด้าน โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี หลกัการหลบหลีกการ
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ลงโทษ หลกัการทาํตามหนา้ท่ีทางสงัคม หลกัการแสวงหารางวลัและความพอใจ หลกัการทาํตามท่ี

ผูอ่ื้นเห็นชอบ หลกัการทาํตามคาํมัน่สัญญา และหลกัการยึดอุดมคติสากล การบริหารสถานศึกษามี

ความสัมพนัธ์กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 3. กลยทุธ์การบริหารงานวชิาการส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกดัสํานกัเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวม อาจเน่ืองมาจากกลยุทธ์การบริหารวิชาการ

เปรียบเสมือนแผนแม่บทหรือแผนปฏิบติังานหลกัท่ีสําคญั ซ่ึงองคก์ารใชเ้ป็นส่ิงกาํหนดแนวทางใน

การดาํเนินงานในระยะยาว และเป็นส่ิงท่ีสามารถช้ีวดัคุณภาพของผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ ดงันั้น กลยุทธ์เป็นส่ิงสําคญัท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบติัและ

พฒันาคุณภาพผูเ้รียน ตามเป้าหมายของการจดัการศึกษา วโิรจน์ พลขันธ์ (2549) ไดศึ้กษาการศึกษา

การวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาํแพงเพชร เขต 

1 ผลการวิจยัพบว่า การวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษากาํแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลยุทธ์ 

เป็นแผนการหรือวธีิการท่ีผูบ้ริหารนาํมาเป็นเคร่ืองมือในการกาํหนดเป้าหมาย ทิศทาง และวิธีการท่ี

จะดาํเนินไปตามทิศทางท่ีกาํหนดไวเ้พื่อท่ีจะไปสู่เป้าหมายความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวโ้ดย

เป้าหมายท่ีวางไวจ้ะมีทั้งเป้าหมายระยะสั้ น เป้าหมายระยะปานกลาง และเป้าหมายระยะยาว ซ่ึง

ประกอบดว้ยการพฒันาการบริหารจดัการให้เป็นระบบดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย การสร้างโอกาส

และทางเลือกในการเขา้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย การพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดบั การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   พรรณ

นภา องิพงษ์พนัธ์ (2554) ไดศึ้กษาการบริหารเชิงกลยทุธ์ ของผูบ้ริหารกบัผลการปฏิบติังานวิชาการ

ในสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ผลการวิจยัพบวา่ การ

บริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษา สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั กลุ่มการศึกษา

ทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมากสอดคล้องกบังานวิจยัของ เมตตา  ชูเลิศ 

(2548) ได้ศึกษาสภาพการนาํแผนกลยุทธ์มาใช้ในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1-2 

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการนาํแผนกลยุทธ์มา

ใชใ้นการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1-2 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี 

เขต 2 อยู่ในระดบัมาก ทั้งภาพรวมและรายด้าน เรียงตามลาํดบั ดังน้ี การพฒันาผูเ้รียน ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้

มาตรฐาน ส่งเสริมสนบัสนุนสถานศึกษาให้มีศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการการเรียนการสอนโดย
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เนน้การมีส่วนร่วม การสร้างความเสมอภาคในโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษา การส่งเสริม

การผลิตและพฒันาส่ือการเรียนการสอนตามแนวส่ือเสริม ส่งเสริมการประเมินคุณภาพระดบัชาติ 

และส่งเสริมการวิจยัและพฒันากระบวนการเรียนรู้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ รณชัย ทิพย์อุทัย (2554) ไดศึ้กษาการนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

ในสํานกังานเขตพื้นท่ีสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า การนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถานศึกษา ในสาํนกังานเขตพื้นท่ีสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แนวทางการการ

นาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในสํานกังานเขตพื้นท่ีสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา่ ควร

กําหนดให้เป็นนโยบายหลักของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ฯ โดยมีศึกษานิเทศก์คอยให้

คาํปรึกษา ช้ีแนะและให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษา ควรมีการวางแผน ดาํเนินการ นิเทศติดตาม 

สรุป รายงาน และประเมินผลในทุกขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ จริงจงั และต่อเน่ือง พร้อมทั้ง จดัเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์แก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ควรให้ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วม  ใน

การดําเนินงานในทุกขั้นตอนตามความเหมาะสม และภูมิสังคมของแต่ละสถานศึกษาและ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  กาํธร พาเวียง (2553) ไดศึ้กษาการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงสู่

สถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ การ

ขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงสู่สถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมมีการขับเคล่ือนอยู่ท่ีระดับมาก แนวทางการขับเคล่ือนปรัชญา

เศรษฐกิจพอพียงสู่สถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คือ 

1) จดัใหมี้หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงทุกระดบัชั้น 2) สนบัสนุนการบูรณาการหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 3) พฒันาการจดัหาส่ือและใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้

เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) พฒันาการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน

ตามหลักขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 จากผลการวิจยัยงัพบว่า กลยุทธ์ท่ี 5 การพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง

ระบบใหป้ฏิบติังานไดเ้ต็มตามศกัยภาพส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนมี

ความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของผูเ้รียน อาจเน่ืองมาจากครูและบุคลากรทางการศึกษาคือผูท่ี้มีบทบาทในการจดัการศึกษา

และใกล้ชิดกับผูเ้รียนมากท่ีสุด ดังนั้นการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทกัษะและ

สมรรถนะในการเป็นครูมืออาชีพ มีกระบวนการถ่ายทอดท่ีเหมาะสม ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ 

วจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองและครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจึงเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นและ

ตอ้งกระทาํอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกบังานวิจยัของ โชคชัย ฟักโต ( 2548) ได้ศึกษาการบริหาร
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วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล กลุ่มโรงเรียนหวายเหนียว สํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 การศึกษาพบว่า การบริหารวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ

พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 9 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน แนวทางการ

บริหารงานวิชาการ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นผูน้าํทางวิชาการ มีการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม ควรเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก มีการประสานสัมพนัธ์ ควรส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากร

ดําเนินการสร้างแรงจูงใจ มีการประเมินผล ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรวรรณ จันทร์ผา 

(2549) ไดศึ้กษาการบริหารงานวชิาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนระดบัช่วงชั้นท่ี 1-2 ในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการบริหาร

วชิาการระดบัช่วงชั้นท่ี 1- 2 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม 

เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และระดบัคุณภาพของผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี การบริหารวิชาการท่ีส่งผล

ต่อคุณภาพของผูเ้รียน คือการบริหารงานดา้นการวดัผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 

ดา้นการนิเทศการศึกษา และดา้นการส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรทาํความเขา้ใจและศึกษากลยุทธ์     

ของสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกเขตในสังกดั เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัเขตพื้นท่ีการศึกษา     

แต่ละแห่งซ่ึงอาจจะมีบริบทท่ีแตกต่างกนัทั้งดา้นการบริหารจดัการ สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ    

ก็จะทาํใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จได ้

 2. สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ควรพฒันากลยุทธ์ให้เหมาะสมกบั

บริบทและสภาพทัว่ไปของสถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการพฒันาครูและบุคลากร        

ทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ วิจยั อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ตลอดจนการสร้างขวญั

กาํลงัใจในปฏิบติังาน 

 3. สถานศึกษา ควรศึกษาและทาํความเขา้ใจหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกแบบ     

การจดัหน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งและนาํไปสู่การ

ปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมและยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญัซ่ึงจะทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 

 



 95 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

 เพื่อให้งานวิจยัเก่ียวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนใน

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 เป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้

ของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผูท่ี้สนใจทัว่ไป จึงมีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 

 1. ควรศึกษากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ  ดา้นพฒันาการบริหารจดัการดว้ยวิธีการ       

ท่ีหลากหลาย ด้านสร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการท่ี

หลากหลาย และดา้นพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัเพิ่มเติม 

 2. ควรมีการศึกษากลยุทธ์การบริหารให้ครบทั้ง 4 กลุ่มงานคือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ    

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

 

1.  พระมหาฉตัรชยั  สุฉตฺตชโย,ผศ.ดร. หวัหนา้ภาควชิาวชิาการศึกษา, 

ประธานสาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

 

2. นายสมทบ  โตสุรัตน์   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 

เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร 

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 

 

3.  นายขวญัชยั  ไกรธรรม   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนทวธีาภิเศก 2 

เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร 

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 
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ผลการวเิคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 
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ผลการวเิคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 

เร่ืองกลยุทธ์การบริหารวชิาการทีส่่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา 

สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ขอ้ท่ี 
คะแนนผูเ้ช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน IOC = ผลการพิจารณา 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

5 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

7 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

8 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

9 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

11 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

12 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

13 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

14 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

15 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

16 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

17 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

18 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

19 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

20 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

21 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

22 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ขอ้ท่ี 
คะแนนผูเ้ช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน IOC = ผลการพิจารณา 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

23 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

24 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

25 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

26 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

27 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

27 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

28 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

29 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

30 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

31 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

32 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

33 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

34 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

35 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

36 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

37 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

38 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

39 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

40 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

41 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

42 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

43 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

44 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

45 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

46 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
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ขอ้ท่ี 
คะแนนผูเ้ช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน IOC = ผลการพิจารณา 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

47 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

48 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

49 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

50 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

51 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

52 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

53 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

54 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

55 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

56 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง   

กลยุทธ์การบริหารวชิาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา 

สังกดั  สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1 

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

คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

 1.  ผูต้อบแบบสอบถามฉบบัน้ี ไดแ้ก่ 

1.1  ผูบ้ริหาร   

 1.1.1  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

 1.1.2  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวชิาการ  หรือรักษาราชการแทน 

 1.2  ครูท่ีทาํหนา้ท่ีหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้   

 1.3  ครูผูส้อน   

 2.  แบบสอบถามฉบบัน้ี  จดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากลยทุธ์การบริหารวชิาการ 

ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  1   

กลุ่มท่ี  5 

 3.  แบบสอบถามฉบบัน้ี  มี  3  ตอน  คือ 

  ตอนท่ี  1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํนวน  4  ขอ้ 

  ตอนท่ี  2  ขอ้มูลเก่ียวกบักลยทุธ์การบริหารวชิาการ  จาํนวน  27  ขอ้ 

    ตอนท่ี  3  ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา  จาํนวน  29  ขอ้ 

  

 ขอความกรุณาท่านได้โปรดให้ขอ้มูลตามสภาพจริงท่ีปรากฏในสถานศึกษาของท่าน  และ

กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ  ผลการวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา  ขอรับรองว่าจะไม่มี

ผลกระทบทางลบต่อตวัท่านหรือสถานศึกษาของท่านแต่อย่างใด  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความ

อนุเคราะห์ดว้ยดีจากทุก  ๆ  ท่าน  ขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 

นายสมคิด  ประสานพิมพ ์

นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง   

กลยุทธ์การบริหารวชิาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา 

สังกดั  สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1 

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

 

ตอนที ่ 1   ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม    

คําช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ⁄   ใน  (     )  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

 

ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับผู้วจัิย 

1. เพศ 

                     (     )  ชาย                                              (     )  หญิง 
(     )  1 

2. อาย ุ

                     (     )  21  -  30  ปี                                        (     )  31  -  40  ปี 

                     (     )  41  -  50  ปี                                        (     )  51  -  60  ปี 

(     )  2 

3. ระดบัการศึกษา                    

                     (     )  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี                              (     )  ปริญญาตรี 

                     (     )  ปริญญาโท                                        (     )  ปริญญาเอก 

(     )  3 

4. ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

                     (     )  ผูอ้าํนวยการ                                     (     )  รองผูอ้าํนวยการ 

                     (     )  หวัหนา้กลุ่มสาระ ฯ                         (     )  ครูผูส้อน 

(     )  4 
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ตอนที ่ 2  กลยทุธ์การบริหารวชิาการในสถานศึกษา 

คําช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ⁄  ลงในช่องท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 

ระดับความคิดเห็น 

  ระดบั  5  หมายถึง  กลยทุธ์การบริหารวชิาการในสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

  ระดบั  4  หมายถึง  กลยทุธ์การบริหารวชิาการในสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัมาก 

  ระดบั  3  หมายถึง  กลยทุธ์การบริหารวชิาการในสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ระดบั  2  หมายถึง  กลยทุธ์การบริหารวชิาการในสถานศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ย 

  ระดบั  1  หมายถึง  กลยทุธ์การบริหารวชิาการในสถานศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ข้อ กลยุทธ์การบริหารวชิาการในสถานศึกษา 
ระดบัความคดิเห็น 

สําหรับผู้วจิยั 
5 4 3 2 1 

กลยุทธ์ที่  1  พฒันาการบริหารจดัการให้เป็นระบบด้วยวธีิการที่หลากหลาย 

1. ผูบ้ริหารเป็นผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลง      (     )  5 

2. ผูบ้ริหารมีการบริหารอยา่งเป็นระบบตามหลกั 

ธรรมาภิบาล 

     
(     )  6 

3. ผู ้บริหารส่งเสริมการนํานวัตกรรม  ส่ือ  และ

เทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจดัการและการเรียน

การสอน 

     

(     )  7 

4. ผูบ้ริหารส่งเสริมการนาํขอ้มลูสารสนเทศมาใชใ้น

การบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 

     
(     )  8   

5. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหอ้งคค์ณะบุคคลมีความเขม้แขง็

และมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

     
(     )  9 

กลยุทธ์ที่  2  สร้างโอกาสและทางเลอืกในการเข้ารับการศึกษาขั้นพืน้ฐานด้วยวธีิการที่หลากหลาย 

6. ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมใหป้ระชากรวยัเรียนทุก

คนไดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดบัมธัยมศึกษา

ตามสิทธ์ิอยา่งเสมอภาค 

     (     )  10  

7. ผูบ้ริหารมีนโยบายใหน้กัเรียนจบการศึกษาภายใน

ระยะเวลาท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

     (     )  11  

8. ผูบ้ริหารมีนโยบายลดอตัราการออกกลางคนัของ

นกัเรียนในทุกกระดบัชั้น 

     (     )  12  
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ข้อ กลยุทธ์การบริหารวชิาการในสถานศึกษา 
ระดบัความคดิเห็น 

สําหรับผู้วจิยั 
5 4 3 2 1 

9. ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมใหน้กัเรียน 

กลุ่มเส่ียงได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน 

     

(     )  13 

กลยุทธ์ที่  3  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั 

10. ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมใหส้ถานศึกษาผา่น

เกณฑก์ารประเมินตามมาตรฐาน/ระบบประกนั

คุณภาพภายใน 

     

(     )  14 

11. ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมให้สถานศึกษาได้รับ

กา ร รับ รอง มา ตรฐ า น ขอ งสํา นัก งา น รับ รอ ง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

     

(     )  15 

12. ผูบ้ริหารมีเป้าหมายยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  8  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงเป็นอนัดบัหน่ึงของ

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

     

(     )  16 

13. ผูบ้ริหารไดบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งมีคุณภาพผา่น

เกณฑโ์รงเรียนมาตรฐานสากล 

     
(     )  17 

14. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูเ้รียนท่ีมีความเป็นเลิศไดรั้บ

การพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

     
(     )  18 

กลยุทธ์ที่  4  จดักจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงบนพืน้ฐานความเป็นไทย 

15. ผูบ้ริหารมีนโยบายนอ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ขบัเคล่ือนในสถานศึกษา 

     
(     )  9   

16. ผูบ้ริหารมีนโยบายจดัทาํแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดา้น

วิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การเรียนรู้ 

     

(     )  20 

17. ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมใหผู้เ้รียนนาํหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการดาํเนินชีวิต 

     
(     )  21   

18. ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม      (     )  22 
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ข้อ กลยุทธ์การบริหารวชิาการในสถานศึกษา 
ระดบัความคดิเห็น 

สําหรับผู้วจิยั 
5 4 3 2 1 

19. ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน

การสืบสาน  อนุรักษ ์ ประเพณี  วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  

และของชาติ 

     

(     )  23 

20. ผู ้บริหารมีนโยบายส่งเสริมให้ผู ้เ รียนอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มและรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงภาวการณ์

ของโลก 

     

(     )  24 

กลยุทธ์ที่  5  พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบัตงิานได้เตม็ตามศักยภาพ 

21. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีทกัษะและสมรรถนะใน

การปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ 

     
(     )  25 

22. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู  เพ่ือพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

     
(     )  26 

23. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองสู่

ความเป็นประชาคมโลก 

     
(     )  27 

24. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมีทกัษะจดักิจกรรมการ

เรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

     
(     )  28 

25. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูดาํเนินการวดัผลและ

ประเมินผลการเรียนการสอนโดยเนน้ประเมินตาม

สภาพจริง 

     

(     )  29 

26. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  เพ่ือ

พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

     

(     )  30 

27. ผูบ้ริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้

โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

     
(     )  31 
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ตอนที ่ 3  คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 1 

คําช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ⁄  ลงในช่องท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 

ระดับความคิดเห็น 

  ระดบั  5  หมายถึง  คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

  ระดบั  4  หมายถึง  คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัมาก   

ระดบั  3  หมายถึง  คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ระดบั  2  หมายถึง  คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ย 

  ระดบั  1  หมายถึง  คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อ 
คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาสังกดัสํานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับผู้วจิยั 

5 4 3 2 1 

ตวับ่งช้ีที่ 1.  ผู้เรียนมสุีขภาพกายและสุขภาพจติที่ด ี

1. ผูเ้รียนมีนํ้าหนกัส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ ์  

     
(     )  32 

2. ผูเ้รียนรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยจากยา

เสพติด 

     
(     )  33 

3. ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพทางดา้นศิลปะ ดนตรี  กีฬา      (     )  34 

4. ผูเ้รียนมีความซาบซ้ึง  รับรู้ในคุณค่าหรือมีอารมณ์

ความรู้สึกในส่ิงท่ีดีงาม 

     
(     )  35 

5. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและ

นอกหลกัสูตร   

     
(     )  36 

ตวับ่งช้ีที่  2  ผู้เรียนมคุีณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ 

6. ผูเ้รียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  หรือผูป้กครอง      (     )  37 

7. ผูเ้รียนเป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน      (     )  38 

8. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะของการเป็นผูเ้รียนท่ีดี        (     )  9 

9. ผูเ้รียนมีการบาํเพญ็ประโยชนต่์อสงัคม      (     )  40 

10. ผูเ้รียนใหก้ารช่วยเหลือผูอ่ื้นหรือส่วนรวมในฐานะ

สมาชิกชองสงัคม 

     
(     )  41 
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ข้อ 
คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาสังกดัสํานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับผู้วจิยั 

5 4 3 2 1 

ตวับ่งช้ีที่  3  ผู้เรียนมคีวามใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

11. ผูเ้รียนคน้ควา้หาความรู้จากการอ่าน      (     )  42 

12. ผูเ้รียนคน้ควา้หาความรู้จากการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

     (     )  43 

13. ผูเ้รียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นทั้ง

ในและนอกสถานศึกษา 

     (     )  44 

14. ผูเ้รียนเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของ

สถานศึกษา 

     (     )  45 

15. ผู ้เ รียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและมีส่วนร่วม

รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา 

     (     )  46 

ตวับ่งช้ีที่  4.  ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น 

16. ผูเ้รียนมีความสามารถทางดา้นการคิด      (     )  47 

17. ผูเ้รียนสามารถใช้องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ

การตดัสินใจและแกปั้ญหาของตนเองและสังคมได้

อยา่งเหมาะสม 

     

(     )  48 

18. ผูเ้รียนมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสงัคม      (     )  49 

19. ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตไดอ้ย่าง

เหมาะสม   

     
(     )  50 

20. ผูเ้รียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาและความ

ขดัแยง้ต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     
(     )  51 

21. ผูเ้รียนมีความสามารถในการทาํงาน  และการอยู่

ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์

อนัดีระหวา่งบุคคล 

     

(     )  52 

ตวับ่งช้ีที่  5.  ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

22. ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย ในระดบัชั้น ม.3  และม.6 

 

     

(     )  53 
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ข้อ 
คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาสังกดัสํานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับผู้วจิยั 

5 4 3 2 1 

23. ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดบัชั้น ม.3  และม.6 

     
(     )  54 

24. ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ในระดบัชั้น ม.3  

 และม.6 

     

(     )  55 

25. ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  ใน

ระดบัชั้น ม.3  และม.6 

     

(     )  56 

26. ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในระดบัชั้น ม.3  และ

ม.6 

     

(     )  57 

27. ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดบัชั้น  

ม.3  และม.6 

     

(     )  58 

28. ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    

ในระดบัชั้น ม.3  และม.6 

     

(     )  59 

29. ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ศิลปะ  ในระดบัชั้น ม.3  และม.6 

     
(     )  60 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

รายช่ือสถานศึกษาทีเ่กบ็รวบรวมข้อมูลในการ  Try  Out 
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รายช่ือสถานศึกษาทีเ่กบ็รวบรวมข้อมูลในการ  Try  Out 

 

1. โรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม 

2. โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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RELIABILITY 

/VARIABLES=a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 a20 

a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 

b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 b24 b25 b26 b27 b28 b29 

   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

Reliability 

 

[DataSet0] C:\Users\dell\Documents\DataSet0พี่คิด4.sav 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.963 56 
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                        Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 240.87 421.016 .552 .963 

a2 240.87 424.326 .423 .963 

a3 240.87 422.464 .455 .963 

a4 240.93 417.030 .610 .962 

a5 240.77 419.289 .629 .962 

a6 240.57 425.426 .502 .963 

a7 240.57 423.771 .586 .963 

a8 240.80 424.441 .421 .963 

a9 240.63 422.516 .701 .962 

a10 240.57 431.357 .246 .963 

a11 240.50 425.914 .535 .963 

a12 240.97 424.723 .350 .963 

a13 241.40 433.766 .060 .964 

a14 240.77 418.668 .654 .962 

a15 240.87 429.361 .227 .964 

a16 240.90 424.990 .397 .963 

a17 240.93 424.616 .379 .963 

a18 240.57 422.806 .760 .962 

a19 240.53 429.292 .324 .963 

a20 240.87 423.844 .489 .963 

a21 240.90 426.645 .369 .963 

a22 240.90 424.576 .458 .963 

a23 240.93 415.995 .694 .962 

a24 240.70 420.631 .590 .962 

a25 240.70 421.666 .700 .962 
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a26 240.80 417.338 .645 .962 

a27 240.97 416.585 .677 .962 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

b1 241.23 428.944 .244 .964 

b2 241.07 422.064 .493 .963 

b3 240.93 422.271 .506 .963 

b4 241.13 413.223 .741 .962 

b5 241.23 415.633 .705 .962 

b6 240.83 420.902 .558 .963 

b7 240.97 415.482 .718 .962 

b8 241.00 416.621 .682 .962 

b9 241.10 423.197 .459 .963 

b10 241.07 416.478 .653 .962 

b11 241.57 421.840 .491 .963 

b12 241.03 418.585 .751 .962 

b13 241.30 423.183 .507 .963 

b14 241.13 417.706 .760 .962 

b15 241.27 414.202 .781 .962 

b16 241.67 426.989 .246 .964 

b17 241.23 412.668 .758 .962 

b18 241.13 420.395 .533 .963 

b19 241.20 422.786 .432 .963 

b20 241.53 422.189 .491 .963 

b21 241.33 420.161 .601 .962 

b22 241.10 412.576 .751 .962 

b23 241.27 407.995 .691 .962 

b24 241.27 412.961 .610 .962 
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b25 241.07 410.133 .775 .962 

b26 241.23 409.013 .681 .962 

b27 240.87 417.016 .785 .962 

b28 240.87 415.292 .779 .962 

b29 240.90 417.128 .707 .962 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มที ่5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

133 

สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มที ่5 

 

1. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทยีน 

 1.1 ประวตัิโรงเรียน 

 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาประเภทสหศึกษาท่ี

ได้เร่ิมก่อตั้ งโดยนายสมยศ เจริญโสภา อดีตผูอ้าํนวยการคนแรก ในขณะท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็น

อาจารยโ์รงเรียนสตรีวดัระฆงั เห็นวา่โรงเรียนสตรีวดัระฆงัคบัแคบมาก เพราะมีเน้ือท่ีเพียง 2 ไร่ 2 

งาน 79 ตารางวา จึงไดติ้ดต่อการเคหะแห่งชาติ เพื่อขอท่ีดินในบริเวณการเคหะธนบุรี ถนนธนบุรี - 

ปากท่อ กิโลเมตรท่ี 8.5 ให้ยกท่ีดินของการเคหะแห่งชาติ จาํนวน 12 ไร่ ให้แก่โรงเรียนสตรีวดั

ระฆงั เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนสตรีวดัระฆงัแห่งท่ี 2 และให้รับทั้งชายและหญิง กระทรวงศึกษาธิการ

จึงไดป้ระกาศจดัตั้งโรงเรียนบางขุนเทียนวิทยา เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2522 และกรมสามญัศึกษาได้

อนุมติัให้เปิดรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 4 ห้องเรียน มีนกัเรียน 145 คน ครูจาํนวน 9 

คน  นักการภารโรงจํานวน 1  คน  โดยอาศัยเรียนท่ีโรงเรียนวัดนางร่ม (ว ัดยายร่ม)  สังกัด

กรุงเทพมหานคร 

 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2524 ได้ยา้ยจากวดันางร่มมาเรียนท่ีอาคารถาวรแห่งน้ี ใน

ปีงบประมาณ 2525 โรงเรียนไดย้กฐานะเป็นโรงเรียนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 4 มุมเมือง

จากรัฐบาล ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศใตข้องกรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการจึงไดป้ระกาศเปล่ียนช่ือ

เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2525 เป็นโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน โดยให้ใชอ้กัษรยอ่เป็น 

ร.ส.ท. ในปี 2531 ซ่ึงครบ 9 ปีแห่งการก่อตั้ง โรงเรียนและชมรมผูป้กครองฯ ร่วมกนัจดังาน “9 

พ.ศ.ร.ส.ท. รําลึก” ในวนัท่ี 2 กนัยายน 2532 โดยจดัให้มีนิทรรศการทางวิชาการ พิธีรับมอบอาคาร 

พิธีรับบริจาค และจดังานฉลองหอพระ อธิบดีกรมสามัญศึกษา นายพะนอม แก้วกาํเนิด เป็น

ประธาน 

 1.2 สภาพปัจจุบัน 

 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 2 หมู่ท่ี 6 ถนนพระราม 2 แขวง

แสมดาํ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาด

ใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีพื้นท่ี 12 ไร่ 

(โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 2554, หนา้ 1)  
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2. โรงเรียนมัธยมวดัสิงห์ 

 2.1 ประวตัิโรงเรียน 

 พ.ศ. 2496 โรงเรียนจดัตั้งข้ึนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ สังกดักรมวิสามญั

ศึกษา ช่ือโรงเรียน “วดัสิงห์” (ว.ส.) เร่ิมเปิดทาํการเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 ในระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 1 หอ้งเรียน ครู 4 คน มีนายหงิม เก็บไว ้ดาํรงตาํแหน่งครูใหญ่ 

 พ.ศ. 2498 ไดรั้บอนุมติัให้จดัการเรียนการสอนถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 7 – 8 แผนก

วทิยาศาสตร์ และอกัษรศาสตร์ 

 พ . ศ .  2 5 1 4  ก ร ม วิ ส า มัญ ศึ ก ษ า  ยุ บ เ ลิ ก  เ ป ล่ี ย น เ ป็ น สั ง กัด ก ร ม ส า มัญ ศึ ก ษ า 

กระทรวงศึกษาธิการอนุมติัใหเ้ปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนสิงหราชพิทยาคม” (ส.พ.)  

 พ.ศ. 2517 โรงเรียนจดัการเรียนการสอนเป็น 2 รอบ คือ ในรอบเชา้และรอบบ่าย 

 พ.ศ.  2518  ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนชั้ นพิ เศษตามการดํารงตําแหน่ง

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนของผูอ้าํนวยการวรณี ศิริบุญ  

 พ.ศ. 2522 ยกเลิกการจดัการเรียนการสอน 2  รอบ และจดัการเรียนการสอนเต็มวนั

ตามปกติ 

 พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการอนุมติัให้เปล่ียนช่ือโรงเรียนอีกคร้ังหน่ึงเป็น “โรงเรียน

มธัยมวดัสิงห์” (ม.ว.ส.)  

 พ.ศ. 2542 ไดรั้บรางวลัโรงเรียนดีเด่นของกรมสามญัศึกษา 

 พ.ศ. 2546 ได้รับอนุมัติให้จดัการเรียนการสอนหลักสูตรทางเลือก Mini English 

Program ระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 1 ห้องเรียน และในปีเดียวกนัโรงเรียนเปล่ียนสังกดั

จากกรมสามญัศึกษา เป็นสังกดั สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบญัญติั

ระเบียบการบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 3 

 พ.ศ. 2547 ไดรั้บการอนุมติัใหป้รับเปล่ียนหลกัสูตรทางเลือก Mini English Program เป็น 

English Program  

 พ.ศ. 2548 นกัเรียนหลกัสูตร English Program จบการศึกษาระดบัช่วงชั้นท่ี 3 เป็นรุ่น

แรก 

 พ.ศ. 2550 ได้รับการอนุมติัให้จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ (Gifted Education Program) ระดับชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 1 หอ้งเรียน และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 1 หอ้งเรียน  
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 พ.ศ. 2551 นกัเรียนหลกัสูตร English Program จบการศึกษาระดบัช่วงชั้นท่ี 4 เป็นรุ่น

แรก 

 พ.ศ. 2552 นกัเรียนหลกัสูตร Gifted Education Program จบการศึกษาระดบัช่วงชั้นท่ี 4 

เป็นรุ่นแรก 

 พ.ศ. 2553 โรงเรียนไดรั้บการคดัเลือกจากสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

ให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) และเปล่ียน

สังกดัจากสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 เป็น สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1  

 2.2 สภาพปัจจุบัน 

 โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ ตั้งอยู่เลขท่ี 35 ก หมู่ท่ี 3 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขต

จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 สํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ประเภท

สหศึกษา มีเน้ือท่ีประมาณ 35 ไร่ โดยเช่าท่ีดินของวดัสิงห์ส่วนหน่ึง และเป็นท่ีดินราชพสัดุอีกส่วน

หน่ึงจึงเป็นโรงเรียนท่ีมีอาณาบริเวณกวา้งขวาง มีสภาพบรรยากาศสวยงาม การคมนาคมสะดวก ทั้ง

ทางรถยนต ์รถไฟ และเรือ (โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์, 2556 , หนา้ 1- 3) 

 

3. โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม 

 3.1 ประวตัิโรงเรียน 

 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา เดิมใช้ช่ือว่า 

โรงเรียนมธัยมวดับางปะกอก (วิสามญัศึกษา) ต่อมาไดข้ออนุมติักระทรวงศึกษาธิการใชช่ื้อใหม่วา่ 

โรงเรียน บางปะกอกวทิยาคม   

 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เกิดข้ึนจากความดาํริของท่านพระครูประศาสน์สิกขกิจ 

(พร้ิง อินทโชติ) อดีตเจา้อาวาสวดับางประกอก และแรงศรัทธาของชาวบางปะกอกหลายท่านท่ี

ตอ้งการให้กระทรวงศึกษาธิการตั้งโรงเรียนมธัยมข้ึนในตาํบลน้ี เพื่อให้เด็กไดศึ้กษาเล่าเรียนใกล้

บ้าน แต่ยงัไม่ได้ดาํเนินการแต่อย่างใด ท่านได้มรณภาพเสียก่อน นายล้อม ฟักอุดม ซ่ึงเป็นผู ้

อุปการะโรงเรียนมัธยมวัดบางปะกอกได้ดํา เนินการทุกอย่างจนสําเ ร็จ  โดยได้ติดต่อให้

กระทรวงศึกษาธิการจดัตั้งโรงเรียนมธัยมและเปิดสอนเป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2492 

ในชั้นมธัยมปีท่ี 1 (ประถมปีท่ี 5) เป็นสหศึกษา มีนกัเรียน 45 คน ครู 2 คน คือนายพิรุฬห์ บาํรุงใจ 

เป็นครูใหญ่ นายผิน ด้วงดี เป็นครูน้อย เม่ือแรกเปิดไม่ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการจึงไดต้กลงกบั นายลอ้ม ฟักอุดม นายบุญนาคร มงัคะลี และนายถนอมเอ่ียมทศ 
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ไดจ้ดัซ้ือท่ีดินจาํนวน 6 ไร่เศษ ให้เป็นธรณีสงฆ์ของวดับางปะกอก และทาํหนงัสือมอบให้กรม

สามญัศึกษาอาศยัท่ีดินเป็นสถานท่ีตั้งอาคารเรียนในปีเดียวกนั นายพิรุฬห์ บาํรุงใจ ครูใหญ่ พร้อม

ด้วยนายล้อม ฟักอุดม และนายบุญนาคร มงัคะลี ได้ติดต่อกระทรวงศึกษาธิการของบประมาณ

ก่อสร้างอาคารเรียนหลงัแรกเป็นผลสําเร็จ และไดย้า้ยท่ีเรียนชัว่คราวมายงัอาคารเรียนหลงัใหม่เม่ือ

วนัท่ี 3 มกราคม 2494 ในปี พ.ศ. 2507 นายลอ้ม ฟักอุดม ไดมี้จิตศรัทธาบริจาคเงินในกองมรดกของ

คุณยายตาด แสงตร้าม จาํนวนเงิน 200,000 บาท มอบให้กรมการศาสนาจดัซ้ือท่ีดินซ่ึงติดต่อกบั

ท่ีดินของวดั 2 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา มอบให้ วดับางปะกอก และพระครูโอภาสศีลคุณ อดีตเจา้

อาวาสวดับางปะกอกองคต่์อมา ไดท้าํหนงัสือ มอบสิทธ์ิท่ีดินดงักล่าวในส่วนท่ีติดต่อกบัโรงเรียน 

เน้ือท่ีประมาณ 2 ไร่ ให้เป็นโรงเรียนอาศยัขยายอาณาเขตเพื่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมต่อไป 

โรงเรียนจึงมีบริเวณพื้นท่ีประมาณ 7 ไร่ 

3.2 สภาพปัจจุบัน 

 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ตั้งอยู่เลขท่ี 51 หมู่ท่ี 1 ซอยสุขสวสัด์ิ 19 ถนนสุขสวสัด์ิ 

แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียน

ขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา (โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม, 2555, หนา้ 45-46) 

 

4. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 

 4.1 ประวตัิโรงเรียน 

 โรงเรียนศึกษานารีวทิยา มีช่ือเดิมวา่ โรงเรียนศึกษานารี 2 (ประสงค ์– สุดสาคร ตูจิ้นดา) 

โดยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงสุดสาคร ตูจิ้นดา บริจาคท่ีดินสร้างโรงเรียน มีเน้ือท่ี 12 ไร่ 3 งาน 2 

ตารางวา เพื่อสร้างโรงเรียนมธัยมชานเมือง ในปีพ.ศ. 2521 มีนางพยอม อ่อนอุดม และนางพงษศ์รี 

วทิยานนท ์เป็นผูเ้ตรียมเร่ืองเพื่อสร้างโรงเรียนศึกษานารี 2 ต่อมานายอรุณ ศุภาการ บริจาคท่ีดินรูป

ชายธงเน้ือท่ี 1 ไร่ซ่ึงอยู่ด้านหน้าโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีบริเวณกวา้งขวางมากข้ึน สมาคม

ผูป้กครองและครู ฯ ซ้ือเพิ่มอีก 154 ตารางวา รวมมีเน้ือท่ี 14 ไร่ 56 ตารางวา 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจดัตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 

2521 เป็นโรงเรียนศึกษานารี 2  

 พ.ศ. 2521 เป็นปีการศึกษาแรก โรงเรียนเปิดสอน 6 ห้องเรียน โดยรับนกัเรียนมาจาก

โรงเรียนศึกษานารี จาํนวน 4 ห้องเรียน และฝากเรียนไวท่ี้โรงเรียนศึกษานารี ส่วนอีก 2 ห้องเรียน

เปิดรับสมคัรท่ีวดับางบอนโดยใช้อาคารไม้ชั้นเดียวของโรงเรียนวดับางบอนเป็นท่ีเรียน มีครู

อาจารยท์ั้งส้ิน 9 คน ทุกคนตอ้งสอนทั้งท่ีศึกษานารีและท่ีวดับางบอน 
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 พ.ศ. 2523 เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็นโรงเรียนศึกษานารีวทิยา ใชอ้กัษรยอ่ “ศ.ว.” 

 4.2 สภาพปัจจุบัน 

 โรงเรียนศึกษานารีวทิยา ตั้งอยูเ่ลขท่ี 76/4 หมู่ท่ี 3 ซอยบางบอน ถนนบางบอน แขวงบาง

บอน  เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

ประเภทสหศึกษา (โรงเรียนศึกษานารีวทิยา, 2556, หนา้ 7- 8) 

 

5. อสิลามวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 

 5.1 ประวตัิโรงเรียน 

 พ.ศ. 2488 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการศาสนูปถมัภ์ฝ่ายอิสลาม พุทธศกัราช 2488 

มาตรา 4 “เม่ือเห็นสมควร กระทรวงศึกษาธิการอาจจดัตั้งสถานศึกษาเรียกวา่ “อิสลามแห่งประเทศ

ไทย” เพื่ออิสลามศาสนิกจะไดรั้บการศึกษาและรับการอบรมในทางศาสนา ผูส้ําเร็จการศึกษาจาก

วิทยาลยัน้ีมีสิทธ์ิเขา้รับเลือกเพื่อรับพระราชทานเงินทุนส่งไปเขา้ศาสนจารีต ณ นครเมกกะ ตาม

จาํนวนท่ีจะได ้ทรงโปรดเกลา้ ฯ กาํหนดข้ึนเป็นคราว ๆ” 

 พ.ศ. 2493 ไดจ้ดัตั้งอิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย และเปิดทาํการสอนเม่ือวนัท่ี 20 

กรกฎาคม 2493 ณ เลขท่ี 89/1 ถนนเตชวณิช ตาํบลสามเสนใน อาํเภอดุสิต จงัหวดัพระนคร            

มีขนุคงฤทธ์ิศึกษาการ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน  

นายรังสฤษด์ิ เชาวน์ศิริ  เป็นอาจารยใ์หญ่ สังกดักรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ รับเฉพาะ

นกัเรียนชายท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นม. 6 เขา้ศึกษาตามหลกัสูตรวิชาการศาสนาอิสลาม ภาษาอาหรับ 

ภาษามลาย ูและความรู้ทัว่ไป เทียบเท่าหลกัสูตรอนุปริญญา ผูเ้ขา้ศึกษาเรียกว่า “นิสิต” จดัให้อยู่

หอพกัโดยไม่ตอ้งเสียค่าเล่าเรียนและค่าอาหารแต่อยา่งใด 

 พ.ศ. 2494 กระทรวงศึกษาธิการยกเลิกหลกัสูตรปี 2493 เน่ืองจากมีผูส้มคัรเขา้เรียนนอ้ย

จึงมาใชห้ลกัสูตรเตรียมอุดมศึกษาแผนกอกัษรศาสตร์แทน โดยใหมี้การสอนวิชาการศาสนาอิสลาม 

ภาษาอาหรับ และภาษามลายดูว้ย ในปีน้ีอิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทยไดย้า้ยสังกดัจากกรมการ

ศาสนา  มาอยูก่รมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 พ.ศ. 2498 เร่ิมเปิดสอนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และปีท่ี 4 หลงัจากนั้นไดเ้ปิดชั้นเรียนอ่ืน ๆ 

ในปีต่อมา 

 พ.ศ. 2503 เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ นบัวา่ปีการศึกษา 2503 ได้

เปิดสอนทั้งประโยคมธัยมศึกษา และประโยคอุดมศึกษาโดยสมบูรณ์ คือ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ปี

ท่ี 6 ทุกระดบัชั้นจะมีการเรียนการสอนวชิาอิสลามศึกษา และประโยคอุดมศึกษาแผนกอกัษรศาสตร์
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มีการเรียนการสอนวิชาอาหรับด้วย  ต่อมาได้เปล่ียนหลักสูตรการสอนตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลกัสูตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 – 7) และหลกัสูตรมธัยมศึกษา

ตอนตน้ (มศ. 1 – 3) 

 พ.ศ. 2506 เปล่ียนหลกัสูตรการสอนในชั้นประโยคเตรียมอุดมศึกษา เป็นหลกัสูตร พ.ศ. 

2503 โดยเปิดสอนครบทั้งระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ (มศ.1 – 3) และมธัยมศึกษาตอน

ปลาย (มศ.4-5)  

 พ.ศ. 2508 ยา้ยจากสถานท่ีเดิมมาอยูท่ี่ 146 หมู่ 1 28ถนนประชาอุทิศ2 8 แขวงทุ่งครุ 2 8เขตทุ่งครุ2 8 

2 8กรุงเทพมหานคร2 8 ซ่ึงมีเน้ือท่ี 41 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา ก่อสร้างอาคารเรียน 2 หลงั หอพกันกัเรียน

ประจาํ 1 หลงั บา้นพกัครู โรงอาหาร โรงครัว ขดุสระนํ้า 

 พ.ศ. 2515 เปิดรับนกัเรียนหญิงเขา้เรียนชั้น ป.5, และมศ. 4 เป็นคร้ังแรก เป็นการเร่ิมตน้ 

สถานศึกษาประเภทสหศึกษา 

 พ.ศ. 2518 เปิดสอนวชิาภาษาองักฤษและฝร่ังเศสในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 พ.ศ. 2521 ปรับการเรียนการสอน ป.5 – 7 ตามหลกัสูตรประถมศึกษาตอนปลาย และเร่ิม

ใช้หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ พ.ศ. 2521 ทุกระดบัชั้น มีการเรียนการสอนอิสลามศึกษา และ

ภาษาอาหรับ รวม  5 คาบ/สัปดาห์  คิดเป็น 2.5 หน่วยการเรียน 

 พ.ศ. 2524 เร่ิมใชห้ลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) และเปิดสอนแผนการเรียน

ภาษาอาหรับและฝร่ังเศสเป็นวชิาเลือกในหมวดภาษาต่างประเทศ 

 พ.ศ. 2525 เปิดสอนแผนการเรียนวิชาภาษาอาหรับ ซ่ึงเป็นวิชาเลือกในหมวดวิชา

ภาษาต่างประเทศใหก้บันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยเร่ิมท่ีระดบัม.1 

 พ.ศ. 2531 เปิดสอนวิชาการท่ีเก่ียวกบัศาสนาอิสลาม โดยใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษา   ม.

ปลาย พ.ศ. 2525 ของกรมวชิาการ ใหเ้ป็นวชิาบงัคบัเรียนสาํหรับนกัเรียนมุสลิมในทุกแผนการเรียน

และเป็นวชิาเลือกเสรี สาํหรับศาสนิกอ่ืน ๆ เพิ่มอีก 2 คาบ/สัปดาห์    

 5.2 สภาพปัจจุบัน 

 อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขท่ี 146 หมู่ 1 2 8ถนนประชาอุทิศ2 8 แขวงทุ่งครุ 2 8

เขตทุ่งครุ2 8 2 8กรุงเทพมหานคร2 8 เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่แบบสหศึกษา สังกดัสํานกังาน    

เขตพื้ น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ จดัการเรียนการสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 (อิสลาม

วทิยาลยัแห่งประเทศไทย, 2556, หนา้ 8-9) 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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6. โรงเรียนบางมดวทิยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมป์” 

 6.1 ประวตัิโรงเรียน 

 โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถมัป์” เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาส่วนกลาง 

ประเภทสหศึกษา สังกดักองการมธัยมศึกษา กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขท่ี 

12/6 หมู่ท่ี 3 ซอยพระราม 2 (28) ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีเน้ือ

ท่ีประมาณ 10 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา 

 ปีการศึกษา 2517 พระครูสุกิจวรวฒัน์ (ชิต ปุสฺโส) เจอ้าวาสวดัสีสุกในขณะนั้นไดติ้ดต่อ 

นายหวาด แสงบาํรุง และนางสาวจวน แดงแสงส่ง เพื่อขอบริจาคท่ีดินให้กบัวดัสีสุก จากนั้นกรม

สามญัศึกษาไดข้อเช่าท่ีดินดงักล่าวจากกรมการศาสนา เพื่อก่อสร้างโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรม

สามญัศึกษาข้ึน 

 กรมสามญัศึกษาได้มอบหมายให้นายแดง สุขกุล  อาจารยใ์หญ่โรงเรียนบางปะกอก

วทิยาคม เป็นผูด้าํเนินการในระยะแรก ต่อมากระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศตั้งโรงเรียนอยา่งเป็น

ทางการเ ม่ือว ันท่ี  13  มีนาคม  2518  ลงนามโดยนายก่อ  สวัส ด์ิพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น โดยเร่ิมเปิดทาํการเรียนการสอนเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2518 

 6.2 สภาพปัจจุบัน 

 โรงเรียนบางมดวทิยา “สีสุกหวาดจวนอุปถมัป์” ตั้งอยูเ่ลขท่ี 12/6 หมู่ท่ี 3 ซอยพระราม 2 

(28) ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

จดัการเรียนการสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 เขตพื้นท่ีบริการ เขตจอมทอง 

แขวงบางมดทุกหมู่ แขวงบางคอ้ทุกหมู่ แขวงจอมทองทุกหมู่ เขตบางขุนเทียน แขวงท่าขา้มทุกหมู่ 

(โรงเรียนบางมดวทิยา “สีสุกหวาดจวนอุปถมัป์”, 2555, หนา้ 1)  

 

7. โรงเรียนวดัพุทธบูชา 

 7.1 ประวตัิโรงเรียน 

 พระครูวินัยสารสุภทัร (หลวงพ่อเพิ่ม กตปุ�ฺโญ) เจ้าอาวาสวดัพุทธบูชาในขณะนั้น 

(ต่อมาไดรั้บพระราชทานสมณศกัด์ิ เป็นพระพุทธวิริยากร) ตระหนกัถึงความจาํเป็นท่ีจะให้กุลบุตร

กุลธิดา  ในทอ้งถ่ินน้ีไดรั้บการศึกษาระดบัมธัยมศึกษากบัสถานศึกษาใกลบ้า้น และเป็นการสร้าง

ความเจริญให้กบัทอ้งถ่ิน จึงไดร่้วมกบัประชาชนซ้ือท่ีดิน จาํนวน 8 ไร่ 100 ตารางวา โดยมุ่งหวงัท่ี

จะสร้างเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษา กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดเ้ห็นชอบประกาศจดัตั้ง

โรงเรียน เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2516 ให้ช่ือว่า โรงเรียนพุทธบูชาวิทยาคม เป็นโรงเรียนสหศึกษา 
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เปิดสอน ตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญั เปิดคร้ังแรกเม่ือ 4 

มิถุนายน 2516 มีนกัเรียน 77 คน ครู 4 คน มีนายอินทร์ วงศส์มบูรณ์ เป็นครูใหญ่  

 พ.ศ. 2527 ไดเ้ปล่ียนช่ือจากโรงเรียนพุทธบูชาวทิยาคม เป็นโรงเรียนวดัพุทธบชูา 

 7.2 สภาพปัจจุบัน 

 โรงเรียนวดัพุทธบูชา ตั้งอยูใ่นบริเวณวดัพุทธบูชา เลขท่ี 218 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 สํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 มีเขตพื้นท่ีบริการ 4 เขต ไดแ้ก่ เขตทุ่งครุ เขตราษฎรบูรณะ เขต

จอมทอง และเขตบางขนุเทียน (โรงเรียนวดัพุทธบูชา, 2555, หนา้ 1) 

 

8. โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ธนบุรี 

 8.1 ประวตัิโรงเรียน 

 โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ธนบุรี จดัตั้งข้ึนโดยการบริจาคของ คุณปนดัดา   สุวรรณา

นนท ์เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2549 เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา โดยมุ่งหวงัวา่ผูท่ี้มีบา้นเรือนใน

บริเวณใกล้เ คียงจะได้ไม่ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือไกล  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จ พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในวโรกาสครองศิริราชสมบติัเป็นท่ี 60 และ

เป็นเป็นท่ีระลึกแด่ คุณพอ่คือนายปลัง่ สุวรรณานนท ์ซ่ึงเป็นศิษยเ์ก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั 

 เร่ิมก่อตั้งโรงเรียนเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2551 รับนกัเรียนรุ่นแรกในระดบัชั้นมธัยมศึกษา    

ปีท่ี  1 ในปีการศึกษา2552 จํานวน 245 คน จัดเป็น 5 ห้องเรียน โดยฝากเรียนท่ีโรงเรียน

รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ใชอ้กัษรยอ่ ส.ก.ธ. มีนายพนสั พฒันารัฐ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน

รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้าํนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี  

อีกหนา้ท่ีหน่ึง จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 1 ไดแ้ต่งตั้งนายวิศณุ ศรีพล มาดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี 

และไดท้าํการวางศิลาฤกษ์อาคารหลงัแรกเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2553 ปัจจุบนัโรงเรียนสวน

กุหลาบวทิยาลยั ธนบุรี ไดย้า้ยไปทาํการเรียนการสอนท่ีตั้งของโรงเรียน  

 8.2 สภาพปัจจุบัน 

 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี ตั้งอยู่เลขท่ี 201 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าขา้ม 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 
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ประเภทสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 มีเน้ือท่ีประมาณ 30 ไร่ เขตพื้นท่ี

บริการ คือ  เขตบางขนุเทียน ไดแ้ก่ แขวงท่าขา้ม (โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรี, 2554, หนา้ 1) 

 

9. โรงเรียนทวธีาภิเศก 2 

 9.1 ประวตัิโรงเรียน  

 โรงเรียนทวธีาภิเศก 2 เร่ิมก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2537 เดิมช่ือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทวีธา

ภิเศก 2 รับนักเรียนชั้น ม.4 จาํนวน 2 ห้อง โดยฝากเรียนท่ีโรงเรียนทวีธาภิเศก เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร ใช้อกัษรย่อ ต.ท.ภ. ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2539 กระทรวงศึกษาธิการ 

ประกาศเปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็นโรงเรียนทวีธาภิเศก 2 รับนกัเรียนชั้น ม.1 – ม. 6 และในปี พ.ศ. 

2540 ไดย้า้ยมาเปิดทาํการสอนในท่ีดิน เลขท่ี 694/123 หมู่ท่ี 8 ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล แขวง

ท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ พื้นท่ีจาํนวน 50 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา ซ่ึงไดรั้บการบริจาคจาก 

นายห้างอาทร สังขวฒันะ อดีตนายกสมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก และนางไสว สังขวฒันะ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ไดท้าํการก่อสร้างอาคารทรงไทย 2 ชั้น โดยใชเ้งิน ท่ีไดรั้บการบริจาคจาก คุณ

หญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี และไดท้าํพิธีเปิดอาคารเรียนหลงัน้ีในวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 

โรงเรียนจึงกาํหนดใหว้นัท่ี 19 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวนัสถาปนาโรงเรียน  

 ปัจจุบนัโรงเรียนทวธีาภิเศก 2 เป็นโรงเรียนของรัฐบาลประเภทสหศึกษา ขนาดกลาง เปิด

สอนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นและมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพฯ ผูบ้ริหารคนปัจจุบัน คือ นายขวญัชัย ไกรธรรม ซ่ึงยา้ยมาดาํรง

ตาํแหน่ง เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554 

 9.2 สภาพปัจจุบัน 

 โรงเรียนทวธีาภิเศก 2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 694/123 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงท่าขา้ม เขต

บางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 สังกดั สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1    เปิด

สอนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 มีเขตพื้นท่ีบริการ คือ เขตบางขุนเทียน ไดแ้ก่ แขวง 

ท่าขา้มและแขวงแสมดาํ เขตบางบอน ไดแ้ก่ แขวงบางบอน เขตจอมทอง ไดแ้ก่ แขวงจอมทอง แขวง

บางคอ้ แขวงบางขนุเทียน แขวงบางมด (โรงเรียนทวธีาภิเศก 2, 2554, หนา้ 1- 2) 

 

10. โรงเรียนแจงร้อนวทิยา 

 10.1 ประวตัิโรงเรียน 

 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา ตั้งอยูบ่นท่ีดินของวดัแจงร้อน จาํนวน 7 ไร่ 70 ตารางวา ก่อตั้ง

ข้ึนในปีพ.ศ. 2496 โดยท่านพระครูประสิทธ์ิสิกขการ เจา้อาวาสวดัแจงร้อนในสมยันั้น ไดร่้วมกบั
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ชาวบ้านก่อตั้ งโรงเรียนในระดับมธัยมศึกษาข้ึนในท้องถ่ินน้ี แต่เดิมมีเพียงโรงเรียนในระดับ

ประถมศึกษา จึงได้ทาํเร่ืองถึงกรมวิสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขอตั้งโรงเรียนในระดับ

มธัยมศึกษาข้ึนโดยทางวดัมอบท่ีดินจาํนวน 7 ไร่เศษ ท่ีอยู่ดา้นหลงัหลวงพ่อหินแดง กรมวิสามญั

ศึกษาส่งเจา้หนา้ท่ีมาสาํรวจสถานท่ีตั้งโรงเรียน ในท่ีสุดก็อนุญาตให้ตั้งโรงเรียนมธัยมศึกษาข้ึน ช่ือ

โรงเรียนแจงร้อนวทิยา ในปีนั้น 

 โรงเรียนเปิดทาํการสอนคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2496 ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

โดยนายเฉลิม สภานนท ์เป็นครูใหญ่คนแรก ในขณะนั้นโรงเรียนก่อสร้างสถานท่ีเรียนยงัไม่แลว้

เสร็จ จึงตอ้งอาศยัเรียนท่ีศาลาการเปรียญของวดัแจงร้อน จนกระทัง่วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2496 

อาคารเรียนหลงัแรกสร้างเสร็จ เป็นอาคารไมใ้ตถุ้นสูงมี 5 ห้องเรียน ราคาก่อสร้าง 250,000 บาท 

และไดย้า้ยมาเรียนท่ีอาคารถาวรน้ี (ปัจจุบนัไดร้ื้อแลว้) โรงเรียนจึงกาํหนดให้วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 

ของทุกปีเป็นวนัสถาปนาโรงเรียน 

10.2 สภาพปัจจุบัน 

 โรง เ รียนแรงร้อนวิทยา  ตั้ งอยู่ เลขท่ี  1  แขวงราษฏร์บูรณะ  เขตราษฏร์บูรณะ 

กรุงเทพมหานคร  สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 สํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ประภทสหศึกษา มีเน้ือท่ี

ประมาณ 7 ไร่ 70 ตารางวา (โรงเรียนแจงร้อนวทิยา, 2555, หนา้ 1)  

 

11. โรงเรียนพทิยาลงกรณ์พิทยาคม 

 11.1 ประวตัิโรงเรียน 

 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ก่อตั้ งเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2519 โดยอาจารย์ใหญ่

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ โรงเรียนประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร ร่วมกบัคณะกรรมการ

สถานศึกษาของโรงเรียนตลอดจนชุมชนในพื้นท่ี ไดแ้บ่งเน้ือท่ีจากโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์  

จาํนวน 50 ไร่ ให้กรมสามัญศึกษาจัดตั้ งโรงเรียนเพื่อเปิดสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

จุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาเยาวชนในพื้นท่ีท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษา อันเน่ืองจากนักเรียนท่ีจบ

การศึกษาในระดบัชั้นปะถมศึกษาปีท่ี 6 แลว้นั้น แต่เดิมไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อในระดบัชั้น

มธัยมศึกษาได ้เน่ืองจากการคมนาคมไม่สะดวก ตอ้งเดินทางโดยใชเ้รือเป็นพาหนะในการเดินทาง 

 สาเหตุท่ีช่ือโรงเรียนว่า “โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม” นั้น เน่ืองมาจากคลองส่งนํ้ า

เพื่อใชใ้นการเกษตรท่ีชุมชนชาวสหกรณ์นิคมบา้นไร่ร่วมกนัขุด ไดต้ั้งช่ือคลองส่งนํ้ านั้นวา่ “คลอง

พิทยาลงกรณ์” ซ่ึงไดม้าจากช่ือของกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ ผูริ้เร่ิมนาํระบบสหกรณ์เพื่อการเกษตร

มาใชใ้นประเทศไทย 
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 ลกัษณะภูมิประเทศ เป็นท่ีราบลุ่มนํ้ าท่วมถึง ดินเป็นดินเหนียว ดินตะกอน มีแม่นํ้ าลาํ

คลองไหลผา่นหลายสาย ซ่ึงแม่นํ้าลาํคลองเหล่านั้น เช่ือมติดกบัอ่าวไทย จึงส่งผลให้นํ้ าเป็นนํ้ ากร่อย 

ในฤดูฝนและเป็นนํ้าเคม็ในฤดูร้อน 

 11.2 สภาพปัจจุบัน 

 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ตั้งอยู่เลขท่ี 54/2 หมู่ 10 แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10150 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 

1 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิด

สอนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 มีเขตพื้นท่ีบริการ 2 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 9 และ หมู่ 10 

แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ตาํบลนาเกลือ ตาํบลแหลมฟ้าผา่ อาํเภอพระ

สมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ และตาํบลพนัทา้ยนรสิงห์ จงัหวดัสมุทรสาคร       (โรงเรียน

พิทยาลงกรณ์พิทยาคม, 2554, หนา้ 1) 
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ประวตัผู้ิวจิยั 

 

ช่ือ         นายสมคิด  ประสานพิมพ ์

วนั เดือน ปี เกดิ         วนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2513 

สถานทีเ่กดิ   อาํเภอเมือง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน     57 /19  หมู่บา้นเอ้ืออาทรบางขนุเทียน 3 

แขวงแสมดาํ  เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร  

ตําแหน่งและประวตัิการทาํงาน     

พ.ศ. 2552 – 2554  รับราชการครู ในตาํแหน่งครูผูช่้วย 

โรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม 

เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2554-2555   ไดรั้บการเล่ือนขั้น  ในตาํแหน่ง ครู คศ.1   

โรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม 

เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน   ยา้ยจากโรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม 

เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพมหานคร 

มาปฏิบติัหนา้ท่ี ในตาํแหน่ง ครู คศ.1   

ท่ีโรงเรียนทวธีาภิเศก ๒ 

ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2538    เปรียญธรรม  6  ประโยค 

สาํนกัเรียนวดัดุสิดาราม 

เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2540    พุทธศาสตรบณัฑิต (พธ.บ.)  เอกการสอนสังคมศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

กรุงเทพมหานคร 
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