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I 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลอือย่างสูงยิ่งจาก 

ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วัลนิกา ฉลากบาง กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าด้วย

ความเอาใจใส่ตลอดมา ตัง้แตเ่ริ่มตน้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วจิัยขอเจริญพรขอบพระคุณ

เป็นอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม  

รักษาการเเทนเจ้าคณะภาค 7 พระเทพวิสุทธิโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ นายวรวิทย์ 

ทองไทยนันท์ ผูอ้ านวยการกลุ่มการศกึษาพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศึกษา ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน อัศวภูมิ อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผูช่้วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และนายมงคล รุณธาตุ รองผู้อ านวยการส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา นครพนม เขต 1 ที่ได้กรุณาให้ความรู้ขอ้คิดเห็นและค าแนะน า

เกี่ยวกับการวิจัยที่เป็นประโยชน์และเพิ่มพูนค าวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้  

 ขอเจริญพรขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิ และผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านที่ได้กรุณา

ตรวจสอบเครื่องมอืการวิจัย ตอบแบบสอบถามโดยเทคนิคเดลฟาย ตรวจสอบ 

ความเหมาะสมของรูปแบบ และตรวจสอบคู่มอื 

 ขอเจริญพรขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา

การศกึษาทุกท่านที่ได้ให้ความรูป้ระสบการในการศกึษา กราบขอบพระคุณพระเทพวรมุนี

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณ 

สถานแมว่ิลัย ตุ้มอ่อน บิดามารดาผูใ้ห้ก าเนิด ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาเอก 

ทุกคนที่คอยให้ก าลังใจตลอดมา คุณค่าที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ิจัยขอนอ้มบูชา 

ในอดีตบูรพาจารย์วัดพระธาตุพนม และครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสทิธิ์ประสาทความรู้

และคุณธรรม อันเป็นปัจจัยที่เสริมสร้างความส าเร็จในชีวติปัจจุบันแก่ผูว้ิจัย 
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ชื่อเรื่อง    รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ  

    ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา 

    ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

ผู้วิจัย    พระมหายุทธนา ตุ้มอ่อน 

กรรมการที่ปรกึษา ดร. พรเทพ เสถียรนพเก้า  

    ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง 

ปริญญา    ปร.ด. (การบริหารและพัฒนาการศกึษา)  

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์    2564 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการ 2) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหาร งานวิชาการที่พัฒนาขึ้น และ 3) จัดท าคู่มอืการใชรู้ปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 

ประกอบด้วย ระยะที่ 1 พัฒนารูปแบบโดยการสังเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 รูป/คน และการใช้เทคนิคเดลฟายจ านวน 3 รอบ  

กับผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 21 รูป/คน สถิตทิี่ใชว้ิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ร้อยละ มัธยฐาน และ

พิสัยระหว่างควอไทล์ ระยะที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยส ารวจ 

ความคิดเห็นจากผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ านวน 134 รูป เครื่องมอื 

ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ คา่เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 3 จัดท าคู่มอื

การใชรู้ปแบบ ตรวจสอบคู่มอืโดยผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลดว้ย 

การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้  

 



III 

   1.1 ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ม ี4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  

1) การมสี่วนรว่มของชุมชน 2) สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 3) ภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร  

4) การประกันคุณภาพภายใน 

   1.2 ขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม มี 4 ด้าน คอื 1) ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ 2) ด้านพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษา 3) ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา และ 4) ด้านส่งเสริมให้

มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  

   1.3 วิธีพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรมมี 8 วิธี คอื 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) การฝึกปฏิบัติงานจริง  

3) การศกึษาดูงาน 4) การศกึษาด้วยตนเอง 5) การศึกษากับผูรู้้ผู้เช่ียวชาญ  

6) การศกึษาต่อ 7) การหมุนเวียนงาน และ 8) การมอบหมายโครงการพิเศษ  

   1.4 ด้านผลลัพธ์ มี 4 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การบริหารจัดการ 

การเรียนรู ้2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 3) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน

สถานศกึษา และ 4) การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ 

  2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึน้มีความเหมาะสม  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  3. คู่มอืการใชรู้ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาทีผู่้วิจัยพัฒนาขึ้นมคีวามเหมาะสม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 

 

ค าส าคัญ:  รูปแบบ  สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ  ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
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ABSTRACT  

 The purposes of this research were: 1) to develop an academic 

administration competency model, 2) to validate the appropriateness of the developed 

academic administrative competency model, and 3) to develop a user manual of the 

academic administration competency model of administrators in the Buddhist scripture 

schools under the General Education Division in the northeast. The study was 

conducted as a mixed-method. The study was divided into three phases. Phase 1 was 

the model development through synthesizing related documents and research review, 

an interview with 7 experts. and using 3-rounds application of Delphi's techniques 

from 21 experts. Statistics used in data analysis were percentage, median, 

interquartile range. Phase 2 was the appropriateness validation of the model by 

exploring the opinions form 134 administrators in the Buddhist scripture schools. The 

research tools were a 5 - level rating scale questionnaires. Statistics used to analyze 

the collected data were frequency, mean and standard deviation. Phase 3 was the 

user manual development which was validated by 5 experts. The data was analyzed 

for the Index of Item-Objective Congruence.  
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 The research results were: 

  1. The academic administration competency model of administrators in 

the Buddhist scripture schools under the General Education Division in the northeast 

comprised four components as follows. 

   1.1 The factors contributing to the success of academic administration 

competency development of administrators in the Buddhist scripture schools consisted 

of 4 sub-components, namely Community participation, School environment, 

Leadership of administrators, Internal quality management. 

   1.2 The scopes of academic administration competency of 

administrators in the Buddhist scripture schools consisted of 4 aspects, namely  

1) learning management, 2) school-based curriculum development, 3) learning 

management supervision in schools and 4) promoting of research conduction to 

improve the quality of learning management. 

   1.3 The approaches of academic administration competency 

development of administrators in the Buddhist scripture schools included: 1) workshops, 

2) authentic training, 3) field trips, 4) self-studying, 5) learning from experts, 6) obtain 

higher level of education, 7) job rotation and 8) special project assignments. 

   1.4 The outcomes of the development comprised 4 sub-components, 

namely, 1) learning management, 2) school-based curriculum development,  

3) learning management supervision in schools and 4) promoting of research 

conduction to improve the quality of learning management. 

  2) The academic administration competency model of administrators in 

the Buddhist scripture schools under the General Education Division was overall 

appropriate at the highest level. 

  3) The user manual of the academic administration competency model 

of administrators in the Buddhist scripture schools under the General Education Division 

obtained the overall appropriateness at high level. 

 
 
 

Keywords:  Model,  Academic Administration Competency,  Administrators in the    

                 Buddhist Scripture Schools under the General Education Division 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ภูมิหลัง 

 การพัฒนาประเทศจะเจริญก้าวหน้าไปได้มากหรือนอ้ยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัย

หลายประการ แตป่ัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง คอื คุณภาพของประชากร ถ้าหากประชากร

มีคุณภาพ กล่าวคือ มคีวามรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่

รับผิดชอบของตน ก็จะน าไปสู่ความส าเร็จหรือความเจริญก้าวหน้าได้ตามเป้าประสงค์ 

การที่คนจะมีคุณภาพจ าเป็นต้องได้รับการศกึษาที่ด ีการศกึษาจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง 

ในการพัฒนาประเทศ ดังเหตุที่กล่าวมาผู้น านานาประเทศทั้งหลายจึงให้ความส าคัญกับ

การจัดการศกึษาและพัฒนาคุณภาพการศกึษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับ 

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และในประเทศไทยเราเชน่กัน จัดให้มีแผน 

การศกึษาแหง่ชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศกึษาแหง่ชาติ การพัฒนาคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศกึษาให้ก้าวหน้าทันตามยุคโลกาภวิัตน์ รวมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรม 

ความเป็นไทยลงในจติส านึก ให้มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์สว่นรวม และยึดมั่น 

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2551, หนา้ 3)              

 การที่จะจัดการศกึษาให้มปีระสิทธิภาพประสิทธิผลนั้นใช้การประสานและ

ความรว่มมอืจากหลายฝา่ย ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการศกึษา พัฒนา

ผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพ คอื สถานศกึษา การที่สถานศกึษาจะสามารถจัดการศกึษาได้อย่างมี

คุณภาพ ต้องอาศัยระบบบริหารจัดการที่ดี และองค์ประกอบส าคัญที่จะส่งผลให้ระบบ

บริหารจัดการดีได้ ก็คือ การบริหารวิชาการ (เพียรพันธุ์ กิจพาณิชย์เจรญิ, 2552, หนา้ 1) 

ดังนัน้ การบริหารงานวิชาการนับว่าเป็นหัวใจส าคัญที่สุดของสถานศกึษา เป็นงานหลักของ

การบริหารสถานศกึษาไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทไหนก็ตาม มาตรฐานและคุณภาพ

ของสถานศกึษาจะพิจารณาได้จากผลงานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับ

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนเิทศ การวิจัยในช้ันเรยีน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม

ที่ผู้บริหารสถานศกึษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศกึษาจะต้องเกี่ยวข้องอย่างเลี่ยง
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ไม่ได้ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553, หน้า 61) รวมถึง สถานศกึษาจะต้องน าหลักสูตร

แกนกลางมาจัดเป็นหลักสูตรสถานศกึษาร่วมกับสาระการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับท้องถิ่นที่

สถานศกึษาเป็นผู้ก าหนด งานเกี่ยวกับการเรียนการสอนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงความคิดให้

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการปฏิบัติจริง งานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนที่หันมาเน้น

การประเมนิตามสภาพจรงิ ไม่เน้นจากเอกสารและการท าข้อสอบเหมือนแตก่่อน 

นอกจากนีย้ังมีอีกหลายด้านที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพ 

ซึ่งรวมเรียกว่า งานวิชาการ (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หน้า 6) จากความส าคัญของ 

การบริหารงานวิชาการดังกล่าว ทุกโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา  

จงึควรมีระบบการบริหารงานวิชาการที่ดีหรอืมีรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการที่ดีก็จะสามารถน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ 

 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นตามระเบียบและข้อบังคับ

ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546 เรยีนวิชา 8 กลุ่มสาระเหมอืนช่วงช้ันมัธยมทั่วไป  

มีช่วงช้ันที่ 3 (ม. 1-ม. 3) และช่วงช้ันที่ 4 (ม. 4-ม. 6) ตามระเบียบของส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ มีหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง

ด้านการบริหารการศกึษา 4 หน่วยงาน คอื สภาการศกึษาของคณะสงฆ์ ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ ส านักงานพุทธศาสนาจังหวัด และศูนย์ครูปริยัตินเิทศ 

ประจ าจังหวัด มอีงค์กรที่ช่วยส่งเสริมดา้นงานวิชาการ ได้แก่ กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา ฝ่ายการศกึษาพระปริยัติธรรม กองพุทธศาสนศกึษา และส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาแต่ละเขตที่โรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตั้งอยู่ มีเจ้าอาวาส

เป็นผู้จัดการโรงเรียนและมีอ านาจในการแตง่ตั้งผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษา ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ (กองพุทธศาสนสถาน, ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ, 2555, หนา้ 17) และยังไม่มีรูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะทาง

วิชาการที่ดีหรอืที่ชัดเจนที่จะใช้ในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

 ในปัจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรมประสบปัญหาเป็นอย่างมากในหลายด้าน 

เชน่ ในด้านหลักสูตร การศึกษาที่มอียู่ไม่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผู้เรยีน  

ในด้านคุณภาพการศกึษายังไม่ได้มาตรฐาน การบริหารจัดการศึกษาไม่เป็นระบบและ 

ขาดประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารไม่ได้ผา่นกระบวนการคัดเลือก งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้เป็น

เงินอุดหนุนรายรูปนักเรียน สถานภาพของครูยังเป็นเพียงลูกจ้าง ครูไม่ได้ผ่านระบบ 
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การคัดเลือก ไม่มีการวางแผนอัตราก าลัง ครูขาดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้  

ขาดสวัสดิการสวัสดิภาพ (ศศริดา แพงไทย, 2559, หนา้ 8) ผูบ้ริหารสถานศกึษาจ าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องเอาใจใส่ดูแลการบริหารวิชาการเป็นพิเศษ แตใ่นปัจจุบันผูบ้ริหาร

สถานศกึษาจ านวนมากให้ความส าคัญกับงานด้านอื่น ๆ มากกว่างานวิชาการ จงึสง่ผลให้

การจัดการศกึษาไม่ได้ผลเท่าที่ควร หรอืแมจ้ะสร้างความตระหนักว่างานวิชาการเป็นหัวใจ

ส าคัญในการจัดการศกึษาในสถานศกึษาให้บรรลุเป้าหมาย แต่เมื่อน ามาปฏิบัติจริงแล้ว  

ผูบ้ริหารสถานศกึษาโดยส่วนมากก็ไม่เห็นความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ

เท่าที่ควร ไม่ได้ค านึงถึงบทบาทหนา้ที่เท่าที่ควร ยังใหค้วามส าคัญด้านวิชาการนอ้ย 

(ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามหาสารคาม, 2557, หน้า 3) รวมถึงผู้บริหารบางคนยังขาด

สมรรถนะทางวิชาการ 

 สมรรถนะ หรอื Competency คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นผลมา

จากองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะส่วนบุคคลที่สง่ผลต่อ 

การปฏิบัติงานของแตล่ะคนในหน้าที่ ๆ รับผดิชอบใหส้ าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และท าให้บุคคลนั้นมีผลงานที่แตกต่างหรือโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ สามารถ

สังเกต วัด ประเมิน และพัฒนาได้ ส่งผลใหเ้กิดความส าเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกว่า

มาตรฐานที่องค์กรก าหนดไว้ สมรรถนะประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 3 ประเภท  

1) ความรู ้(Knowledge) คือ สิ่งที่องค์กรต้องการใหรู้้ 2) ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่องค์กร

ต้องการให้ท า เช่น ทักษะด้าน ICT ทักษะด้านเทคโนโลยี การบริหารสมัยใหม่ เป็นสิ่งที่ต้อง

เรียนรู้ และฝกึฝนเป็นประจ าจนเกิดความช านาญ 3) พฤติกรรม (Behavior) คือ สิ่งที่

องค์กรตอ้งการให้ท า เช่น ความใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ สิ่งเหล่านีจ้ะอยู่ลึกลงไปในจิตใจตอ้ง

ปลูกฝัง สร้างยากกว่าความรู้และทักษะ แตห่ากมีอยู่แล้วจะเป็นพลังผลักดันให้คนมี

พฤติกรรมที่องคก์รต้องการ (Dubois D. D, Rothwell J. W., 2004, p. 17) สมรรถนะ 

การบริหารวิชาการจึงเป็นตัวบ่งชีค้วามส าเร็จของการบริหาร การที่ผู้บริหารมีความเข้าใจ

ในบทบาทหนา้ที่ของการบริหารสถานศกึษา จะเป็นตัวช่วยใหก้ารจัดการศกึษาส าเร็จลุล่วง

ไปด้วยดี ผู้บริหารเป็นเสาหลัก ที่มคีวามส าคัญยิ่งต่อโรงเรียน ต่อผูใ้ต้บังคับบัญชา และ 

ต่อทุกระบบการบริหารในสถานศกึษาอันเป็นส่วนรวม คุณภาพและบทบาทหน้าที่ของ

ผูบ้ริหารมคีวามส าคัญอย่างใกล้ชิดกับคุณภาพการศกึษา สง่ผลทั้งทางตรงและทางออ้ม

ต่อผลงานและวิธีปฏิบัติของสถานศกึษาแต่ละแห่ง (สยาม สุกัน, 2555, หนา้ 3) 
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 ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา เป็นผู้มบีทบาทส าคัญต่อ

การจัดการศกึษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้มีคุณภาพ ควรมีสมรรถนะในการ

บริหารงานวิชาการ สมควรที่จะมีรูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการที่ดีและได้รับ

การพัฒนาให้สามารถเป็นผู้บริหารที่ขับเคลื่อนการจัดการศกึษาของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมใหเ้กิดผลดี มีคุณภาพมากขึ้น แตใ่นปัจจุบันผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรมยังไม่มี

รูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการที่ดีหรอืที่ชัดเจนที่จะใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศกึษาค้นคว้าเกี่ยวกับ รูปแบบ

การพฒันารูปแบบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

ค ำถำมของกำรวจิัย 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้

ก าหนดค าถามการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  1. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะอย่างไร 

  2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเหมาะสม  

ในระดับใด 

  3. คู่มอืการใชรู้ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  

มีลักษณะอย่างไร 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ ผู้วิจัยได้

ก าหนดความมุง่หมายการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
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  2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ที่พัฒนาขึ้น 

  3. เพื่อจัดท าคู่มอืการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนอื 

สมมตฐิำนกำรวจิัย 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครัง้นี้ ผูว้ิจัยได้

ก าหนดสมมตฐิานการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัฒนาขึ้นมี 

ความเหมาะสม ในระดับมาก 

ควำมส ำคัญของกำรวจิัย 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้

ก าหนดความส าคัญของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  1. ได้รูปแบบและคู่มอืการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืที่มปีระสิทธิภาพ  

  2. ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืสามารถน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ไปใช้

ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
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  3. ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืและองค์กรที่ก ากับโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามารถน ารูปแบบ 

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนก

สามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาขึน้ไปใช้ก าหนดแนวทางการบริหารหรอื

จัดอบรมใหผู้บ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

  4. ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัตธิรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุก

กลุ่มสามารถน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัฒนาขึน้ไปก าหนด 

กลยุทธ์ในการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนพระปริยัติธรรมและพัฒนาศักยภาพของครูให้ 

มากขึ้น 

ขอบเขตกำรวิจัย 

  การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืครั้งนี้ 

ผูว้ิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวจิัยไว้ ดังนี้ 

  1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ ประกอบด้วย 

   1.1 ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) การม ี

ส่วนรว่มของชุมชน 2) สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 3) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  

4) การประกันคุณภาพภายใน 

   1.2 ขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระ

ปริยัตธิรรมประกอบด้วย 1) ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ 2) ด้านพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา 3) ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา 4) ด้านส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

   1.3 วิธีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย  

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) การฝึกปฏิบัติงานจรงิ 3) การศกึษาดูงาน 4) การศกึษา 

ด้วยตนเอง 5) การศกึษากับผูรู้้ผู้เช่ียวชาญ 6) การศกึษาต่อ 7) การหมุนเวียนงาน  

8) การมอบหมายโครงการพิเศษ 
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   1.4 ผลของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีความรู ้มทีักษะ  

มีพฤติกรรม ใน 4 ด้าน คอื 1) ดา้นบริหารจัดการการเรียนรู้ 2) ด้านพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา 3) ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา และ 4) ด้านส่งเสริมให้มี 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

  2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

   ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  

มี 3 ขั้น ดังนี้ 

    2.1 ศกึษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

    2.2 ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 

จ านวน 7 รูป/ คน ประกอบด้วย 

     2.2.1 ผูม้ีความรูท้างวิชาการในทางพระพุทธศาสนาและ 

ผูม้ีสว่นเกีย่วข้องกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม 2 รูป เลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย  

1) พระภกิษุผูด้ ารงต าแหนง่กรรมการมหาเถรสมาคม จ านวน 1 รูป 2) พระภิกษุผูด้ ารง

ต าแหน่งเจ้าคณะภาค จ านวน 1 รูป 

     2.2.2 อาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษา มคีุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

ด ารงต าแหนง่คณบดีคณะครุศาสตร์ จ านวน 2 คน และผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ

รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน 

     2.2.3 นักวิชาการประกอบด้วยผูอ้ านวยการกลุ่มการศึกษา 

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ านวน 1 คน และผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา จ านวน 1 คน  

    2.3 ผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเครื่องมอื จ านวน 5 รูป/ คน 

ประกอบด้วย พระภกิษุผูด้ ารงต าแหนง่ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 2 รูป อาจารย์

ประจ าคณะครุศาสตร์ 2 คน ผู้อ านวยการโรงเรียนระดับมัธยมศกึษา จ านวน 1 คน 

    2.4 พัฒนารูปแบบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เทคนิค 

เดลฟายแบบปรับปรุง 3 รอบ จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 21 รูป/ คน โดยการเลือก 

แบบเจาะจง ตามคุณสมบัติที่ก าหนดประกอบด้วย  
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     1) พระภิกษุผูด้ ารงต าแหนง่เจา้คณะภาค ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื จ านวน 1 รูป 

     2) พระภิกษุผูด้ ารงต าแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื จ านวน 3 รูป 

     3) พระภิกษุผูด้ ารงต าแหน่งประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัตธิรรม

แผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จ านวน 5 รูป 

     4) นักการศกึษา ผู้ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการเขตพื้นที่การศกึษา 

และศกึษานิเทศก์ มีประสบการณด์้านการบริหารไม่นอ้ยกว่า 10 ปี มีวทิยฐานะเชี่ยวชาญ 

หรอืมีวุฒกิารศกึษาไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก จ านวน 4 คน 

     5) นักวิชาการในมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษา

ในสาขาภาวะผูน้ าทางการศึกษา หรอืสาขาการบริหารและพัฒนาการศกึษา มตี าแหนง่ทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีวุฒิการศกึษาระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน 

     6) พระภิกษุผูด้ ารงต าแหนง่ผูจ้ัดการและผูอ้ านวยการโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตจังหวัดนครพนม ซึ่งมีประสบการณใ์นการบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 5 รูป 

   ระยะที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ผูว้ิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

    1) ประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศกึษา 2562 สังกัดกลุ่มโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม

กลุ่มที่ 7 จ านวน 47 รูป กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 8 จ านวน 38 รูป  

กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 9 จ านวน จ านวน 35 รูป กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติ

ธรรมกลุ่มที่ 10 จ านวน 43 รูป และกลุ่มโรงเรียนพระปริยัตธิรรมกลุ่มที่ 11 จ านวน 42 รูป  

รวมทั้งสิน้ 205 รูป (กองพุทธศาสนศึกษา, ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ, 2561, 

ออนไลน์) 

    2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญ

ศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศกึษา 2562 จ านวน 134 รูป ก าหนดขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างด้วยตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางถึงใน ธีรวุฒิ  

เอกะกุล, 2543) โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 
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   ระยะที่ 3 จัดท าคู่มอืการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ประเมินคู่มอืโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 รูป/ คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

    3.1 พระภกิษุด ารงต าแหนง่ระดับรองอธิการบดี จ านวน 1 รูป มี

ความรู ้ความสามารถและประสบการณด์้านการบริหารการศกึษาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื 

มีวุฒทิางการศกึษาไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก จ านวน 1 รูป 

    3.2 พระภิกษุด ารงต าแหน่งระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 รูป 

    3.3 พระภกิษุผูด้ ารงต าแหน่งฝ่ายวิชาการโรงเรียนพระปริยัตธิรรม

แผนกสามัญศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งมีประสบการณใ์นการบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 1 รูป 

    3.4 นักวิชาการในมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษา 

ในสาขาภาวะผูน้ าทางการศึกษา หรอืสาขาการบริหารและพัฒนาการศกึษา และมีวุฒิ

การศกึษาระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน 

    3.5 นักวิชาการผูด้ ารงต าแหนง่ระดับผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศกึษา จ านวน 1 คน 

กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 

 การวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้

สังเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาก าหนดกรอบแนวคิดของ 

การวิจัย ดังนี้ 

  1. ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังเคราะห์จากแนวคิดของ สุภาพร มากแจ้ง 

(2548); สิทธิกร อว้นสิริ (2554); ภูวณัฐสร์ หนูมาก (2556); อภริมย์ สีดาค า (2559);  

พระครวูินัยธรวินัยรส (2561); พระมหาธีรเพชร ธีรเวที (2561) ประกอบด้วย  

1) การมสี่วนรว่มของชุมชน 2) สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 3) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร และ  

4) การประกันคุณภาพภายใน 
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  2. ขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระ

ปริยัตธิรรม สังเคราะห์จากแนวคิดของ กัญญ์ณพัชร ์เพิ่มพูล (ม.ป.ป.); จันทิมา เหลี่ยมวงค์ 

(ม.ป.ป.); วรุณยุภา แก้วสมทอง (ม.ป.ป.); เพียรพันธุ์ กิจพาณิชย์เจริญ (2552); ไชยรัตน์ 

ไชยมัชฌิม (2555); ภัทรวดี กาลจักร (2555); เฉลิมพล ทิมบ ารุง (2556); วีระวัฒน์ พัชนี 

(2556); สาธิต รัตนสารี (2556); แสงเดอืน จงบ ารุง (2556); อรวรรณ ธีรวงษ์ไพบูลย์ 

(2556); เยาวนิจ ซะช า (2557); กิตติโชติ พิมพ์เพ็ง (2558); ลือชัย ชูนาคา (2559);  

สายใจ สีแจ ้(2559) ประกอบด้วย 1) ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ 2) ด้านพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษา 3) ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา และ 4) ด้านส่งเสริมให้

มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

  3. วิธีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ สังเคราะห์จากแนวคิด

ของ อุรารัตน์ (นามแฝง) (2550); อาภรณ์ ภูว่ิทยพันธ์ (2552); พนัส ถิ่นวัน (2556); 

วชริาวุธ ปานพรม (2556); ส่องแสง อัยวรรณ (2559); บวร เทศารนิทร์ (2560) 

ประกอบด้วย 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) การฝึกปฏิบัติงานจริง 3) การศกึษาดูงาน  

4) การศกึษาด้วยตนเอง 5) การศกึษากับผูรู้้ผูเ้ชี่ยวชาญ 6) การศกึษาต่อ  

7) การหมุนเวียนงาน และ 8) การมอบหมายโครงการพิเศษ 

  4. ผลการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร ยึดหลัก

ตามการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร (2550) สรุปว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม มีความรู้ มีทักษะ 

และมีพฤติกรรมใน 4 ดา้น คือ 1) ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ 2) ด้านพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา 3) ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา และ 4) ด้านส่งเสริมให้มี 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

                             การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

                             แผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

วิธีกำรพัฒนำสมรรถนะกำร

บริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

2. การฝึกปฏบัิติงานจริง 

3. การศึกษาดูงาน 

4. การศึกษาด้วยตนเอง 

5. การศึกษากับผู้รูผู้้เชี่ยวชาญ 

6. การศึกษาต่อ 

7. การหมุนเวียนงาน 

8. การมอบหมายโครงการพิเศษ 

ขอบข่ำยสมรรถนะ 

กำรบริหำรงำนวิชำกำรของ

ผู้บริหำรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

1. ดา้นบรหิารจัดการการเรียนรู้ 

2. ดา้นพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

3. ดา้นนิเทศการจัดการเรยีนรู้ใน

สถานศึกษา 

4. ดา้นสง่เสริมให้มกีารวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ 

ปัจจัยที่เอื้อต่อ

ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ

สมรรถนะบริหำรงำน

วิชำกำรของผู้บริหำร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

1. การมสีว่นรว่มของชุมชน 

2. สภาพแวดล้อมของ

โรงเรยีน 

3. ภาวะผู้น าของผู้บรหิาร 

4. การประกันคุณภาพ

ภายใน 

ผลของกำรพัฒนำ 

สมรรถนะกำรบริหำรงำน

วิชำกำรของผู้บริหำร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

คือ ผู้บริหารโรงเรยีนพระ

ปรยิัติธรรม มีความรู้ มี

ทักษะ และมพีฤติกรรม ใน 

4 ด้าน คอื 1) ด้านบรหิาร

จัดการการเรียนรู ้2) ด้าน

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

3) ด้านนิเทศการจัดการ

เรยีนรูใ้นสถานศึกษา และ 

4) ดา้นสง่เสริมให้มกีารวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรยีนรู้ 

 

 

ผลยอ้นกลับ 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ  

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจค านิยามศัพท์ของการวิจัยครั้งนี้ได้ตรงกัน ผูว้ิจัยจึงได้

นิยามศัพท์ ไว้ดังนี้ 

  1. รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลอง หรือตัวแบบอย่างงา่ยหรอืย่อส่วนของ

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทีจ่ะน ามาปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางใหก้ารด าเนินการงา่ยต่อ 

การท าความเข้าใจและบรรลุเป้าหมาย 

  2. สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชงิพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นผลมาจาก

ความรู ้ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะส่วนบุคคลที่สง่ผลต่อการปฏิบัติงาน

ของแต่ละคนในหน้าที่ทีร่ับผิดชอบใหส้ าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และท าให้

บุคคลมีผลงานที่แตกต่างหรอืโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ ซึ่งสามารถสังเกต วัด ประเมิน และ

พัฒนาได้ ส่งผลใหเ้กิดความส าเร็จตามมาตรฐานหรอืสูงกว่ามาตรฐานที่องค์กรก าหนดไว้ 

  3. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมด้านการเรียน 

การสอนให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการประกันคุณภาพทั้งในสถานศึกษาและ

การประกันคุณภาพภายนอกสถานศกึษาเป็นตัวรองรับคุณภาพการศกึษา 

  4. สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ความสามารถในการ

บริหารงานวิชาการที่เป็นลักษณะเชงิพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ และ

คุณลักษณะส่วนบุคคล  

  5. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ หมายถึง แนวคิดที่

แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร ประกอบด้วย  

   5.1 ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม หมายถึง สิ่งที่ควรมหีรอืต้องมีซึ่งจะท าให้

การพัฒนาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรมประสบ

ความส าเร็จ ประกอบด้วย 

    5.1.1 การมสี่วนรว่มของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชน บุคคล 

ครอบครัว หรอืองค์กร ที่ได้รับการแตง่ตั้งในฐานะคณะกรรมการการศกึษาหรอืไม่ได้รับ

การแต่งตั้งก็ตาม ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศกึษา ก ากับ สง่เสริม สนับสนุน

กิจการการศกึษา โดยเป็นผูใ้ห้ข้อมูลข่าวสาร ให้ความร่วมมอื และรับฟังความคิดเห็น 
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    5.1.2 สภาพแวดล้อมในโรงเรียน หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ 

ภายในโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ 

สภาวะแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี มีความปลอดภัย มีวัสดุ

อุปกรณ์เสริมสรา้งพัฒนาการและเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุน้ 

ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน พัฒนาตนเองให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่ โรงเรียน หรอืสถาบัน

นั้น ๆ ก าหนดให้ 

    5.1.3 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร 

ในการโน้มนา้ว จูงใจให้ครูปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตอ้งการของตนด้วยความเต็มใจ 

และยินดีที่จะให้ความรว่มมือโดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรือโรงเรยีนเป็นเป้าหมาย 

    5.1.4 การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการบริหาร

จัดการของสถานศกึษาในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรยีนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร 

ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

โดยบุคลากรภายในสถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน

อย่างตอ่เนื่อง สร้างความมั่นใจใหผู้ร้ับบริการทางการศึกษาโดยตรง ได้แก่ ผูเ้รียนและ

ผูป้กครอง และบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคม 

   5.2 ขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระ

ปริยัตธิรรม หมายถึง ขอบเขตงานเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัตธิรรม

ที่อยู่ในความรับผดิชอบของผูบ้ริหาร หรือที่ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมจะพึงมี 

ประกอบด้วย 

    5.2.1 ดา้นบริหารจัดการการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาในการส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้ครูในการ

จัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

ตามสาระและหนว่ยการเรียนรู ้การส่งเสริมให้ครูผูส้อนใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรู้ ปลูกฝังให้ผูเ้รียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง สง่เสริมให้ครูวัดผลประเมินผล

นักเรียนตามสภาพจรงิอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการ

พัฒนานักเรียน 

    5.2.2 ดา้นพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา หมายถึง ความสามารถของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตรสถานศกึษาพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรของสถานศกึษา ได้แก่ การศกึษาวิเคราะหเ์อกสารหลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
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พ.ศ. 2544 การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างที่ก าหนดให้มใีนหลักสูตร

สถานศกึษา การน าหลักสูตรไปใช้ การบริหารจัดการการใชห้ลักสูตร การนเิทศการใช้

หลักสูตร การตดิตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

    5.2.3 ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา หมายถึง 

ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการช้ีแนะให้ความช่วยเหลือและแนะน าครู 

ในการจัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การจัดระบบนิเทศงานวิชาการ

และการเรียนการสอนในสถานศกึษา การด าเนินงานวิชาการและการเรียนการสอนใน

รูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึษา การประเมินผล การจัดระบบ และ

กระบวนการนเิทศการศกึษาในสถานศกึษา 

    5.2.4 ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมให้ครูมคีวามรูค้วามเข้าใจ

ในเรื่องการท าวิจัยในช้ันเรยีน รวมทั้งสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ได้แก่ สามารถก าหนด

นโยบายเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรยีน สามารถสนับสนุนท าวิจัยในชัน้เรียนของครูในด้าน

อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก สามารถวางระบบ กระตุ้น ก ากับ ตดิตาม ใหค้วาม

ช่วยเหลือการท าวิจัยในชั้นเรียน สามารถส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึ่งกันและกันในกลุ่มของครูอาจารย์ในโรงเรยีนใหค้รูมีเวลาประชุม เพื่ออภปิราย

แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับงานวิจัยในช้ันเรียนของครูแตล่ะคนสามารถจัดกิจกรรม

เผยแพร่ผลวิจัยทั้งในและนอกโรงเรยีน 

   5.3 วิธีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ หมายถึง วธิีการ

ปฏิบัติเพื่อใหผู้บ้ริหารมีความรู ้ทักษะ และพฤติกรรมที่ดีในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งมีวธิี 

ดังนี้ 

    5.3.1 การอบรมเชงิปฏิบัติการ หมายถึง การอบรมที่เน้นการเรียนรู ้

ฝกึปฏิบัติ แล้วน าไปปฏิบัติในการปฏิบัติงานจริง การฝึกอบรมเน้นด้านวิชาการหรือทฤษฎี

โดยค านึงถึงการเสริมสร้างใหผู้เ้ข้ารับการอบรมน าสิ่งที่ตนเรียนรู้น้ันมาปฏิบัติใน

สถานการณท์ างานอันแท้จริงได้ 

    5.3.2 การฝึกปฏิบัติจรงิ หมายถึง การให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็น 

ผูส้ร้างความรู้ บทบาทด้วยตนเอง และมีสว่นรว่มในกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด มีปฏิสัมพันธ์

ต่อกันและกัน ได้เรียนรู้ร่วมกันผา่นการปฏิบัติจริง ได้ฝึกในสภาพสิ่งแวดล้อมจริง สนับสนุน 

ให้ผู้ศึกษาได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และได้ผลตามความคาดหวังของสังคม  
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    5.3.3 การศกึษาดูงาน หมายถึง การมอบหมายให้ผูเ้รียนไปสังเกต

เหตุการณ ์การกระท า หรอืบุคคลที่ตอ้งการในสถานที่เฉพาะแหง่ใดแห่งหนึ่งเพื่อ

วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งในชว่งเวลาสัน้แล้วแลกเปลี่ยนประสบการณ ์มุมมอง

ความคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกันบนสถานการณเ์ดียวกัน หรือเหตุการณ์เดียวกัน ท าให้ได้เห็นถึง

เทคนิควิธีการในการน ามาปรับใช้หรอืการแก้ไขปัญหา อันที่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ 

ในการท างาน เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ท าให้มคีวามกระตอืรอืร้น  

มีความสนใจต่อเนื่อง ประหยัดเวลา เกิดทักษะ และน าไปประยุกต์ใชไ้ด้ 

    5.3.4 การเรียนรูด้้วยตนเอง หมายถึง ผูเ้รียนรเิริ่มการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองตามความสนใจ ความตอ้งการ และความถนัด มีเป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่ง

ทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรยีนรู้ จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการ

เรียนรู้ของตนเอง โดยจะด าเนินการดว้ยตนเองหรอืร่วมมอืช่วยเหลือกับผูอ้ื่นหรอืไม่ก็ได้ 

    5.3.5 การศกึษากับผูรู้้ผูเ้ชี่ยวชาญ หมายถึง การฝกึงานและ 

การท างานรว่มกับผูเ้ช่ียวชาญหรอืผู้ช านาญการที่มีความรูเ้ฉพาะทางในสาขานั้น ๆ ผูท้ี่รูว้่า

กลไกของเรื่องนัน้ท างานได้อย่างไรจริง ๆ ท าอย่างไรถึงจะรู้ไปถึงระดับกลไก มคีุณวุฒิใน

ระดับที่ควรแก่การยกย่อง มีคนในวงการอ้างถึงและยกผลงานให้เป็นทฤษฎี หรอืมี

ผลงานวิจัยที่สง่ผลกระทบโดยกว้าง 

    5.3.6 การศกึษาต่อ หมายถึง การเข้ารับการศกึษาในระดับที่สูงขึน้ 

เชน่ ปริญญาโท หรอืปริญญาเอก โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ 

พัฒนาประเด็นการท างานที่ยังบกพร่อง หรอืเห็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถจะน ามาใช้ใน

การท างานและพัฒนาการท างานใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและรองรับงานใน

อนาคต  

    5.3.7 การหมุนเวียนงาน หมายถึง การให้ผู้บริหารได้เรียนรู้งานใหม่ ๆ 

ที่ไม่เคยท ามาก่อน เพื่อให้มีความรูเ้พิ่มขึน้และมีทักษะที่ดขีึน้ ลดความจ าเจในการท างาน  

    5.3.8 การมอบหมายโครงการพิเศษ หมายถึง การมอบโครงการ/ 

งานพิเศษใหไ้ด้ปฏิบัติเพื่อให้ได้พัฒนาความสามารถของตนเอง โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาขดีสมรรถนะทางเทคนิค พัฒนาความเช่ียวชาญและความช านาญ เน้นการ

มอบหมายใหร้ับผดิชอบโครงการระยะยาว ไม่สามารถท าให้เสร็จภายในวันหรอืสองวัน 

เป็นโครงการพิเศษที่จะต้องแยกตัวจากงานเดิมที่เคยปฏิบัติหรอืเป็นโครงการที่เพิ่มขึ้น 

จากงานประจ าที่รับผดิชอบ 
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    5.4 ผลของการสร้างสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ หมายถึง 

ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการที่ผูบ้ริหารมีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 

ความรู ้ทักษะ และพฤติกรรมใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้  

2) ดา้นพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 3) ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา และ  

4) ด้านส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  

  6. ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม หมายถึง ผูม้ีหน้าที่ในการบริหาร

จัดการ หรอืวางกลยุทธ์ ทั้งด้านงาน และด้านคน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม พร้อมทั้ง

ควบคุมการด าเนินงานของทั้งสองส่วนให้ไปด้วยกันสู่ความส าเร็จในปีการศึกษา 2561 

  7. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

หมายถึง เป็นสถานศกึษาที่วัดจัดตั้งขึน้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้การศึกษาแก่

ผูเ้รียน ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมุ่งเน้นวิชาด้านพุทธศาสนาเป็นหลัก  

โดยในแผนกสามัญศกึษา เป็นการเรียนในวิชาต่างๆตามหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ

เชน่เดียวกับโรงเรียนสามัญทั่วไปซึ่งมีทั้งหมด 8 สาระวิชา อาทิ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา เป็นต้น  

  



 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูว้ิจัยได้

ด าเนนิการศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

  1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ 

   1.1 ความหมายของสมรรถนะ 

   1.2 ความส าคัญของสมรรถนะ 

  1.3 วิธีประเมินสมรรถนะ 

  2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 

   2.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ  

   2.2 ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 

   2.3 ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 

  3. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 

   3.1 ความหมายสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

   3.2 ขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

   3.3 วิธีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

   3.4 ปัจจัยที่เอื้อตอ่การพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

   3.5 ผลลัพธ์ของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

  4. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีระบบ 

   4.1 ความหมายของทฤษฎีระบบ 

   4.2 องค์ประกอบของระบบ 

   4.3 ขั้นตอนของการวิเคราะหร์ะบบ 

   4.4 ลักษณะการบริหารองค์การโดยอาศัยทฤษฎีระบบ 
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  5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 

   5.1 ความหมายของรูปแบบ 

   5.2 ประเภทของรูปแบบ 

   5.3 คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี 

   5.4 การพัฒนารูปแบบ 

   5.5 การตรวจสอบรูปแบบ 

   5.6 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 

  6. แนวคิดและหลักของเทคนิคเดลฟาย 

   6.1 ความเป็นมาของเทคนิคเดลฟาย 

   6.2 ความหมายของเทคนิคเดลฟาย 

   6.3 ลักษณะส าคัญของเทคนิคเดลฟาย 

   6.4 หลักการของเทคนิคเดลฟาย 

    6.5 ขั้นตอนการใชเ้ทคนิคเดลฟาย 

   6.6 เครื่องมือที่ใชใ้นเทคนิคเดลฟาย 

   6.7 รูปแบบของเทคนิคเดลฟาย 

   6.8 ข้อดแีละข้อเสียของเทคนิคเดลฟาย 

  7. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคู่มอื 

   7.1 ความหมายของคู่มอื 

   7.2 ความส าคัญของคู่มือ 

   7.3 องค์ประกอบของคู่มือ 

   7.4 แนวทางในการจัดท าคู่มอื  

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ 

 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) ได้เริ่มขึน้เมื่อ ค.ศ. 1970  

โดยส านักงานข่าวสารแหง่ประเทศสหรัฐอเมรกิา มหีน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมและข่าวสาร

เรื่องราวต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาให้แก่ชาวต่างชาติทั้งในประเทศและประเทศ 

ต่าง ๆ ทั่วโลก ได้วา่จา้งบริษัท McBer ภายใต้การน าของ Dr. David C. McClelland 

นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและที่ปรึกษาองค์การธุรกิจตา่ง ๆ ให้เข้ามา

แก้ปัญหาการคัดเลือกบุคลากรขององค์การ โดยการสร้างและพัฒนาเครื่องมอืคัดเลือก
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บุคลากรแทนแบบทดสอบชุดเก่าที่พบว่ามีขอ้จ ากัดและจุดอ่อนหลายประการ ส านักงาน

ข่าวสารแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาคัดเลือกบุคลากรใช้แบบทดสอบทักษะ "Foereign 

Service Exam" ซึ่งผูบ้ริหารระดับสูงของส านักงานนีค้ิดว่า มคีวามจ าเป็นส าหรับ 

การปฏิบัติงานของพนักงาน จากการวิเคราะหแ์บบทดสอบ พบว่า แบบทดสอบมีจุดอ่อนที่

ส าคัญ คอื 1) เป็นการวัดเรื่องวัฒนธรรมชนช้ันกลางและสูง และยังใช้เกณฑ์สูงมาก 

ในการตัดสินท าให้ชนกลุ่มน้อยในประเทศโดยเฉพาะคนผวิด า (Minority) ไม่มีโอกาสที่จะ

สอบผา่น ซึ่งสะท้อนใหเ้ห็นว่า การคัดเลือกพนักงานของหน่วยงานนีม้ีลักษณะอคติ  

เลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม 2) มีการค้นพบภายหลังว่า คะแนนสอบไม่สัมพันธ์กับผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน กล่าวคือ ผูท้ี่ท าคะแนนสอบได้สูงบางคนกลับมีผลการปฏิบัติงาน 

ที่ต่ ากว่ามาตรฐานที่องค์การคาดหวัง  

 ต่อมา David C. McClelland ได้เริ่มท าการศกึษา โดยสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ

ฝา่ยบุคคลของส านักข่าวสารแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน

ระดับปฏิบัติงานต าแหน่งตา่ง ๆ อีก 2 กลุ่ม ได้แก่ พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่า

เกณฑม์าตรฐาน (Superior Performer) และพนักงานที่มผีลการปฏิบัติงานเท่ากับเกณฑ์

มาตรฐาน (Average Performer) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Event 

Interview (BEI) ซึ่งเป็นเทคนิคการสัมภาษณ์ดว้ยค าถาม 6 ข้อ คอื สอบถามเกี่ยวกับ

ประสบการณท์ างานที่ประสบความส าเร็จ 3 ข้อ และประสบการณก์ารท างานที่ล้มเหลว  

3 ขอ้ หลังจากนั้น น าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยเปรียบเทียบพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงาน

สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และพนักงานที่มผีลการปฏิบัติงานเท่ากับเกณฑม์าตรฐาน  

เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมของพนักงานทั้งสองกลุ่ม โดย David C. McClelland  

เรียกคุณลักษณะของพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่สูงกว่ามาตรฐาน  

(Superior Performer) นีว้่า สมรรถนะ (COMPETENCY) หลังจากนั้นได้ท าการศกึษาอีก

หลายเรื่องเพื่อยืนยันว่า “สมรรถนะ” เป็นตัวท านายความส าเร็จในการท างานของบุคลากร

ในต าแหน่งหนึ่ง ๆ ได้ดทีี่สุดและมีความเบี่ยงเบนหรืออคตินอ้ยที่สุดเมื่อเทียบกับวิธกีาร

คัดเลือกแบบเก่า ๆ ซึ่งใช้วธิีการพิจารณาจากผลการศึกษาจากสถาบันการศกึษา  

(School Credentials) หรอืการทดสอบความถนัด (Aptitude Test) และทดสอบความรู้ 

ทางวิชาการ (Knowledge Academic Test) (McClelland, D. C., 1975, p. 57) 
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 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ มักมีการอธิบายด้วย โมเดลภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg 

Model) ซึ่งอธิบายว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคล เปรียบเทียบไดก้ับภูเขาน้ าแข็ง  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 เปรียบเทียบสมรรถนะกับโมเดลภูเขาน้ าแข็ง  

                                        (ขจรศักดิ์ ศิริมัย, 2559, หนา้ 3) 

 

 จะเห็นว่า สว่นที่เห็นและพัฒนาได้ง่าย คือ ส่วนที่อยู่เหนอืน้ า นั่นคือ องค์ความรู้

และทักษะต่าง ๆ ที่บุคคลมีอยู่และส่วนใหญ่ที่มองเห็นได้ยากอยู่ใต้ผวิน้ า ได้แก่ แรงจูงใจ 

อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายใน และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม สว่นที่อยู่ใต้น้ ามีผลต่อ

พฤติกรรมในการท างานของบุคคลอย่างมากและเป็นส่วนที่พัฒนาได้ยาก   

 ส่วนที่อยู่เหนอืน้ าสามารถสังเกตได้ 1) ทักษะ (Skill) หมายถึง สิ่งที่บุคคลรู้และ

สามารถท าได้เป็นอย่างดี เช่น ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง ทักษะการท างาน เป็นต้น  

2) ความรู ้(Knowledge) หมายถึง สิ่งที่บุคคลรู้และเข้าใจในหลักการ แนวคิดเฉพาะด้าน 

เชน่ มีความรูด้้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย เป็นต้น  

 

บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม 

(Social Role) 

ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image) 

อุปนิสยั (Traits) 

 

แรงผลักดันเบือ้งลึก (Motives) 

บทบาทที่บคุคล

แสดงออกต่อผู้อื่น 
ความรู้สึกนกึคิดเกี่ยวกับ

เอกลักษณแ์ละคุณค่าของคน 

ความเคยชนิ พฤติกรรม

ซ้ า ๆ  ในรูปแบบใด

รูปแบบหนึง่ 

จินตนาการ แนวโนม้ วิธคีิด   

วิธีปฏิบัติตนอันเปน็ไปโดย

ธรรมชาติของบุคคล 

 

ข้อมูลความรู้ที่บุคคลม ี

ในสาขาต่าง ๆ 

 

ความเชี่ยวชาญ ช านาญพิเศษใน

ด้านต่าง ๆ 

 

องค์ความรู้ 

และ 

ทักษะต่างๆ 
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 ส่วนที่อยู่ใต้น้ า สังเกตเห็นได้ยาก 1) บทบาททางสังคม (Social Role) หมายถึง 

สิ่งที่บุคคลต้องการสื่อให้บุคคลอื่นในสังคมเห็นว่าเขามีบทบาทอย่างไรต่อสังคม เช่น  

ชอบช่วยเหลือผูอ้ื่น 2) ภาพพจน์ที่รับรู้ตัวเอง (Self Image) หมายถึง ภาพพจนท์ี่บุคคลมอง

ตัวเองว่าเป็นอย่างไร เช่น เป็นผู้น าผู้เช่ียวชาญ หรอืเป็นศลิปิน เป็นต้น 3) อุปนิสัย (Trait) 

หมายถึง ลักษณะนิสัยใจคอของคนที่เป็นพฤติกรรมถาวร เช่น เป็นคนใจดี ใจร้อน เป็นคน

อ่อนนอ้มถ่อมตน โอบอ้อมอารี เป็นต้น 4) แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง พลังขับเคลื่อนที่

เกิดภายในจติใจของบุคคลที่สง่ผลกระทบต่อการกระท า เชน่ เป็นคนที่มีความตอ้งการ

ผลส าเร็จ การกระท าที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จตลอดเวลา 

 ส าหรับในประเทศไทย องค์กรธุรกิจหลายแหง่ได้ตื่นตัวและน าระบบสมรรถนะ 

มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเมื่อไม่นาน อาทิเช่น บริษัทปูนซีเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท เอ ไอ เอส จ ากัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ส 

(ประเทศไทย) จ ากัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

เป็นต้น ในปัจจุบันบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ก าลังให้ความสนใจหรอือยู่ในช่วงสร้างและ

พัฒนาระบบสมรรถนะของตนเองอย่างจริงจัง ส าหรับภาคราชการและรัฐวิสาหกิจได้เห็น

ความส าคัญและให้ความสนใจในการน าระบบสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เชน่เดียวกัน เช่น ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยได้วา่จา้งบริษัท  

HAY Group มาเป็นที่ปรึกษาในการสร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สนับสนุนให้ข้าราชการพลเรอืนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหนา้ที่และส่งเสริมให้ปฏิบัติ

ภารกิจในหนา้ที่ได้ดียิ่งขึน้ โดยก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนทุกคนต้องมีสมรรถนะหลัก

ร่วมกัน 5 สมรรถนะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

หล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน และเริ่มทดลองใชก้ับข้าราชการ 

ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา (ขจรศักดิ์ ศิริมัย, 2559, หนา้ 5) 

 1.1 ความหมายของสมรรถนะ 

 นักการศกึษาและนักวิชาการได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ ดังนี้ 

  เรชา ชูสุวรรณ (2550, หนา้ 28) ได้ให้ความหมายว่าสมรรถนะ หมายถึง

ความสามารถ ซึ่งค าว่าสามารถ มีความหมายว่า มคีุณสมบัติเหมาะแก่การจัดท าสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งได้ อนันต์ พันนึก (2554, หนา้ 25) กล่าวว่า สมรรถนะ คอื สิ่งที่เป็นมโนทัศนเ์กี่ยวกับ

ตนเอง บุคลิกลักษณะ แรงจูงใจ จินตนาการส่วนบุคคล และบทบาททางสังคม เป็นสิ่งที่ 
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พัฒนาได้ยาก เพราะเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในตัวของบุคคล จริพรรณ หิรัญวรเสฏฐ์ (2555, 

หนา้ 19) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ

ของบุคคล (Attributes) ที่แสดงออกทั้งวิธีคิดและพฤติกรรมในการท างานที่ส่งผลต่อ 

การปฏิบัติงานของแตล่ะคนในหน้าที่ ที่สง่ผลตอ่การปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลในหน้าที่

รับผิดชอบให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสังเกต วัด ประเมิน และ

พัฒนาได้ ส่งผลใหเ้กิดความส าเร็จตามมาตรฐานหรอืสูงกว่ามาตรฐานที่องค์กรก าหนดไว้

แสงเดอืน จงบ ารุง (2556, หนา้ 7) กล่าวว่า สมรรถนะ คอื คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของ

บุคคลที่เป็นผลมาจากองค์ความรู ้ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะส่วนบุคคลที่

ส่งผลตอ่การปฏิบัติงาน ธนานันต ์ดียิ่ง (2556, หนา้ 51) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง 

ความรู ้(Knowledge) และ ทักษะ (Skill) ส่วนที่มองไม่เห็นเป็นส่วนที่ซ่อนอยู่ในตัวของ 

แตล่ะคน หมายถึง มโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง (Self-concept) บุคลิกลักษณะ (Traits) 

แรงจูงใจ (Motive) จนิตนาการส่วนบุคคล (Self–image) และบทบาททางสังคม  

(Social role) เป็นต้น  

  สุรัติยาพร ทองอ่ า (2556, หนา้ 52) ได้ให้ความหมายของ สมรรถนะ  

ไว้วา่ เป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกโดยเกี่ยวข้องกับด้านความรู้ ด้านทักษะ และ 

ด้านเจตคติในการท างานให้ประสบความส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรใหม้ี

ผลงานได้ตามเกณฑห์รอืโดดเด่นกว่ามาตรฐานที่ก าหนดและเป็นการจ าแนกความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลที่มผีลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงออกจากบุคคลอื่นอย่าง

สมเหตุสมผลที่ตอ้งน ามาใช้และปฏิบัติตามหน้าที่ ๆ ได้รับมอบหมาย ลือชัย ชูนาคา (2558, 

หนา้ 9) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู ้ความสามารถ ทักษะและพฤติกรรมที่

แสดงออกของผูบ้ริหารสถานศกึษา วีระวัฒน์ พัชนี (2558, หนา้ 5) สรุปไว้วา่ สมรรถนะ 

หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะของคนซึ่งบุคคลนั้นจะแสดง

ออกเป็นวิธีคิดและพฤติกรรมในการท างานที่ส่งผลตอ่การปฏิบัติงานของแตล่ะคน และมี

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่งผลใหเ้กิดความส าเร็จตามมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานที่

องค์กรได้ก าหนดไว้ อรุณรุง่ โยธสิงห ์(2558, หนา้ 56) ได้ให้ความหมายของ สมรรถนะ  

ไว้วา่ หมายถึง คุณลักษณะเชงิพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะความสามารถ และ

คุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ที่ท าให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงานหรอืสร้างผลงาน

ได้ส าเร็จอย่างมปีระสิทธิภาพ และท าให้บุคคลนั้นมคีุณลักษณะที่แตกต่างหรอืโดดเด่นกว่า

คนอื่น ๆ  
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  เบญจพร วาทีกานท์ (2559, หนา้ 6) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง 

คุณลักษณะเชงิพฤติกรรมที่แสดงถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ

ของบุคคล (Attributes) ของผูบ้ริหารโรงเรียนในการด าเนินกิจกรรมเพื่อใหป้ฏิบัติงานบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว บวร เทศารินทร์ (2560, หนา้ 2-3) 

กล่าวว่า สมรรถนะ หรือ Competency เป็นกลุ่มของทักษะ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้ง 

พฤติกรรม คุณลักษณะ และทัศนคตทิี่บุคลากรจ าเป็นต้องมเีพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล และเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ขององค์กร ซึ่งหากวิเคราะหแ์ล้วสมรรถนะประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 3 ประเภท  

1) ความรู ้(Knowledge) คือ สิ่งที่องค์กรต้องการให้ “รู้” 2) ทักษะ (Skill) คอื สิ่งที่องค์กร

ต้องการให้ “ท า” เชน่ ทักษะด้าน ICT ทักษะด้านเทคโนโลยี การบริหารสมัยใหม ่เป็นสิ่งที่

ต้องผ่านการเรียนรู้ และฝกึฝนเป็นประจ าจนเกิดความช านาญในการใช้งาน 3) พฤตินสิัยที่

พึงปรารถนา (Attributes) คือ สิ่งที่องค์กรต้องการให้ "ท า" เชน่ ความใฝรู่้ ความซื่อสัตย์ 

ความรักในองค์กร และความมุง่มั่นในความส าเร็จ สิ่งเหล่านีจ้ะอยู่ลึกลงไปในจิตใจตอ้ง

ปลูกฝัง สร้างยากกว่าความรู้และทักษะ แตห่ากมีอยู่แล้วจะเป็นพลังผลักดันให้คนมี

พฤติกรรมที่องคก์รต้องการ  

  McClelland, D. C. (1975, p. 12) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง 

บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในแต่ละบุคคลซึ่งสามารถผลักดันให้บุคคลนั้นสร้างผล 

การปฏิบัติงานที่ดหีรอืตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่ตนรับผดิชอบ มอีงค์ประกอบที่ส าคัญ  

5 ประการ ประกอบด้วย 1) ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู ้ 

เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคัญ เชน่ ความรูด้้านเครื่องยนต์ เป็นต้น 2) ทักษะ (Skill) คือ  

สิ่งที่ตอ้งการใหท้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ทักษะทาง 

การถ่ายทอดความรู ้เป็นต้น ทักษะที่เกิดได้นัน้มาจากพืน้ฐานทางความรู้ และสามารถ

ปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept) คือ  

เจตคติ ค่านิยม และความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรอืสิ่งที่บุคคลเชื่อวา่ตนเองเป็น 

เชน่ความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น 4) บุคลิกลักษณะของประจ าตัวของบุคคล (Traits)  

เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คนที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ หรอืมีลักษณะเป็นผู้น า 

เป็นต้น 5) แรงจูงใจ/ เจตคติ (Motive/ Attitude) เป็นแรงจูงใจหรอืแรงขับภายใน ซึ่งท าให้

บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมายหรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นต้น David, William. 

(2004, p. 17) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่ทุกคนมีและใช้ได้อย่างเหมาะสม
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เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ ได้แก่ ความรู ้

ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคม ลักษณะนิสัยส่วนบุคคล ตลอดจนรูปแบบความคิด

และวิธีการคิด ความรู้สกึและการกระท า 

 สรุปได้วา่ สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นผลมา

จากองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะส่วนบุคคลที่สง่ผลต่อ 

การปฏิบัติงานของแตล่ะคนในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และท าให้บุคคลนั้นมีผลงานที่แตกต่างหรือโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ สามารถ

สังเกต วัด ประเมิน และพัฒนาได้ ส่งผลใหเ้กิดความส าเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกว่า

มาตรฐานที่องค์กรก าหนดไว้ ประกอบด้วย องคป์ระกอบหลัก 3 ประเภท คือ 1) ความรู ้

(Knowledge) คือ สิ่งที่องค์กรตอ้งการให้ “รู้” 2) ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่องค์กรต้องการให้ 

“ท า” เชน่ ทักษะด้าน ICT ทักษะด้านเทคโนโลยี การบริหารสมัยใหม่ เป็นสิ่งที่ตอ้งผ่าน 

การเรียนรู ้และฝกึฝนเป็นประจ าจนเกิดความช านาญในการใชง้าน 3) พฤติกรรม 

(Attributes) คือ สิ่งที่องค์กรต้องการให้ "ท า" เชน่ ความใฝ่รู ้ความซื่อสัตย์ ความรักใน

องค์กร และความมุง่มั่นในความส าเร็จ สิ่งเหล่านีจ้ะอยู่ลกึลงไปในจิตใจตอ้งปลูกฝัง  

สร้างยากกว่าความรูแ้ละทักษะ แต่หากมีอยู่แลว้จะเป็นพลังผลักดันให้คนมพีฤติกรรมที่

องค์กรตอ้งการ 

 1.2 ความส าคัญของสมรรถนะ 

 นักการศกึษาและนักวิชาการได้ให้ความส าคัญของสมรรถนะไว้ ดังนี้  

  ชูชัย สมิทธิไกร (2550, หน้า 65) ได้กล่าวว่า สมรรถนะมีความส าคัญทั้งต่อ

บุคคลและองคก์าร ดังนี้ 1) สมรรถนะช่วยใหอ้งค์การสามารถคัดสรรบุคคลที่มคีุณสมบัติที่

ดีทางด้านความรู้ ทักษะและความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเพื่อ

ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามความตอ้งการขององค์การอย่างแท้จรงิ 2) สมรรถนะช่วยให้

ผูป้ฏิบัติงานทราบถึงระดับความรู ้ทักษะ และความสามารถของตนเองว่าอยู่ในระดับใด

และจ าเป็นจะต้องพัฒนาในเรื่องใด ซึ่งจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรูด้้วยตนเองมากขึ้น  

3) สมรรถนะสามารถน าไปใช้ในการฝกึอบรมและพัฒนาบุคคลในองค์การ 4) สมรรถนะ

ช่วยสนับสนุนให้ตัวชีว้ัดหลักของผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs)  

บรรลุเป้าหมายเพราะสมรรถนะจะเป็นตัวบ่งบอกได้วา่ ถ้าตอ้งการให้บรรลุเป้าหมาย KPIs 

แล้วจะใช้สมรรถนะใดบ้าง 5) สมรรถนะช่วยใหห้ล่อหลอมสมรรถนะขององค์การ 

ประสบส าเร็จเร็วยิ่งขึ้น เพราะถ้าบุคลากรในองค์การทุกคนปรับสมรรถนะของตนเองให้เข้า 
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กับมาตรฐานที่องค์การก าหนดตลอดเวลาแล้ว ในระยะยาวก็จะสามารถส่งผลใหเ้กิดเป็น

สมรรถนะเฉพาะโครงการนั้น ๆ ธนานันต ์ดียิ่ง (2556, หนา้ 51) ได้กล่าวว่า สมรรถนะมี

ความส าคัญทั้งตอ่บุคคลและองค์การ เพราะสมรรถนะจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสามารถน าแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะไปใช้ในการสรรหา

และคัดเลือกบุคลากรการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง และการใหผ้ลตอบแทน  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557, ออนไลน์) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของ

สมรรถนะไว้ 4 ประการ ดังนี ้1) เป็นเครื่องมอืชนิดหนึ่งที่น ามาเป็นพืน้ฐานจัดระบบและ

แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย

ในการด าเนินงานขององค์กร และน ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพ  

2) บอกระดับผลงานที่องค์กรคาดหวัง 3) เป็นเครื่องมอืในการพัฒนาความสามารถของ

บุคลากรในองค์กรอย่างมรีะบบ ตอ่เนื่อง ในทิศทางเดียวกัน 4) เป็นมาตรฐานแสดง

พฤติกรรมที่ดีในการท างานของบุคลากรซึ่งสามารถน าไปใช้วัดและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และบุคลากรรูเ้ข้าใจวิธีการปฏิบัติงานให้

บรรลุเป้าหมาย บวร เทศารินทร์ (2560, หน้า 335) กล่าวว่า สมรรถนะมีความส าคัญต่อ

ผูป้ฏิบัติงานต่อองค์กร หน่วยงาน และต่อการบริหารงาน โดยรวม ดังนี ้1) ช่วยใหก้ารคัด

สรรบุคคลที่มลีักษณะดีทั้งความรู ้ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมที่

เหมาะสมกับงาน เพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง  

2) ช่วยใหผู้ป้ฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองว่าอยู่ในระดับใด และจะต้อง

พัฒนาในเรื่องใดช่วยใหเ้กิดความเรยีนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 3) ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

และฝกึอบรมแก่พนักงานในองค์กร 4) ช่วยสนับสนุนตัวชีว้ัดหลักของผลงาน (KPIS)  

บรรลุเป้าหมาย Competency เพราะจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า ถ้าต้องการให้บรรลุเป้าหมาย

ตาม KPIS แล้วจะต้องมี Competency ตัวไหนบ้าง 5) ป้องกันไม่ใหผ้ลงานเกิดจากโชคชะตา

เป็นอย่างเดียว เชน่ ยอดขายพนักงานขายเพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าที่ก าหนดทั้ง ๆ ที่พนักงานขาย

คนนั้นไม่ตอ้งตั้งใจท างานหนัก แตเ่นื่องจากความตอ้งการของตลาดสูง 

 สรุปว่า สมรรถนะมคีวามส าคัญ ดังนี้ 

  1) สมรรถนะช่วยใหอ้งค์กรสามารถคัดสรรบุคคลที่มคีุณสมบัติที่ดทีางด้าน

ความรู ้ทักษะและความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเพื่อปฏิบัติงานได้

ส าเร็จตามความตอ้งการขององค์กรอย่างแท้จริง  
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  2) สมรรถนะช่วยให้ผูป้ฏิบัติงานทราบถึงระดับความรู ้ทักษะ และ

ความสามารถของตนเองว่าอยู่ในระดับใด และจ าเป็นจะต้องพัฒนาในเรื่องใด ช่วยให้เกิด

การเรียนรูด้้วยตนเองมากขึ้น บอกระดับผลงานที่องค์กรคาดหวัง สามารถพัฒนา

ความสามารถของบุคลากรในองค์กรอย่างมีระบบ ตอ่เนื่อง ในทิศทางเดียวกัน 

  3) สมรรถนะสามารถน าไปใช้ในการฝกึอบรมและพัฒนาบุคคลในองค์การ    

  4) สมรรถนะช่วยสนับสนุนใหต้ัวชี้วัดหลักของผลงาน (Key Performance 

Indicator : KPIS) บรรลุเป้าหมายเพราะสมรรถนะจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า ถ้าต้องการให้

บรรลุเป้าหมาย KPIS แล้วจะใช้สมรรถนะใดบ้าง 

  5) สมรรถนะป้องกันไม่ใหเ้กิดผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว 

สมรรถนะช่วยใหห้ล่อหลอมสมรรถนะขององค์การประสบส าเร็จเร็วยิ่งขึน้ เพราะถ้า

บุคลากรในองค์การทุกคนปรับสมรรถนะของตนเองให้เข้ากับมาตรฐานที่องค์การก าหนด

ตลอดเวลาแล้ว ในระยะยาวก็จะสามารถส่งผลใหเ้กิดเป็นสมรรถนะเฉพาะโครงการนัน้ ๆ 

 1.4 วิธีประเมินสมรรถนะ  

 นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงวิธีประเมินสมรรถนะไว้ ดังนี้ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ม.ป.ป., ออนไลน์), และ  

บวร เทศารนิทร์ (2560, หน้า 339-341) กล่าวสอดคล้องกัน สรุปว่า การประเมิน

สมรรถนะ มวีัตถุประสงค์เพื่อน ามาใช้วัดระดับความสามารถที่มอียู่จรงิของบุคลากร 

เปรียบเทียบกับระดับของสมรรถนะที่องค์การคาดหวังในแต่ละต าแหน่งงาน ทั้งนี้  

การประเมนิของแต่ละองค์กรนัน้ อาจแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ในการน าระบบ

สมรรถนะมาใช้ และความพร้อมของบุคลากร ตลอดจนทรัพยากรและเวลาวิธีการประเมิน 

ระบบสมรรถนะ อาจแบ่งได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 

   1. การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา (Boss Assessment) เป็นเทคนิคการ

ประเมินสมรรถนะที่ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผูใ้ต้บังคับบัญชาฝ่ายเดียวเพราะเชื่อว่า

ผูบ้ังคับบัญชาจะรู้จักผูใ้ต้บังคับบัญชามากที่สุด และต้องรับผดิชอบการท างานของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา ข้อจ ากัดคือ ผูบ้ังคับบัญชาอาจไม่เห็นพฤติกรรมของผูใ้ต้บังคับบัญชา

ตลอดเวลา เป็นการประเมินจากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดแต่เพียงฝา่ยเดียว อาจไม่

สามารถใหค้ าแนะน าที่เป็นประโยชน์ตอ่การท างาน และอาจมคีวามเอนเอียงหรอือคติกับ

ลูกน้องบางคนได้ 
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   2. การประเมนิตนเองและผู้บังคับบัญชา (Self & Boss Assessment)  

เป็นเทคนิคการประเมนิสมรรถนะที่ได้รับความนยิมมากที่สุด เพราะเปิดโอกาสใหท้ั้ง

ผูใ้ต้บังคับบัญชาและผูบ้ังคับบัญชาร่วมกันประเมิน มีการพูดคุย ปรึกษาหารอื และตกลง

ร่วมกัน วธิีนีท้ าได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย แตข่้อจ ากัด คือ บางครั้งผลการประเมินที่

พนักงานประเมินกับผูบ้ังคับบัญชา อาจมีผลประเมินไม่ตรงกัน ท าให้ตกลงกันไม่ได้ สง่ผล

ให้เกิดความขัดแย้ง วธิีแก้ไข คือ พนักงานและผูบ้ังคับบัญชาต้องบันทึกพฤติกรรมระหว่าง

ช่วงเวลาการประเมินไว้ให้ชัดเจน และน ามาใช้ประกอบในช่วงการสรุประดับสมรรถนะ

ร่วมกัน การประเมินตนเองและผูบ้ังคับบัญชา มีขัน้ตอน ดังนี้ 

    2.1 ตัวบุคลากรประเมินสมรรถนะของตนเอง 

    2.2 ผูบ้ังคับบัญชาประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่เป็น

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

    2.3 ปรึกษาหารอืและสรุป โดยความเห็นร่วมของผูบ้ังคับบัญชาและ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

    2.4 คณะกรรมการบุคคลของแตล่ะหนว่ยงาน/ องค์กร ให้ความ

เห็นชอบผลการประเมิน 

    2.5 ผูบ้ังคับบัญชา และฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละหนว่ยงาน/

องค์กรให้การดูแลพัฒนาบุคลากรใหม้ีสมรรถนะตามความคาดหวังขององค์กร 

   ข้อจ ากัดของวิธีนี้ ก็คือ การประเมินตนเอง ผูป้ระเมินมักจะประเมนิ

ตนเองสูงกว่าความเป็นจริง หรอืสูงกว่าที่ผูบ้ังคับบัญชาประเมินให้ และผูบ้ังคับบัญชา 

ก็มักจะประเมินสมรรถนะของลูกน้องต่ ากว่าความเป็นจรงิ และมักมีความขัดแย้งเกิดขึ้น

เมื่อมาปรึกษาหารอืสรุปร่วมกับผูบ้ังคับบัญชา แนวทางแก้ไข คอื ผูบ้ังคับบัญชาจะต้อง

บันทึกพฤติกรรมตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกับสมรรถนะของผูใ้ต้บังคับบัญชาในช่วงประเมินไว้เป็น

หลักฐาน ขณะเดียวกัน ผูใ้ต้บังคับบัญชาก็จะต้องบันทึกพฤติกรรมตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกับ

สมรรถนะของตนไว้เป็นหลักฐานเชน่เดียวกัน และน ามาใช้ยนืยันในช่วงปรึกษาหารือและ 

สรุปสมรรถนะร่วมกัน นอกจากนี้ ผูบ้ังคับบัญชาควรมีทักษะในการให้ค าปรึกษาที่ดีแก่

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

   3. การประเมินโดยใช้แบบทดสอบ (Test : Knowledge & Skill) เป็น

เทคนิคการประเมนิสมรรถนะโดยใช้แบบทดสอบวัดความรูห้รอืทักษะตามสมรรถนะที่

ก าหนด เช่น แบบปรนัยเลือกตอบ แบบอัตนัยโดยใหผู้เ้ข้าทดสอบเขียนอธิบายค าตอบ 
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แบบทดสอบประเภทนี ้ออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถของบุคคล (Can do) ภายใต้

เงื่อนไขของการทดสอบ ตัวอย่างของแบบทดสอบประเภทนี้ ได้แก่ แบบทดสอบ

ความสามารถทางสมองโดยทั่วไป (General Mental Ability) แบบทดสอบที่วัด

ความสามารถเฉพาะ เช่น Spatial Ability หรอืความเข้าใจ ด้านเครื่องยนต์กลไก และ

แบบทดสอบที่วัดทักษะ หรอืความสามารถทางด้านร่างกาย เป็นต้น 

   4. การประเมินพฤติกรรมจากเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่ส าคัญ ๆ 

(Critical Incident) เป็นเทคนิคการประเมนิสมรรถนะที่มุ่งเน้นให้ผู้ประเมินพฤติกรรมบันทึก

พฤติกรรมหลัก ๆ จากเหตุการณห์รอืสถานการณ์ที่ผู้ถูกประเมินแสดงพฤติกรรมและน ามา

เปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ว่าสูงหรือต่ ากว่า 

   5. การเขียนเรียงความ (Written Essay) เป็นวิธีการประเมินที่ง่ายที่สุด 

โดยใหผู้ถู้กประเมิน เขียนบรรยายผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผา่นมาว่า ตนใช้ความรู ้

ทักษะและพฤติกรรมอะไรบ้าง หลังจากนั้นผูป้ระเมินจะวิเคราะหพ์ฤติกรรมจากเรียงความ

ว่าผูถู้กประเมินมสีมรรถนะแตล่ะตัวอยู่ ระดับใด 

   6. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเทคนิคทีผู่บ้ังคับบัญชา

หรอืผูป้ระเมินท าการสัมภาษณ์ผู้ใต้บังคับบัญชาตามสมรรถนะที่ก าหนด และประเมินว่า

เขามสีมรรถนะอยู่ระดับใด การใชเ้ทคนิคนีม้ีขอ้จ ากัด คือ ตอ้งใชเ้วลามากในกรณีที่มี

ผูใ้ต้บังคับบัญชามากต้องเสียเวลามาก วิธีการนี้เหมาะส าหรับใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อเลื่อน

ต าแหน่งงาน หรอืสัมภาษณ์คนเข้าท างาน เป็นต้น 

   7. การประเมนิโดยใช้แบบสอบถาม (Rating Scale) เป็นเทคนิคการ

ประเมินสมรรถนะที่สร้างแบบประเมินโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งแบบประเมิน

พฤติกรรมนี้สร้างได้หลายแบบ แบบที่นยิมกันแพรห่ลาย ได้แก่ แบบประเมินที่ใชค้วามถี่ 

หรอืปริมาณก าหนดระดับ (Likert Scale) 

   8. การประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behaviorally Anchored 

Rating: BARS) เป็นเทคนิคการประเมินสมรรถนะที่มุง่ประเมินพฤติกรรมหลักที่คาดหวัง 

(Key Result Areas) ในสมรรถนะตัวนั้น ๆ โดยแบ่งช่วงการให้คะแนนของแต่ละพฤติกรรมที่

แสดงออกระหว่าง 1-9 ช่วงตามแนวดิ่งลงมา ส าหรับผู้ประเมินอาจเป็นได้ทั้งผูบ้ังคับบัญชา 

เพื่อนรว่มงาน ผูใ้ต้บังคับบัญชา หรอืร่วมกันทั้ง 3 ฝา่ยเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคลากร 
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   9. ประเมินแบบสามร้อยหกสิบองศา (360 Evaluation) การประเมนิ

สมรรถนะแบบ 360 นี ้เป็นการประเมนิโดยใช้เครื่องมอืที่เป็นแบบสอบถาม (Rating Scale) 

หรอืแบบประเมิน จากพฤติกรรม การปฏิบัติงาน (Behaviorally Anchored Rating : BARS) 

โดยใหผู้ท้ี่เกี่ยวข้องกับผูถู้กประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะ เช่น ผู้บังคับบัญชา  

เพื่อนรว่มงาน ลูกน้อง ลูกค้า เป็นต้น และเมื่อทุกคนประเมินเสร็จแล้ว ก็หาข้อสรุปว่า  

ผูถู้กประเมินมสีมรรถนะอยู่ในระดับใด ขอ้ดีของการประเมินแบบนีก้็ คือ การประเมิน 

โดยบุคคลหลายคนหลายระดับท าให้มหีลายมุมมอง ลดอคติจากการประเมินโดยบุคคล 

คนเดียว ขอ้จ ากัด คอื มีภาระเอกสารจ านวนมาก บางครั้งผูป้ระเมินมคีวามเกรงใจท าให้

ประเมินสูงกว่าความเป็นจริง หรอืเกิดพฤติกรรมฮั้วซึ่งกันและกัน เป็นต้น 

   10. การประเมนิแบบศูนย์ทดสอบ (Assessment Center) เป็นเทคนิค 

การประเมนิที่ใช้เทคนิคหลาย ๆ วิธีร่วมกันและใช้บุคคลหลายคนรว่มกันประเมิน เช่น 

แบบสอบถาม การสังเกต พฤติกรรม การสัมภาษณ์ การทดสอบ การใช้แบบวัดทาง

จติวิทยา กรณีศกึษา เป็นต้น ขอ้ดีของการประเมินแบบนีค้ือผลการประเมินมีความเที่ยง 

และความเชื่อถือได้สูง เพราะใช้เทคนิคหลายวิธี ร่วมกัน ใชค้นหลายคนช่วยกันประเมิน 

ส่วนขอ้จ ากัด ก็คือ ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก เป็นต้น 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557, ออนไลน์) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบ 

ในการประเมินสมรรถนะไว้ ดังนี้ 

   1. การประเมินโดยผูบ้ังคับบัญชา (Boss Assessment) คือ ผูบ้ังคับบัญชา

เป็นผู้ประเมนิผูใ้ต้บังคับบัญชาฝ่ายเดียว 

   2. การประเมนิจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behaviorally Anchored 

Rating : BARS) คือ ผูบ้ังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผูใ้ต้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน หรอื

ร่วมกันทั้ง 3 ฝา่ย 

   3. การประเมินแบบศูนย์ทดสอบ (Assessment Center) คือ การประเมิน

ที่ใชเ้ทคนิคหลาย ๆ วิธีร่วมกัน และใช้บุคคลหลายคนร่วมกันประเมิน เช่น แบบสอบถาม  

การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ การทดสอบ เป็นต้น 

   4. การประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชา (Self & Boss Assessment) คือ 

เปิดโอกาสให้ทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและผูบ้ังคับบัญชาร่วมกันประเมิน มีการพูดคุย 

ปรึกษาหารอืและตกลงรว่มกันมีขั้นตอน ดังนี้ 
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    4.1 ตัวบุคลากรประเมินสมรรถนะของตนเอง 

    4.2 ผู้บังคับบัญชาประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่เป็น

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

    4.3 ปรึกษาหารอืและสรุป โดยความเห็นร่วมของผูบ้ังคับบัญชาและ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

    4.4 คณะกรรมการบุคคลของแต่ละหนว่ยงาน/ องค์กร ให้ความ

เห็นชอบผลการประเมิน 

    4.5 ผูบ้ังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละหนว่ยงาน/

องค์กรให้การดูแลพัฒนาบุคลากรใหม้ีสมรรถนะตามความคาดหวังขององค์กร 

   5. การประเมินพฤติกรรมจากเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่ส าคัญ ๆ คือ 

มุ่งเน้นให้ผู้ประเมินพฤติกรรมบันทึกพฤติกรรมหลัก ๆ จากเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่ 

ผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรม และน ามาเปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ว่า  

สูงหรอืต่ ากว่า เช่น จดบันทึก Checklist เป็นต้น 

   6. ประเมินแบบสามร้อยหกสิบองศา (360 Evaluation) คือ  

เป็นการประเมนิโดยใช้เครื่องมอืที่เป็นแบบสอบถาม (Rating Scale) หรอืแบบประเมิน  

จากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behaviorally Anchored Rating : BARS) โดยใหผู้ท้ี่เกี่ยวข้อง

กับผูถู้กประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะ เช่น ผูบ้ังคับบัญชา เพื่อนรว่มงาน ลูกน้อง ลูกค้า 

เป็นต้น 

  สรุปว่า การประเมินสมรรถนะ สามารถแบ่งเป็น 10 แบบ ดังนี้  

1) การประเมนิโดยผูบ้ังคับบัญชา (Boss Assessment) 2) การประเมินตนเองและ

ผูบ้ังคับบัญชา (Self & Boss Assessment) 3) การประเมินโดยใช้แบบทดสอบ  

(Test : Knowledge & Skill) 4) การประเมินพฤติกรรมจากเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่

ส าคัญ ๆ (Critical Incident) 5) การเขียนเรียงความ (Written Essay) 6) ประเมิน 

โดยการสัมภาษณ์ (Interview) 7) การประเมนิโดยใช้แบบสอบถาม (Rating Scale)  

8) การประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behaviorally Anchored Rating : BARS)  

9) ประเมินแบบสามรอ้ยหกสิบองศา (360 Evaluation) 10) การประเมนิแบบศูนย์ทดสอบ  

(Assessment Center) 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานวชิาการ 

 2.1 ความหมายของการบรหิารงานวิชาการ 

 นักการศกึษาและนักวิชาการได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ 

ดังนี้ 

  เตือนใจ ดลประสิทธิ์ (2551, หนา้ 34-35) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ 

หมายถึง การปฏิบัติงานในหนา้ที่ผู้บริหารสถานศกึษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผล

การเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการศกึษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนเิทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษา การส่งความรูด้้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความรว่มมอื

พัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาอื่นและการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องคก์ร หนว่ยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา เพียรพันธุ์ กิจพาณิชย์เจริญ 

(2552, หนา้ 110) ได้ให้ความหมาย การบริหารงานวิชาการ ไว้วา่ งานวิชาการ  

เป็นกระบวนการการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน 

การก าหนดนโยบาย การวางแผนและจุดมุง่หมายของการศกึษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กับผูเ้รียน รัตญิา ชูตระกูล (2552, หน้า 51) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุง่หมายตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรอย่างมี

ประสิทธิภาพ หรอือาจหมายถึง การบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอันเป็น

เป้าหมายสูงสุดของภารกิจของโรงเรียน  

  ศริิรัตน์ วงษ์ศรแีก้ว (2554, หนา้ 27-28) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ 

หมายถึง ภารกิจหลักของโรงเรียนที่ต้องจัดท าหลักสูตรสถานศกึษาให้สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จรงิ โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง 

และชุมชน มสี่วนร่วมโดยมีขอบข่ายและภารกิจบริหารงานวิชาการ มี 5 องค์ประกอบ คือ 

1) การวางแผนการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ผูบ้ริหารมคีวามรับผดิชอบในการวางแผน

งานวิชาการทุกระดับ ผูบ้ริหารมสี่วนรว่มในการวางแผนงานวิชาการ ผูบ้ริหารมทีักษะใน

การวางแผนงานวิชาการผูบ้ริหารรู้จักการวางแผนงานวิชาการ ผู้บริหารมีความสามารถใน

การวางแผนวิชาการอย่างเป็นระบบ 2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา หมายถึง ผู้บริหาร

สถานศกึษาท าความเข้าใจสาระหลักสูตรแกนกลางผูบ้ริหารมีสว่นร่วมในการก าหนด
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เป้าหมายการจัดการศกึษาหลักสูตรแต่ละระดับ ผู้บริหารมสี่วนรว่มในการก าหนด

โครงสรา้งเวลาเรียน ผูบ้ริหารมสี่วนรว่มในการก าหนดโครงสรา้งหลักสูตร ผู้บริหารมีสว่น

ร่วมในการวัดและประเมินผล การออกแบบเอกสาร หลักฐานการศึกษา 3) การพัฒนา

กระบวนการจัดเรียนรู ้หมายถึง ผู้บริหารจัดให้ครูศกึษานักเรียนเป็นรายบุคคล ผูบ้ริหาร

จัดให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครู

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองโดยอบรมตาม

กลุ่มสาระ ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการนเิทศการสอนของครู 4) การประกันคุณภาพ

การศกึษา หมายถึง ผู้บริหารศึกษาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกผูบ้ริหาร

จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ผู้บริหารแตง่ตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพ ผูบ้ริหารจัดใหม้ีการอบรมเพื่อใหค้รูท าความเข้าใจกับ

การประกันคุณภาพการศกึษา ผู้บริหารตดิตามและประเมินโครงการประกันคุณภาพ

การศกึษาเพื่อรองรับการประเมิน 5) การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน หมายถึง 

ผูบ้ริหารศกึษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกช้ันผู้บริหารมีการวางแผนการจัดกิจกรรม 

ผูบ้ริหารสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการจัดการศกึษา ผูบ้ริหารมี

ส่วนรว่มในการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน  

  ชรอยวรรณ ประเสรฐิผล (2556, หนา้ 33) กล่าวว่า งานบริหารวิชาการ 

หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกประเภทเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนของครู 

และนักเรียนอย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด ธนานันต์ ดียิ่ง (2556, หน้า 3-5) กล่าวว่า 

การบริหารงานวิชาการ มคีวามหมาย ดังนี้ 1) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การใช้

ศาสตร์และศลิป์ที่จะน าทรัพยากรในการบริหารมาประกอบการตามกระบวนการบริหาร 

ในการจดักิจกรรม การพัฒนา หรอืปรับปรุงการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพ  

เกิดประโยชน์สูงสุดกับผูเ้รียนการบริหารงานวิชาการหมายถึง การด าเนินกิจกรรมพัฒนา

หรอืปรับปรุง 2) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การที่ผู้บริหารใช้อ านาจที่มอียู่ 

ด าเนนิงานกิจกรรมพัฒนา หรอืปรับปรุงการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพ เกิดประโยชน์

สูงสุดกับผูเ้รียน 3) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง ศลิป์ในการด าเนินกิจกรรมพัฒนา 

หรอืปรับปรุง กิตติโชติ พิมพ์เพ็ง (2558, หนา้ 34) ได้ใหค้วามหมาย การบริหารงาน

วิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศกึษาที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง

และพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมปีระสิทธิภาพ  
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 สรุปได้วา่ งานวิชาการ เป็นหัวใจของการบริหารการศกึษา ดังนัน้  

การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

ตามเกณฑม์าตรฐาน โดยมีการประกันคุณภาพทั้งในสถานศกึษาและการประกันคุณภาพ

ภายนอกสถานศกึษาเป็นตัวรองรับคุณภาพการศกึษา 

 2.2 ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 

 นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารงาน

วิชาการไว้ ดังนี้ 

  ประไพ ธรมธัช (2553, หนา้ 3-4) มีความเห็นว่า การบริหารงานวิชาการ 

เป็นงานหลักที่ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญมากที่สุด และมีลักษณะงาน ดังนี้  

เป็นสาระส าคัญของการศกึษาที่สถานศึกษาได้ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และภารกิจ

ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวบ่งชี้ถึง

ความส าเร็จในการบริหารงานของผูบ้ริหารวิชาการ ต้องเด่น เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ

ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดจะต้องเกิดกับผูเ้รียนหรอืนักศึกษา เน้นงานบริหารทางการศึกษา

หนว่ยงานหรอืสถานศกึษาซึ่งมหีน้าที่บริหารจัดการให้แก่ผูเ้รียนมุ่งให้ได้รับความรูเ้พื่อ

ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคมโดยส่วนรวมเป็นการแสดงองค์ความรูแ้หง่วิชาชีพ

งานวิชาการในศาสตร์สาขาใดก็ตาม จะต้องแสดงลักษณะเฉพาะในองค์ความรูอ้อกมาได้

ให้ชัดเจน หนว่ยงานและสถานศกึษาแต่ละระดับ จะต้องจับบทบาทหนา้ที่ให้บุคลากรได้

ปฏิบัติงานตามศักยภาพและองค์ความรูท้ี่มอียู่ให้มากที่สุด เป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนา

การศกึษางานวิชาการช่วยสร้างความรูใ้ห้เกิดประโยชน์มากขึ้นโดยอาศัยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ เช่น การศกึษาค้นคว้า การวิจัยพัฒนาที่เน้นพัฒนาการศกึษา  

สาธิต รัตนสารี (2554, หน้า 4) กล่าวถึง การบริหารงานวิชาการ ว่าการบริหารงาน

วิชาการ เป็นงานหลักของโรงเรียน มีความส าคัญอย่างยิ่งตอ่การจัดสถานศกึษาให้ 

บรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ มาตรฐานคุณภาพการศกึษาจะปรากฏเด่นชัดเมื่อการบริหารงาน

วิชาการประสบความส าเร็จ ภัทรวดี กาลจักร (2555, หนา้ 12) กล่าวว่า การบริหารงาน

วิชาการในสถานศกึษา เป็นการพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามที่คาดหวัง ประกอบด้วยงาน

หลายๆด้าน ได้แก่ งานเกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตรท้องถิ่นงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

งานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ไม่เนน้การใชข้้อสอบเพียง 

อย่างเดียว วุฒิพงษ์ โรมพันธุ์ (2556, หนา้ 6) ได้กล่าวว่า กรอบการบริหารงานใน

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันแบ่งออกเป็นงานใหญ่ ๆ ได้ 2 งาน คอื งานหลัก ได้แก่  
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งานวิชาการ และงานสนับสนุน ได้แก่ งานบุคลากร งานกิจกรรมนักเรียน งานธุรกิจและ

การเงนิ งานอาคารสถานที่และงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน การบริหาร

วิชาการเป็นหลักและหัวใจที่ส าคัญที่สุดเป็นตัวบ่งชีถ้ึงความส าเร็จของการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศกึษาที่สง่ผลต่อคุณภาพการจัด

การศกึษาให้เกิดประสทิธิผลต่อผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 สรุป ความส าคัญการบริหารงานวิชาการได้ว่า เป็นงานหลักและเป็นหัวใจ

ส าคัญต่อการบริหารงานในสถานศกึษาที่ตอ้งอาศัยศาสตรแ์ละศลิป์มาด าเนินการให้เกิด

ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศกึษา เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

และสามารถสร้างนักเรียนใหม้ีคุณภาพทั้งมีความรู ้มีคุณธรรม จรยิธรรม สามารถน าไปใช้

ด ารงอยู่ในสังคมอย่างมคีวามสุข 

 2.3 ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 

 นักการศกึษาและนักวิชาการได้ใหก้ล่าวถึงขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ

ไว้ดังนี้ 

  เพียรพันธุ์ กิจพาณิชย์เจริญ (2552, หน้า 119-123) ได้กล่าวถึง ขอบข่าย

การบริหารวิชาการ ไว้ดังนี้ 

   1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาแนวทางการปฏิบัติ  

    1.1 การศึกษาวิเคราะหเ์อกสาร หลักสูตรแกนกลางการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน ขอ้มูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนและท้องถิ่น  

    1.2 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและการประเมินสถานศกึษาเพื่อ

ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีสว่นร่วมของ 

ทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

    1.3 การจัดท าโครงการหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มใีน

หลักสูตรสถานศกึษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

โดยบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  

    1.4 น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอนและการบริหาร

จัดการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม  

    1.5 การนเิทศการใชห้ลักสูตร  

    1.6 การตดิตามประเมินผลการใชห้ลักสูตร  

    1.7 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม  
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   2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้แนวทางปฏิบัติ  

    2.1 ส่งเสริมให้ข้าราชการครู จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระ

และหนว่ยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

    2.2 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหา

และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรยีน ฝกึทักษะ กระบวนการคิด 

การจัดการ การเผชิญสถานการณ ์การประยุกต์ใชค้วามรูเ้พื่อป้องกันและแก้ปัญหา  

การเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง การปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รักการอ่านและให้ใฝเ่รียนรู้

อย่างตอ่เนื่อง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน การปลูกฝังคุณธรรม  

ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

    2.3 จัดใหม้ีการนเิทศการเรียนการสอนอย่างตอ่เนื่องเป็นประจ า  

    2.4 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูต้าม

ความเหมาะสม 

   3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน แนวทางปฏิบัติ  

    3.1 การก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล 

และเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา  

    3.2 สง่เสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผล ประเมินผล แต่ละรายวิชา 

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษา สาระการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรู้  

แผนการจัดการเรียนรู้  

    3.3 ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผลอประเมินผลการเรียนการสอน 

โดยเน้นกระบวนการประเมินสภาพจรงิ จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน  

    3.4 จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ 

ผลการเรียนรู้ตามแนวทางที่กระทรวงศกึษาธิการก าหนด  

    3.5 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไ้ด้มาตรฐาน  

   4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา แนวทางปฏิบัติ  

    4.1 ศึกษา วเิคราะห ์วิจัย การบริหารการศกึษา การจัดการและ 

การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการโดยภาพรวมของสถานศกึษา  

    4.2 ส่งเสริมให้ครูศกึษา วเิคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

ให้แตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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    4.3 ประสานความรว่มมอืในการศกึษา วเิคราะห ์วิจัย ตลอดจน 

การเผยแพร่ผลการวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับ

สถานศกึษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หนว่ยงาน และสถาบันอื่น     

   5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี แนวทางปฏิบัติ  

    5.1 ศกึษา วเิคราะห ์ความจ าเป็นในการใชส้ื่อและเทคโนโลยีเพื่อ 

การจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการ  

    5.2 สง่เสริมให้ครูผลติ พัฒนา สื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน  

    5.3 จัดหาสื่อ เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ

พัฒนางานวิชาการ  

    5.4 ประสานความรว่มมอืในการผลิต จัดหา พัฒนาการใชส้ื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการกับ

สถานศกึษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หนว่ยงาน และสถาบันอื่น  

    5.5 ประเมนิผลการใชส้ื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

   6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติ  

    6.1 ส ารวจแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกล้องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

คุณภาพการศกึษาทั้งในและนอกสถานศกึษา ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพืน้ที่การศกึษา และ

เขตพื้นที่การศกึษาใกล้เคียง  

    6.2 จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู สถาบันอื่น บุคคล 

ครอบครัว องคก์าร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษาใกล้เคียง  

    6.3 จัดตัง้และพัฒนาแหล่งเรียนรู ้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้

และประสานความรว่มมอืกับหนว่ยงาน สถาบันอื่น ในการจัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ที่ใชร้่วมกัน  

    6.4 สง่เสริมสนับสนุนครู ใช้แหลง่เรียนรูท้ั้งในและนอกสถานศกึษา 

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น  

   7. การนเิทศการศึกษา แนวทางปฏิบัติ 

    7.1 จัดระบบการนเิทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายใน

โรงเรียน  

    7.2 ด าเนินการนเิทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่

หลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศกึษา  
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    7.3 ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนเิทศการศกึษาใน

สถานศกึษา  

    7.4 ตดิตาม ประสานงานเขตพืน้ที่การศกึษา เพื่อพัฒนาระบบและ

กระบวนการนเิทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

    7.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณก์ารจัดระบบและกระบวนการ

นิเทศภายในสถานศกึษา สถานศกึษาอื่น หรอืเครือข่ายการนเิทศการศึกษาภายในเขตพืน้ที่

การศกึษา 

   8. การแนะแนวการศกึษา แนวทางปฏิบัติ  

    8.1 จัดระบบการแนะแนวการทางวิชาการและวิชาชีพภายใน

สถานศกึษาโดยเชื่อมโยงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน  

    8.2 ด าเนินการแนะแนวการศกึษา โดยความร่วมมอืของครูทุกคนใน

สถานศกึษา  

    8.3 ตดิตามประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวใน

สถานศกึษา  

    8.4 ประสานความรว่มมอื แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนะแนว

การศกึษากับสถานศกึษาหรอืเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพืน้ที่การศกึษา  

   9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา แนวทางปฏิบัติ  

    9.1 จัดระบบโครงสรา้งองค์การให้รองรับการจัดระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษา  

    9.2 ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานและตัวชีว้ัด เป้าหมายความส าเร็จของเขตพืน้ที่การศกึษา หลักเกณฑ ์และ

วิธีการประเมนิของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา  

    9.3 วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามระบบการประกัน

คุณภาพการศกึษาให้บรรลุเป้าหมายความส าเร็จของสถานศกึษา  

    9.4 ด าเนินการพัฒนางานตามผลผลติ ตดิตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง  

    9.5 ประสานความรว่มมือกับสถานศกึษาอื่นและหน่วยงานอื่น 

ในการปรับปรุง  
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    9.6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาตามระบบประกันคุณภาพการศกึษา  

    9.7 ประสานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการประเมนิคุณภาพการศกึษา

ตามระบบประกันคุณภาพการศกึษา    

    9.8 ประสานงานส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน

คุณภาพการศกึษาในการประเมินสถานศกึษา เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง 

   10. การส่งเสริมความรูท้างวิชาการแก่ชุมชน แนวทางปฏิบัติ  

    10.1 ศกึษา ส ารวจความตอ้งการ สนับสนุนงานทางวิชาการแก่ชุมชน  

    10.2 จัดใหค้วามรู้ เสริมสร้างความคิด เทคนิค ทักษะทางวิชาการ

เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชวีิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น  

    10.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น ชุมชน เข้ามามีสว่นรว่มใน

กิจกรรมทางวิชาการของสถานศกึษา   

    10.4 ส่งเสริมใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน  

   11. ประสานความรว่มมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและ

องค์การอื่น แนวทางปฏิบัติ  

    11.1 ประสานความรว่มมอื ช่วยเหลือในการพัฒนางานวิชาการ

สถานศกึษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ทั้งที่จัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน

และอุดมศกึษาในพืน้ที่ใกล้เคียง ภายในเขตพืน้ที่การศกึษาและต่างเขตพืน้ที่การศกึษา  

    11.2 สรา้งเครือข่ายความรว่มมอืในการพัฒนาวิชาการกับองค์การ

ต่าง ๆ  

   12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว บุคคล 

องค์การ หนว่ยงาน และสถาบันที่จัดการศกึษาแนวทางปฏิบัติ  

    12.1 ส ารวจและศกึษาข้อมูลการจัดการศกึษา รวมทั้งความตอ้งการ

ในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคก์าร หน่วยงาน และ

สถาบันที่จัดการศกึษา  
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    12.2 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนรูใ้นการจัดการศกึษาของบุคคล ครอบครัว องค์การ หนว่ยงาน และสถาบันที่จัด

การศกึษา 

  กิตติโชติ พิมพ์เพ็ง (2558, หนา้ 40-42) ได้กล่าวถึง ขอบข่าย 

การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย  

   1. การบริหารหลักสูตร ได้แก่ การจัดใหม้ีการด าเนินงาน ดังต่อไปนี ้ 

    1.1 การวเิคราะหห์ลักสูตรแกนกลางระดับประเทศที่ ก าหนด

เชน่เดียวกับมาตรฐานการเรียนรูโ้ดยจัดเป็นกลุ่ม ๆ ไว้ เชน่ กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น การวิเคราะหห์ลักสูตรแกนกลางนี ้

เป็นประโยชน์ตอ่การสถานศกึษาตรงที่ช่วยใหบุ้คลากรของสถานศกึษาได้ศกึษาหลักสูตร

แกนกลางโดยละเอียด เพื่อจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้รายปีหรือ 

รายภาคเรียนต่อไปนอกจากนี้ จะช่วยใหเ้กิดแนวคิดว่า สถานศึกษาจะมีแนวโน้มการจัด

มาตรฐานการเรียนรูแ้ละสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่นของตนในส่วนใดบ้าง  

    1.2 การก าหนดมาตรฐานการเรียนรูแ้ละสาระการเรียนรู้ ในส่วนที่

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ทรัพยากรสภาพการด ารงชีวติ และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ชุมชนและท้องถิ่นโดยตรง แต่เนื่องจากมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลาง จะเขียน

ไว้ครอบคลุมค่อนขา้งมาก ถ้าสถานศึกษาเห็นว่ามาตรฐานการเรียนรู้มีอยู่แล้วอาจก าหนด

เฉพาะสาระการเรียนรู้เฉพาะท้องถิ่นที่จ าแนกตามช่วงช้ัน  

    1.3 การจัดการหลักสูตรสถานศกึษาเป็นการน าข้อมูลในข้อ 1.1  

และ 1.2 มาจัดท าเป็นหลักสูตรสถานศกึษา โดยก าหนดมาตรฐานการเรียนรูแ้ละสาระ 

การเรียนรูเ้ป็นรายปี ก าหนดเวลาเรียนใหเ้หมาะสมส าหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง

มัธยมปีที่ 3 ส่วนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จะต้องก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และสาระ 

การเรียนรูเ้ป็นรายภาค และก าหนดหนว่ยกิตใหเ้หมาะสม  

    1.4 การจัดท าหน่วยการเรียนรูโ้ดยเฉพาะในระดับช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 1 มัธยมศกึษาปีที่ 3 ต้องน าเอกสารการเรียนรู้ตามข้อที่ 1.3 ที่เกี่ยวกันมาบูรณาการ

เป็นการเรียนรูย้่อยเพื่อสะดวกแก่การเรยีนการสอนที่สัมพันธ์กัน แต่ละหนว่ยการเรียนรูจ้ะ

ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และเวลาเรียน ซึ่งรวมทุกหนว่ยเข้า

ด้วยกันจะสมบูรณ์ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้เป็นรายภาคหรอืรายปี ในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 4-6 ตอ้งท าเป็นรายวิชา นอกนั้นยังคงตอ้งด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ก าหนดดว้ย 
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   2. การบริหารการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดให้มีการด าเนนิงาน 

ดังตอ่ไปนี ้

    2.1 การรวบรวม การวิเคราะหแ์ละก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่เหมาะสมกับหนว่ยการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงกิจกรรมที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ได้แก่ กิจกรรมที่เน้นให้ผูเ้รียนได้ปฏิบัติจรงิ การให้ผู้เรียนได้สรา้งความรู ้ความเข้าใจ  

จากการสอบถาม จากการอ่าน จากการค้นคว้าจากแหล่งความรูต้่าง ๆ เพื่อน ามาสรุปเป็น

ความรูค้วามเข้าใจตนเอง การให้ผู้เรยีนได้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติการทดลอง เพื่อใหผู้เ้รียนรู้

เกี่ยวกับทักษะ กระบวนการ และสรุปผลงานของตน การให้ผู้เรยีนได้วิเคราะห์  

คิดสังเคราะห ์คิดอย่างมีเหตุผล ในขณะเดียวกันต้องการเสริมสร้างคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ทางดา้นค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปด้วย 

    2.2 การก าหนดการ การเตรียมการ การจัดหาสื่อการเรียนการสอน 

อุปกรณ์ที่ใชท้ี่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นให้ผู้เรยีนปฏิบัติ สิ่งตา่ง ๆ ที่นักเรียนควรใช้ปฏิบัติ เช่น หนังสือค้นคว้า ที่จัดให้ 

ในการสอนแตล่ะหน่วยการเรียนรู ้การเตรียมหอ้งปฏิบัติการตา่ง ๆ การเตรียมขั้นตอน 

การปฏิบัติการที่จะช่วยพัฒนาความคิด การเตรียมค าถามที่ใช้กระตุ้นความคิด เป็นต้น 

เนื่องจากโรงเรียนทั้งหลายมีสื่อการสอนการเรียนอยู่มาก มีการจัดหา รวบรวม และสะสม

มาตลอด จึงควรมกีารส ารวจสิ่งที่มอียู่แล้วก่อนที่จะมีการเตรียมการจัดหาสิ่งที่ยังขาด

แคลนตามก าลังของสถานศึกษาต่อไป ทั้งนี้ควรจะเน้นสื่อที่มใีนท้องถิ่นก่อน 

    2.3 การก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียน ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

หรอืรายวิชา ตามแนวคิดในปัจจุบัน ตอ้งการให้มกีารประเมินผลการเรียนตามสภาพจรงิ 

ซึง่เป็นการประมวลผลพี่สอดคล้องกับจุดเน้นของกิจกรรมการเรยีนการสอน เมื่อให้ผู้เรยีน

ค้นคว้า ทดลอง ปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ก็ควรประเมินจากการปฏิบัติและผลงานที่เกิดขึ้น  

ซึ่งอาจแตกต่างกันไปส าหรับผูเ้รียนแตล่ะคน ไม่สามารถประเมินโดยการใชแ้บบทดสอบ 

ในทุก ๆ เรื่องก่อนเหมอืนแต่ก่อน ประกอบกับแตล่ะหน่วยการเรียนรู้รายวิชามีการก าหนด

มาตรฐานการเรียนรูไ้ว้แล้วการประเมนิจงึตอ้งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูน้ั้น ๆ ด้วย 

    2.4 การจัดท าแผนการสอนหรอืแผนการเรียนรู้ของผูส้อนแตล่ะคนใน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศกึษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรสถานศกึษา จัดเป็นหน่วย 

การเรียนรูซ้ึ่งมีลักษณะของการบูรณาการอยู่แลว้ ฉะนั้น ผูส้อนแตล่ะคนสามารถน าเอา 
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ผลงานจากข้อที่ 2.1 และ 2.3 มาใช้ในการจัดท าแผนการสอนเชงิบูรณาการได้โดยตรง 

ส่วนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4-6 จัดท าแผนการสอนเป็นรายวิชา  

    2.5 การควบคุมดูแลและส่งเสริมใหม้ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตามแผนการสอนหรอืแผนการเรียนรู ้โดยเยี่ยมช้ันเรียนหรอืการประชุมปรึกษาหารอืกัน 

เป็นระยะ  

    2.6 การร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการเรียนการสอน 

โดยการนเิทศภายในพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมด้านสื่อการเรียนการสอน และ 

การแสวงหาความช่วยเหลือจากแหล่งภายนอกสถานศึกษา 

   3. การบริหารประเมินผลการเรียน ได้แก่ การจัดใหม้ีการด าเนินการ 

ดังตอ่ไปนี ้

    3.1 การวเิคราะหม์าตรฐานการเรียนรูข้องหนว่ยการเรียนรู้รายวิชา

และกิจกรรมการเรยีนการสอนรวมทั้งการร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเพื่อพจิารณาในการ

เตรียมการขั้นต่อไป ทั้งนี้ตอ้งค านึงถึงตัวบ่งช้ีที่ก าหนดภายในมาตรฐานการเรียนรู้ด้วย  

    3.2 การก าหนดวิธีการและเครื่องมอืที่ใชใ้นการวัดผลแล ประเมนิผล

การเรียนรู ้และการเตรียมการในการสร้างเครื่องมอื การก าหนดวธิีการที่เป็นระบบ ในขั้นนี ้

ควรก าหนดช่วงเวลาในการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างการด าเนินการสอน การประเมิน

ปลายภาคเรียนและภาคปีด้วย เพื่อความสะดวกในการสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของ

ผูเ้รียน และรวบรวมผลงานของผู้เรยีนเป็นระยะ ๆ เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าหรอื

พัฒนาการของผูเ้รียนแตล่ะคน  

    3.3 การควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการประเมินผลการเรียนจาก

วิธีการและเครื่องมอืที่ได้ก าหนดไว้รวมทั้งการดูแลให้มีการบันทึกผลการเรยีนการสอน 

การบันทึก การสังเกต และการรวบรวมผลงานของนักเรียนตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง

สม่ าเสมอ  

    3.4 การจัดท าหลักฐานการศกึษาตามที่กระทรวง กรม หนว่ยงานต้น

สังกัดก าหนดไว้  

    3.5 การน าผลการประเมินไปใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรยีนใน

แตล่ะคนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของการประเมินที่ต้องใช้ผลการประเมิน

เพื่อการพัฒนาไม่ใช่การตัดสิน ได้ ตก ของผู้เรยีนแตอ่ย่างใด   
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    3.6 การก าหนดรูปแบบ ระยะเวลา การรายงานผลการเรียนรู้  

การรายงานผูป้กครองระหว่างปี และการรายงานผลของสถานศึกษาช่วงปลายปี  

ต่อสาธารณะและหน่วยงานต้นสังกัด  

   4. การบริหารการนเิทศภายในสถานที่ ได้แก่ การจัดให้มกีารด าเนินงาน 

ดังตอ่ไปนี ้ 

    4.1 การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการท านเิทศภายใน ที่มีหลักการให้

บุคลากรทุกคนรว่มรับผิดชอบในการน าสถานที่ไปสู่มาตรฐานการศกึษาร่วมกัน ทุกคนต้อง

ร่วมกันคิด ร่วมกันท าเองในสถานศกึษา พึ่งตนเองได้ในทางวิชาการ แต่ละคนเป็นผู้นิเทศ

ตามความสามารถเฉพาะตัวในแตล่ะด้าน  

    4.2 ก าหนดวธิีการและระยะการการนเิทศภายใน วธิีการที่จะน าไปใช้ 

เป็นวิธีการที่มีลักษณะและเป็นกัลยาณมิตรตอ่การ เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ความคิด การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจจากการอ่าน การค้นคว้า การได้ไปประชุม

อบรมสัมมนา การปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ การสาธิตรูปแบบการสอน เพื่อช่วยกันค้นคว้า

หาข้อบกพร่องและปรับปรุงให้เป็นรูปแบบของสถานศกึษาร่วมกัน การประชุมระดมสมองที่

ไม่ต้องมีการวิพากษ์วจิารณ์กันโดยตรง เป็นต้น  

    4.3 การควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการด าเนินการนเิทศภายนอก

อย่างสม่ าเสมอ  

    4.4 การรว่มกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ โดยถือเป็นปัญหาของ

สถานศกึษาโดยส่วนรวม 

   5. การบริหารพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ ได้แก่ การจัดใหม้ี 

การด าเนินงาน ดังต่อไปนี ้ 

    5.1 วิเคราะหป์ัญหาร่วมกันเกี่ยวกับความรูค้วามสามารถของ

บุคลากรภายในสถานศกึษา โดยรวบรวมอุปสรรค ขอ้ขัดข้องจากการบริหารในทุก ๆ เรื่อง

มาพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปว่า ความรูค้วามสามารถของบุคลากรด้านในที่สถานศกึษา

สามารถชว่ยแก้ไขปัญหาได้เอง ด้านใดที่คิดวา่ต้องพึ่งพาจากบุคลากรภายนอก     

    5.2 การก าหนดชว่งเวลาของบุคลากรเป็นระยะระยะ ซึ่งควรกระท า

อย่างสม่ าเสมอเพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในสถานศกึษาให้มีความรู้ความสามารถ

ที่จะพัฒนาคุณภาพการศกึษาร่วมกัน รวมทั้งการจัดส่งบุคลากรไปรับการอบรม 

ประชุมสัมมนาปฏิบัติการ ที่หนว่ยงานภายนอกเป็นผู้จัด  
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    5.3 การควบคุมดูแลให้การด าเนนิงานพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามที่

ก าหนดไว้  

    6. การบริหารวิจัยและพัฒนา ได้แก่ การจัดให้มีการด าเนินการ 

ดังตอ่ไปนี ้ 

    6.1 การท าความเข้าใจและส่งเสริมให้มีการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรยีน ผู้สอนแตล่ะคนควรท าการวิจัยในช้ันเรยีนของตน เริ่มจาก

ประเด็นปัญหาการเรียนการสอนซึ่งผูส้อนเป็นว่าควรมีการทดลองรูปแบบการสอนที่คิดวา่

จะได้ผลดีกว่าเดิม หรอืทดลองสื่อการเรียนการสอนที่ผู้สอนดัดแปลง ปรับปรุง หรือคิดค้น

ขึน้มาใหม่เพื่อตรวจสอบว่า สิ่งที่ตนคดิมานั้น สามารถใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนจนท า

ให้คุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้จริงหรอืไม่ อันเป็นการฝกึการท างานเป็น

ระบบโดยอาศัยระบบวิจัย ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นการวิจัยเต็มรูปแบบดังที่นักวิจัยหรือ

นักศึกษาระดับปริญญาเอกกระท ากัน  

    6.2 รว่มกันก าหนดประเด็นส าคัญที่เป็นข้อขัดข้องร่วมกันใน

สถานศกึษา หรอืประเด็นที่ควรพัฒนาร่วมกันในสถานศกึษา เพื่อการวิจัยในภาพรวมของ

สถานศกึษา  

    6.3 การควบคุมดูแลและส่งเสริมการด าเนินการวิจัยที่ก าหนดไว้  

   7. การบริหารโครงงานทางวิชาการอื่น ๆ ได้แก่ การจัดให้มี 

การด าเนินงาน ดังต่อไปนี ้ 

    7.1 การก าหนดหัวข้อเรื่องทางวิชาการที่เป็นการสนับสนุนงานหลัก 

และที่คาดว่าจะเป็นเรื่องที่ส่งผลใหง้านหลักนีม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  

    7.2 การก าหนดวิธีการด าเนินงานและระยะเวลาที่จะด าเนินงานให้

เหมาะสมกับการพัฒนาผูเ้รียน  

    7.3 การควบคุม ดูแล สง่เสริมให้มกีารด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ใน

ข้อ 7.1 และข้อ 7.2 

   8. การบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ ได้แก่ การจัดใหม้ี

การด าเนินงาน ดังต่อไปนี ้ 

    8.1 การก าหนดขอ้มูลและสารสนเทศทางวิชาการของงานบริหาร

ทั้งหมดที่จะต้องจัดเก็บร่วมกับตลอดภาคเรียนและปีการศกึษา เพื่อมิให้เกิดการละเลยหรือ

ละทิง้ขอ้มูลและสารสนเทศที่มคีวามส าคัญต่อการพิจารณาและตัดสินใจในการด าเนินงาน 
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ทางวิชาการ ระบบข้อมูลและสารสนเทศจะเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการทั้งตั้งแต่ 

ข้อที ่1-7 และข้อ 9  

    8.2 ก าหนดการก าหนดเวลาในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ

ตามช่วงการด าเนินงานและแตล่ะงานให้เหมาะสม  

    8.3 การควบคุมดูแลและส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศให้

ตรงกับสิ่งที่ก าหนดแตล่ะช่วงเวลาตามข้อ 8.1 และข้อ 8.2 

    8.4 การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการประกอบการด าเนินงานในข้อ

อื่น ๆ ใช้ประกอบการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศกึษาในข้อ 9 และใช้ในการ

วางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ตอ่ไปนี ้ 

   9. การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศกึษา ได้แก่ 

การจัดให้มีการด าเนินงาน ดังตอ่ไปนี ้ 

    9.1 การก าหนดหัวข้อประเมินผลงานจากที่กล่าวไปแล้วในข้อที่ 1-8 

ข้างตน้โดยค านึงถึงการประเมินก่อนการประเมินงาน (ควรท า) การประเมินระหว่าง 

การด าเนินงาน (ต้องท า) และการประเมินผลหลักการด าเนนิงาน (ต้องท า) 

    9.2 การก าหนดวิธีการและเครื่องมอืในการประเมิน รวมทั้ง 

การจัดเตรยีมในเรื่องดังกล่าว และการก าหนดช่วงเวลาเพื่อให้สามารถประเมินระหว่าง 

การด าเนินงานได้  

    9.3 การควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการด าเนินการประเมินตามที่

ก าหนดไว้ในข้อที่ 9.1 และ 9.2  

    9.4 การสรุปและเขียนรายงานประจ าปี เพื่อรายงานต่อสาธารณะ

และต่อหนว่ยงานต้นสังกัด 

  สรุปได้ว่า ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ มี 12 ด้าน ดังนี้ 1) การพัฒนา

หลกัสูตรสถานศกึษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และ

เทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 5) การพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยี 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนเิทศการศกึษา  

8) การแนะแนวการศกึษา 9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  

10) การส่งเสริมความรูท้างวิชาการแก่ชุมชน 11) ประสานความรว่มมอืในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศกึษาและองค์การอื่น 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่

บุคคล ครอบครัว บุคคล องค์การ หน่วยงาน และสถาบันที่จัดการศกึษา 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานวชิาการ 

 3.1 ความหมายสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการ 

 นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึง ความหมายสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการ ดังนี้ 

  เพียรพันธุ์ กิจพาณิชย์เจริญ (2552, หน้า 5); ไชยรัตน์ ไชยมัชฌิม (2555, 

หนา้ 4); เฉลิมพล ทิมบ ารุง (2556, หน้า 4); สาธิต รัตนสารี (2556, หนา้ 5); แสงเดอืน  

จงบ ารุง (2556, หนา้ 7); อรวรรณ ธีรวงษ์ไพบูลย์ (2556, หนา้ 4) และเยาวนิจ ชะช า 

(2557, หนา้ 7) กล่าวสอดคล้องกันสรุปได้ว่า สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ หมายถึง 

ทักษะหรอืความสามารถของผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา ที่เป็น

ลักษณะเชงิพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู ้ทักษะ ความสามารถ ซึ่งครูผู้สอนเป็นผู้ให้

ข้อมูลจากบทบาทหน้าที่และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ลือชัย ชูนาคา (2559, 

หนา้ 9–10) กล่าวว่า สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ความสามารถของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา ที่เป็นลักษณะ 

เชงิพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ ความสามารถ ที่สามารถสร้างผลงานได้ 

โดดเด่นในด้านวิชาการ ซึ่งสามารถที่จะประเมินได้จากพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  

บทบาทในหน้าที่และมาตรฐานของความสามารถในการปฏิบัติงาน                 

 สรุปว่า สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ทักษะหรอืความสามารถ

ของผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา ที่เป็นลักษณะเชงิพฤติกรรมที่เป็นผล

มาจากความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล           

 3.2 ขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงานวชิาการ 

 นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึง ขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการ ดังนี้ 

  วีระวัฒน์ พัชนี (2556, หนา้ 5-6) กล่าวว่า สมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษามี 4 ดา้น คอื 1) ด้านบริหารจัดการการเรียนรู ้ 

2) ดา้นพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 3) ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา  

4) ด้านส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้สาธิต รัตนสารี (2556, 

หนา้ 5-6) กล่าวสรุปว่า สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษามี  

4 ด้าน คอื 1) ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ 2) ดา้นพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา  
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3) ดา้นนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา 4) ด้านส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ แสงเดอืน จงบ ารุง (2556, หนา้ 7-8) สรุปได้วา่ สมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษามี 4 ด้าน คอื 1) ด้านบริหารจัดการ 

การเรียนรู ้2) ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 3) ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน

สถานศกึษา 4) ด้านส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้ 

  อรวรรณ ธีรวงษ์ไพบูลย์ (2556, หนา้ 4-5) กล่าวสรุปได้วา่ สมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษามี 4 ดา้น คอื 1) ด้านบริหารจัดการ 

การเรียนรู ้2) ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 3) ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน

สถานศกึษา 4) ด้านส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้ 

เยาวนิจ ชะช า (2557, หนา้ 7-8) กล่าวสรุปว่า สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษามี 4 ดา้น คอื 1) ด้านบริหารจัดการการเรียนรู ้2) ด้านพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา 3) ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา 4) ดา้นส่งเสริมให้มกีารวิจัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้กิตติโชติ พิมพ์เพ็ง (2558, บทคัดย่อ) สรุปได้ว่า 

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษามี 4 ด้าน คือ 1) ด้านบริหาร

จัดการการเรียนรู ้2) ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 3) ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

ในสถานศกึษา 4) ด้านส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  

  ลือชัย ชูนาคา (2559, บทคดัย่อ) กล่าวว่า สมรรถนะการบริหารงาน 

วิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา ม ี6 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

2) ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ 3) ด้านนิเทศการจัดการเรยีนรู้ภายในสถานศกึษา  

4) ด้านการส่งเสริมใหม้ีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ 5) ด้านประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษา 6) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สายใจ สีแจ้ 

(2559, บทคัดย่อ) กล่าวว่า สมรรถนะทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษามีทั้งหมด  

5 ด้าน คอื 1) ด้านบริหารจัดการหลักสูตรสถานศกึษา 2) ด้านบริหารการจัดการเรียนรู้  

3) ด้านบริหารการวัดผลและประเมินผลการศกึษา 4) ด้านบริหารการพัฒนาสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีการศกึษา 5) งานนิเทศการศกึษา 

 จากการศกึษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมสรุปได้ ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 การสังเคราะห์ขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

 

 จากตาราง 1 ผูว้ิจัยใชเ้กณฑร์้อยละ 30 ขึน้ไปในการคัดสรร ขอบข่ายสมรรถนะ

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม พบว่ามี 4 ด้าน คือ  

1) ดา้นบริหารจัดการการเรียนรู้ 2) ดา้นพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 3) ด้านนิเทศ 

การจัดการเรียนรูใ้นสถานศึกษา และ 4) ด้านส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู้ รายละเอียดแต่ละด้าน มีดังนี้ 

  1. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ วีระวัฒน์ พัชนี (2556, หนา้ 5) กล่าวว่า 

การบริหารจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการส่งเสริม 

สนับสนุน รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้ครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหนว่ยการเรียนรู้    

การส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ผูเ้รียนรู้จักแสวงหา

ขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงาน

วชิาการของผู้บริหาร 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

วรี
ะว

ัฒ
น ์

พัช
นี 

(2
55

6)
 

สา
ธติ

 รั
ตน

สา
ร ี
(2

55
6)

 

แส
งเ
ดอื

น 
จง

บ า
รุง

 (2
55

6)
 

อร
วร

รณ
 ธ
รีว

งษ์
ไพ

บูล
ย ์
(2

55
6)

 

เย
าว

นิจ
 ซ

ะช
 า 
(2

55
7)

 

กิต
ติโ

ชติ
 พ

มิพ
เ์พ

็ง 
(2

55
8)

 

ลอื
ชัย

 ช
ูนา

คา
 (2

55
9)

 

สา
ยใ

จ 
สีแ

จ้ 
(2

55
9)

 

รว
มค

วา
มถ

ี ่

คว
าม

ถี่ร้
อย

ละ
 

ด้า
นที่

มุ่ง
ศึก

ษา
 

1. ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้         8 100  

2. ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา         8 100  

3. ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน

สถานศกึษา 

        8 100  

4. ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

        7 87.50  

5. ด้านพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา 

        2 25  

6. ด้านประกันคุณภาพภายใน         1 12.50  

7. ด้านวัดผลและประเมินผล         1 12.50  

รวม 4 4 4 4 4 4 6 5    
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ความรูด้้วยตัวเอง ส่งเสริมใหค้รูวัดผลประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย 

ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนานักเรียน สาธิต รัตนสารี (2556, หนา้ 5) 

กล่าวว่า การบริหารจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษาในการ

ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้ครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคัญ การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหนว่ย 

การเรียนรู ้การส่งเสริมให้ครูผู้สอนใชส้ื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ผูเ้รียน

รู้จักแสวงหาความรูด้้วยตัวเอง ส่งเสริมให้ครูวัดผลประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงอย่าง

หลากหลาย ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนานักเรียน แสงเดอืน จงบ ารุง 

(2556, หน้า 7) กล่าวว่า การบริหารจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร

สถานศกึษาในการส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้ครูในการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระ

และหนว่ยการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูผูส้อนใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ปลูกฝัง

ให้ผู้เรยีนรู้จักแสวงหาความรู้ดว้ยตัวเอง สง่เสริมให้ครูวัดผลประเมนิผลนักเรียนตามสภาพ

จรงิอย่างหลากหลาย สง่เสริมให้ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนานักเรียน  

   อรวรรณ ธีรวงษ์ไพบูลย์ (2556, หนา้ 4) กล่าวว่า การบริหารจัดการ

เรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษาในการส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้ง

อ านวยความสะดวกให้ครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ การส่งเสริม

ให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหนว่ยการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูผูส้อน

ใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ผูเ้รียนรู้จักแสวงหาความรูด้้วยตัวเอง 

ส่งเสริมให้ครูวัดผลประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย สง่เสริมให้ครู 

น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เยาวนิจ ชะช า (2557, หนา้ 7) กล่าวว่า  

การบริหารจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการส่งเสริม 

สนับสนุน รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้ครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหนว่ยการเรียนรู้  

การส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ผูเ้รียนรู้จักแสวงหา

ความรูด้้วยตัวเอง ส่งเสริมให้ครูวัดผลประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย 

ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนานักเรียน  
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   กิตติโชติ พิมพ์เพ็ง (2558, บทคัดย่อ) กล่าวว่า การบริหารจัดการเรียนรู้ 

หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษาในการส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งอ านวย

ความสะดวกให้ครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การส่งเสริมให้ครู

จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ตามสาระและหนว่ยการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูผูส้อนใช้สื่อ

นวัตกรรมในการจัดการเรยีนรู ้ปลูกฝังให้ผูเ้รียนรู้จักแสวงหาความรูด้้วยตัวเอง ส่งเสริมให้

ครูวัดผลประเมินผลนักเรียนตามสภาพจรงิอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ครูน าผล 

การประเมนิไปใช้ในการพัฒนานักเรียน ลือชัย ชูนาคา (2559, หนา้ 4) กล่าวว่า  

การบริหารจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการส่งเสริม 

สนับสนุน รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้ครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหนว่ยการเรียนรู้  

การส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ผูเ้รียนรู้จักแสวงหา

ความรูด้้วยตัวเอง ส่งเสริมให้ครูวัดผลประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย 

ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนานักเรียน  

   สายใจ สีแจ ้(2559, หน้า 5) กล่าวสรุปได้วา่ การบริหารจัดการเรียนรู้ 

หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษาในการส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งอ านวย

ความสะดวกให้ครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การส่งเสริมให้ครู

จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ตามสาระและหนว่ยการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูผูส้อนใช้สื่อ

นวัตกรรมในการจัดการเรยีนรู ้ปลูกฝังให้ผูเ้รียนรู้จักแสวงหาความรูด้้วยตัวเอง ส่งเสริมให้

ครูวัดผลประเมินผลนักเรียนตามสภาพจรงิอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ครูน าผล 

การประเมนิไปใช้ในการพัฒนานักเรียน 

  2) ดา้นพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา วรีะวัฒน์ พัชนี (2556, หนา้ 5)  

กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษา

ในการส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตรสถานศกึษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของ

สถานศกึษา ได้แก่ การศกึษาวิเคราะหเ์อกสารหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 

การจัดท าโครงสรา้งหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดใหม้ีในหลักสูตรสถานศกึษา  

การน าหลักสูตรไปใช้ การบริหารจัดการการใชห้ลักสูตร การนเิทศการใชห้ลักสูตร  

การตดิตามและประเมินผลการใชห้ลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  

สาธิต รัตนสารี (2556, หน้า 5) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา หมายถึง 

ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมใหค้รูจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
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พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสถานศกึษา ได้แก่ การศกึษาวิเคราะหเ์อกสารหลักสูตร

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ  

ที่ก าหนดให้มใีนหลักสูตรสถานศกึษา การน าหลักสูตรไปใช้ การบริหารจัดการ 

การใชห้ลักสูตร การนิเทศการใชห้ลักสูตร การตดิตามและประเมินผลการใชห้ลักสูตร  

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

   แสงเดอืน จงบ ารุง (2556, หนา้ 7) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมให้ครูจัดท า

หลักสูตรสถานศกึษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสถานศกึษา ได้แก่ การศกึษา

วิเคราะหเ์อกสารหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 การจัดท าโครงสร้างหลักสูตร

และสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดใหม้ีในหลักสูตรสถานศกึษา การน าหลักสูตรไปใช้ การบริหาร

จัดการการใช้หลักสูตร การนิเทศการใชห้ลักสูตร การติดตามและประเมินผลการใช้

หลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร อรวรรณ ธีรวงษ์ไพบูลย์ (2556, หนา้ 4)  

กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษา

ในการส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตรสถานศกึษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของ

สถานศกึษา ได้แก่ การศกึษาวิเคราะหเ์อกสารหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 

การจัดท าโครงสรา้งหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดใหม้ีในหลักสูตรสถานศกึษา  

การน าหลักสูตรไปใช้ การบริหารจัดการการใชห้ลักสูตร การนเิทศการใชห้ลักสูตร  

การติดตามและประเมินผลการใชห้ลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

   เยาวนิจ ชะช า (2557, หนา้ 7) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตร

สถานศกึษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสถานศกึษา ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์

เอกสารหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระ

ต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศกึษา การน าหลักสูตรไปใช้ การบริหารจัดการ 

การใชห้ลักสูตร การนิเทศการใชห้ลักสูตร การตดิตามและประเมินผลการใชห้ลักสูตร  

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร กิตติโชติ พิมพ์เพ็ง (2558, บทคัดย่อ) กล่าวว่า  

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ในการส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตรสถานศกึษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของ

สถานศกึษา ได้แก่ การศกึษาวิเคราะหเ์อกสารหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 

การจัดท าโครงสรา้งหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดใหม้ีในหลักสูตรสถานศกึษา  
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การน าหลักสูตรไปใช้ การบริหารจัดการการใชห้ลักสูตร การนเิทศการใชห้ลักสูตร  

การตดิตามและประเมินผลการใชห้ลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

   ลือชัย ชูนาคา (2559, หนา้ 4) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตร

สถานศกึษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสถานศกึษา ได้แก่ การศกึษาวิเคราะห์

เอกสารหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระ

ต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศกึษา การน าหลักสูตรไปใช้ การบริหารจัดการ 

การใชห้ลักสูตร การนิเทศการใชห้ลักสูตร การตดิตามและประเมินผลการใชห้ลักสูตร  

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สายใจ สีแจ้ (2559, หนา้ 5) กล่าวว่า การพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษา หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมให้ครู

จัดท าหลักสูตรสถานศกึษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสถานศกึษา ได้แก่ การศกึษา

วิเคราะหเ์อกสารหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 การจัดท าโครงสร้างหลักสูตร

และสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดใหม้ีในหลักสูตรสถานศกึษา การน าหลักสูตรไปใช้ การบริหาร

จัดการการใช้หลักสูตร การนิเทศการใชห้ลักสูตร การติดตามและประเมินผลการใช้

หลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

  3) ดา้นนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา วีระวัฒน์ พัชน ี(2556,  

หนา้ 6) กล่าวว่า นิเทศการจัดการเรยีนรู้ในสถานศกึษา หมายถึง ความสามารถของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาในการชีแ้นะให้ความช่วยเหลือและแนะน าครูในการจัดการเรียน 

การสอนให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การจัดระบบนิเทศงานวิชาการและการเรียน 

การสอนในสถานศกึษา การด าเนินงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่

หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึษา การประเมินผล การจัดระบบ และกระบวนการ

นิเทศการศกึษาในสถานศกึษา สาธิต รัตนสารี (2556, หนา้ 6) กล่าวว่า นิเทศการจัดการ

เรียนรู้ในสถานศกึษา หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษาในการช้ีแนะให้

ความช่วยเหลือและแนะน าครูในการจัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ 

การจัดระบบนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในสถานศกึษา การด าเนินงาน

วิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึษา  

การประเมนิผล การจัดระบบ และกระบวนการนเิทศการศกึษาในสถานศกึษา 
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   แสงเดอืน จงบ ารุง (2556, หนา้ 8) กล่าวว่า นิเทศการจัดการเรยีนรู้ 

ในสถานศกึษา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการช้ีแนะให้ 

ความช่วยเหลือและแนะน าครูในการจัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ 

การจัดระบบนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในสถานศกึษา การด าเนินงาน

วิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึษา  

การประเมนิผล การจัดระบบ และกระบวนการนเิทศการศกึษาในสถานศกึษา 

อรวรรณ ธีรวงษ์ไพบูลย์ (2556, หนา้ 5) กล่าวว่า นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา 

หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษาในการชีแ้นะให้ความช่วยเหลือและแนะน า

ครูในการจัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การจัดระบบนิเทศงาน

วิชาการและการเรียนการสอนในสถานศกึษา การด าเนินงานวิชาการและการเรียน 

การสอนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึษา การประเมินผล  

การจัดระบบ และกระบวนการนเิทศการศกึษาในสถานศกึษา 

   เยาวนิจ ชะช า (2557, หนา้ 8) กล่าวว่า นิเทศการจัดการเรียนรู้ 

ในสถานศกึษา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการช้ีแนะให้ 

ความช่วยเหลือและแนะน าครูในการจัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ 

การจัดระบบนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในสถานศกึษา การด าเนินงาน

วิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึษา  

การประเมนิผล การจัดระบบ และกระบวนการนเิทศการศกึษาในสถานศกึษา  

กิตติโชติ พิมพ์เพ็ง (2558, บทคัดย่อ) กล่าวว่า นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา 

หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษาในการชีแ้นะให้ความช่วยเหลือและแนะน า

ครูในการจัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การจัดระบบนิเทศงาน

วิชาการและการเรียนการสอนในสถานศกึษา การด าเนินงานวิชาการและการเรียน 

การสอนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึษา การประเมินผล  

การจัดระบบ และกระบวนการนเิทศการศกึษาในสถานศกึษา 

   ลือชัย ชูนาคา (2559, หนา้ 5) กล่าวว่า นิเทศการจัดการเรียนรู้ 

ในสถานศกึษา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการช้ีแนะให้ความ

ช่วยเหลือและแนะน าครูในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่  

การจัดระบบนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในสถานศกึษา การด าเนินงาน

วิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึษา  
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การประเมนิผล การจัดระบบ และกระบวนการนเิทศการศกึษาในสถานศกึษา  

สายใจ สีแจ ้(2559, หน้า 6) กล่าวว่า นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา หมายถึง 

ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการช้ีแนะให้ความช่วยเหลือและแนะน าครู 

ในการจัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การจัดระบบนิเทศงานวิชาการ

และการเรียนการสอนในสถานศกึษา การด าเนินงานวิชาการและการเรียนการสอนใน

รูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึษา การประเมินผล การจัดระบบ และ

กระบวนการนเิทศการศกึษาในสถานศกึษา 

  4) ด้านส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  

วีระวัฒน์ พัชนี (2556, หนา้ 6) กล่าวว่า การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู ้หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมใหค้รูมี

ความรูค้วามเข้าใจในเรื่องการท าวิจัยในช้ันเรยีน รวมทั้งสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ได้แก่ 

สามารถก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรยีน สามารถสนับสนุนท าวิจัยในช้ันเรียน

ของครูในด้านอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก สามารถวางระบบ กระตุ้น ก ากับ ติดตาม 

ให้ความช่วยเหลือการท าวิจัยในช้ันเรยีน สามารถส่งเสริมบรรยากาศใหเ้กิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่มของครูอาจารย์ในโรงเรียนใหค้รูมีเวลาประชุม เพื่ออภปิราย

แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับงานวิจัยในช้ันเรียนของครูแตล่ะคนสามารถจัดกิจกรรม

เผยแพร่ผลวิจัยทั้งในและนอกโรงเรียน สาธิต รัตนสารี (2556, หนา้ 6) กล่าวว่า  

การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถ 

ของผู้บริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมให้ครูมคีวามรูค้วามเข้าใจในเรื่องการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน รวมทั้งสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ได้แก่ สามารถก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ 

การวิจัยในช้ันเรียน สามารถสนับสนุนท าวิจัยในช้ันเรียนของครูในด้านอุปกรณ์  

สิ่งอ านวยความสะดวก สามารถวางระบบ กระตุ้น ก ากับ ตดิตาม ใหค้วามช่วยเหลือ 

การท าวิจัยในช้ันเรียน สามารถส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ซึ่งกันและกันในกลุ่มของครูอาจารย์ในโรงเรยีนใหค้รูมีเวลาประชุม เพื่ออภปิราย

แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับงานวิจัยในช้ันเรียนของครูแตล่ะคนสามารถจัดกิจกรรม

เผยแพร่ผลวิจัยทั้งในและนอกโรงเรยีน 

   แสงเดอืน จงบ ารุง (2556, หนา้ 8) กล่าวว่า การส่งเสริมให้มกีารวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษาใน

การส่งเสริมให้ครูมคีวามรูค้วามเข้าใจในเรื่องการท าวิจัยในช้ันเรยีน รวมทั้งสามารถน าไป
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ปฏิบัติได้จริง ได้แก่ สามารถก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน สามารถสนับสนุน

ท าวิจัยในชัน้เรียนของครูในด้านอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก สามารถวางระบบ กระตุ้น 

ก ากับ ตดิตาม ให้ความช่วยเหลือการท าวิจัยในช้ันเรยีน สามารถส่งเสริมบรรยากาศให้เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่มของครูอาจารย์ในโรงเรียนใหค้รูมีเวลาประชุม 

เพื่ออภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับงานวิจัยในช้ันเรียนของครูแต่ละคนสามารถจัด

กิจกรรมเผยแพร่ผลวจิัยทั้งในและนอกโรงเรียนอรวรรณ ธีรวงษ์ไพบูลย์ (2556, หนา้ 5) 

กล่าวว่า การส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หมายถึง 

ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมใหค้รูมีความรูค้วามเข้าใจในเรื่อง

การท าวิจัยในช้ันเรียน รวมทั้งสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ได้แก่ สามารถก าหนดนโยบาย

เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรยีน สามารถสนับสนุนท าวิจัยในช้ันเรยีนของครูในด้านอุปกรณ์  

สิ่งอ านวยความสะดวก สามารถวางระบบ กระตุ้น ก ากับ ตดิตาม ใหค้วามช่วยเหลือ 

การท าวิจัยในช้ันเรียน สามารถส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ซึ่งกันและกันในกลุ่มของครูอาจารย์ในโรงเรยีนใหค้รูมีเวลาประชุม เพื่ออภปิราย

แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับงานวิจัยในช้ันเรียนของครูแตล่ะคนสามารถจัดกิจกรรม

เผยแพร่ผลวิจัยทั้งในและนอกโรงเรยีน 

   เยาวนิจ ชะช า (2557, หนา้ 8) กล่าวว่า การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ในการส่งเสริมให้ครูมคีวามรู้ความเข้าใจในเรื่องการท าวิจัยในชัน้เรียน รวมทั้งสามารถ

น าไปปฏิบัติได้จริง ได้แก่ สามารถก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน สามารถ

สนับสนุนท าวิจัยในชั้นเรียนของครูในด้านอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก สามารถ 

วางระบบ กระตุ้น ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือการท าวิจัยในช้ันเรยีน สามารถ

ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่มของครูอาจารย์ 

ในโรงเรยีนใหค้รูมีเวลาประชุม เพื่ออภปิรายแลกเปลี่ยนความคดิเกี่ยวกับงานวิจัย 

ในชั้นเรียนของครูแตล่ะคนสามารถจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลวิจัยทั้งในและนอกโรงเรียน 

   กิตติโชติ พิมพ์เพ็ง (2558, บทคัดย่อ) กล่าวว่า การส่งเสริมใหม้ีการวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษาใน

การส่งเสริมให้ครูมคีวามรูค้วามเข้าใจในเรื่องการท าวิจัยในช้ันเรยีน รวมทั้งสามารถน าไป

ปฏิบัติได้จริง ได้แก่ สามารถก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน สามารถสนับสนุน

ท าวิจัยในชัน้เรียนของครูในด้านอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก สามารถวางระบบ กระตุ้น 
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ก ากับ ตดิตาม ให้ความช่วยเหลือการท าวิจัยในช้ันเรยีน สามารถส่งเสริมบรรยากาศให้เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่มของครูอาจารย์ในโรงเรียนใหค้รูมีเวลาประชุม 

เพื่ออภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับงานวิจัยในช้ันเรียนของครูแต่ละคนสามารถจัด

กิจกรรมเผยแพร่ผลวจิัยทั้งในและนอกโรงเรียน ลือชัย ชูนาคา (2559, หนา้ 5) กล่าวว่า 

การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมให้ครูมคีวามรูค้วามเข้าใจในเรื่องการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

รวมทั้งสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ได้แก่ สามารถก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัย 

ในชั้นเรียน สามารถสนับสนุนท าวิจัยในช้ันเรยีนของครูในด้านอุปกรณ์ สิ่งอ านวย 

ความสะดวก สามารถวางระบบ กระตุ้น ก ากับ ตดิตาม ให้ความช่วยเหลือการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน สามารถส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่ม

ของครูอาจารย์ในโรงเรียนใหค้รูมีเวลาประชุม เพื่ออภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ

งานวิจัยในช้ันเรยีนของครูแต่ละคนสามารถจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลวิจัยทั้งในและ 

นอกโรงเรยีน 

   สายใจ สีแจ ้(2559, หน้า 6) กล่าวว่า การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ในการส่งเสริมให้ครูมคีวามรู้ความเข้าใจในเรื่องการท าวิจัยในชัน้เรียน รวมทั้งสามารถ

น าไปปฏิบัติได้จริง ได้แก่ สามารถก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรยีน สามารถ

สนับสนุนท าวิจัยในชั้นเรียนของครูในด้านอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก สามารถ 

วางระบบ กระตุ้น ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือการท าวิจัยในช้ันเรยีน สามารถ

ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่มของครูอาจารย์ 

ในโรงเรยีนใหค้รูมีเวลาประชุม เพื่ออภปิรายแลกเปลี่ยนความคดิเกี่ยวกับงานวิจัย 

ในชั้นเรียนของครูแตล่ะคนสามารถจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลวิจัยทั้งในและนอกโรงเรียน 

 3.3 วิธีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

 นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึง วิธีการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการ ดังนี ้

  อุรารัตน์ (นามแฝง) (2550, ออนไลน์) กล่าวถึง วิธีในการพัฒนาขีด

สมรรถนะบุคลากร ว่า สามารถพัฒนาได้ 3 วิธี ดังนี้ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) หมายถึง การประชุมเฉพาะเรื่องและเฉพาะกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่ม

บุคคลดังกล่าวได้มกีารพัฒนาและแสดงขีดความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างมี



56 

ประสิทธิภาพ 2) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หมายถึง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้

บุคลากรปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในแตล่ะช่วงเวลา 3) การศกึษาต่อ (Continuing Education) 

หมายถึง การสนับสนุนให้บุคลากรศกึษาต่อในระดับสูง เช่น การศกึษาในระดับปริญญาโท 

หรอืปริญญาเอก  

  อาภรณ์ ภู่วทิยพันธ์ (2552, หนา้ 88) ได้ศึกษา การจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล กล่าวถึง วธิีการพัฒนาสมรรถนะ ไว้ดังนี้ 1) การฝึกปฏิบัติงานจรงิ 

(Real practice) 2) การศกึษาดูงาน (Study tour) 3) การศกึษาด้วยตนเอง (Self-Directed 

Learning) 4) การศกึษากับผู้รู้ผู้เช่ียวชาญ (Study by Expert) 5) การเข้ารับการศกึษาอย่าง

ต่อเนื่อง (Continuing Education) 6) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

  บวร เทศารนิทร์ (2560, หน้า 23) ได้กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 

ประกอบด้วย 8 แนวทาง คือ 1) การเข้ารับการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง (Continuing Education) 

ในสถาบันการศึกษาสาขาต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาประเด็นการท างานที่ยังบกพร่อง  

2) การถ่ายทอดสรุปโดยผู้เช่ียวชาญ (Expert Briefing) อาจเป็นการพูดคุยในประเด็นที่

ต้องการพัฒนาจากผู้รู้และมีประสบการณก์ารเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงด้วยตนเอง

มาแล้ว 3) การหมุนเวียนการท างาน (Job Rotation) เป็นการพัฒนาโดยการลงมือ 

กระท าจริง หรอืเข้าไปอยู่ในบรรยากาศหรอืสถานการณ์การท างานนั้นจรงิ เพื่อให้เกิด

การศกึษาเรียนรู้อย่างใกล้ชิด โดยหัวหนา้อาจให้เข้าไปท างานเพื่อศกึษาเรียนรู้ในงานใดงาน

หนึ่ง หรอืหนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึ่งช่ัวคราวเพื่อการศึกษาเรียนรู้ แตต่ าแหนง่งานยังคงอยู่

ที่เดิม 4) การสอนงานขณะปฏิบัติงานจริง (On the job Training) เป็นการให้ค าปรึกษา

ชีแ้นะและสอนงานในประเด็นการท างานที่ยังบกพร่องและในขณะที่ท าการปฏิบัติงานจรงิ 

โดยอาจเป็นหัวหน้าหรือผู้รู้ 5) การมอบหมายงานหรือโครงการให้ท า (Project Assignment) 

เป็นการพัฒนาโดยการปฏิบัติงานจรงิ โดยหัวหน้าจะต้องมอบหมายงานหรอืโครงการที่

ตอ้งใชค้วามรู ้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการน าสมรรถนะไปใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนา

สมรรถนะ 6) การศกึษาด้วยตนเอง (Self-Directed Study) จากสื่อชนิดต่าง ๆ เช่น หนังสือ 

ซีดรีอม อินเตอรเ์น็ต เพื่อค้นหาความรูใ้นประเด็นที่ตอ้งการทราบเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาและ

เพิ่มพูนความรู้และความช านาญใหก้ับตนเอง 7) ตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ (Team-based 

activities) เป็นการเข้าไปร่วมท างานกับคณะท างานเฉพาะกิจ เราจะใช้แนวทางการพัฒนานี้

ในกรณีที่พบว่า สาเหตุของสมรรถนะที่ยังบกพร่องอยู่ มาจากการขาดความรู ้ทักษะและ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่จะต้องอาศัยความช านาญจากมุมมองที่หลากหลาย  
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จากบุคลากรที่ได้รับการจัดตั้งเป็นคณะท างานเฉพาะด้าน เฉพาะเรื่อง 8) การฝึกอบรม

สัมมนา (Workshop, Class of seminar) เป็นวิธีการที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาอย่าง

รวบรัดและรวดเร็วเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาตามสมรรถนะที่ยังบกพร่อง ให้ไปถึงเป้าหมาย

ตามที่คาดหวังได้ ใช้เวลาในการพัฒนาน้อย แต่เกิดการพัฒนาสมรรถนะทีม่ีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล ทุ่มเทหนึ่งครั้ง ส่งผลกระทบหลายด้าน ผูเ้ข้าอบรมมคีวามรู้ ความคิด และ

ประสบการณเ์พิ่มขึ้น 

 จากการศกึษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ วธิีการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการ สรุปได้ ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 การสังเคราะหว์ิธีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 
 

วธีิการพัฒนาสมรรถนะ 
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1. การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร (Workshop)    2 67  

2. การฝึกปฏบัิตงิานจรงิ (Real practice)    2 67  

3. การศกึษาดูงาน (Study tour)    2 67  

4. การศกึษาดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning)    2 67  

5. การศกึษากับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ (Study by Expert)    2 67  

6. การศกึษาตอ่ (Continuing Education)    3 100  

7. การหมุนเวยีนงาน (Job Rotation)    3 100  

8. การสอนงานขณะปฏบัิตงิานจรงิ (Teaching while 

working in real work) 

   1 33  

9. การมอบหมายโครงการพิเศษ (Project Assignment)    2 67  

10. การท างานเป็นทีม (teamwork)    1 33  

11. การประชุมแก้ปัญหา (Meeting to solve problems)    1 33  

รวม 4 7 8    
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 จากตาราง 2 ผูว้ิจัยใช้เกณฑร์้อยละ 30 ขึน้ไปในการคัดสรร วธิีการพัฒนา

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ พบว่ามี 8 วิธีการ คือ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ  

2) การฝกึปฏิบัติงานจรงิ 3) การศกึษาดูงาน 4) การศกึษาด้วยตนเอง 5) การศกึษากับผูรู้้

ผูเ้ชี่ยวชาญ 6) การศกึษาต่อ 7) การหมุนเวียนงาน 8) การมอบหมายโครงการพิเศษ 

รายละเอียดแต่ละวิธี มดีังนี้ 

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)  

   1.1 ความหมายของการอบรมเชงิปฏิบัติการ 

   นักศึกษาและนักวิชาการได้ให้ความหมายของการอบรมเชงิปฏิบัติการไว้ 

ดังนี้ 

    การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) (ม.ป.ป., ออนไลน์) กล่าวว่า 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นการประชุมอีกแบบหนึ่ง ที่ใช้กันมากในบริษัทในวงการธุรกิจ 

อุตสาหกรรม และในองค์การตา่ง ๆ เนื่องจากการประชุมแบบนี ้จะต้องมีการฝกึปฏิบัติ 

ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหลักส าคัญ การประชุมแบบนีป้กติแล้วจะมีสมาชิกที่รว่ม

ประชุมจ านวนไม่มากนัก คือ มักจะมีจ านวนแต่เพียงพอเหมาะกับอุปกรณ์ และ  

เครื่องอ านวยความสะดวกในการฝึกปฏิบัติการในเรื่องที่จัดประชุมนั้น ๆ ขึ้น เนื่องจากเน้น

การฝึกปฏิบัติเป็นส่วนที่ส าคัญมาก ในการประชุมเชงิปฏิบัติการนี ้สมาชิกในการประชุม

จะต้องรว่มกันศึกษา รับฟังการบรรยาย หรอื ศกึษาค้นคว้า ท าความเข้าใจ และฝกึปฏิบัติ 

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเฉพาะอย่างตามหัวข้อของการประชุมปฏิบัติการ

ครั้งนั้น ๆ หลักส าคัญของการประชุมแบบนี ้คือ การเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ แล้วน าไปปฏิบัติ 

ในการปฏิบัติงานจริง วชริาวุธ ปานพรม (2558, หนา้ 15) กล่าวว่า การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ หมายถึง การเข้ารับการอบรมจากผูเ้ชี่ยวชาญท าให้เกิดการเรยีนรู้ ทักษะ  

ความช านาญ จากการลงมือปฏิบัติและการปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่น แล้วน าแนวคิดทฤษฎีไปสู่

การปฏิบัติ อนัตตา ชาวนา (2558, หนา้ 118) กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการเป็น 

การส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ในประเด็นปัญหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีการเตรียมการอย่างรอบคอบ  

มุ่งให้สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมมกีารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เน้นบรรยากาศ

ที่เป็นกันเอง สมาชกิกลุ่มมีความรูค้วามช านาญ ความสนใจหรอืพืน้ฐานประสบการณ์ที่

เกี่ยวกับเรื่องประชุม เน้นการรว่มกันท างานเพื่อฝกึการแก้ปัญหา ผูเ้ข้าร่วมอบรมทุกคน

จะต้องมสี่วนรว่มลงมอืปฏิบัติ นอกจากนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยังเป็นรูปแบบหนึ่งของ 
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การพัฒนาบุคลากรที่ช่วยใหผู้เ้ข้ารับการพัฒนาเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของ 

การฝึกประชุมเชิงปฏิบัติการนัน้ ๆ อย่างมปีระสิทธิภาพ เน้นทั้งด้านวิชาการ หรอืทฤษฎี 

และด้านการปฏิบัติ โดยค านึงถึงการเสริมสร้างศักยภาพใหผู้เ้ข้ารับการพัฒนาได้น าสิ่งที่ตน

เรียนรู้นัน้มาปฏิบัติในสถานการณท์ างานจริงได้ วิกีพีเดีย (2561, ออนไลน์) กล่าวว่า  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ เวิรก์ชอป (Workshop) หมายถึง การอบรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ๆ  

เป็นระยะเวลานานหลายวัน โดยเน้นการร่วมกันท างานเพื่อฝึกการแก้ปัญหาโดยผู้เข้าประชุม 

ทุกคนจะต้องมีสว่นร่วมลงมือปฏิบัติ (Hands-on training) ส่องแสง อัยวรรณ (2561, หนา้ 57) 

กล่าวถึง การอบรมเชิงปฏิบัติการ ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการอบรมที่ช่วยใหผู้เ้ข้ารับการอบรม

เกิดการเรยีนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการอบรมนั้น ๆ มีประสิทธิภาพ เพราะการฝกึอบรมนี้เน้น 

ด้านวิชาการหรอืทฤษฎีดา้นปฏิบัติโดยค านงึถึงการเสริมสร้างให้ผูเ้ข้ารับการอบรมน าสิ่ง 

ที่ตนเรยีนรู้นัน้มาปฏิบัติ ในสถานการณท์ างานอันแท้จริงของเขาได้ 

 สรุปว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การอบรมที่เน้นการเรียนรู้   

ฝกึปฏิบัติ แล้วน าไปปฏิบัติในการปฏิบัติงานจริง การฝึกอบรมเน้นดา้นวิชาการหรือทฤษฎี

โดยค านึงถึงการเสริมสร้างใหผู้เ้ข้ารับการอบรมน าสิ่งที่ตนเรียนรู้น้ันมาปฏิบัติใน

สถานการณท์ างานอันแท้จริงได้ 

   1.2 ลักษณะของการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

   นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงลักษณะของการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ไว้ดังนี้ 

    การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) (ม.ป.ป., ออนไลน์) กล่าวถึง 

ลักษณะเฉพาะของการอบรมเชงิปฏิบัติการไว้ มีดังนี ้1) มีการก าหนด เรื่องของการอบรม

เชงิปฏิบัติการชัดเจน ก าหนดสิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ ไว้เห็นได้ชัด และมีก าหนดการ  

หรอืตารางด าเนนิงานในการประชุมและการฝกึหัดที่สัมพันธ์กับเรื่องที่จัดประชุม 

2) มจีุดมุง่หมายส าคัญที่การเพิ่มพูนทักษะ ความรู ้และประสบการณ ์ซึ่งจะส่งผลต่อ 

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในเรื่องที่จัดอบรมปฏิบัติการนั้น ๆ โดยตรง  

3) มีการเตรียมในด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เอกสาร ข้อมูลที่จ าเป็นให้พร้อม เพื่อใช้ 

ในการฝึกปฏิบัติส าหรับสมาชิกโดยเฉพาะ 4) มีการฝกึทดลองปฏิบัติการ หรอืมี 

การฝึกปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องที่จัดประชุม ซึ่งถอืเป็นหัวใจส าคัญของการประชุม  

5) จุดเน้นของการอบรมปฏิบัติการนี ้อยู่ที่การเตรียมคนให้มคีวามพร้อมสูง ให้สามารถเพิ่ม 
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเรื่องที่จัดประชุม และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน

จรงิได้ 

   1.3 ขั้นตอนการจัดการอบรมเชงิปฏิบัติการ 

   นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการอบรม 

เชงิปฏิบัติการไว้ ดังนี้ 

    การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) (ม.ป.ป., ออนไลน์) กล่าวถึง 

ขั้นตอนการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการไว้ ดังนี้ 

     ขั้นที่ 1 ขั้นการจัดการอบรมเชงิปฏิบัติการ 1) ส ารวจหัวข้อ 

และประเด็นปัญหา (swot analysis) 2) เขียนโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  

3) ตัง้คณะกรรมการในการด าเนนิการ 4) ขัน้ตอนการเตรยีมการท างานประชุม  

5) สรุปก่อนการด าเนินงาน 

     ขั้นที่ 2 การด าเนินการระหว่างการจัดฝกึอบรมเชงิปฏิบัติ  

1) การลงทะเบียน 2) พิธีเปดิ 3) แบ่งกลุ่มย่อยการจัดอบรม (ภาคปฏิบัติ) ขึ้นอยู่กับจ านวน

ผูเ้ข้าอบรม 4) สรุปผลการอบรมของผูเ้ข้าอบรมในแตล่ะวัน (ปัญหา) 5) วิธีปิดการจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

     ขั้นที่ 3 การด าเนินการหลังจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  

1) รายงานผู้บังคับบัญชา 2) รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชน่ งานคลังและงานพัสดุ  

3) ประชุมสรุปผลการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

  2. การฝึกปฏิบัติจริง (Real Practice) 

   2.1 ความหมายของการฝกึปฏิบัติจริง 

   นักการศกึษาและนักวิชาการได้ใหค้วามหมายของการฝึกปฏิบัติจริงไว้ 

ดังนี้      

    วชริาวุธ ปานพรม (2558, หนา้ 15) กล่าวว่า การฝกึปฏิบัติจริง 

หมายถึง การศกึษาเรียนรูด้้วยตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการรว่มกันในการวางแผน 

การฝึกการคิดและการตัดสินใจในระดับกลุ่ม รวมถึงการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง เพื่อ

การเรียนรูจ้ากการท างาน อนัตตา ชาวนา (2558, หน้า 117) กล่าวว่า เป็นวิธีการพัฒนาที่

มุ่งจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการด ารงชีวติ เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจ

ของผู้รับการพัฒนา โดยให้ผูเ้ข้าร่วมรับพัฒนามีสว่นร่วมและลงมอืปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน 

จนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย เช่น การใหผู้เ้ข้ารับ 
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การพัฒนาเป็นผู้สร้างความรู้ บทบาท ดว้ยตนเอง และมีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 

มากที่สุด มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน ได้เรยีนรู้ร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู ้

ความคิด และประสบการณ์แก่กันและกันมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ได้เรยีนรู้กระบวนการ

ควบคู่ไปกับผลงานและข้อสรุปข้อความรูท้ี่ได้น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  

อาภรณ์ ภู่วทิยพันธ์ (2552, หนา้ 91) กล่าวว่า การฝึกปฏิบัติจริง หมายถึง การใช้แนวคิดที่

เน้นผู้ศึกษาได้กระท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ผ่านการปฏิบัติการจรงิคอื ผู้ศกึษาได้ฝึก 

ในสภาพสิ่งแวดล้อมจรงิ ได้ฝกึคิดและลงมอืท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง สนับสนุนให้ผู้ศกึษาได้

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และได้ผลตามความคาดหวังของสังคม การจัด

ประสบการณจ์ะให้ความส าคัญกับบทบาทการเรียนรูข้องผู้ศึกษา ได้ศกึษาแนวคิดที่จะ

น าไปสู่การปฏิบัติได้ 

   สรุปว่า การฝกึปฏิบัติจริง หมายถึง การให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผูส้ร้าง

ความรู ้บทบาทด้วยตนเอง และมีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด มีปฏิสัมพันธ์ตอ่

กันและกัน ได้เรียนรู้ร่วมกันผา่นการปฏิบัติจริง ได้ฝึกในสภาพสิ่งแวดล้อมจรงิ สนับสนุนให้

ผูศ้กึษาได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และได้ผลตามความคาดหวังของสังคม  

   2.2 รูปแบบการฝึกปฏิบัติจริง 

   นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงรูปแบบของการฝึกปฏิบัติจริงไว้ 

ดังนี้ 

    อาภรณ์ ภู่วทิยพันธ์ (2559, หนา้ 95-96) กล่าวถึง รูปแบบ 

การฝึกปฏิบัติจริง ไว้ดังนี้ 1) การฝกึปฏิบัติผา่นการท างาน เป็นการฝกึที่สง่เสริมผูศ้ึกษาเกิด

พัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเนือ้หาสาระ การฝกึปฏิบัติจริง ฝกึฝนทักษะทางสังคม 

ทักษะชีวติ ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดขัน้สูง โดยสถาบันการศึกษามักร่วมมอื

กับแหลง่งานในชุมชน รับผิดชอบการจัดการรว่มกัน ตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์  

การก าหนดเนื้อหากิจกรรม และวธิีการประเมิน 2) การฝกึประสบการณ์ผา่นโครงงาน  

การจัดการฝกึที่เน้นผู้ศึกษาเป็นส าคัญรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นการให้ผู้ศกึษาได้ลงมอืปฏิบัติจริง

ในลักษณะของการศกึษา ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดคน้ ประโยชน์ของ 

การฝึกด้วยโครงงาน สิ่งที่ผู้ศกึษาได้รับจากการฝกึ มิใช่ตัวความรู้ หรอืวิธีการหาความรู ้

แตเ่ป็นทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม ทักษะชีวติและประกอบอาชีพ ทักษะด้านข้อมูล

ข่าวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี การออกแบบโครงงานที่ดี จะกระตุ้นใหเ้กิดการค้นคว้า

อย่างกระตอืรอืร้น และผู้ศึกษาจะได้ฝึกการใชท้ักษะการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหา 
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ทักษะการสื่อสาร และทักษะการสร้างความรว่มมอื 3) การฝึกผ่านกิจกรรม ยึดหลักการให้

ผูศ้กึษาสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง ฝึกโดยการปฏิบัติจริง และปฏิบัติเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้

และแก้ปัญหาได้ 4) การฝึกผา่นการแก้ปัญหา เป็นรูปแบบการฝึกอีกรูปแบบหนึ่งที่เน้น 

ผูศ้กึษาเป็นศูนย์กลาง และรู้จักการท างานรว่มกันเป็นทีม โดยผู้ฝึกมีส่วนร่วมแต่น้อย  

เป็นกระบวนการฝึกใช้ปัญหาเป็นฐาน 5) การฝกึผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรอื 

วิธีวิจัย การฝึกที่เน้นการวิจัย ถือได้ว่าเป็นหัวใจของบัณฑติศกึษา เพราะเป็นการฝึกที่เน้น

การแสวงหาความรูด้้วยตนเองของผูศ้กึษาโดยตรง เป็นการพัฒนากระบวนการแสวงหา

ความรู ้และการทดสอบความสามารถทางการเรยีนรูด้้วยตนเองของผูศ้กึษา  

  3. การศกึษาดูงาน (Study tour) 

   3.1 ความหมายของการศกึษาดูงาน 

   นักการศกึษาและนักวิชาการได้ใหค้วามหมายของการศึกษาดูงานไว้ 

ดังนี้ 

    อนัตตา ชาวนา (2558, หน้า 119) กล่าวว่า การศกึษาดูงาน  

เป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการพัฒนาบุคลากร ในอันที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ ์ให้กับตัวบุคลากร อีกทั้งเปิดมุมมองที่จะรับกับการเรียนรูใ้นสิ่งใหม ่ๆ  

สร้างความพร้อมให้แก่ทั้งตัวบุคลากรเอง และสร้างผลสัมฤทธิ์ใหแ้ก่ทีมงานและหน่วยงาน 

การไปศกึษาเรียนรู้จากหน่วยงาน หรอืสถานประกอบการอื่นที่ตรงตามประเด็นที่ต้องการ

ศกึษา ซึ่งสามารถพบเห็นสภาพจริงและมีโอกาสได้สัมผัสดว้ยประสาทสัมผัสต่าง ๆ เช่น 

การดู การฟังบรรยาย การสัมภาษณ์ การสนทนาซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

การมสี่วนรว่มในกิจกรรม 

    อาภรณ์ ภู่วทิยพันธ์ (2552, หนา้ 214) กล่าวว่า การส่งเสริม 

สนับสนุน จัดใหบุ้คลากรได้รับการพัฒนาโดยการศกึษาดูงานนั้น นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง 

ทั้งในด้านความรู ้ความเข้าใจ ความคิด ความสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม ช่วยกระตุ้นให้

เกิดการเรยีนรู้รว่มกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ความคิดเห็นต่าง ๆ 

ร่วมกันบนสถานการณ์เดียวกัน หรอืเหตุการณ์เดียวกัน ท าให้ได้เห็นถึงเทคนิควิธีการใน

การน ามาปรับใช้หรอืการแก้ปัญหา อันจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการท างาน ซึ่งการที่จะ

ด าเนนิการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารให้เกิดประสิทธิภาพดังที่

กล่าวมาข้างต้นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าใจถึงจุดประสงค์หรอืเป้าหมายส าคัญใน

การศกึษาดูงาน มีความใส่ใจ กระตุ้นตัวเองให้มีความรู้สึกร่วม มีสว่นร่วมในกิจกรรมศกึษา
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ดูงาน มีความเชื่อมั่น มุ่งมั่น มุง่หวัง เพื่อให้การศกึษาดูงานเกิดประโยชน์และสัมฤทธิ์ผล 

สร้างความพึงพอใจให้กับตัวเอง สรา้งประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้

เกิดผลดียิ่งขึ้นการดูงานนอกสถานที่ เป็นเครื่องมอืการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่ง  

โดยมอบหมายใหผู้เ้รียนไปสังเกตเหตุการณ์ การกระท า หรอืบุคคลที่ตอ้งการในสถานที่

เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งในชว่งเวลาสัน้ ๆ บุญมี ก่อบุญ 

(2553, หนา้ 94) สรุปได้วา่ การศกึษาดูงาน หมายถึง การน าผูเ้รียนไปศกึษาเรื่องที่

ต้องการศกึษาจากหน่วยงาน หรือในสถานที่อื่น ๆ ที่ตรงกับประเด็นที่ตอ้งการ โดยผูเ้รียน

สามารถพบเห็นสภาพจริง ๆ มีโอกาสได้สัมผัสด้วยประสาทสัมผัสต่าง ๆ เช่น การดู ฟัง 

สัมภาษณ์ สอบถาม สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีสว่นร่วมในกิจกรรม  

   อุไรวรรณ เอกประยูร (2559, ออนไลน์) กล่าวว่า การศกึษาดูงาน  

(Study Tour) หรอื สุนทรียทัศนา เป็นการขอไปเรียนทางลัดจากประสบการณ์ของผูอ้ื่น 

โดยเข้าไปดูสถานที่จรงิ การปฏิบัติจริง ๆ ของเขา หรอือาจใชใ้นหน่วยงานตนเองโดยการให้

เพื่อนที่ท าดี ๆ สาธิตหรอืท าเป็นตัวอย่างให้เราดู ให้เราเรียนรูก้็ได้ การศกึษาดูงานนั้น  

เป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการพัฒนาบุคลากร ในอันที่จะช่วยเพิ่มพูนความรูท้ักษะ

ประสบการณ ์ให้กับตัวบุคลากร อีกทั้งเปิดมุมมองที่จะรับกับการเรียนรูใ้นสิ่งใหม่ ๆ  

สร้างความพร้อมให้แก่ทั้งตัวบุคลากรเอง และสร้างผลสัมฤทธิ์ใหแ้ก่ทีมงานและหน่วยงาน 

การศกึษาดูงาน ถือเป็นเครื่องมอืในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นกัน ความรูด้้านงานประกัน

คุณภาพการศกึษา (2557, ออนไลน์) กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่ง 

ในการพัฒนาบุคลากร ในอันที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้กับ 

ตัวบุคลากรของหนว่ยงาน นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดมุมมองที่จะรับกับการเรียนรู้ 

ในสิ่งใหม ่ๆ สร้างความพร้อมให้แก่ทั้งตัวบุคลากรและสร้างผลสัมฤทธิ์ให้แก่ทีมงานและ

หนว่ยงาน การศกึษาดูงานนั้นมีประโยชน์อย่างมาก ทั้งในด้านความรูค้วามเข้าใจ ความคิด 

ความสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม ฯลฯ โดยชว่ยกระตุ้นใหเ้กิดการเรยีนรู้รว่มกัน รวมทั้ง

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์มุมมองความคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกันบนสถานการณ์เดียวกัน หรอื

เหตุการณเ์ดียวกัน ท าให้ได้เห็นถึงเทคนิควิธีการในการน ามาปรับใช้หรอืการแก้ไขปัญหา 

อันที่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการท างาน ส่องแสง อัยวรรณ (2561, หนา้ 97) กล่าวว่า 

การศกึษาดูงาน เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ท าให้มคีวามกระตอืรอืร้น  

มีความสนใจต่อเนื่อง ประหยัดเวลา เกิดทักษะ และน าไปประยุกต์ใชไ้ด้  
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  สรุปว่า การศกึษาดูงาน หมายถึง การมอบหมายใหผู้เ้รียนไปสังเกต

เหตุการณ ์การกระท า หรอืบุคคลที่ตอ้งการในสถานที่เฉพาะแหง่ใดแห่งหนึ่งเพื่อ

วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งในชว่งเวลาสัน้ แลกเปลี่ยนประสบการณ ์มุมมอง 

ความคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกันบนสถานการณเ์ดียวกัน หรือเหตุการณ์เดียวกัน ท าให้ได้เห็นถึง

เทคนิควิธีการในการน ามาปรับใช้หรอืการแก้ไขปัญหา อันที่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ 

ในการท างานเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ท าให้มคีวามกระตอืรอืร้น มคีวามสนใจ

ต่อเนื่อง ประหยัดเวลา เกิดทักษะ และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

  3.2 รูปแบบของการศึกษาดูงาน 

  นักศึกษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงรูปแบบของการศกึษาดูงาน ไว้ดังนี้ 

   อาภรณ์ ภู่วทิยพันธุ์ (2552, หนา้ 214-215) กล่าวถึง รูปแบบของ

การศกึษาดูงานว่ามี 2 ลักษณะ คอื การศกึษาดูงานในหนว่ยงาน และการดูงานภายนอก

หนว่ยงาน ชรินดา พิมพบุตร (2556, หนา้ 71) กล่าวว่า การศกึษาดูงานมีหลายรูปแบบ 

เชน่ ทัศนศกึษา การสาธิต การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน กรณีศึกษา การฝึกในสถานการณ์

จ าลอง และการฝกึวิธีการท างาน 

  สรุปว่า รูปแบบของศกึษาดูงาน มีทั้งการดูงานภายในหน่วยงานหรอืการดู

งานภายนอกหน่วยงาน การไปทัศนศึกษา การสาธิต การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน กรณีศึกษา 

การฝึกในสถานการณ์จ าลอง และการฝกึวิธีการท างาน 

  3.3 ขั้นตอนการศกึษาดูงาน 

  นักศึกษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงขั้นตอนของการศกึษาดูงานไว้ ดังนี้ 

   ความรูด้้านงานประกันคุณภาพการศกึษา (2557, ออนไลน์) กล่าวถึง 

ขั้นตอนการศกึษาดูงานไว้ ดังนี้ 

    1. เตรียมความพร้อมก่อนศึกษาดูงานทางกาย 

     1.1 เตรียมความพร้อมในเรื่องสภาพร่างกายใหส้มบูรณ์แข็งแรง 

อยู่ในภาวะที่พร้อมที่จะศกึษาดูงานทางอารมณ์และความคิด 

     1.2 สร้างทัศนคติเชิงบวก ให้เกิดความรูส้ึกที่ดใีนการศึกษาดูงาน 

ด้วยการมองเห็นถึงขอ้ดีในการศกึษาดูงาน หน่วยงานที่จะศกึษาดูงาน หรอืกิจกรรมที่จัด

ร่วมในการศึกษาดูงาน รวมทั้งผลที่จะได้รับกับตนเอง ทีมงาน และหนว่ยงาน 
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     1.3 ตั้งประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ในการท างานปัจจุบัน รวมทั้ง

ทบทวนถึงวิธีการท างานในปัจจุบัน ถึงแนวคิดที่มุ่งหวังเพื่อจะได้น าความรู้มาใช้ใน

พัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ และจดเป็นบันทึกเตือนความจ าก่อนการศกึษาดูงาน 

    2. เตรียมความพร้อมขณะศึกษาดูงาน 

     2.1 รับฟัง การบรรยายหรือการเล่าถึงประสบการณใ์นการท างาน 

ตลอดจนเทคนิควิธีการท างานใหม่ ๆ 

     2.2 คิดตาม สร้างแนวความคิดใหม่ โดยมองถึงข้อดีของวิธีการ

ท างานแบบใหม่ที่ได้เรียนรู้ที่จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับวิธีการท างานแบบปัจจุบัน  

เพื่อลดปัญหาและเสริมประสิทธิภาพในการท างาน 

     2.3 ถามดู การตัง้ค าถามเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้โดยถามจากสิ่งที่

ได้เห็น การตั้งค าถามเป็นการจุดประกายความคิด กระตุ้นใหเ้กิดการถ่ายทอดความรูใ้น

การท างาน ถึงเทคนิค วธิีการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ เชน่ การลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ การน าเอาวิธีการบริหารจัดการสมัยใหมม่าใช้ 

เป็นต้น ซึ่งการถามเพื่อสร้างองค์ความรูน้ี ้จะท าให้ไขข้อข้องใจถึงประเด็นปัญหาที่ได้ตัง้ไว้

ก่อนการศกึษาดูงานได้ 

     2.4 รู้เขยีน การน าความรูท้ี่ได้จากการศกึษาดูงานนั้น น ามาเขียน

หรอืจดบันทึกย่อเตือนความจ า การเขียนเป็นสิ่งส าคัญเพราะตกผลกึจากความรูค้วาม

เข้าใจของตนเองนั่น โดยการเขียนตามที่รู้หรอืเข้าใจ ซึ่งโดยปัจจุบันอาจใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ 

เชน่ การบันทึกความรูด้้วยกล้องถ่ายวีดโีอ หรอืเล่าเรื่องจากรูปภาพโดยการถ่ายภาพ หรอื

บันทึกเสียงด้วยเครื่องอัดเทป โทรศัพท์มอืถือ ซึ่งจะช่วยเตือนความจ าให้กับตัวเอง และ

ถ่ายทอดเป็นองค์ความรูไ้ด้อีกวิธีหนึ่ง 

    3. เตรียมความพรอ้มหลังศึกษาดูงานเสร็จสิน้ 

     3.1 ทบทวนความรูท้ี่ได้จากการศกึษาดูงานของตนเอง  

     3.2 น าความรูท้ี่ได้จากการศกึษาดูงานมาประยุกต์ใชใ้นการท างาน 

     3.3 จดบันทึกเตือนความจ าถึงวิธีการแก้ปัญหาตามประเด็น

ปัญหาที่ตัง้ไว้ก่อนการศกึษาดูงาน ความรูท้ี่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ตลอดจน 

ความรูใ้หม่ ๆ ที่เกิดขึน้ การจดบันทึกนีเ้ป็นการตรวจสอบความรูข้องตนเองที่ได้รับ 

ในอีกทางหนึ่งด้วย 
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     3.4 จัดประชุมแตล่ะทีมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรว่มกัน 

ติดตาม และประเมินผลความรูท้ี่ได้รับจากการศกึษาดูงาน ก่อนที่จะรวบรวมความรูท้ี่ได้ใน

แตล่ะบุคคล มาสรุปเพื่อจัดท าเป็นองค์ความรู้แต่ละทีมงาน  

     3.5 ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ และน าองค์ความรู้ที่ได้มา

ปรับใช้ในการท างานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

    4. การเรียนรูด้้วยตนเอง (Self-directed Learning) 

     4.1 ความหมายของการเรียนรูด้้วยตนเอง 

     นักศึกษาและนักวิชาการได้ให้ความหมายของการเรยีนรู้ดว้ย

ตนเอง ไว้ดังนี้ 

      อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2552, หนา้ 219-221) กล่าวว่า  

การเรียนรูด้้วยตนเอง คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรยีนริเริ่มการเรียนรูด้้วยตนเอง  

ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัด มเีป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากร

ของการเรยีนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรยีนรู้ของ

ตนเอง โดยจะด าเนินการดว้ยตนเองหรอืร่วมมอืช่วยเหลือกับผูอ้ื่นหรอืไม่ก็ได้  

กชพรรณ ชุ่มเย็น (2554, ออนไลน์) กล่าวว่า การเรียนรู้ดว้ยตนเอง คือ กระบวนการเรียนรู้

ที่ผู้เรยีนริเริ่มการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัด  

มีเป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู ้จนถึง 

การประเมนิความก้าวหน้าของการเรยีนรู้ของตนเอง โดยจะด าเนินการดว้ยตนเองหรอื

ร่วมมือช่วยเหลือกับผูอ้ื่นหรือไม่ก็ได้ สายสุดา ขันธเวธ (2561, ออนไลน์) กล่าวสรุปว่า  

การเรียนรูด้้วยตนเอง คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรยีนริเริ่มการเรียนรูด้้วยตนเอง  

ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัด มเีป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากร

ของการเรยีนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรยีนรู้ของ

ตนเอง โดยจะด าเนินการดว้ยตนเองหรอืร่วมมอืช่วยเหลือกับผูอ้ื่นหรอืไม่ก็ได้ 

    สรุปว่า การเรียนรูด้้วยตนเอง หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ผูเ้รียน

รเิริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัด มเีป้าหมาย  

รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ จนถึงการประเมิน

ความก้าวหน้าของการเรยีนรู้ของตนเอง โดยจะด าเนนิการด้วยตนเองหรอืร่วมมอืช่วยเหลอื

กับผูอ้ื่นหรอืไม่ก็ได้ 
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    4.2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

    นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดว้ย

ตนเองไว้ ดังนี้ 

     อาภรณ์ ภู่วทิยพันธ์ (2552, หนา้ 222); กชพรรณ ชุ่มเย็น (2554, 

ออนไลน์) และสายสุดา ขันธเวธ (2561, ออนไลน์) กล่าวถึง วัตถุประสงค์การเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง สอดคล้องกัน สรุปว่า การเรียนรูด้้วยตนเองเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญต่อการด าเนนิ

ชีวติที่มีประสทิธิภาพ ซึ่งมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการศกึษาในปัจจุบันที่จะต้อง

ส่งเสริมให้บุคคลมีคุณลักษณะของการช้ีน าตนเองในการเรียนรู้เพื่อให้บุคคลมี

ประสบการณ ์และมีศักยภาพในการแสวงหาความรูเ้พื่อเป็นพืน้ฐานในการศกึษาตลอดชวีิต

ต่อไป การเรียนรูด้้วยตนเองมีแนวคิดพืน้ฐานมาจากทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism)  

ซึ่งมีความเชื่อเรื่องความเป็นอิสระ และความเป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ ดังที่มีผูก้ล่าวไว้

ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความดีมคีวามเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองสามารถหาทาง

เลือกของตนเองมีศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างไม่มีขีดจ ากัดมีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและต่อผูอ้ื่น ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนักจิตวิทยามนุษยนิยม 

(Humanistic Psychology) ที่ให้ความส าคัญในฐานะที่ผู้เรียนเป็นปัจเจกบุคคล และมีแนวคิด

ว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ และมีความโน้มเอียงที่จะใส่ใจ ใฝรู่้ ขวนขวายเรียนรู้ด้วยตนเอง 

มนุษย์สามารถรับผดิชอบพฤติกรรมของตนเองและถือว่าตนเองเป็นคนที่มคี่า 

    4.3 ขั้นตอนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

    นักการศึกษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงขั้นตอนการการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองไว้ ดังนี้ 

     อาภรณ์ ภู่วทิยพันธ์ (2552, หนา้ 222); กชพรรณ ชุ่มเย็น (2554, 

ออนไลน์) และสายสุดา ขันธเวธ (2561, ออนไลน์) กล่าวถึง ขั้นตอนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

สอดคล้องกัน สรุปว่า 1) การประเมนิความตอ้งการของตนเอง (Assessing Needs)  

2) การก าหนดจุดมุง่หมาย (Setting goals) 3) การก าหนดสิ่งที่ตอ้งการเรียนรู ้(Specifying 

learning content) โดยก าหนดระดับความยากง่าย ชนิดของสิ่งที่ต้องการเรียน พิจารณา

เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ตอ้งใชใ้นการเรียน ความตอ้งการความช่วยเหลือ แหล่งทรัพยากร 

ประสบการณ ์ที่จ าเป็นในการเรียน 4) การจัดการในการเรียน โดยก าหนดปริมาณเวลาที่

ต้องการให้อาจารย์สอน ปริมาณเวลาที่ต้องการใหม้ีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับผูเ้รียน 

ปริมาณเวลาที่ต้องการให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนกับผูเ้รียน ปริมาณเวลาที่ต้องการ
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ให้กับกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองของแต่ละคน โดยก าหนดกิจกรรมการเรยีนตาม

ประสบการณท์ี่ผ่านมา พร้อมทั้งก าหนดว่ากิจกรรมควรสิน้สุดเมื่อใด 5) การเลือกวิธีการ

เรียนและสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอน เทคนิคการสอน ทรัพยากรการเรียนรู้ที่

ต้องใช้ 6) การก าหนดวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ทั้งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

และทางดา้นอารมณ์ 7) การก าหนดวธิีการตรวจสอบตนเอง โดยก าหนดวิธีการรายงาน/

บันทึกการสะท้อนตนเอง จะใช้เทคนิคการสะท้อนแสงแบบไหน การใหโ้อกาสได้ฝึก

ตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการก าหนดนโยบาย การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถชีแ้จง

ความคิดให้ชัดเจนขึน้ 8) การก าหนดขอบเขตบทบาทของผู้ช่วยเหลือการก าหนดวิธีการ

ประเมินผลการเรียนโดยเลือกประเภทของการทดสอบลักษณะของการข้อเสนอแนะที่จะใช้

วิธีการประเมนิความถูกต้องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการตดิตามประเมินผล 

    4.4 รูปแบบการเรียนรูด้้วยตนเอง 

    นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงรูปแบบการเรียนรูด้้วยตนเอง

ไว้ดังนี้ 

     อาภรณ์ ภู่วทิยพันธ์ (2552, หนา้ 223-224); กชพรรณ ชุ่มเย็น 

(2554, ออนไลน์) และสายสุดา ขันธเวธ (2561, ออนไลน์) กล่าวถึง รูปแบบการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง สอดคล้องกัน สรุปว่า 1) การท าสมุดบันทึกส่วนตัวเพื่อใช้บันทึกข้อมูลความคิด

เรื่องราวต่าง ๆ ที่เราได้เรยีนรูห้รอืเกิดขึ้นในสมองของเรา สมุดนีจ้ะช่วยเก็บสะสมความคิด

ทีละน้อยเข้าไว้ดว้ยกันเพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาเพิ่มเติมใหก้ว้างไกลออกไป  

2) การก าหนดโครงการเรียนรูร้ายบุคคลที่มกีารวางแผนไว้ลว่งหนา้ว่าจะเรียนรู้อย่างไร 

โดยพิจารณาว่าความรูท้ี่เราจะแสวงหานั้น ช่วยใหเ้ราถึงจุดประสงคท์ี่ตั้งไว้หรอืไม่  

ท าให้เกิดความพึงพอใจ ความสนุกสนานที่จะเรียนหรอืไม่ ประหยัดเงินและเวลามากน้อย

เพียงใด 3) การท าสัญญาการเรียน เป็นข้อตกลงระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียน โดยอยู่บน

พืน้ฐานความตอ้งการของผู้เรียนที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และหลักการของ

สถาบันการศึกษาโดยก าหนดกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสม 4) การสรา้งห้องสมุดของ

ตนเอง หมายถึง การรวบรวมรายชื่อ ขอ้มูล แหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่คิดวา่จะเป็นประโยชน์

ตรงกับความสนใจเพื่อใช้ในการศกึษาค้นคว้าต่อไป 5) การหาแหล่งความรู้ในชุมชน เช่น 

ผูรู้้ผู้ช านาญในอาชีพต่าง ๆ หอ้งสมุด สมาคม สถานที่ราชการ ฯลฯ ซึ่งแหล่งความรู้เหลา่นี้

จะเป็นแหล่งส าคัญในการค้นคว้า 6) การหาเพื่อนรว่มเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน  
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7) การเรียนรู้จากการฝึกและปฏิบัติ ซึ่งจะก่อใหเ้กิดความรูแ้ละประสบการณท์ี่เป็น

ประโยชน์ 

    4.5 ลักษณะของผู้ที่มกีารเรียนรู้ด้วยตนเอง 

    นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงลักษณะของผูท้ี่มีการเรียนรู้

ด้วยตนเองไว้ ดังนี้ 

     อาภรณ์ ภู่วทิยพันธ์ (2552, หนา้ 225); กชพรรณ ชุ่มเย็น (2554, 

ออนไลน์) และสายสุดา ขันธเวธ (2561, ออนไลน์) กล่าวถึง ลักษณะของผูท้ี่มกีารเรียนรู้

ด้วยตนเอง สอดคล้องกัน สรุปว่า 1) มีความสมัครใจที่จะเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Voluntarily to 

Learn) มิได้เกิดจากการบังคับ แต่มีเจตนาที่จะเรียนด้วยความอยากรู้ 2) ใช้ตนเองเป็น

แหลง่ขอ้มูลของตนเอง (Self Resourceful) นั่นคือ ผูเ้รียนสามารถบอกได้ว่า สิ่งที่ตนจะเรียน

คืออะไร รู้ว่าทักษะและข้อมูลที่ตอ้งการหรอืจ าเป็นต้องใช้มอีะไรบ้าง สามารถก าหนด

เป้าหมาย วิธีการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ผู้เรยีนต้อง

เป็นผู้จัดการการเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ ด้วยตนเอง (Manage of Change) ผูเ้รียนมีความ

ตระหนักในความสามารถ สามารถตัดสินใจได้ มีการรับผดิชอบต่อหน้าที่และบทบาท 

ในการเป็นผู้เรยีนรู้ที่ดี 3) รู้วิธีการที่จะเรียน (Know how to Learn) นั่นคือ ผู้เรยีนควรทราบ

ขั้นตอนการเรียนรูข้องตนเอง รู้วา่เขาจะไปสู่จุดที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไร  

4) มีบุคลิกภาพเชิงบวก มแีรงจูงใจ และการเรียนแบบร่วมมือกับเพื่อนหรอืบุคคลอื่น 

ตลอดจนการให้ขอ้มูล (ปฐมนิเทศ) ในเชงิบวกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการเรียน 

(Charismatic Organizational Player) 5) มีระบบการเรียนและการประยุกต์การเรียนและ 

มีการช่ืนชมและสนุกสนานกับกระบวนการเรียน (Responsible Consumption) 6) มีการเรียน

จากข้อผิดพลาดและความส าเร็จ การประเมินตนเองและความเข้าใจถึงศักยภาพของตน 

(Feedback and Reflection) 7) มีความพยายามในการหาวิธีการใหม่ ๆ ในการหาค าตอบ 

การประยุกต์ความรูท้ี่ได้จากการเรียนไปใช้กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคลการหาโอกาส

ในการพัฒนาและค้นหาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา (Seeking and Applying) 8) มีการชีแ้นะ 

การอภิปรายในหอ้งเรียน การแสดงความคิดเห็นสว่นตัว และการพยายามมคีวามเห็นที่

แตกต่างไปจากผู้สอน (Assertive Learning Behavior) 9) มีการรวบรวมข้อมูลจากการได้

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและมวีิธีการน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ (Information Gathering) 
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   5. การศกึษากับผูรู้้ผู้เช่ียวชาญ (Study by Expert) 

    5.1 ความหมายของการศกึษากับผูรู้้ผู้เช่ียวชาญ 

    นักการศกึษาและนักวิชาการได้ใหค้วามหมายของการศึกษากับผูรู้้

ผูเ้ชี่ยวชาญไว้ ดังนี้ 

     สยามสแควร์ (2552, ออนไลน์) ได้ให้นยิามว่า ผู้เช่ียวชาญ 

หมายถึง ผูม้ีความรูเ้ฉพาะทางในสาขานั้น ๆ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2552, หนา้ 227-228) 

ได้กล่าว ความหมายของการศกึษากับผูรู้้ผู้เช่ียวชาญไว้ว่า การฝกึงานและการท างาน

ร่วมกับผูเ้ชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการ เป็นเครื่องมอืการพัฒนาบุคลากรแบบหนึ่งที่เน้นให้

ผูเ้รียนได้รว่มฝกึงาน และท างานที่ได้รับมอบหมาย คมสัน สุรยิะ (2553, ออนไลน์)  

กล่าวว่า ความเป็นผู้เช่ียวชาญ คือ ผูท้ี่รูว้่ากลไกของเรื่องนัน้ท างานได้อย่างไรจริง ๆ  

ท าอย่างไรถึงจะรู้ไปถึงระดับกลไก ตอ้งลองเล่นอยู่กับมัน ลองผดิลองถูกไปเรื่อย ๆ แล้ว

ศกึษาเพิ่มเติมจากต ารับต าราและจากผู้รู้ ราชบัณฑติยสถาน (2555, หน้า 181) กล่าวว่า 

ผูเ้ชี่ยวชาญ คือ ผู้ที่มคีวามรู้เชี่ยวชาญในทางศิลปะวิทยาศาสตร ์งานฝมีอื หัตถกรรม  

หรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งความเห็นของผู้นั้นอาจเป็นประโยชน์ในการวินจิฉัย  

ชีข้าดข้อความในประเด็นคดีแพ่ง โดยที่ไม่วา่ผูน้ั้นจะมีอาชีพในการนัน้หรอืไม่ก็ตาม  

วิกิพีเดีย (2555, ออนไลน์) กล่าวถึง ต าแหน่งทางวิชาการว่า ศาสตราจารย์ (อักษรย่อ ศ.) 

คือ ผูท้ี่มคีวามเชี่ยวชาญในศลิปะวิทยาการเฉพาะด้าน/ เฉพาะทาง หรอืผูส้อนที่มีความ

ช านาญในระดับสูง ศาสตราจารย์อาจได้รับการคัดเลือกแล้วแตง่ตั้งไปตามต าแหน่งทาง

วิชาการ หรือมีคุณวุฒใินระดับที่ควรแก่การยกย่อง มคีนในวงการอ้างถึงและยกผลงานให้

เป็นทฤษฎี หรอืมีผลงานวิจัยที่สง่ผลกระทบโดยกว้าง 

    สรุปว่า การศกึษากับผูรู้้ผูเ้ชี่ยวชาญ หมายถึง การฝกึงานและ 

การท างานรว่มกับผูเ้ช่ียวชาญหรอืผู้ช านาญการที่มีความรูเ้ฉพาะทางในสาขานั้น ๆ ผูท้ี่รูว้่า

กลไกของเรื่องนัน้ท างานได้อย่างไรจริง ๆ ท าอย่างไรถึงจะรู้ไปถึงระดับกลไก มคีุณวุฒิ 

ในระดับที่ควรแก่การยกย่อง มีคนในวงการอ้างถึงและยกผลงานให้เป็นทฤษฎี หรือมี

ผลงานวิจัยที่สง่ผลกระทบโดยกว้าง 

    5.2 รูปแบบของการศึกษากับผูรู้้ผู้เช่ียวชาญ 

    นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงรูปแบบของการศกึษากับผูรู้้

ผูเ้ชี่ยวชาญไว้ ดังนี้ 
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     อรุณ รักธรรม (2551, หนา้ 45) กล่าวว่า การศกึษากับผูรู้้

ผูเ้ชี่ยวชาญมีหลายรูปแบบ เชน่ การใหค้ าปรึกษา ฝกึในสถานการณ์จ าลอง ปฏิบัติตาม 

ตัวแบบ ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าความรู้จักตนเอง สร้างวินัยในตนเอง 

สังเคราะหง์านจากตัวอย่าง และวเิคราะหร์ูปแบบ (SWOT Analysis) อาภรณ์ ภูว่ิทยพันธุ์ 

(2552, หนา้ 228) เสนอว่า การศกึษากับผูรู้้ผูเ้ชี่ยวชาญมีลักษณะ ดังนี ้การฝกึงานและ

การท างานรว่มกับผูเ้ช่ียวชาญภายใน โดยมีการมอบหมายใหผู้เ้ชี่ยวชาญภายในองค์การที่มี

อยู่แล้วเป็นผู้ฝึกงานตามระยะเวลาที่ก าหนด ฝึกงาน ท างาน ร่วมกับผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 

เชญิผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกเข้าฝกึสอน 

    สรุปได้วา่ รูปแบบในการศกึษากับผูรู้้ผูเ้ชี่ยวชาญ คือ การฝกึงานและ

การท างานรว่มกับผูเ้ช่ียวชาญภายใน โดยมีการมอบหมายใหผู้เ้ชี่ยวชาญภายในองค์การที่มี

อยู่แล้วเป็นผู้ฝึกงานตามระยะเวลาที่ก าหนด ฝึกงาน ท างาน ร่วมกับผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 

เชญิผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกเข้าฝกึสอน หรอืส่งให้ผู้เรยีนไปฝกึงานกับผูเ้ช่ียวชาญ การศกึษา

กับผูรู้้ผู้เช่ียวชาญมีหลายรูปแบบ เช่น การให้ค าปรึกษา ฝกึในสถานการณ์จ าลอง ปฏิบัติ

ตามตัวแบบ ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าความรู้จักตนเอง สร้างวินัยในตนเอง 

สังเคราะหง์านจากตัวอย่าง และวเิคราะหร์ูปแบบ (SWOT Analysis) 

    5.3 ขั้นตอนในการศกึษากับผูรู้้ผู้เช่ียวชาญ 

    นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงขั้นตอนในการศึกษากับผู้รู้

ผูเ้ชี่ยวชาญ ไว้ดังนี้ 

     อาภรณ์ ภู่วทิยพันธุ์ (2552, หนา้ 230-231) ได้เสนอว่า 

การศกึษากับผูรู้้ผูเ้ชี่ยวชาญ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ คือ 1) การส ารวจ 2) การวางแผน

ร่วมกับผูรู้้ผู้เช่ียวชาญ 3) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับผูเ้รียน 4) การฝกึงานรว่มกับผูรู้้

ผูเ้ชี่ยวชาญ 5) การประเมินผล ผู้จัดรายการสัปดาห ์(2555, ออนไลน์) ได้กล่าวถึง ขั้นตอน

การเรียนกับผูรู้้เช่ียวชาญในการท า Knowledge Management น าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ คือ 

1) ก าหนดและสร้างทีมจัดการองคค์วามรูใ้นองค์การ 2) ก าหนดกลยุทธ์ KM ขององค์กร  

3) ด าเนินการส ารวจระบบการจัดการองค์ความรูท้ี่มอียู่แล้ว 4) คัดเลือกองค์กรน าร่อง  

5) สรา้งโครงสร้างการจัดการ KM ในองค์กร 6) ก าหนดเทคโนโลยีสนับสนุน  

7) ก าหนดแผนปฏิบัติการหลัก 8) ตดิตามควบคุม และเปิดโครงการ 
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    สรุปได้วา่ การศกึษากับผูรู้้ผูเ้ชี่ยวชาญ มีขั้นตอน ดังนี้ คือ  

1) การส ารวจ 2) ก าหนดกลยุทธ์ ก าหนดแผนปฏิบัติการหลัก คัดเลือก 3) การวางแผน

ร่วมกับผูรู้้ผู้เช่ียวชาญ 3) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับผูเ้รียน 4) การฝึกงานรว่มกับผูรู้้

ผูเ้ชี่ยวชาญ 5) ติดตาม ควบคุม การประเมินผล 

   6. การศกึษาต่อ (Continuing Education) 

    6.1 ความหมายของการศกึษาต่อ 

    นักการศกึษาและนักวิชาการได้ใหค้วามหมายการศกึษาต่อ ไว้ดังนี้ 

     อุรารัตน์ (นามแฝง) (2550, ออนไลน์) กล่าวถึง ความหมายของ

การศกึษาต่อไว้ ดังนี้ การศึกษาแบบทางการ (Education) หมายถึง การสนับสนุนให้

บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูง เชน่ การศกึษาในระดับปริญญาโท หรอืปริญญาเอก โดย

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ กลุ่มเป้าหมาย คอื บุคลากรในกลุ่มขดี

สมรรถนะยอดเยี่ยม (Excellence Group) บวร เทศารนิทร์ (2560, ออนไลน์) กล่าวว่า 

การศกึษาต่อ (Continuing Education) ในสถาบันการศกึษาสาขาต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนา

ประเด็นการท างานที่ยังบกพร่อง หรอืเป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถจะน ามาใช้ 

ในการท างานและพัฒนาการท างานใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในปัจจุบันและรองรับงาน 

ในอนาคต อาภรณ์ ภูว่ิทยพันธุ์ (2552, หนา้ 247) ได้กล่าวว่า การศกึษาต่อใน

สถาบันอุดมศกึษา (Continue One Sdudies) คือ การที่หนว่ยงานใหทุ้นการศึกษาแก่

พนักงานไปศกึษาในช่วงเวลาปกติหรอืนอกเวลาท างาน เพื่อหาความรูเ้พิ่มเติมในระดับที่

สูงขึ้น โดยการศกึษาต่อในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ตอ่การท างาน หรอืต่อการเลื่อนระดับ

หรอืการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึน้ วิกิพีเดีย (2553, ออนไลน์) กล่าวไว้ว่า การศกึษาต่อ คือ 

การศกึษาที่จัดขึน้เพื่อเสริม เติมเต็ม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนโดยไม่แบ่งเป็น

ระดับช้ัน มลีักษณะเป็นหลักสูตรสั้น ๆ ที่มเีนือ้หาจบในตัว  

     โกวิท วรพิพัฒน์ (2555, ออนไลน์) กล่าวว่า การศกึษาต่อ มี

ความหมายได้หลายประการ ประการแรก คอื การให้ความรู้เพิ่มเตมิในเรื่องที่ได้ศึกษา

มาแล้วในโรงเรียนหรอืมหาวิทยาลัย เมื่อบุคคลจบการศกึษาไปประกอบอาชีพแล้วระยะ

หนึ่ง มีความจ าเป็นที่ต้องหาความรู้เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนัน้ เพื่อเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ ถ้าปรากฏว่า ในวิชานั้นมีผู้ค้นหาได้ความรู้ใหม ่ก็ไปสมัครเรียน แบบนีเ้ป็น

ลักษณะต่อเนื่องจากที่เรยีนแล้วในเบือ้งตน้ไม่มทีี่สิ้นสุด เพราะวิชาการจะเกิดขึ้นใหม่ 

เรื่อย ๆ ต้องหาความรูเ้พิ่มเติมให้ทันโลกสถาบันศกึษาในระดับอุดมศกึษาและ 
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ในอาชีวศกึษาจะจัดหลักสูตรเฉพาะในระยะสั้นบ้าง ยาวบ้าง ส าหรับผู้ต้องการศกึษาต่อ 

โดยไม่ใหป้ริญญาบัตรหรอืประกาศนยีบัตร แต่อาจจะใหใ้บรับรองซึ่งคนละแบบกับการเข้า

ศกึษาต่อเพื่อใหไ้ด้รับประกาศนยีบัตร ปริญญาบัตร ประการที่สอง คือ การศกึษาใน

รูปแบบที่เรยีกว่า การศกึษาผูใ้หญ่ ที่รัฐหรอืองค์กรเอกชนจัดให้ผูใ้หญ่ คอื ผู้มีอายุเกินวัย

เรียนตามกฎหมาย แต่ไม่มีโอกาสได้เล่าเรียนด้วยเหตุที่ยากจน จะต้องใชเ้วลาประกอบ

อาชีพ หรอืต้องเร่ร่อนตามผู้ปกครองซึ่งได้อพยพย้ายถิ่นฐานบ่อย ๆ หรืออยู่ในท้องที่

หา่งไกล ไม่มโีรงเรียน วิชาที่สอนมีต้ังแตว่ิชาหลักที่เป็นทักษะพืน้ฐานของการเรยีนรู้ คือ

ทักษะการอา่น เขียน ทักษะการค านวณ ความรูท้างอาชีพ ทางจรยิธรรม และหน้าที่

พลเมอืง สุขวิทยาอนามัยแล้วแตค่วามต้องการของแต่ละท้องถิ่นแตล่ะสังคม 

กลุ่มเป้าหมายแตเ่ดิม คือ ผู้มีอายุเกินวัยเรียน แต่ตอ่มาได้รวมกลุ่มเด็กที่อยู่ในวัยเรียนแต่

ไม่อยากเข้าเรยีนในโรงเรียนที่จะขึน้ส าหรับเด็กโดยทั่ว ๆ ไปได้ เพราะอยู่ห่างไกลหรือต้อง

ช่วยพ่อแมท่ างานบ้าน ประการที่สาม คือ กระบวนการที่ศึกษาตลอดชวีิตซึ่งเกิดขึน้  

หรอืควรเกิดขึ้นตามธรรมชาติของคนเราที่พยายามเรียนรูเ้พื่อพัฒนาตนเองเสมอเป็น 

การเรียนรูเ้พื่อพัฒนา เรยีนรู้ดว้ยตัวเองการเรียนในระบบโรงเรียนหรอืนอกระบบโรงเรียน 

มีผู้สั่งสอนตามแบบแผน หรือเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการดู ฟังสังเกต อ่าน จดจ า ลองท า  

หาประสบการณ์ซึ่งจะมากหรือนอ้ย จะช้าหรือเร็วแลว้แตส่ติปัญญาและโอกาสในการ

จัดระบบ การศึกษาอย่างมีแบบแผน คอื มโีรงเรียน หลักสูตร กระบวนการ มีการจัดการให้

เด็กหรอืประชาชนทั่วไปได้รับการศกึษานั้น เป็นกระบวนการซึ่งเกิดขึน้หลังจากที่ได้

พยายามศึกษาพัฒนาตนเองมาแล้วเป็นเวลาหลายพันปี เมื่อคนกลุ่มหนึ่งมคีวามรูเ้รื่องราว

ต่าง ๆ มากขึ้น พัฒนาความรู้ใหเ้ป็นกระบวนวิชามีทฤษฎีกฎเกณฑ์ แบบแผน จึงค่อย ๆ

สร้างระบบการศกึษาขึ้นมาจากความเป็นจรงิโดยธรรมชาติที่ว่า คนเราย่อมเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาตนเอง กลายเป็นความคดิที่ตอ้งจัดระบบให้คุณเรียนรู ้ในบางประเทศนอกจากที่

จัดระบบการศกึษาที่มกีฎหมายบังคับใหผู้ป้กครองส่งเด็กในวัยเรียนเข้าศกึษาเล่าเรียนใน

โรงเรียนตามแบบแผนแล้ว ยังได้ให้โอกาสในการศกึษาเล่าเรียนนอกระบบด้วยเป็นการ

ช่วยเหลือให้ทุกคนมีโอกาสศกึษาตลอดชวีิตตามความสามารถและความต้องการของตน 

    สรุปว่า การศกึษาต่อ หมายถึง การเข้ารับการศกึษาในระดับที่สูงขึน้ 

เชน่ ปริญญาโท หรอืปริญญาเอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ 

พัฒนาประเด็นการท างานที่ยังบกพร่อง หรอืเห็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถจะน ามาใช้ 
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ในการท างานและพัฒนาการท างานใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและรองรับงาน 

ในอนาคต  

    6.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อ 

    นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ 

การศกึษาต่อ ไว้ดังนี้ 

     วิกิพีเดีย (2553, ออนไลน์) กล่าวไว้ถึง วัตถุประสงค์ของ

การศกึษาต่อ ไว้ดังนี้ 1) เพื่อเสริมสรา้งความรู ้ความเข้าใจ และมีทักษะเพื่อการประกอบ

อาชีพหรอืพัฒนาอาชีพ 2) เพื่อส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ  

เพื่อการด าเนินชีวติอย่างมคีุณภาพ 3) เพื่อส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจ และทักษะ 

ที่เกี่ยวกับกระบวนการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

    6.3 วิธีการศกึษาต่อ 

    นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงวิธีการศกึษาต่อ ไว้ดังนี้ 

     อุรารัตน์ (นามแฝง) (2550, ออนไลน์) กล่าวถึง วิธีการศกึษาต่อไว้ 

ดังนี้ 1) ก าหนดหลักสูตรการศกึษาระดับสูงที่เป็นเป้าหมายโดยจะต้องเกี่ยวข้องกับขีด

สมรรถนะและภารกิจขององค์การ 2) พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเป้าหมายที่ตอ้งการศกึษา

ต่อในระดับสูง โดยใช้เกณฑ์ขีดสมรรถนะเป็นปัจจัยในการพิจารณา 

    6.4 รูปแบบการศกึษาต่อ 

    นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงรูปแบบการศกึษาต่อ ดังนี้ 

     เอกสารสาระหลักและแนวคิดประกอบการด าเนินงาน กศน.: 

คัมภรี์ กศน. (ม.ป.ป., ออนไลน์); ชัยยศ อิ่มสุวรรณ ์(2552, ออนไลน์); เลิศชาย ปานมุข 

(2552, ออนไลน์) และอัญชลี ธรรมะวธิีกุล (2552, ออนไลน์) ได้กล่าวถึง รูปแบบการเข้า

รับการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง สอดคล้องกัน สรุปว่า การศกึษาต่อมีรูปแบบการจัด 6 รูปแบบ 

ดังตอ่ไปนี ้

      รูปแบบที่ 1 การจัดการศกึษาหลังการรูห้นังสอืแล้ว การศกึษา

ในรูปแบบนีม้ีเป้าหมายที่จะคงสภาพ และส่งเสริมการรู้หนังสือ คิดเลขเป็น และมีทักษะ 

ในการแก้ปัญหาได้ มีทักษะความรู ้พื้นฐานในการท างาน และสามารถด ารงชีวติอยู่ 

ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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      รูปแบบที่ 2 การจัดการศกึษาเพื่อการเทียบโอน การศึกษาใน

รูปแบบนีก้ าหนดให้เป็นทางเลือกทางการศึกษาที่จะเลือกเรียนทางสายสามัญ หรอืสาย

อาชีพ 

      รูปแบบที่ 3 การจัดการศกึษาเพื่อการมรีายได้ การศกึษาใน

รูปแบบนีช่้วยใหผู้เ้รียนสามารถเลือกการเรียน เพื่อเป็นทักษะในการประกอบอาชีพ  

โดยผู้เรยีนสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ การเรียนในรูปฝกึทักษะอาชีพนี้ สามารถจัดได้ใน

หลายลักษณะ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้รียนโดยตรง โดยเฉพาะผู้ที่ไม่

สามารถหารายได้อย่างพอเพียง 

      รูปแบบที่ 4 การจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ 

การศกึษาในรูปแบบนีม้ีเป้าหมายเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืที่จ าเป็นส าหรับผูเ้รียนและชุมชน

เกี่ยวกับความรู ้ทัศนคติเพื่อสร้างคุณค่า ทักษะ เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพ

ชีวติของแตล่ะคนในอันที่จะเป็นสมาชิกของชุมชน 

      รูปแบบที่ 5 การจัดการศกึษาเพื่อส่งเสริมความสนใจส่วน

บุคคล การศกึษาในรูปแบบนีจ้ัดเพื่อเปิดโอกาสใหแ้ตล่ะคนมีสว่นร่วมและเรียนรู้เกี่ยวกับที่

สังคมตอ้งการ วัฒนธรรม ความเช่ือ สุขภาพอนามัยและความสนใจทางด้านศลิปะ 

      รูปแบบที่ 6 การจัดการศกึษาเพื่อให้สอดคล้องกับอนาคต 

การศกึษาในรูปแบบนี ้จัดให้แก่ผูใ้ช้แรงงาน ผู้ช านาญการสาขาต่าง ๆ ผู้น าท้องถิ่น 

ประชาชน นักธุรกิจ และนักวางแผน เกี่ยวกับทักษะใหม่ ๆ เกี่ยวกับความรูแ้ละเทคนิคที่จะ

พัฒนาตนเองและหนว่ยงานต่าง ๆ ที่เขาเหล่านั้นรับผดิชอบ ให้เหมาะสมกับ 

ความเจรญิเติบโตของสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 

   7. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

    7.1 ความหมายของการหมุนเวียนงาน 

    นักการศกึษาและนักวิชาการได้ใหค้วามหมายของการหมุนเวียนงาน

ไว้ดังนี้ 

     ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(ม.ป.ป., ออนไลน์) ความหมายของการหมุนเวียนงาน ไว้วา่ การหมุนเวียนงาน เปน็

เครื่องมือจัดการความรูอ้ย่างหนึ่ง เป็นเครื่องมอืพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสับเปลี่ยน 

หมุนเวียน ใหบุ้คลากรไปปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น เน้นไปทีก่ารเปลี่ยนงาน โดยที่ต าแหน่ง 

ของงานและผลประโยชน์ ตอบแทนที่ได้รับยังคงเหมือนเดิม งานที่หมุนเวียนอาจอยู่ 
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ในส่วนใดของโครงสร้างองค์กรก็ได้ เชน่ การหมุนเวียนภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม หรอื

ระหว่าง ส านักศศพิรรณ กาสอน (2557, ออนไลน์) กล่าวว่า การหมุนเวียนงาน (Job 

Rotation) เป็นการให้โอกาสพนักงานได้มีการโยกย้าย ไปท างานอื่น และเรียนรู้งานใหม่  

โดยจัดตารางเวลาการท างานในแตล่ะหนา้ที่ลว่งหน้าให้เหมาะสม เพื่อลดความจ าเจ 

ในการท างาน อกีทั้งยังท าให้พนักงานมีความรูแ้ละประสบการณม์ากขึ้น เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่าย

บุคคลท าหนา้ที่ด้านสวัสดิการพนักงาน อาจหมุนเวียนไปเรียนรู้กิจกรรมด้านแรงงาน

สัมพันธ์ ด้านฝกึอบรม หรอือาจเป็นการหมุนเวียนงานข้ามหนว่ยงานข้ามฝา่ย เช่น หัวหนา้

งานฝา่ยผลติ หมุนเวียนงานไปเป็นหัวหนา้งานฝ่ายคุณภาพ เป็นต้น  

     อาภรณ์ ภู่วทิยพันธุ์ (2560, ออนไลน์) กล่าวว่า Job Rotation คือ 

การหมุนเวียนงาน ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาพนักงาน โดยจะเน้นให้พนักงานได้

เรียนรู้งานใหม่ ๆ ที่ไม่เคยท ามาก่อนได้ หรอืเป็นรูปแบบที่ให้พนักงานคนหนึ่งที่ท างานชนิด

หนึ่งมานานแลว้ ได้มีโอกาสหมุนเวียนงานไปท าในต าแหน่งอื่น ๆ บ้าง เพื่อให้พนักงานได้มี

ความรูเ้พิ่มขึน้และมีทักษะที่ดขีึน้ ทั้งยังเป็นวิธีการหนึ่งของการวางแผนความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ (Career Plan) ซึ่งท าให้พนักงานได้ลงมอืท างานจริงก่อนที่จะเลื่อนไปยังต าแหน่ง

งานที่สูงขึ้น Job Rotation หรอืการหมุนเวียนงาน เป็นเครื่องมอืที่เน้นให้เกิดการพัฒนาและ

เตรียมความพร้อมก่อนการเลื่อนต าแหนง่ โดยที่ต าแหน่งงาน เงนิเดือน และสวัสดิการจะ

ไม่เปลี่ยนแปลง ตา่งกับ Job Transfer หรอืการโอนย้ายงาน ที่ต าแหน่งงาน เงินเดือน และ

สวัสดิการจะเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างของหน่วยงานที่ย้ายไปอยู่ 

    สรุปว่า การหมุนเวียนงาน หมายถึง การให้ผูบ้ริหารได้เรียนรู้ 

งานใหม่ ๆ ที่ไม่เคยท ามาก่อน เพื่อใหม้ีความรูเ้พิ่มขึ้นและมีทักษะที่ดขีึน้ ลดความจ าเจ 

ในการท างาน 

    7.2 ความส าคัญของการหมุนเวียนงาน 

     ศศพิรรณ กาสอน (2557,ออนไลน์) กล่าวถึง ความส าคัญของ

การหมุนเวียนงาน ไว้ว่า องค์กรจะมีพนักงานที่มีความรอบรู้มากขึ้น และสามารถที่จะ

ท างานในด้านต่าง ๆ ได้มากขึน้ และที่ส าคัญก็คือ เข้าใจว่างานด้านต่าง ๆ นั้นมีขอ้จ ากัด

และมีความยากในงานของมันเอง จะช่วยลดความขัดแย้งในการท างานระหว่างฝา่ยงาน

ด้านต่าง ๆ ลงได้อย่างดี 
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    7.3 วัตถุประสงค์ของการหมุนเวียนงาน 

    นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ 

การหมุนเวียนงานไว้ ดังนี้ 

     ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(ม.ป.ป., ออนไลน์) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการหมุนเวียนงาน ไว้ว่า 1) เพิ่มความรู้

ความสามารถ ได้เรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมายใหม่ไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงานจริง  

(on the job training) 2) มีการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กัน 3) เป็นการสรา้งความสัมพันธ์ 

ที่ดตี่อกัน 

    7.4 ประโยชน์ของการหมุนเวียนงาน 

     เอกกมล เอี่ยมศรี (2555, ออนไลน์) กล่าวถึง ประโยชน์ของ 

การหมุนเวียนงานไว้ ดังนี้ 

     1) จะช่วยให้ผูจ้ัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถค้นพบความ

เก่งของพนักงานเพิ่มขึน้ การหมุนพนักงานไปต าแหน่งต่าง ๆ ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงให้

พนักงานเข้าใจกระบวนการท างานแบบทั่วทั้งองค์กร และท าใหผู้้จัดการได้ค้นพบศักยภาพ

ที่ซ่อนอยู่ในตัวพนักงานบางคน เพราะการที่พวกเขาถูกย้ายไปยังหนว่ยงานที่แตกต่างไป

จากเดิม ท าใหพ้วกเขาจ าเป็นจะต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เกี่ยวกับรูปแบบการท างานที่

เกิดขึ้นใหม ่และเข้าใจปัญหาของหน่วยงานใหม่ที่เข้าไปท างาน รวมทั้งอาจจะสามารถเข้า

ไปเสนอแนะ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้จากการท างานในกระบวนการนัน้ได้   

     2) จะช่วยใหท้ราบความสนใจของบุคคลเหล่านั้น บางครั้ง

พนักงานไม่ได้ตระหนักถึงความต้องการของตนอง จนกระทั่งจ าเป็นจะต้องด าเนินการเอง

หรอืจะต้องเข้าไปท างานบางอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ถ้าการหมุนงานของพนักงานต้อง

เผชิญกับการท างานที่แตกต่างกัน พวกเขาจะสามารถระบุสิ่งที่ด ีสิ่งที่ควรปรับปรุง และ

การปรับตัวใหส้นุกกับการท างานหากพวกเขาได้รับโอกาส หากมีการส ารวจความสนใจที่

ถูกต้องเหมาะสม ก็จะสามารถน าศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวพนักงานออกมาใชไ้ด้ 

     3) ระบุความรู้ทักษะและทัศนคติ การหมุนงานของพนักงาน จะ

ช่วยใหฝ้่ายทรัพยากรบุคคลทราบ และระบุความรู ้ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งสามารถก าหนด

ตัวผูท้ี่ตอ้งการปรับปรุง หรือยกระดับทักษะของพวกเขาเพื่อให้เกิดการด าเนินงานที่ดขีึน้กับ

องค์กร ซึ่งจะไปเชื่อมตอ่กับการวิเคราะหค์วามตอ้งการด้านการฝกึอบรมและการพัฒนา

พนักงานเพื่อให้พวกเขาสามารถผลิตผลงานที่ดีออกมาได้ 
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     4) กระตุน้ให้พนักงานจัดการกับความท้าทายใหม่ ๆ เมื่อพนักงาน

มีการสัมผัสกับงานที่มีความแตกต่าง หรอืมอบหมายงานใหม่ที่พวกเขาต้องพยายามท าให้

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพดีที่สุด ในขณะเดียวกันก็จ าเป็นจะต้องรับมือกับความท้าทายที่จะ

เกิดขึ้นของพวกเขาในลักษณะงานที่แตกต่างไปจากเดิม เพราะความท้าทายจะท าให้พวก

เขามคีวามพยามที่จะท างานใหด้ีขึ้นกว่าเดิมในทุกขั้นตอน นอกจากนี้จะเป็นการพิสูจนว์่า

พวกเขามคีวามสามารถไม่น้อยกว่าคนอื่น ๆ สิ่งนี้จะท าให้เกิดการแข่งขันในทางที่ดีขึน้

ภายในองค์กร เพราะทุกคนอยากจะท างานใหด้ีขึ้นกว่าเดิม ดีกว่าบุคคลอื่น ๆ 

     5) ความพึงพอใจและลดอัตราการขัดแย้ง การหมุนงานของ

พนักงานจะสร้างความแตกต่าง และการสร้างฟังก์ช่ันการท างานที่เพิ่มระดับความพึงพอใจ

ของพวกเขา เพราะการเปลี่ยนงานจะช่วยลดความเบื่อหนา่ยในการท างานเดียวเป็น

เวลานาน ๆ นอกจากนี้ยังลดอัตราการเสียดสีระหว่างพนักงานภายในแผนก หรอื องค์กร 

ที่อยู่ในต าแหน่งนัน้ ๆ นานเกินไป 

    7.5 ขั้นตอนการหมุนเวียนงาน 

     อาภรณ์ ภู่วทิยพันธุ์ (2560, ออนไลน์) กล่าวถึง ขัน้ตอน 

การหมุนเวียนการท างานไว้ ดังนี้ 

      ขั้นตอนที่ 1 ก่อนการหมุนเวียนงาน 

       1) การจัดตัง้คณะท างาน คณะท างานประกอบด้วยผูบ้ริหาร

ระดับสูงของแต่ละสายงานที่ตอ้งรว่มกันพิจารณาถึงกลุ่มบุคคลที่ตอ้งหมุนเวียนงานเพื่อ

เรียนรู้งานภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงมีบทบาทหนา้ที่ในการตดิตามและตรวจสอบ 

การพัฒนาของกลุ่มบุคคลเหล่านีว้่าสามารถเรียนรู้งานได้จริงหรอืไม่ 

       2) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เป็นการก าหนดรายชื่อของ

บุคคลที่ตอ้งหมุนเวียนงานด้วยการคัดสรรจากบุคคลที่มผีลงานดีและมีศักยภาพ (Talented 

People) หรอืจัดท าขึน้เป็น Talent Pool เป็นบุคคลที่มคีวามพร้อมและต้องการเรียนรู้งาน

ใหม่ ๆ และต้องการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

       3) การก าหนดระยะเวลา ก าหนดระยะเวลาในการ

หมุนเวียนงานในแต่ละงาน โดยระยะเวลาจะไม่เท่ากันในแตล่ะคน ก าหนดเป้าหมายในการ

เรียนรู้งานแตล่ะครั้งว่าพนักงานต้องเรียนรูง้านอะไรบ้างในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งการหมุนเวียน

งานจะต้องพิจารณาจากความเป็นไปได้ของกลุ่มงานที่จะย้ายไปโดยพิจารณาจากลักษณะ

งานที่ใช้ความสามารถใกล้เคียงกันหรอืสามารถเรียนรู้ 
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      ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการหมุนเวียนงาน 

       1) การจัดเตรยีมแหลง่ค้นคว้าหาความรู้ ประสทิธิภาพ 

การเรียนรูง้านใหม่จะเกิดขึ้นได้นั้น องค์การจะต้องจัดเตรยีมเอกสาร รายงาน คู่มือ หรอื

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อสรา้งความมั่นใจในการท างานกับผูท้ี่ต้องเรียนรู้งานนั้น ๆ 

รวมถึงการจัดฝกึอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในงานมากขึ้น 

       2) การตดิตามและใหค้ าปรึกษาเป็นระยะ การตดิตามและ

ให้ค าปรึกษาจะท าให้พนักงานเกิดความผอ่นคลายและสามารถปรับตัวกับงานใหม่ที่ไม่เคย

ท ามาก่อนได้ โดยจัดใหม้ีพี่เลีย้ง (Mentor) ท าหนา้ที่ตดิตามตรวจสอบ และให้ค าปรึกษากับ

พนักงานอย่างตอ่เนื่อง 

      ขั้นตอนที่ 3 หลังการหมุนเวียนงาน 

       1) การจัดท ารายงานสรุป เมื่อพนักงานได้หมุนเวียนเปลี่ยน

งานเพื่อเรียนรู้งานใหมแ่ล้ว ขั้นตอสุดท้ายคือ การจัดท ารายงานสรุปผลจากงานที่ได้เรียนรู ้

เนือ้หาในรายงานนั้นจะต้องประกอบด้วย ขอบเขตงานที่ได้เรียนรู ้ความสามารถที่เพิ่มขึ้น

จากงานใหม่ที่เรียนรู้ และการน าไปปรับใช้กับงานที่รับผดิชอบอยู่ในปัจจุบัน 

       2) การตรวจสอบจากคณะกรรมการ คณะกรรมการ

จะต้องท าหน้าที่ตรวจสอบการเรียนรู้ของพนักงานว่าสามารถเรียนรูง้านที่หมุนเวียนไปได้

อย่างมปีระสิทธิภาพหรอืไม่ พรอ้มทั้งการทบทวนแผนการหมุนเวียนงานระยะยาวต่อไปว่า

จะต้องเรียนรูง้านใดเพิ่มเติม และใหค้ าปรึกษาแนะน าส าหรับการเตรียมความพร้อม 

ในการหมุนเวียนงานต่อไป 

    7.6 ข้อควรค านึงในการหมุนเวียนงาน 

    นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงข้อควรค านึง 

ในการหมุนเวียนงาน ไว้ดังนี้ 

     ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(ม.ป.ป., ออนไลน์) กล่าวถึง ขอ้ควรค านึงในการหมุนเวียนงาน ไว้ดังนี้ 

      1) ลักษณะงานที่จะหมุนเวียนความยากงา่ย ควรใกล้เคียงกัน

กับงานเดิม และพจิารณาความรู้ ความสามารถของผูป้ฏิบัติงานที่จะมอบหมายให้

หมุนเวียนงานด้วย เพื่อมใิห้เป็นการสรา้งความเครียด หรอืแรงกดดันจนเกินไป 

      2) ต้องสร้างทัศนคตแิละความเข้าใจว่า การหมุนเวียนงานมใิช่

การลงโทษ หากแตเ่ป็นการพัฒนา ให้มีความรูใ้นงานอื่นนอกเหนอืงานเดิมที่ได้ปฏิบัติมา 
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      3) ผูบ้ังคับบัญชาควรใหค้ าปรึกษา และแนะน าช่วยเหลือ 

โดยเฉพาะช่วงแรกของการหมุนเวียนงาน 

      4) ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายหลังจากที่ได้มี 

การหมุนเวียนงานแล้ว เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสทิธิภาพ โดยอาจประเมินช่วงเวลาที่

เหมาะสม เช่น ในขณะปฏิบัติงานเพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค เพื่อหาทาง

แก้ไข 

    7.7 ข้อจ ากัดในการหมุนเวียนงาน 

    นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงขอ้จ ากัดในการหมุนเวียนงาน

ไว้ดังนี้ 

     ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(ม.ป.ป., ออนไลน์) กล่าวถึง ขอ้จ ากัดในการหมุนเวียนงาน ไว้ดังนี้ 1) คนที่ท างานเชิง

เทคนิค มักจะหมุนเวียนงานยาก เนื่องจากหาคนอื่นที่มาท างานเชิงเทคนิคนัน้ไม่ได้ และ

ตนเองก็ไม่มีทักษะในการท างานอื่น 2) หัวหน้าหนว่ยงานมักหวงลูกน้องที่มคีวามสามารถ

ท างานดี จึงไม่ยอมให้หมุนเวียนไปท างานอื่น ยิ่งคาดว่าจะได้ลูกน้องที่ไม่มคีวามสามารถ

มาร่วมงานแล้ว ก็จะไม่ยินยอมให้มกีารหมุนเวียนงาน 

   8. การมอบหมายโครงการพิเศษ (Project Assignment)  

    8.1 ความหมายของการมอบหมายโครงการพิเศษ 

    นักการศกึษาและนักวิชาการได้ใหค้วามหมายของการมอบหมาย

โครงการพิเศษไว้ ดังนี้ 

     กองงานบริหารงานบุคคล (ม.ป.ป., ออนไลน์) กล่าวว่า  

การมอบหมายโครงการพิเศษ เน้นการมอบหมายใหพ้นักงานรับผดิชอบโครงการระยะยาว 

ไม่สามารถท าให้เสร็จภายในวันหรอืสองวัน เป็นโครงการพิเศษที่บุคลากรจะต้องแยกตัว

จากเดิมที่เคยปฏิบัติหรอืเป็นโครงการที่เพิ่มขึ้นจากงานประจ าที่รับผดิชอบ มีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะทางเทคนิค พัฒนาความเช่ียวชาญและความช านาญ โดย

กลุ่มเป้าหมาย คอื บุคลากรในกลุ่มขดีสมรรถนะยอดเยี่ยม อุรารัตน ์(นามแฝง) (2550, 

ออนไลน์) กล่าวว่า การมอบหมายโครงการพิเศษ หมายถึง การมอบหมายโครงการ/  

งานพิเศษใหบุ้คลากรเป้าหมายได้ปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาความสามารถของตนเอง 

โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะทางเทคนิค พัฒนาความเชี่ยวชาญและความ

ช านาญ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในกลุ่มขีดสมรรถนะยอดเยี่ยม (Excellence Group)  
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ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต (2552, ออนไลน์) กล่าวว่า การมอบหมายโครงการ เป็นรูปแบบ 

การพัฒนาความสามารถของพนักงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ท าได้ทั้งในลักษณะเป็นกลุ่มหรอื

รายบุคคล โดยที่การมอบหมายโครงการรายบุคคล เป็นการมอบหมายโครงการให้

พนักงานคนใดคนหนึ่งด าเนินการจัดท าเป็นโครงการที่มีขอบเขตไม่กว้างมากนัก และ

ระยะเวลาในการด าเนินงานสั้น ใช้ทรัพยากรไม่มากเกินไป และสามารถควบคุมก ากับ 

การมอบหมายโครงการได้อย่างใกล้ชิด บวร เทศารนิทร์ (2560, หนา้ 339)  

การมอบหมายงานหรอืโครงการใหท้ า (Project Assignment) เป็นการพัฒนาโดยปฏิบัติงาน

จรงิ โดยหัวหนา้จะต้องมอบหมายงานหรอืโครงการที่ต้องใชค้วามรู ้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

กับการน าสมรรถนะไปใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะ 

    สรุปว่า การมอบหมายโครงการพิเศษ หมายถึง การมอบหมาย

โครงการ/ งานพิเศษใหไ้ด้ปฏิบัติเพื่อให้ได้พัฒนาความสามารถของตนเอง โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะทางเทคนิค พัฒนาความเช่ียวชาญและความช านาญ 

เน้นการมอบหมายใหร้ับผดิชอบโครงการระยะยาว ไม่สามารถท าให้เสร็จภายในวันหรอื

สองวัน เป็นโครงการพิเศษที่จะต้องแยกตัวจากงานเดิมที่เคยปฏิบัติหรอืเป็นโครงการที่

เพิ่มขึน้จากงานประจ าที่รับผดิชอบ)  

    8.2 วิธีการมอบหมายโครงการพิเศษ 

    นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงวิธีการมอบหมายโครงการ

พิเศษไว้ ดังนี้ 

     อุรารัตน์ (นามแฝง) (2550, ออนไลน์) กล่าวถึง วิธีการมอบหมาย

โครงการพิเศษ ไว้ดังนี ้1) เลือกโครงการที่มคีวามท้าทาย 2) เลือกบุคลากรที่มีผล 

การประเมนิขีดสมรรถนะที่สูงกว่ามาตรฐานเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 3) ประเมนิผล 

การปฏิบัติงานทุก ๆ 3 เดือนจนกว่าโครงการจะเสร็จสิ้น 

    8.3 ขั้นตอนการท ามอบหมายโครงการพเิศษ  

    นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงขั้นตอนการมอบหมาย

โครงการพิเศษไว้ ดังนี้ 

     ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต (2552, ออนไลน์) กล่าวว่า การมอบหมาย

โครงการมีขัน้ตอนปฏิบัติทีส่ าคัญ ดังต่อไปนี้ 
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      ขั้นที่ 1 ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกโครงการ ผู้บังคับบัญชา

พิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมกับผูใ้ต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นโครงการที่คิดขึ้นมาใหม่

หรอืเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้กับหนว่ยงาน

หรอืองค์การ ทั้งนีใ้นการพิจารณาคัดเลือกโครงการนั้น ผูบ้ังคับบัญชาจะตอ้งประเมิน

ทรัพยากรและการบริหารเบือ้งตน้ก่อนมอบหมายโครงการให้กับผูใ้ต้บังคับบัญชา 

เนื่องจากบางโครงการตอ้งได้รับการสนับสนุนทรัพยากร และการประสานงานกับผู้ที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้ 

      ขั้นที่ 2 ขั้นการหารือร่วมกับผูใ้ต้บังคับบัญชา ผูบ้ังคับบัญชา

จะต้องปรึกษาหารือรว่มกัน ทั้งนี้โครงการที่ผูบ้ังคับบัญชาเสนอนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาอาจไม่

ถนัดหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอาจมโีครงการที่สนใจอยู่แลว้ ซึ่งหัวหน้างานควรเปิดโอกาสให้

ผูใ้ต้บังคับบัญชาน าเสนอโครงการที่สนใจ รวมถึงการให้โอกาสผูใ้ต้บังคับบัญชา 

ในการสอบถามประเด็นที่สงสัยเพื่อที่ว่าผูบ้ังคับบัญชาจะได้รับรู้ความสนใจของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา และความเป็นไปได้ในการด าเนินงานให้โครงการนั้นประสบความส าเร็จ 

และเมื่อสรุปชือ่โครงการที่ต้องด าเนินการแลว้ หัวหน้างานจะต้องหารือวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และขอบเขตโครงการที่ชัดเจนกับผูใ้ต้บังคับบัญชา 

      ขั้น 3 ขั้นการจัดท าร่างโครงการส่งผูบ้ังคับบัญชา 

ผูบ้ังคับบัญชาตรวจสอบร่างโครงการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสรุปความเข้าใจและแนะน า

ขอ้ที่ควรพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมใหก้ับผูใ้ต้บังคับบัญชา ซึ่งการจัดท าโครงการจะต้องมี

รูปแบบการเขียนที่อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน โดยปกติจะมีหัวข้อที่เหมอืนกัน ได้แก่ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ แผนปฏิบัติงาน ระยะเวลา งบประมาณและทรัพยากรที่ตอ้งใช้ การติดตาม

และประเมินผลโครงการ 

      ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผลการจัดท าโครงการเป็นระยะ 

ผูบ้ังคับบัญชาจะตอ้งวางแผนประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการที่มอบหมายใหเ้ป็น

ระยะ เพื่อติดตามความส าเร็จ และแนะน าข้อที่ควรพัฒนาปรับปรุงแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชาอยู่

เสมอตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ ดังนัน้ การมอบหมายโครงการจึงเป็นอีกทางเลือก

หนึ่งในการพัฒนาความสามารถของผูใ้ต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะผูใ้ต้บังคับบัญชาที่เป็นคน

เก่งและคนดี 

      8.4 ข้อควรค านึงเกี่ยวกับการมอบหมายโครงการพิเศษ 
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    นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงข้อควรค านึงเกี่ยวกับ 

การมอบหมายโครงการพิเศษไว้ ดังนี้ 

     บวร เทศารนิทร์ (2560, หน้า 349) กล่าวถึง ข้อควรค านึง

เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการพเิศษ ไว้ว่า 

      1) การมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาถือเป็นความท้าทายที่

หัวหนา้ทุกคนต้องเจอ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องท าความเข้าใจอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เพียงแค่สั่งให้

ใครท าอะไร เพราะถ้ามอบหมายงานผดิจะเกิดปัญหาตามมาซึ่งคนที่ตอ้งคอยแก้ไข ก็คือ 

คนที่มอบหมายงานนั่นเอง 

      2) อย่ามอบหมายงานใหผู้ใ้ต้บังคับบัญชาบางคนเพียงเพราะ

เหตุผลว่าเขางานน้อย เพราะอาจจะไม่สามารถคาดหวังผลลัพธ์ที่ดทีี่สุดจาก

ผูใ้ต้บังคับบัญชาคนนั้นได้ 

      3) นอกจากมอบหมายงานแล้วเราควรอธิบายให้ลูกทีมรูถ้ึง

ความส าคัญของงานนั้นด้วยว่ามีผลกระทบ หรอืเชื่อมโยงกับคนอื่นอย่างไร เพื่อที่พวกเขา

จะได้เห็นภาพรวมของการท างานชัดเจนขึน้ จะต้องช้ีแจงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการ

มอบหมายโครงการให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสอบถาม

ถึงประเด็นที่สงสัย หัวหน้างานจะต้องติดตามและประเมินผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

เป็นระยะ ๆ เพื่อใหโ้ครงการประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

      4) ในกรณีทีผู่ใ้ต้บังคับบัญชาท างานได้ไม่ดเีท่าที่ควร คนเป็น

ผูบ้ังคับบัญชาควรใหค้ าแนะน า แต่ไม่ควรดึงงานกลับมาท าเองเพราะนอกจากจะท าให้งาน

เยอะขึน้แลว้ ผูใ้ต้บังคับบัญชาคนนั้นก็จะสูญเสียความมั่นใจด้วย 

 3.4 ปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

 ปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการนัน้ ผูว้ิจัยได้น า

เอกสารและงานวิจัยที่ใกล้เคียงที่สุด มาสังเคราะหเ์ป็นปัจจัยที่เอื้อตอ่การพัฒนาสมรรถนะ

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื  

  นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึง ปัจจัยที่เอื้อตอ่การพัฒนา

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการไว้ ดังนี้ 

 



84 

   สุภาพร มากแจง้ (2548, ออนไลน์) ได้ท าวิจัยเรื่อง รูปแบบ ยุทธศาสตร ์

และแนวทางบูรณาการการศกึษากับการศาสนาของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีการจัด

การศกึษาในระบบ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มกีารจัดการศกึษาของ

วัดในพระพุทธศาสนาด าเนินไปได้ดว้ยดี ได้แก่ 1) ภาวะผูน้ าของผู้บริหาร (วัด) เจา้อาวาสมี

วิสัยทัศน ์มปีฏิปทาเป็นที่น่าเลื่อมใส 2) การมสี่วนรว่มของชุมชุน (บ้าน) โดยบุคคล/ 

องค์กร/ ท้องถิ่น 3) สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (โรงเรียน) ผูบ้ริหารและบุคคลากร 

ซื่อสัตย์ โปร่งใส เสียสละ และสามัคคีกันในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาแหล่งความรู้ 

สิทธิกร อว้นสิร ิ(2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของ

ปัจจัยที่สง่ผลต่อการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญ

ศกึษา ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยต่าง ๆ ที่สง่ผลตอ่การประเมินคุณภาพภายนอกของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา มีดังนี้ 1) ปัจจัยด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ประกอบด้วยคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน และความสามารถทาง 

การบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน 2) ปัจจัยด้านการมสี่วนรว่มของชุมชน ประกอบด้วย  

การมสี่วนรว่มของชุมชนทางทรัพยากรบุคคลและการมีส่วนรว่มของชุมชนทางทุนและวัสดุ 

3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรยีน ประกอบด้วยความเพียงพอของสถานที่และ 

การจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ 4) ปัจจัยด้านประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 

การควบคุมคุณภาพการศกึษา การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการศกึษาและ 

การประเมนิคุณภาพการศกึษา  

   ภูวณัฐสร์ หนูมาก (2556, ออนไลน์) ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สง่ผลต่อ

ประสิทธิผลของการจัดการศกึษาโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษา ผลการวิจัย

พบว่า ปัจจัยที่เอื้อตอ่การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ ม ี4 อย่าง คือ 1) การประเมิน

ภายใน 2) สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 3) การมสี่วนร่วมของชุมชน 4) นโยบายจาก

หนว่ยงานต้นสังกัด อภริมย์ สีดาค า (2559, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง องค์ประกอบที่

ส่งผลตอ่คุณภาพมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษาใน

ภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศกึษา

ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม มี 4 องค์ประกอบ คอื 1) การมสี่วนรว่มของชุมชน  

2) สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 3) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 4) การประกันคุณภาพภายใน 

พระมหาธีรเพชร ธีรเวที (2561, หนา้ 13) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การสังเคราะหร์ูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษา ผลการวิจัย 
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พบว่า องค์ประกอบการบริหารมี 4 ด้าน 1) การก าหนดจุดมุง่หมาย (Goals)  

2) การจัดการโครงสร้าง (Structure) 3) สภาพแวดล้อมภายนอก (Extemal environment) 

4) ภาวะผูน้ า (Leadership) พระครูวนิัยธรวินัยรส (2561, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  

กลยุทธ์การบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10 ผลการวิจัย พบว่า  

กลยุทธ์การบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษา ประกอบด้วย     

    1. การมสี่วนรว่มของชุมชุน มี 2 กลยุทธ์ คือ 

     1.1 การมสี่วนรว่มของชุมชนทางทรัพยากรบุคคล 

     1.2 การมสี่วนรว่มของชุมชนทางวัสดุอุปกรณ์ 

    2. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ม ี3 กลยุทธ์ คือ 

     2.1 การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

     2.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

     2.3 การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน 

   จากการศกึษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยที่เอื้อตอ่ 

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ สรุปได้ดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 การสังเคราะหป์ัจจัยที่เอื้อตอ่การพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ  

 

ปัจจัยท่ีเอื้อตอ่สมรรถนะการ

บริหารงานวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
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1. การมสี่วนร่วมของชุมชน       5 83.33  
2. สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน       6 100.00  
3. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร       4 66.66  
4. การประกันคุณภาพภายใน       3 50.00  
5. นโยบายจากหนว่ยงานตน้สังกัด       1 16.66  

6. การจัดโครงสร้าง       1 16.66  

7. การก าหนดจุดมุ่งหมาย       1 16.66  

รวม 3 4 4 4 4 4  
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 จากตาราง 3 ผูว้ิจัยใชเ้กณฑร์้อยละ 30 ขึน้ไปในการคัดสรร ปัจจัยที่เอื้อตอ่

ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ พบว่ามี 4 ปัจจัย คือ 1) การมสี่วนร่วม

ของชุมชน 2) สภาพแวดล้อมของโรงเรยีน 3) ภาวะผูน้ าของผู้บริหาร 4) การประกัน

คุณภาพภายใน รายละเอียดแตล่ะองค์ประกอบ มีดังนี้ 

  1. การมสี่วนรว่มของชุมชน 

   1.1 ความหมายของชุมชนและการมสี่วนรว่มของชุมชน 

   นักศึกษาและนักวิชาการได้ให้ความหมายการมีสว่นร่วมของชุมชนไว้ 

ดังนี้ 

    ภัทรพร อุตพันธ์ (2550, หนา้ 6) กล่าวว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่

ได้รับการแตง่ตั้งในฐานะคณะกรรมการสถานศกึษาและไม่ได้รับการแต่งตั้ง ที่มสี่วนเข้ามา

เกี่ยวข้องกับการจัดการศกึษาของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ การมสี่วนรว่มของชุมชน 

ในการพัฒนาโรงเรียน หมายถึง ความรว่มมอืของชุมชนในการเข้ามามีสว่นรว่มช่วยเหลอื 

สนับสนุน และเสนอแนะในการจัดการศกึษา พระมหาเติม โทบุรี (2554, หนา้ 8) กล่าวว่า 

ชุมชน หมายถึง บุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ตาม

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

การมสี่วนรว่มของชุมชนในโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา หมายถึง  

การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีสว่นร่วมในโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  

แผนกสามัญศึกษา โดยให้ข้อมูลข่าวสาร รับฟังความคิดเห็น การเกี่ยวข้อง การให้ความ

ร่วมมือ และการเสริมอ านาจแก่ประชาชน ส าหรับการมีสว่นร่วมของชุมชน นงลักษณ์ 

ลักษณะโภคิน (2552, บทคัดย่อ) กล่าววา่ การมสี่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การที่บุคคล 

ครอบครัว ชุมชน หรอืองค์กร เข้ามามีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา ก ากับ สง่เสริม 

สนับสนุนกิจการของสถานศกึษา 

   สรุปได้วา่ การมีสว่นร่วมของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชน บุคคล 

ครอบครัว หรอืองค์กร ที่ได้รับการแตง่ตั้งในฐานะคณะกรรมการการศกึษาหรอืไม่ได้รับ

การแต่งตั้งก็ตาม ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศกึษา ก ากับ สง่เสริม สนับสนุน

กิจการการศกึษา โดยเป็นให้ขอ้มูลข่าวสาร ให้ความรว่มมอื และรับฟังความคิดเห็น 
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   1.2 ประเภทของการมสี่วนร่วมของชุมชน 

   นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงประเภทของชุมชน ไว้ดังนี้ 

    ภัทรพร อุตพันธ์ (2550, หนา้ 6-7) แบ่งการมีสว่นร่วมของชุมชนไว้  

4 ด้าน คอื 

     1) การมสี่วนรว่มของชุมชนในการจัดการศกึษาด้านวิชาการ 

หมายถึง ความร่วมมือของชุมชนในการเข้ามามีสว่นร่วมช่วยเหลือ สนับสนุน และเสนอแนะ

ในการรา่งหลักสูตร การวางแผนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

การจัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และการรับทราบผลการด าเนินงานของโรงเรยีน 

     2) การมสี่วนรว่มของชุมชนในการจัดการศกึษาด้านงบประมาณ 

หมายถึง ความร่วมมือของชุมชนในการเข้ามามีสว่นร่วมช่วยเหลือ สนับสนุน และเสนอแนะ

ในการวางแผนรายการใชจ้่าย และการมีส่วนรว่มในการสนับสนุนด้านการเงิน 

     3) การมสี่วนรว่มของชุมชนในการจัดการศกึษาด้านบุคลากร 

หมายถึง ความร่วมมือของชุมชนในการเข้ามามีสว่นร่วมช่วยเหลือ สนับสนุน และเสนอแนะ

ในการคัดเลือกบุคลากร การตดิตามและประเมินผลการท างานของบุคลากร และ 

การสรรหาวิทยากร  

     4) การมสี่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศกึษาด้านการ

บริหารงานทั่วไป หมายถึง ความมสี่วนร่วมของชุมชนในการเข้ามามสี่วนรว่มช่วยเหลือ 

สนับสนุน และเสนอแนะในการช่วยเหลือดูแล บ ารุงอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมต่าง ๆ  

ของโรงเรียน การสนับสนุนกิจการนักเรียน การเป็นแหล่งศกึษาหาความรู ้ค้นคว้า 

ของนักเรียนและการรับบริจาคทางโรงเรียน 

    สรุปได้วา่ ประเภทของการมีสว่นร่วมของชุมชน ม ี4 ด้าน คอื 

     1) การมสี่วนรว่มของชุมชนในการจัดการศกึษาด้านวิชาการ 

หมายถึง ความร่วมมือของชุมชนในการเข้ามามีสว่นร่วมช่วยเหลือ สนับสนุน และเสนอแนะ

ในการรา่งหลักสูตร การวางแผนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

การจัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และการรับทราบผลการด าเนินงานของโรงเรยีน 

     2) การมสี่วนรว่มของชุมชนในการจัดการศกึษาด้านงบประมาณ 

หมายถึง ความร่วมมือของชุมชนในการเข้ามามีสว่นร่วมช่วยเหลือ สนับสนุน และเสนอแนะ

ในการวางแผนรายการใชจ้่าย และการมีส่วนรว่มในการสนับสนุนด้านการเงิน 
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     3) การมสี่วนรว่มของชุมชนในการจัดการศกึษาด้านบุคลากร 

หมายถึง ความร่วมมือของชุมชนในการเข้ามามีสว่นร่วมช่วยเหลือ สนับสนุน และเสนอแนะ

ในการคัดเลือกบุคลากร การตดิตามและประเมินผลการท างานของบุคลากร และ 

การสรรหาวิทยากร  

     4) การมสี่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศกึษาด้านการ

บริหารงานทั่วไป หมายถึง ความมสี่วนร่วมของชุมชนในการเข้ามามสี่วนรว่มช่วยเหลือ 

สนับสนุน และเสนอแนะในการช่วยเหลือดูแล บ ารุงอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมต่าง ๆ  

ของโรงเรียน การสนับสนุนกิจการนักเรียน การเป็นแหล่งศกึษาหาความรู ้ค้นคว้าของ

นักเรียนและการรับบริจาคทางโรงเรียน 

    นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน (2552, บทคัดย่อ) แบ่งการมีส่วนรว่ม 

ของชุมชนไว้ 4 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านบุคลากร และ  

4) ด้านบริหารทั่วไป 

    พระมหาเติม โทบุรี (2554, หนา้ 6) แบ่งการมีสว่นร่วมของชุมชนไว้  

4 ด้าน คอื 

     1) ด้านวิชาการ หมายถึง การมสี่วนรว่มของชุมชนในการได้รับ

ข่าวสารจากรายงานประจ าปี วารสาร การจัดนทิรรศการ เว็บไซต์ และหอกระจายข่าวของ

วัดและชุมชน ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศกึษา  

     2) ด้านงบประมาณ หมายถึง การมีส่วนรว่มของชุมชนในการ

ได้รับข่าวสารจากรายงานประจ าปี วารสาร จดหมายข่าว การติดประกาศ เว็บไซต์และหอ

กระจายข่าวของวัดและชุมชน ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ ระดมทุนเพื่อพัฒนา

สถานศกึษา การใช้จา่ยเงนิที่ได้รับจากการบริจาค 

     3) ด้านบุคลากร หมายถึง การมสี่วนรว่มของชุมชนในการได้รับ

ข่าวสารจากรายงานประจ าปี วารสาร จดหมายข่าว การตดิประกาศ เว็บไซต์ การจัดงาน

ของโรงเรียน และหอกระจายข่าวของวัดและชุมชน ในเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนสวัสดิการ

แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรการศกึษา การสร้างขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา 
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     4) ด้านบริหารทั่วไป หมายถึง การมสี่วนรว่มของชุมชน 

ในการได้รับข่าวสารจากรายงานประจ าปี การตดิประกาศ เว็บไซต์ และหอกระจายข่าว

ของวัดและชุมชน ในเรื่องเกี่ยวกับการบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลืองานด้านสถานที่ งาน

ด้านกิจกรรมของโรงเรียน ด้านกิจการนักเรียน 

  2. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

   2.1 ความหมายของสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน 

   นักการศกึษาและนักวิชาการได้ใหค้วามหมายของสภาพแวดล้อม 

ในโรงเรยีนไว้ ดังนี้  

    ปฏิคม พงษ์ประเสริฐ (2550, หนา้ 19) กล่าวว่า สภาพแวดล้อม 

ในโรงเรยีน หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิด 

การเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่สวยงาม รม่รื่น

เป็นระเบียบและบรรยากาศดี มีความปลอดภัย มวีัสดุอุปกรณ์เสริมสรา้งการพัฒนาการ

และเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย จุฑารัตน์ ทองทิพย์ (2554, หนา้ 38) กล่าวว่า 

สภาพแวดล้อมในโรงเรยีน หมายถึง องค์ประกอบภายใน ซึ่งได้แก่ สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ

การเรียนการสอน ความส าคัญกับเพื่อน รวมทั้งความเป็นระเบียบ ความสะอาดของอาคาร

สถานที่ การจัดอ านวยความสะดวกและปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้น สง่เสริม 

สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาพัฒนาตนเองให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่ มหาลัย โรงเรียน 

หรอืสถาบันนั้น ๆ ก าหนดให้ อินทิรา บริบูรณ์ (2556, หนา้ 10) กล่าวว่า สภาพแวดล้อม 

ในโรงเรยีน หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิด 

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ สภาวะแวดล้อมในโรงเรียนที่สวยงาม  

ร่มรื่นเป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี มีความปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์เสรมิสร้าง

พัฒนาการและเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีสิ่งยั่วยุให้เกิดการเรยีนรู้และไม่มี

มลภาวะ  

   สรุปได้วา่ สภาพแวดล้อมในโรงเรยีน หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ 

ภายในโรงเรียนที่ช่วยจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน 

ได้แก่ สภาวะแวดล้อมในโรงเรียนที่สวยงาม รม่รื่นเป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี  

มีความปลอดภัย มวีัสดุอุปกรณ์เสริมสรา้งพัฒนาการและเสริมการเรียนรู้อย่าง

หลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนใหน้ักเรียน นักศึกษาพัฒนาตนเอง

ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่มหาลัย โรงเรยีน หรอืสถาบันนั้น ๆ ก าหนดให้ 
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   2.2 ประเภทของสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

   นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงประเภทของสภาพแวดล้อมใน

โรงเรียนไว้ ดังนี้ 

    กฤษณา เสนาวงษ์ (2544, หนา้ 10) กล่าวว่า สถานศกึษาที่จะ

ส่งเสริมและเอือ้อ านวยต่อการศกึษา และพัฒนานักศึกษาในทุก ๆ ด้าน และเป็นสิ่งที่จะน า

สถานศกึษาไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้ผู้เรยีนเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน 

คือ 1) สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความประทับใจในสถานศกึษา 2) สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ

บรรยากาศในการเรียนการสอน 3) สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเพื่อน  

4) สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับบรรยากาศในการบริหาร 5) สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับอาคาร

สถานที่  

    ทรรนยี์ วราห์ค า (2554, หน้า 6-7) กล่าวว่า การด าเนินงานจัดหรอื

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรยีนใหเ้หมาะสมกับการจัดสภาพการจัดการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนใน 4 ด้าน คอื 

     1) ด้านอาคารสถานที่ หมายถึง การจัดตกแตง่อาคารสถานที่  

สิ่งปลูกสร้างมคีวามมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด 

อาคารเรยีนอาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสมุด หอ้งปฏิบัติการ โรงอาหารที่ถูก

สุขลักษณะ ห้องน้ าหอ้งสว้มที่มีการดูแลอย่างสม่ าเสมอ อุปกรณ์ในหอ้งเรียน สนามกีฬา 

อุปกรณ์กีฬาที่มเีพียงพอ เหมาะสม และปลอดภัย 

     2) ด้านการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การด าเนินการเพื่อจัด

กระบวนการเรียนรู้ เช่น การเขียนแผนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ การจัดท าหรอืจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ

กลุ่มผู้เรยีน วิธีการสอน การจัดกระบวนการเรียนที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิดและ

มุ่งพัฒนาศักยภาพของผูเ้รียน การพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ มีการวัดผลประเมินผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบ

และตรวจสอบได้ 
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     3) ด้านการบริหาร หมายถึง การจัดการสิ่งตา่ง ๆ ภายในโรงเรยีน

อย่างเป็นระบบ เช่น วางแผนพัฒนางานที่เกิดจากการร่วมมอืร่วมใจของบุคลากร  

การบังคับบัญชาที่มคีวามเป็นกันเอง มีความเป็นประชาธิปไตย บุคลากรมีส่วนรว่ม 

ในการบริหาร และตัดสินใจ ภาวะผู้น าของผู้บริหารโดยใช้หลักการบริหารแบบมีสว่นรว่ม

ทั้งบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีการท างานเป็นทีม 

     4) ด้านกลุ่มเพื่อน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนทั้ง

ในและนอกหอ้งเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน 

สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง สนุกสนาน นา่เรียน รวมทั้งการแสดงออกถึงความรูส้ึกหรือ

ความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึน้ในหมูค่ณะครูกับครู นักเรียนกับนักเรียน และครูกับนักเรียน  

ในการรว่มกันท ากิจกรรมเป็นทีมหรอืเป็นกลุ่ม และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

ในการท ากิจกรรม 

    อินทิรา บริบูรณ์ (2556, หนา้ 8) กล่าวว่า การด าเนินการจัดหรือ 

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้ 

5 ด้าน คอื 

     1) ด้านอาคารสถานที่ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมที่

เอือ้อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน ในหอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการ ห้องสมุด และ

บริเวณอาคารสถานที่ใหม้ีความปลอดภัยในการเรียน จัดสภาพแวดล้อมใหม้ีบรรยากาศที่ดี 

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดร่มรื่น เอื้ออ านวยและค านึงถึงผลประโยชน์

การใชส้อยที่คุ้มค่า 

     2) ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อตอ่การเรียนการสอน ครูต้องมีหลักสูตร วธิีการสอน บรรยากาศการเรียนการสอน 

สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่กระตุ้นใหเ้กิดการเรียนรูใ้นการปฏิบัติการเรียนอย่าง

เหมาะสม มีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเกิด 

การพัฒนาความรู้อย่างเต็มความสามารถและศักยภาพ รวมถึงมีการวัดประเมินผลที่

ถูกต้อง 

     3) ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริม

ให้รูจ้ักและเข้าใจตนเอง และการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน การส่งเสริม 

สนับสนุนให้เหมาะสม มรีูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริม พัฒนานักเรียนทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา สร้างจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถปฏิบัติตนเป็น

ประโยชน์ตอ่สังคมและประเทศชาติ 

     4) ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน หมายถึงการสร้างสัมพันธ์และด าเนนิการ

ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ท างานรว่มกัน ท ากิจกรรม

เป็นกลุ่ม สง่เสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการท ากิจกรรม มีการสร้างบรรยากาศ

สนุกสนาน เป็นกันเอง น่าเรียน และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนที่ดี 

     5) ด้านการให้บริการ หมายถึง การจัดบริการเอือ้อ านวย 

ความสะดวก จัดกิจกรรมเสริมความรูใ้หป้ระสบการณ์นอกจากการเรียนการสอน  

ส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน มคีวามรูค้วามเข้าใจ ให้ความสะดวกสบาย  

ความปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียนอย่างมคีวามสุข 

    อารียา สตารัตน์ (2556, หนา้ 5) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในโรงเรียน

ที่สง่เสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในทุก ๆ ด้าน โดยผู้บริหารร่วมกับครู 

และผูเ้กี่ยวข้องในสถานศกึษา พิจารณาองค์ประกอบ 3 ด้าน คอื  

     1) ด้านกายภาพ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ  

เป็นรูปธรรมให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศกึษาโดยค านึงถึง 

ความเหมาะสมและความปลอดภัยในสถานศกึษา 3 ด้าน คอื (1) ด้านภูมิทัศน ์ 

(2) ด้านอาคารสถานที่ และ (3) ด้านความปลอดภัยทั้ง 3 ส่วนจะอ านวยความสะดวก 

ในการจัดการเรียนการสอน 

     2) ด้านการบริหาร หมายถึง การบริหารจัดการภายใน

สถานศกึษาโดยมีกระบวนการในการด าเนินการตา่ง ๆ ที่ท าภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของ

สถานศกึษา เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานส าเร็จลงดว้ยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร 

การท างานอย่างมรีะบบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของบุคลากรที่จะท าภารกิจให้ 

บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา เช่น การส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนด้วย

ความรว่มมอืร่วมใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

     3) ด้านวิชาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ตรง

จุดประสงค์ สง่เสริมความสามารถของแต่ละบุคคลและเป็นไปตามความต้องการของชุมชน 

โดยสถานศกึษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้ผูเ้รียนได้มีส่วนรว่มทั้งภายในหอ้งเรียนและ

นอกห้องเรยีน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนทางวชิาการที่จะท าใหผู้เ้รียน

ได้รับความรู ้และได้รับประสบการณใ์ห้มากที่สุดภายใต้บรรยากาศที่มีชีวติชีวา แจม่ใส  



93 

น่าเรียนรู้ ส่งเสริมความสามารถของแตล่ะบุคคล เร่งเร้าให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้และ 

การพัฒนาตนเอง โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนการจัดบริการตา่ง ๆ ทางวิชาการ 

    สรุปได้วา่ ประเภทของสภาพแวดล้อมในโรงเรยีนที่สง่ผลต่อ 

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ มี 4 ด้าน คอื 

     1) ด้านอาคารสถานที่ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมที่

เอือ้อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน ในหอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการ ห้องสมุด และ

บริเวณอาคารสถานที่ใหม้ีความปลอดภัยในการเรียน จัดสภาพแวดล้อมใหม้ีบรรยากาศที่ดี 

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดร่มรื่น เอื้ออ านวยและค านึงถึงผลประโยชน์

การใชส้อยที่คุ้มค่า 

     2) ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อตอ่การเรียนการสอน ครูต้องมีหลักสูตร วธิีการสอน บรรยากาศการเรียนการสอน 

สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่กระตุ้นใหเ้กิดการเรียนรูใ้นการปฏิบัติการเรียนอย่าง

เหมาะสม มีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเกิด 

การพัฒนาความรู้อย่างเต็มความสามารถและศักยภาพ รวมถึงมีการวัดประเมินผลที่

ถูกต้อง 

     3) ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริม

ให้รูจ้ักและเข้าใจตนเอง และการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน การส่งเสริม 

สนับสนุนให้เหมาะสม มรีูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริม พัฒนานักเรียนทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา สร้างจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถปฏิบัติตนเป็น

ประโยชน์ตอ่สังคมและประเทศชาติ 

     4) ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน หมายถึงการสร้างสัมพันธ์และด าเนนิการ

ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ท างานรว่มกัน ท ากิจกรรม

เป็นกลุ่ม สง่เสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการท ากิจกรรม มีการสร้างบรรยากาศ

สนุกสนาน เป็นกันเอง น่าเรียน และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนที่ดี 

     5) ด้านการให้บริการ หมายถึง การจัดบริการเอือ้อ านวย 

ความสะดวก จัดกิจกรรมเสริมความรูใ้หป้ระสบการณ์นอกจากการเรียนการสอน  

ส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน มคีวามรูค้วามเข้าใจ ให้ความสะดวกสบาย  

ความปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียนอย่างมคีวามสุข 
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  3. ภาวะผูน้ าของผู้บริหาร 

  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารหรือว่าเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการบริหารงานให้ 

ประสบความส าเร็จ การพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้าควรเริ่มต้นการสร้างภาวะผูน้ าให้เกิด

กับผูบ้ริหารในฐานะเป็นผูน้ าองค์การ เราต้องสร้างความรว่มมอืร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์รว่มกัน นั่นคอืผูน้ าจะต้องเป็นผูน้ า (Leader) ผูน้ าจะต้อง 

มีความเป็นผู้น า หรอืภาวะผู้น า (Leadership) 

   3.1 ความหมายของภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร  

   นักการศกึษาและนักวิชาการได้ใหค้วามหมายของภาวะผูน้ าของผู้บริหาร

ไว้ ดังนี้ 

    เนตร์พัณณา ยาวิราช (2549, หนา้ 7) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง 

บุคคลที่มคีวามสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอื่น โดยได้รับการยอมรับและยกย่องจาก

บุคคลอื่น เป็นผูท้ าให้บุคคลอื่นไว้วางใจ และให้ความรว่มมอื ความเป็นผู้น าเป็นผู้มีหนา้ที่ใน

การอ านวยการหรือสั่งการ บังคับบัญชา ประสานงาน โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ (Authority) 

เพื่อให้บรรลุกิจการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตอ้งการ  

ธวัช บุญยมณี (2550, หนา้ 2) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง การกระท าระหว่างบุคคล 

โดยบุคคลเป็นผู้น าจะใช้อทิธิพล (Influence) หรอืการดลบันดาลใจ (Inspiration)  

ให้บุคคลอื่นหรอืหรือกลุ่มกระท า หรอืไม่กระท าบางสิ่งบางอย่างตามเป้าหมายที่ผู้น ากลุ่ม

องค์กรก าหนดไว้ 

    วิจารณ์ พานิช (2550, หนา้ 36) ได้ให้ค านิยามของ ภาวะผู้น า  

ว่าหมายถึง ศิลปะของผูน้ าในการใชค้วามสามารถของตนเองในการน าผูอ้ื่นเพื่อ

ความส าเร็จ ขององค์การตามเป้าหมาย สุรภา เกตุมาลา (2552, หนา้ 36) ภาวะผูน้ า 

หมายถึง ผูม้ีอทิธิพลในการชักจูงผูต้าม (Staff) ให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเป็น

ผูส้ร้างแรงบันดาลใจให้ผูต้ามและคอยประสานงาน ท าใหผู้ต้ามเกิด ความไว้วางใจและ 

ให้ความร่วมมอืในการท ากิจกรรมภายในองค์กรให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เมทิญา นนท์ศร ี

(2555, หนา้ 7) ให้ความหมายของ ภาวะผู้น า (Leadership) คือ กระบวนการที่บุคคลใด

บุคคลหนึ่งหรอืมากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตนหรอืกลุ่มตน กระตุ้น ชีน้ า ผลักดัน  

ให้บุคคลอื่น หรอืกลุ่มบุคคลอื่น มีความเต็มใจและกระตอืรอืร้นในการท าสิ่งต่าง ๆ  

ตามตอ้งการ โดยมีความส าเร็จของกลุ่ม หรอืองค์การเป็นเป้าหมาย Yukl. (2006, p. 5)  
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ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ า เกี่ยวข้องกับกระบวนการในที่ใดก็ตามที่บุคคลมีอทิธิพลต่อบุคคลอื่น

ในการชักน าแนวทาง โครงสร้าง กิจกรรม และความส าคัญภายในองค์กร 

   สรุปได้วา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหาร

ในการโน้มนา้ว จูงใจให้ครูปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตอ้งการของตนด้วยความเต็มใจ 

และยินดีที่จะให้ความรว่มมือโดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรือโรงเรยีนเป็นเป้าหมาย 

   3.2 คุณลักษณะของผูบ้ริหารที่มภีาวะผูน้ า 

   นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงคุณลักษณะของภาวะผู้น าของ

ผูบ้ริหารไว้ ดังนี้ 

    เอกพงศ ์บุตรสงฆ์ (2549, หนา้ 18) ได้กล่าวถึง ผู้น าที่มปีระสิทธิภาพ 

มักจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างไปจากบุคคลธรรมดา ซึ่งประกอบด้วย 

     1) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทั่วไป เป็นคุณลักษณะที่สามารถ

สังเกตได้ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะสัมพันธ์กับความส าเร็จและความพอใจทั้งชีวิต 

การท างานและชีวิตส่วนตัว ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง สรา้งความไว้วางใจ ลักษณะเด่น

เป็นคนกล้าแสดงออก มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความกระตอืรอืร้น มีอารมณ์ขัน อบอุ่น

หรอืมีความเอือ้อารี มีความอดทนสูงตอ่ความตงึเครียด รูจ้ักตนเองและวัตถุประสงค์ใน

การท างาน 

     2) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน เป็นคุณลักษณะ

ด้านบุคลิกที่แน่นอนของผู้น าที่มปีระสิทธิผล และก่อให้เกิดความส าเร็จในการท างาน ได้แก่ 

มีความคิดรเิริ่ม มีความเข้าใจอารมณ์และเห็นอก เห็นใจผูอ้ื่น ความสามารถในการยืดหยุ่น

ได้ ความสามารถในการปรับตัว มสีภาพการครอบคลุมภายในตนเอง มีความกล้าหาญและ

มีความสามารถกลับคืนสภาพเดิม 

    Yukl (2006, p. 106) ได้จ าแนกคุณลักษณะของผูน้ าออกเป็น  

3 ประเภท คือ 1) แบบมุ่งงาน (Task Oriented) พฤติกรรมของผู้น าประเภทนี้จะใส่ใจความ

ส าเร็จของงานเป็นอันดับแรกโดยการใชบุ้คลากรและทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมปีระสิทธิภาพ 

และรักษาไว้ซึ่งล าดับขั้นของการสั่งการ และความเชื่อมั่นของการด าเนินงาน  

2) แบบมุ่งความสัมพันธ์ (Relations Oriented) พฤติกรรมของผู้น าประเภทนี้จะให้

ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอันดับแรก พยายามสง่เสริมความรว่มมอืกัน

ในการท างาน การเพิ่มความพึงพอใจในงานของบุคลากร 3) แบบมุ่งการเปลี่ยนแปลง 

(Change Oriented) พฤติกรรมของผูน้ าแบบนีจ้ะใส่ใจที่การปรับปรุง ยุทธศาสตร์ 
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ในการตัดสินใจ การปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มความยืดหยุ่นและ

นวัตกรรม ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงหลักหลักในกระบวนการท างาน ผลผลิต หรือบริการ 

   สรุปได้วา่ คุณลักษณะของผูบ้ริหารที่มภีาวะผูน้ ามีลักษณะ ดังนี้ 

    1) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทั่วไป ได้แก่ ความเชื่อม่ันในตนเอง 

กล้าแสดงออก มคีวามมั่นคงทางอารมณ์ มคีวามกระตือรือรน้ มีอารมณ์ขัน อบอุ่นหรอื 

มีความเอือ้อารี มีความอดทนสูงตอ่ความตึงเครียด มีความรับผดิชอบสูง 

    2) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน เป็นคุณลักษณะ 

ด้านบุคลิกที่แน่นอนของผู้น าที่จะก่อใหเ้กิดความส าเร็จในการท างาน ได้แก่ มีความคิดริเริ่ม 

มีความเข้าใจอารมณแ์ละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความสามารถในการยืดหยุ่นได้ ความสามารถ

ในการปรับตัว มสีภาพการควบคุมภายในตนเอง 

   2.3 ความส าคัญของภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร 

   นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของภาวะผู้น าของ

ผูบ้ริหาร ไว้ดังนี้ 

    ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2543, หน้า 61)  

ภาวะผูน้ าเป็นปัจจัยส าคัญต่อการบริหารหรือต่อตัวผูบ้ริหาร เพราะภาวะผูน้ าจะเป็น

เครื่องช้ีวัดใหเ้ห็นความส าเร็จของหนว่ยงาน การด าเนินงานอย่างราบรื่นและ 

บรรลุวัตถุประสงค์ ย่อมขึน้อยู่กับทักษะและศลิปะในการบริหารงานของผู้น า นั่นก็คือ 

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 

    สุเทพ พงศศ์รวีัฒน์ (2550, ออนไลน์) กล่าวว่า ความส าคัญของภาวะ

ผูน้ าของผู้บริหารม ีดังนี้ 

     1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารเป็นจุดศูนย์รวมของการท างานกลุ่ม ใน

การแสวงหาความรว่มมอืของบุคคลในกลุ่มเพื่อน าพากลุ่ม ไปสู่เป้าหมายของความส าเร็จ 

     2) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารเป็นบุคลิกภาพและผลของบุคลิกภาพที่

ส่งผลตอ่ผูต้าม ในการท างานรว่มกัน ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจหรือไมพ่ึงพอใจต่อ

บุคลิกภาพของผูน้ าซึ่งเป็นผลมาจากความมีภาวะผูน้ านั่นเอง 

     3) ภาวะผูน้ าในฐานะที่เป็นการกระท าหรอืพฤติกรรม เพราะ 

การกระท าของผูน้ าที่เป็นผลจากการมีภาวะผูน้ า สง่ผลต่อปฏิกิรยิาของผูต้าม ว่าผูน้ านั้น

ท าอะไร ถ้าผูน้ าท าให้ดู ผู้ตามก็จะท าตามด้วย 
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     4) ภาวะผูน้ าเป็นแรงขับเคลื่อน ส าคัญที่ช่วยในการจูงใจและ 

การประสานงานขององค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

     5) ภาวะผูน้ าเป็นผลหรอืสิ่งที่งอกเงยตามมา ที่เกิดจาก 

การปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ในกลุ่มเป็นหลัก 

     6) ภาวะผูน้ าเป็นบทบาทที่เกิดขึน้จากการบูรณาการบทบาทของ

บุคคลอื่น เพื่อสรา้งความเจริญก้าวหน้าเเก่ระบบสังคม เพราะผูน้ าแตล่ะองค์กร หรือ

หนว่ยงาน ต่างก็มีหน้าที่ มีบทบาทที่แตกต่างกัน แต่ทุกหนา้ที่ตา่งก็ชว่ยกันพัฒนา 

ความเจรญิใหก้ับสังคม ซึ่งต้องอาศัยการมีภาวะผู้น าทั้งนัน้ 

     7) ภาวะผู้น าในฐานะที่มุ่งด้านโครงสรา้ง เป็นกระบวนการ 

ในการรเิริ่ม และด ารงรักษาโครงสรา้งของบทบาทและรูปแบบ ความสัมพันธ์ของบทบาท

ต่าง ๆ มกีารระบุหน้าที่ของภาวะผูน้ าในการท าให้ระบบการตัดสินใจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ 

การปฎิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลตามโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์การ 

   สรุปว่า ความส าคัญของภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร ประกอบด้วย 

    1) เป็นจุดศูนย์รวบรวมของการท างานกลุ่ม เพื่อน าพากลุ่มไปสู่

เป้าหมายของความส าเร็จ 2) เป็นเครื่องชีว้ัดใหเ้ห็นความส าเร็จของหนว่ยงาน  

การด าเนินงานอย่างราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ 3) ถ้าเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญที่ช่วย

ในการจูงใจและประสานงานขององค์การเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  

4) เป็นบทบาทที่เกิดขึ้น จากการบูรณาการบทบาทของบุคคลอื่น เพื่อสร้างความ

เจริญก้าวหน้าแก่องคก์รให้งานประสบผลส าเร็จ           

   2.4 ผลการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 

 4. การประกันคุณภาพภายใน 

  4.1 ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน 

   นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของการประกัน

คุณภาพภายในไว้ ดังนี้ 

    ชนันชิดา รัตนปราณี (2553, หนา้ 11) กล่าวว่า การประกันคุณภาพ

ภายใน หมายถึง กระบวนการวางแผนการจัดการศกึษา ที่จะรับประกันใหส้ังคมเชื่อมั่นว่า 

สถานศกึษาจะพัฒนาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ครบถ้วนตามกฎเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

การศกึษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร ภาณพ แจ้งพลอย (2556, หนา้ 11) กล่าวว่า การประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษา หมายถึง กระบวนการที่บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษา 
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ร่วมกันวางแผนก าหนดเป้าหมาย และวิธีการ ลงมอืท าตามแผนในทุกขั้นตอน มกีารบันทึก

ข้อมูลเพื่อร่วมกันตรวจสอบผลงาน หาจุดเด่น จุดที่ตอ้งปรับปรุง แล้วรว่มกันปรับปรุงตาม

แผนนั้น โดยมุ่งหวังให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศกึษา ที่เน้นคุณภาพของ

ผูเ้รียนเป็นส าคัญ ศศธิร บัวทอง (2556, หนา้ 7) กล่าวว่า การประกันคุณภาพภายใน 

หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการของสถานศกึษาในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้

มาตรฐานตามหลักสูตร ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ

การประเมนิคุณภาพ โดยบุคลากรภายในสถานศกึษาต้องด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง  

วัชรศักดิ์ สงค์ปาน (2558, หนา้ 57) กล่าวว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

หมายถึง การประเมินผลการด าเนินงานของสถานศกึษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ

สถานศกึษาโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรอืหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความมั่นใจ

ให้กับผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียว่าการด าเนินการของสถานศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่

สถานศกึษาก าหนดณรงค์ชัย ศริิไพศาล (2560, หนา้ 8) กล่าวว่า การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษา หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่อันเป็นปกติของบุคลากรฝา่ยต่าง ๆ ของ

สถานศกึษาอย่างตอ่เนื่อง มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มคีุณลักษณะตาม  

สร้างความพึงพอใจให้กับสังคมและผูร้ับบริการ ซึ่งมกีารด าเนินงานที่เป็นระบบ  

ยึดหลักการมสี่วนรว่ม ธีระวัฒน์ วรรณนุช (2561, หนา้ 1) กล่าวว่า การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษา หมายถึง การบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ

ของสถานศกึษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอย่างตอ่เนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผูร้ับบริการ

ทางการศึกษา ทั้งผูร้ับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผูร้ับบริการทางออ้ม 

ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม  

    งานประกันคุณภาพการศกึษา ฝ่ายวิชาการ องค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น (2560, ออนไลน์) กล่าวว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

หมายถึง การบริหารจัดการและการด าเนนิกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศกึษาเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผูร้ับบริการโดยตรง 

ได้แก่ ผู้เรยีนและผูป้กครอง และบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และ

สังคมโดยรวมว่าการด าเนินการของสถานศกึษาจะมีประสิทธิภาพ และท าให้ผู้เรียนมี

คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศกึษาที่ก าหนด การประกัน

คุณภาพมีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของการป้องกันไม่ใหเ้กิดการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพและ

ผลผลิตไม่มีคุณภาพ               
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   สรุปว่า การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ

ของสถานศกึษาในกานพัฒนาคุณภาพของผู้เรยีนใหไ้ด้มาตรฐานตามหลักสูตร 

ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

โดยบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน

อย่างตอ่เนื่อง สร้างความมั่นใจใหผู้ร้ับบริการทางการศึกษาโดยตรง ได้แก่ ผูเ้รียนและ

ผูป้กครอง และบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคม 

  4.2 หลักเกณฑ์ ระบบ วธิีการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

  นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ ระบบ วธิีการประกัน

คุณภาพภายในไว้ ดังนี้ 

   ชนันชิดา รัตนปราณี (2553, หนา้ 19-20) กล่าวว่า ระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษา ให้สถานศกึษายึดหลักการมีสว่นร่วมของชุมชนและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริม สนับสนุนและก ากับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดประกอบด้วย 

    1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้วยการจัดท าโครงสรา้ง 

การบริหารจัดการให้เอือ้ต่อการด าเนินงาน ทุกคนมีสว่นรว่มและมีการประชาสัมพันธ์กับ

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อก าหนดแนวทางให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ

และแต่งตัง้คณะบุคคลท าการตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพการศกึษา และจัดให้

มีขอ้มูลที่เพียงพอในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศกึษาเพื่อน ามาก าหนดวิสัยทัศน ์

ภารกิจและแผนพัฒนา 

    2. การพัฒนามาตรฐานการศกึษา โดยมุ่งเน้นมาตรฐาน  

ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานช่วงช้ันที่หลักสูตรก าหนด 

    3. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ด้วยการจัดท าแผนอย่าง

เป็นระบบพืน้ฐานของขอ้มูลสถานศกึษา ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และ 

แนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ์ ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลัก 

ของการจัดการศกึษาและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ เพื่อ

บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดอย่างสอดรับกับวิสัยทัศนแ์ละมาตรฐาน

หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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    4. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาโดยการก ากับ

ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา

ที่ก าหนดไว้โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจนครอบคลุมงาน/ โครงการของ

สถานศกึษา 

    5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา จะประกอบด้วย 

การตรวจสอบและทบทวนภายใน โดยบุคลากรในสถานศกึษาด าเนนิการ และการ

ตรวจสอบและทบทวนจากหนว่ยงานต้นสังกัด 

    6. การประเมินคุณภาพการศกึษา โดยมุ่งเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของผู้เรยีนในระดับช้ันที่เป็นตัวประโยค ได้แก่ ประถมศึกษาที่ 3 และ 6 มัธยมศกึษาปีที่ 3 

และ 6 ในวิชาแกนรวมโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน จากหนว่ยงานสว่นกลางร่วมกับ

หนว่ยงานต้นสังกัด (เขตพืน้ที่) ด าเนินการ 

    7. การรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี เป็นการน าข้อมูลผล 

การประเมนิมาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอกมี 

การประมวลผลการพัฒนาคุณภาพประจ าปีการศึกษาซึ่งจะน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับ 

การวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป 

    8. การผดุงระบบประกันคุณภาพการศกึษา เป็นกลไกส่วนหนึ่งของ

ระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหข้้อมูลย้อนกลับเพื่อการส่งเสริม พัฒนาและประเมิน

ประสิทธิภาพการด าเนินงานของระบบประกันคุณภาพ การผดุงระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา เป็นการรักษาสถานภาพการมีคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาให้มั่นคงและ

ยั่งยืน และทางส านักงานทดสอบทางการศกึษา (2546, หนา้ 26) ได้กล่าวถึง การผดุง

ระบบการประกันคุณภาพการศกึษา ไว้ดังนี้ ให้หนว่ยงานต้นสังกัดและหนว่ยงานต้นสังกัด

ระดับจังหวัด สง่เสริม สนับสนุน และร่วมด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษา ดังนี้ 

     8.1 จัดระบบประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาให้มี

ประสิทธิภาพ 

     8.2 จัดให้มกีารก าหนดสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และ

ผลการเรียนรู้ในวิชาแกนหลักของสถานศกึษาร่วมกัน เป็นรายปี/ รายภาค 

     8.3 จัดให้มกีารประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักและ

คุณลักษณะที่ส าคัญด้วยเครื่องมอืมาตรฐาน 
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     8.4 จัดให้มกีารตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอย่าง

น้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และรายงานผลใหส้ถานศกึษาและหนว่ยงานต้นสังกัดทราบ และ

ให้หนว่ยงานต้นสังกัดศกึษา วเิคราะห ์วจิัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบ และ

เทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกับสนับสนุน 

ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผล และผดุงประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษาอีกด้วย 

   ภาณพ แจ้งพลอย (2556, หนา้ 6-7) กล่าวว่า กระบวนการพัฒนา

คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา ตามระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษา ประกอบด้วย 

    1) การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา หมายถึง 

สถานศกึษามีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชีเ้พื่อประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้เป็น

เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศกึษา โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์จากมาตรฐาน

การศกึษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษา มาตรฐานคุณภาพผูเ้รียนตามหลักสูตรสถานศกึษา ซึ่งมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศกึษาต้องผา่นความเห็นชอบ ของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งมี 

การประกาศใชม้าตรฐาน การศกึษาของสถานศกึษา และเผยแพร่ให้ผูเ้กี่ยวข้อง ทั้งภายใน

ภายนอก 

    2) การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษาที่มุง่

คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา หมายถึง สถานศึกษามีการจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศกึษา ที่แสดงแผนงานโครงการ กิจกรรม วิธีการ 

งบประมาณ และผู้รับผดิชอบอย่างชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมายที่

สถานศกึษาก าหนดไว้ โดยมีการก าหนดกรอบเวลาของการด าเนินงานอย่างนอ้ย 3 ปี  

เพื่อใช้เป็นกรอบ ทิศทางในการด าเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันคิด วิเคราะห ์

และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ มกีารน าแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ 

    3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง สถานศกึษามี 

การจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย พร้อมใชใ้นการ

จัดการวางแผนการศกึษาที่ครอบคลุม ภารกิจด้านการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ 
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บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอื่น ๆ โดยเกิดจากความร่วมมอื

ของบุคลากรทุกฝ่าย และสามารถใหบ้ริการแก่ผูต้้องการใช้ 

    4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

หมายถึง สถานศกึษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศกึษา ที่แสดง โครงการ กิจกรรม วธิีการ งบประมาณ ทรัพยากร 

และผู้รับชอบอย่างชัดเจน และเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีตอ่คณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ และน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติตามกรอบ 

ระยะเวลา โครงการ กิจกรรมที่ก าหนดไว้ ก ากับ ตดิตาม ประเมินผลและรายงาน 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติประจ าปี 

    5) การจัดให้มีการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา หมายถึง 

สถานศกึษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาระดับ

สถานศกึษา วางระบบการท างานและมอบหมายการติดตามตรวจสอบระดับสถานศกึษา 

โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามปฏิทินการปฏิบัติงานรวมทั้งด าเนินการแก้ไขใหเ้ป็นไป

ตามแผนเป็นระยะ ๆ ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติ และจัดท ารายงานเสนอเพื่อด าเนินการพัฒนา

คุณภาพต่อไป 

    6) จัดให้มกีารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา หมายถึง สถานศกึษามีการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ประชุม ชีแ้จง 

สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายใน ก าหนดวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายของการประเมินอย่างชัดเจน โดยการจัดท าเครื่องมอืประเมินตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา และน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห ์วางแผน 

แก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานของสถานศกึษา 

    7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

หมายถึง สถานศกึษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห ์และแปรผล ให้ได้ข้อมูล

สารสนเทศที่มคีุณภาพตรงตามสภาพมาตรฐานของสถานศึกษา เพื่อจัดท ารายงาน

ประจ าปี ได้อย่างเหมาะสม เข้าใจง่าย ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ น าเสนอคณะกรรมการ

สถานศกึษาให้ความเห็นชอบและรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

และรายงานประจ าปีตอ่ผูเ้กี่ยวข้อง หนว่ยงานต้นสังกัด 
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    8) การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง หมายถึง 

สถานศกึษาน าผลการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

เพื่อใช้เป็นกรอบความคิดในการด าเนินงานของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ กิจกรรม การก ากับ ตดิตาม และควบคุม 

การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนที่ก าหนดเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในกานปรับปรุงแก้ไข 

การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

   ศศธิร บัวทอง (2556, หนา้ 21) กล่าวว่า ระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา มวีิธีการด าเนินการ ดังตอ่ไปนี้ 1) ก าหนดมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษาที่มุง่

คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  

4) ด าเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 5) จัดให้มกีารตดิตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 6) จัดให้มกีารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา 7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

8) จัดให้มกีารพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง 

   วัชรศักด์ สงค์ปาน (2558, หนา้ 11-12) กล่าวว่า กระบวนการบริหาร

และกระบวนการพัฒนาการศกึษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้น

พืน้ฐานโดยมีการก าหนดมาตรฐานการศกึษาการจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผนและ

การด าเนินงานตามแผน ครอบคลุมภารกิจทั้ง 8 ด้าน คือ 

    1) ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา หมายถึง สถานศึกษา

ด าเนนิการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศกึษาขั้นพื้นฐานด้านเอกลักษณ์ของสถานศกึษาและมาตรฐานการศกึษาระดับ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ต้องครอบคลุมสาระการเรียนรูแ้ละกระบวนการเรียนรู ้รวมทั้ง

ศักยภาพของผู้เรยีน ชุมชน และท้องถิ่น 

    2) การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษาที่มุง่

คุณภาพตามมาตรฐาน การศกึษาของสถานศกึษา หมายถึง สถานศึกษาด าเนินการ  

จัดท าโครงการ/ กิจกรรม โดยผู้มีสว่นเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสอดรับกับเป้าหมาย วิสัยทัศน ์

พันธกิจขององค์กร โดยจัดท าแผนพัฒนาการศกึษาของสถานศึกษาด าเนินการ 
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    3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง สถานศกึษา

ด าเนนิการจัดระบบบริหารสถานศกึษาและระบบสารสนเทศเพื่อให้การด าเนินการเป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

    4) การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

หมายถึง สถานศกึษาด าเนินการตามแผน ปฏิบัติงานตามแผน/ โครงการ/ กิจกรรมที่

ก าหนดไว้ รวมทั้งม ีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ตดิตาม และใหค้วามช่วยเหลือแก่

บุคลากรทุกคนทุกฝา่ยใหส้ามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

    5) การตดิตามสอบคุณภาพการศกึษา หมายถึง สถานศึกษา

ด าเนนิการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา รวมถึง

การจัดท า รายงานตรวจสอบตามคุณภาพการศกึษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัด

การพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

    6) การประเมนิคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา หมายถึง สถานศกึษาประเมินผลการด าเนินงานของสถานศกึษา ตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาที่สะท้อนภาพความส าเร็จ 2 ด้าน 

    7) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

หมายถึง สถานศกึษาสรุปและจัดท ารายงาน ผลการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศกึษา เพื่อน าเสนอคณะกรรมการสถานศกึษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

    8) การพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง ความยั่งยืน

ของการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมตามแผนพัฒนาการของสถานศกึษาที่มกีารปรับเปลี่ยน

ในทางที่ดีขึ้น มีการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการตรวจสอบคุณภาพอื่นที่

เกี่ยวข้องมาเป็นฐานวางแผนพัฒนาทุกระยะหรือทุกรอบการพัฒนา 

   ณรงคชั์ย ศริิไพศาล (2560, หนา้ 6) กล่าวว่า การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษาของผูบ้ริหารสถานศกึษา ด าเนนิงานไปด้วยหลักการมสี่วนรว่ม  

8 ประการตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิีการประกันคุณภาพการศกึษา 

ได้แก่ 1) การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 2) การจัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของสถานศกึษาที่มุง่เน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา

ของสถานศกึษา 5) จัดให้มีการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 6) การจัดให้มี 
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การประเมนิคุณภาภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 7) การจัดท ารายงาน

ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) การจัดใหม้ีการพัฒนาคุณภาพการศกึษา

อย่างตอ่เนื่อง 

   งานประกันคุณภาพการศกึษา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเมืองพลวิทยาคม 

(2560, ออนไลน์) กล่าวว่า หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา มีดังนี้ 

    1. สถานศกึษาจะต้องจัดท าโครงสรา้งการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนา

คุณภาพของการศกึษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา 

    2. สถานศกึษาจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษาให้มอี านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

     2.1 ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนนิการ ประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษา 

     2.2 ก ากับ ตดิตาม และให้ความเห็นว่าและข้อเสนอแนะที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

    3. สถานศกึษาจะต้องจัดระบบสารสนเทศที่มขี้อมูลอย่างเพียงพอต่อ

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา 

    4. สถานศกึษา จะต้อง ก าหนด มาตรฐาน การศกึษา ระดับ 

สถานศกึษา ที่ ครอบคลุม สาระ การเรียนรู้ กระบวนการ เรยีนรู้ และ ผลการเรียน รู ้ 

ให้เหมาะสมกับสภาพผูเ้รียน สถานศึกษา ท้องถิ่น และสอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน 

    5. สถานศกึษาจะต้องก าหนดจัดท าแผนพัฒนาการศกึษาของ

สถานศกึษาโดยค านึงถึงหลักการและครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ 

     5.1 เป็นยุทธศาสตร ์ที่ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะหส์ภาพปัญหาและ

ความจ าเป็นอย่างเป็นระบบและมีแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับ 

     5.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และสภาพความส าเร็จ

ของการพัฒนาไว้อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 

     5.3 ก าหนดวิธีการด าเนินงานที่มีหลักวิชาหรอืผลการวิจัย หรอื

ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างถึงให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์เรยีนรู้ 
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กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร 

และการบริหารจัดการ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

     5.4 ก าหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทาง

วิชาการ 

     5.5 ก าหนดบทบาทหนา้ที่ใหบุ้คลากรของสถานศกึษาทุกคน

รวมทั้งผู้เรยีนให้รับผิดชอบ และด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     5.6 ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางให้บิดา มารดา ผูป้กครอง 

และบุคลากรในชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงาน 

     5.7 ก าหนดการจัดงบประมาณและการใช้ทรัพยากรยังมี

ประสิทธิภาพ 

    6. สถานศกึษาจะต้องด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา

ของสถานศกึษา รวมทั้งมกีารก ากับติดตามการด าเนนิงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ

บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

    7. ให้คณะกรรมการประกันสภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา

ด าเนนิการตรวจสอบ ทบทวน และรายงานการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการ 

ศกึษาของสถานศกึษา ส าหรับในการตรวจสอบและคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา

และให้ใชท้ี่การหลากหลายและเหมาะสม (การสังเกตพฤติกรรมและกระบวนการท างาน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน การสอบถาม การสัมภาษณ์ การพิจารณาหลักฐาน 

ร่องรอยการปฏิบัติงาน ตัวอย่างงาน และแฟ้มสะสมงาน แบบส ารวจ แบบสอบถาม 

แบบทดสอบ และแบบวัดมาตรฐาน) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา จะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพการศกึษา 

    8. สถานศกึษาจะต้องจัดให้ผูเ้รียนทุกคนในทุกระบบช่วงช้ัน  

ที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักและ

คุณลักษณะที่ส าคัญด้วยเครื่องมอืมาตรฐาน 

    9. สถานศกึษาจะต้องจัดท ารายงานและคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

โดยระบบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดในแบบพัฒนาคุณภาพการศกึษาของ

สถานศกึษา พร้อมหลักฐานข้อมูลและการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 8 เสนอต่อหน่วยงาน

ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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    10. หนว่ยงาน ตน้สังกัดและหนว่ยงานต้นสังกัดระดับจังหวัด สง่เสริม 

สนับสนุน และร่วมด าเนินงานตามระบบการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

ดังนี้ 

     10.1 จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาให้

มีประสิทธิภาพ 

     10.2 จัดให้มกีารก าหนดสาระการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ และ

ผลการเรียนรู้ในวิชาแกนหลักร่วมกันเป็นรายปี/ รายภาค 

     10.3 จัดให้มกีารประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักและ

คุณลักษณะที่ส าคัญด้วยเครื่องมอืมาตรฐาน 

    11. หนว่ยงานต้นสังกัดระดับจังหวัดด าเนินการตรวจสอบและทบทวน 

คุณภาพสถานศกึษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และรายงานผลใหส้ถานศกึษาและ

หนว่ยงานต้นสังกัดทราบ ทั้งนี้การตรวจสอบและ ทบทวนเป็นไปตามข้อ 7 โดยอนุโลม 

    12. หนว่ยงานต้นสังกัดศกึษา วเิคราะห์ วจิัย และเผยแพร่นวัตกรรม

เกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิค วธิีการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งก ากับ สนับสนุน สง่เสริม ติดตาม ประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพของ

ระบบประกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก ากับ สนับสนุน สง่เสริม ติดตาม ประเมินผลและ 

ผดุงประสิทธิภาพ ของระบบประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาด้วย 

   ธีระวัฒน ์วรรณนุช (2561, หนา้ 4-5) กล่าวว่า ระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศกึษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา

คุณภาพการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง โดยสถานศกึษายึดหลักการมสี่วนรว่มของชุมชนและ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริม สนับสนุนและก ากับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด

ประกอบด้วย 

    1) จัดระบบบริหารและสารสนเทศด้วยการท าจัดโครงสร้างการ

บริหารจัดการให้เอือ้ต่อการด าเนนิงานทุกคนมีสว่นร่วมและมีการประชาสัมพันธ์กับทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อก าหนดแนวทาง ใหค้วามเห็นและข้อเสนอแนะและตั้ง

คณะบุคคลท าการตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพการศกึษา และจัดให้มีข้อมูลที่

เพียงพอในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศกึษาเพื่อน ามาก าหนดวิสัยทัศน ์ภารกิจ 

และแผนพัฒนา 
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    2) การพัฒนามาตรฐานการศกึษา โดยมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้

ของผู้เรยีนที่สอดคล้องกับมาตรฐานช่วงช้ันที่หลักสูตรก าหนด 

    3) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ด้วยการจัดท าแผนอย่าง

เป็นระบบพืน้ฐานของขอ้มูลสถานศกึษา ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และ 

แนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ์ ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของ

การจัดการศกึษาและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ เพื่อให้ 

บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดอย่างสอดรับกับวิสัยทัศนแ์ละมาตรฐาน

หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

    4) การก าหนดงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา โดยการก ากับ 

ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาที่

ก าหนดไว้ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน ครอบคลุมงาน โครงการของ

สถานศกึษา 

    5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา จะประกอบด้วย 

การตรวจสอบและทบทวนภายใน โดยบุคลากรในสถานศกึษาด าเนนิการตรวจสอบ และ

ทบทวนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

    6) การประเมนิคุณภาพการศกึษา โดยมุ่งเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของผู้เรยีน ในระดับช้ันที่เป็นตัวประโยค ได้แก่ ประถมศกึษาที่ 3 และ 6 มัธยมศกึษาที่ 3 

และ 6 ในวิชาแกนร่วมโดยใช้แบบสอบมาตรฐาน หน่วยงานส่วนกลางรว่มกับต้นสังกัด  

(เขตพื้นที่) ด าเนินการ 

    7) การรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี เป็นการน าข้อมูลผลการ

ประเมินมาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอก เป็นประมวล

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจ าปีการศกึษาซึ่งจะน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับวางแผน

พัฒนาคุณภาพต่อไป 

    8) การผดุงระบบประกันคุณภาพการศกึษา เป็นกลไกของระบบ

ประกันคุณภาพภายในเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการส่งเสริม พัฒนาและประเมิน

ประสิทธิภาพการด าเนินงานของระบบประกันคุณภาพ 

   สรุปว่า หลักเกณฑ์ ระบบ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

ประกอบด้วย 
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    1. สถานศกึษาจะต้องจัดท าโครงสรา้งการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนา

คุณภาพของการศกึษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา 

    2. สถานศกึษาจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษาให้มอี านาจและหน้าที่ในการก าหนดแนวทางและ

วิธีด าเนนิการ ประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษาและก ากับ ติดตาม และ 

ให้ความเห็นว่าและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศกึษา 

    3. สถานศกึษาจะต้องจัดระบบสารสนเทศที่มขี้อมูลอย่างเพียงพอต่อ

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา 

    4. สถานศกึษาจะต้องก าหนดมาตรฐานการศกึษา ระดับสถานศกึษา

ที่ ครอบคลุม สาระการเรียนรู ้กระบวนการเรียนรู ้และผลการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกับสภาพ

ผูเ้รียน สถานศกึษา ท้องถิ่น และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

    5. สถานศกึษาจะต้องก าหนดจัดท าแผนพัฒนาการศกึษาของ

สถานศกึษาโดยค านึงถึงหลักการและครอบคลุมในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและ 

ความจ าเป็นอย่างเป็นระบบและมีแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับ ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 

เป้าหมาย และสภาพความส าเร็จของการพัฒนาไว้อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 

    6. สถานศกึษาจะต้องด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา

ของสถานศกึษา รวมทั้งมกีารก ากับติดตามการด าเนนิงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ

บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

    7. ให้คณะกรรมการประกันสภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา

ด าเนนิการตรวจสอบ ทบทวน และรายงานการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการ 

ศกึษาของสถานศกึษา ส าหรับในการตรวจสอบและคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา

และให้ใชท้ี่การหลากหลายและเหมาะสม (การสังเกตพฤติกรรมและกระบวนการท างาน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน การสอบถาม การสัมภาษณ์ การพิจารณาหลักฐาน 

ร่องรอยการปฏิบัติงาน ตัวอย่างงาน และแฟ้มสะสมงาน แบบส ารวจ แบบสอบถาม 

แบบทดสอบ และแบบวัดมาตรฐาน) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา จะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพการศกึษา 
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    8. สถานศกึษาจะต้องจัดให้ผูเ้รียนทุกคนในทุกระบบช่วงช้ันที่

หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐานก าหนด ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักและ

คุณลักษณะที่ส าคัญด้วยเครื่องมอืมาตรฐาน 

    9. สถานศกึษาจะต้องจัดท ารายงานและคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

โดยระบบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดในแบบพัฒนาคุณภาพการศกึษาของ

สถานศกึษา พร้อมหลักฐานข้อมูลและการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 8 เสนอต่อหน่วยงาน

ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

    10. หนว่ยงานต้นสังกัดและหน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัด สง่เสริม 

สนับสนุน และร่วมด าเนินงานตามระบบการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

ดังนี้ 

    11. หนว่ยงานต้นสังกัดระดับจังหวัดด าเนินการตรวจสอบและทบทวน 

คุณภาพสถานศกึษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และรายงานผลใหส้ถานศกึษาและ

หนว่ยงานต้นสังกัดทราบ ทั้งนี้การตรวจสอบและทบทวนเป็นไปตามข้อ 7 โดยอนุโลม 

    12. หนว่ยงานต้นสังกัดศกึษา วเิคราะห์ วจิัย และเผยแพร่นวัตกรรม

เกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิค วธิีการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งก ากับ สนับสนุน สง่เสริม ติดตาม ประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพของ

ระบบประกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก ากับ สนับสนุน สง่เสริม ติดตาม ประเมินผลและผดุง

ประสิทธิภาพ ของระบบประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาด้วย 

 3.5 ผลของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ  

 ผลการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร คือ ผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมมคีวามรู้ มีทักษะ มพีฤติกรรม ใน 4 ดา้น คอื 1) ด้านบริหาร

จัดการการเรียนรู ้2) ดา้นพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 3) ดา้นนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

ในสถานศกึษา และ 4) ดา้นส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

4. หลักการ แนวคิด เกีย่วกับทฤษฎีระบบ 

 4.1 ความหมายของทฤษฎีระบบ 

 ทฤษฎีระบบ (System Theory) ทฤษฎีระบบ จัดเป็นสาขาวิชาที่เกิดขึน้ช่วงปลาย

ศตวรรษที่ 20 ทฤษฎีระบบจัดเป็นสาขาที่พัฒนาขึ้นไปแนวคิดหลายสาขา โดยก าเนิด

แนวคิดหลักหลายสาขาวิชามาประยุกต์ผสมผสานสร้างเป็นทฤษฎีระบบขึน้มา 
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 ระบบ หมายถึง สว่นประกอบต่างๆซึ่งประกอบกันขึ้นมาเป็นหนึ่งเดียวมี

ความสัมพันธ์ในทางใดทางหนึ่งรวมกลุ่มอยู่ด้วยกันกระท าการเพื่อความส าเร็จตามที่

ต้องการและเคลื่อนและการเคลื่อนไหวในส่วนหน่ึงจะมีปฏิกิรยิากระทบต่อสว่นอื่น ๆ ด้วย

ส่วนประกอบแตล่ะส่วนก็เป็นอะไรบดย่อยในตัวของมันเอง โดยส่วนประกอบย่อย ๆ  

หลายส่วนรวมกันอยู่เช่นกัน เช่น องค์การเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบซึ่งประกอบไปด้วย

ฝา่ยการผลติ ฝ่ายการตลาด และฝ่ายการเงิน ฯลฯ ในขณะเดียวกันที่ฝ่ายต่าง ๆ ก็เป็น

ระบบซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยลงไปอีก คอื ประกอบไปด้วยงานหรอืกิจกรรมต่าง ๆ 

ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงใดที่เกิดขึน้ในส่วนหนึ่งของระบบย่อย มีผลกระทบต่อเนื่องกันไป

เป็นลูกโซ่ หรอือาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า ระบบ คอื กลุ่มของสว่นที่มคีวามสัมพันธ์ระหว่าง

กันจากการพิจารณาในกิจกรรมในรูปของระบบ จึงหมายความว่า กิจกรรมหนึ่ง ๆ อาจเป็น

ผลมาจากกิจกรรมย่อย ๆ หลาย ๆ กิจกรรมรวมกันก็ได้ ซึ่งในระหว่างกิจกรรมเหล่านั้น

การกระท าสว่นหนึ่งของกิจกรรมหนึ่ง ก่อให้เกิดปฏิกิรยิาขึ้นกับส่วนอื่น ๆ หรอืกิจกรรม 

อื่น ๆ ระบบที่เน้นความสนใจเฉพาะภายในระบบ คอื ระบบปิด และระบบที่ขยาย 

ความสนใจไปถึงระบบภายนอกที่ใหญ่กว่าก็คือ ระบบเปิด ระบบปิดเปิดนีถ้ือว่าองค์การ

เป็นระบบย่อยของระบบที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกอีกทีหนึ่ง วธิีการเชิงระบบเห็นว่า 

ระบบการบริหารซึ่งหมายถึง การจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้น มีลักษณะที่

เป็นระบบที่คล้ายกับระบบทางกายภาพและทางชีววิทยา และจะเห็นว่าในระบบการบริหาร

นั้น ประกอบด้วยระบบใหญ่และระบบย่อย ระบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดตัวแปร ตัวคงที่

ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับปฏิกิรยิาระหว่างกันและการตดิต่อสื่อสาร และต้องมปีัจจัยน าเข้า 

(input) กับปัจจัยน าออก (output) 

 4.2 องค์ประกอบของระบบ 

 นักวิชาการหลายท่าน ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของระบบไว้คล้ายกันในการวิจัย

ครั้งนีข้อน าเสนอพอสังเขป ดังนี้ 

  ทิศนา แขมมณี (2545, หน้า 197-198) ได้แบ่งองค์ประกอบของระบบไว้

ออกเป็น 3 ส่วน เช่น ระบบโรงเรียน ประกอบด้วย 1) สัญลักษณ์ (Symbols) ได้แก่ สื่อ 

ภาษา ค าสั่ง 2) วัตถุ (Objects) เชน่ โต๊ะ เก้าอี ้สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 3) บุคคล (Subjects)  

ได้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง เป็นต้น โดยองค์ประกอบแตล่ะสว่นเชื่อมโยง

สัมพันธ์กัน ดังนี้ ปัจจัยป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) 
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  จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา้ 86-87) ได้ก าหนดองค์ประกอบของระบบ

การบริหาร ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

   1) ปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุก ๆ ด้าน 

ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) การบริหารจัดการ 

(Management) และแรงจูงใจ (Motivation) ที่เป็นสวนเริ่มตน้และเป็นตัวส าคัญ 

ในการปฏิบัติงานขององค์กร 

   2) กระบวนการ (Process) คือ การน าเข้าปัจจัยทางการบริหารทุก

ประเภทมาใช้ในการด าเนินงานรว่มกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในการเนื่องจากในกระบวน

มีระบบย่อย ๆ รวมกันอยู่หลายระบบ ครบวงจร ตั้งแต่การบริหารจัดการ การนิเทศ  

การวัดผลประเมินผลการติดตามตรวจสอบ เพื่อใหป้ัจจัยทั้งหลายเข้าสู่กระบวนการทุก

กระบวนการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   3) ผลลัพธ์ (Product or Output) ที่เกิดจากกระบวนการของการน าเอา

ปัจจัยมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามที่เป้าหมายก าหนดไว้ 

   4) ผลกระทบ (Outcome or Impact) เป็นผลที่เกิดขึน้ภายหลังจาก

ผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่คาดไว้ หรอืไม่เคยคาดคิดมาก่อน 

  อรนุช มหฤททัยนนท์ (2545, หนา้ 47-49) ได้ให้ความเห็นว่าองค์ประกอบ

ของระบบ ได้แก่ 

   1) สิ่งเข้าหรือการน าเข้า (Input) เกี่ยวข้องกับการรับ และผสม

องค์ประกอบเบือ้งตน้ที่ผ่านเข้าสู่ระบบ เพื่อผา่นกระบวนการตัวอย่างเช่น วัตถุดิบ พลังงาน 

ข้อมูลแรงงาน ซึ่งจะต้องได้รับการจัดการ เพื่อที่จะผา่นเข้าสู่กระบวนการที่จะเตรียมไว้ 

   2) กระบวนการ (Process) เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งจะท าการเปลี่ยนสิ่งที่เข้าไปเป็นสิ่งออกตัวอย่างเชน่ กระบวนการผลติ กระบวนการ

หายใจของมนุษย์หรอืกระบวนการค านวณทางคณิตศาสตร์ 

   3) สิ่งออกหรือการน าออก (Output) เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย

องค์ประกอบที่เกิดจากกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง เชน่ 

สินค้าส าเร็จรูปการบริการหรอืสารสนเทศ เพื่อการจัดการสิ่งมาสู่สิ่งแวดล้อมอาจมีทั้งสิง

ของที่เป็นผลิตภัณฑ ์(Product) เปลี่ยนสินค้า หรือการบริการ (Service) ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่

สิ่งแวดล้อม  



113 

   4) ผลย้อนกลับ (Feedback) ได้แก่ ขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของ

ระบบ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับสมรรถนะในการขาย เป็นผลย้อนกลับไปสู่ผู้จัดการฝ่ายขาย  

   5) การควบคุม (Control) เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการประเมินผล

ย้อนกลับเพื่อดูว่า ระบบด าเนนิงานไปในทิศทางที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หรอืไม่จากนั้น

หนา้ที่ควบคุมจะท าการปรับเปลี่ยนสิ่งเขา้ หรอืกระบวนการเท่าที่จ าเป็น เพื่อให้แน่ใจว่า

ระบบผลติสิ่งออกที่ถูกต้อง  

  ผลย้อนกลับมักจะรวมเป็นส่วนของแนวคิดของหน้าที่ควบคุมเพราะผล

ยอ้นกลับจะเป็นส่วนหน่ึงที่จ าเป็นในการปฏิบัติการผลป้อนกลับที่เกิดขึน้แบ่งออกเป็น  

2 ประเภท คือ ผลย้อนกลับเชงิบวก (Positive Feedback) หมายถึง ผลย้อนกลับที่เป็นไป

ตามเป้าหมายที่วางไว้กับผลป้อนกลับเชงิลบ (Negative Feedback) หมายถึง ผลป้อนกลับ

แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่เบี่ยงเบนออกไปจากเป้าหมายของระบบที่วางไว้ ซึ่งในสภาพ 

ความเป็นจริง สมรรถนะของระบบโดยส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มที่เบี่ยงเบน หรอืลดลง

ตลอดเวลา 

 4.3 ขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบ 

  สุพาน ีสฤษฏ์วานิช (2546, หนา้ 293-295) ได้สรุปขั้นตอนการวเิคราะห์

ระบบ ดังนี้ 

   1) ปัญหา (Identify Problem) รวบรวมสิ่งที่เป็นปัญหา 

   2) จุดมุง่หมาย (Objective) ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ปัญหา 

   3) ศกึษาข้อจ ากัดต่าง ๆ (Constraints) พิจารณาขอบเขตเพื่อการศกึษา

ข้อจ ากัด ระบุหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ในระบบ 

   4) ทางเลือก (Alternative) ค้นหาและเลือกวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา 

   5) การพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม (Selection) หาทางแก้ปัญหาที่

สามารถแก้ปัญหาได้จริง 

   6) การทดลองปฏิบัติ (Implementation) ทดลองปฏิบัติกับกลุ่มย่อย 

   7) การประเมิน (Evaluation) ประเมินหาจุดดีจุดดอ้ย 

   8) การปรับปรุงแก้ไข (Modification) ปรับปรุงสว่นที่ปกป้องน าส่วนดีไป

ปฏิบัติตอ่ไป ดังภาพประกอบการบริหารเชิงระบบ (Strategic Management) 
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ภาพประกอบ 3 องค์ประกอบเชิงระบบ (กิดานันท์ มลิทอง, 2540, หนา้ 54) 

 ในการก าหนดนโยบาย วางแผนเพื่อการใชก้ารบริหารองค์กรปัจจุบันจะต้องคิด

ให้เป็นระบบ ตัง้แต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกระบวนการหรอืขั้นตอนปฏิบัติ/ วิเคราะห/์

ผลลัพธ์/ ผลผลติ/ นโยบายที่ได้รับ และมีการพัฒนาโดยต่อเนื่องเพราะสถานการณ์และ 

สิ่งแวดล้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งบทเรียนที่ได้รับจะต้องถูกน ามา

ปรับปรุงแก้ไขเป็นปัจจัยน าเข้าในระบบต่อไป 

  1. ปัจจัยน าเข้า (Input) โดยทั่วไปประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คอื คน 

(Man) เป็นทรัพย์สิน (Assets) ที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาหนว่ยงาน ผู้น าแตล่ะระดับที่มี

ความส าคัญที่สุด ในการบริหารองค์กร คนจะต้องมจี านวนที่เหมาะสมกับงานโดยมีการลด 

จ านวนจากเดิม (Downsizing) จะต้องพัฒนาคนให้มคีุณภาพสูงสุดใหอ้ยู่ในองค์กร ทั้งด้าน

ความรู ้ความเข้าใจ ทักษะ ค่านิยมหรือทัศนคตทิี่ด ีและมีพฤติกรรมที่ดี Materrial ได้แก่ 

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งก่อสร้าง ที่ดนิ เป็นตัวเงนิ (Money) ข้อมูล ข่าวสาร 

(Information) ในยุคปัจจุบันถือว่ามีความส าคัญมาก โดยจะต้องมีองค์ประกอบ คอื  

ต้องตรงกับความตอ้งการของผู้ใช้งาน (Relevance) น่าเชื่อถือ (Reliable) ทันสมัย (Update) 

ครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) ถูกต้องแมน่ย า (Accurate) และทันเวลาการใช้งาน 

(Timely Technology)  

  2. กระบวนการ (Process) โดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบ ดังนี้ การบริหาร

จัดการ (Management) จะต้องประกอบด้วย  

กระบวนการ 

(Process) 

ปัจจัยน าเข้า 

(Input) 

ปัจจัยส่งออก 

(Output) 

ข้อมูลย้อนกลับ

(Feedback) 
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   2.1 การวางแผน (Planning) ส าหรับการวางแผนนั้นจะต้องประกอบด้วย

จุดมุง่หมายปลายทางที่ต้องการ (End) และวิธีการ (Mean) โดย End ต้องมีความชัดเจนกับ

วิสัยทัศน ์(Vision) ภารกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal) และวัตถุประสงค์ (Objective) 

ส าหรับวิธีการ (Mean) หรอืกลยุทธ์ จะต้องผา่นการท า SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมโดยละเอียดได้แก่ การวเิคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกเกี่ยวกับ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส เพื่อหาหนทางปฏิบัติที่ดี เหมาะสม

ที่สุด ส าหรับการด าเนินการนั้น ต้องตอบค าถามว่า จะท าอะไร ท าไม เมื่อไหร่ ที่ไหน ใคร

รับผิดชอบ กลุ่มผูใ้ช้ มวีิธีการอย่างไร ใช้งบประมาณที่ไหน  

   2.2 การจัดการ (Organizing) ได้แก่ การจัดคน งาน ต าแหน่งที่เหมาะสม

ประกอบหลักซึ่งการจัดองค์กรต้องค านึงถึงโครงสร้าง (Structure) โดยจะต้องไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน (Complexity) ขั้นตอนทางธุรการงา่ย (Low Formalization) มีการมอบอ านาจและ

การกระจายอ านาจ (Empowerment and Decentralization)  

   2.3 ผลลัพธ์และผลกระทบ (Outcome and Impact) ในปัจจุบัน 

การบริหารระบบงานโครงการ จะต้องมุง่เน้นผลสัมฤทธิ์ ดังนี ้ 

    2.3.1 ผลผลิตมีคุณภาพ ประสทิธิภาพ  

    2.3.2 ประหยัด คุ้มค่า กับงบประมาณที่ใช้  

    2.3.3 เพียงพอ ทั่วถึง  

    2.3.4 เป็นธรรม เสมอภาค  

    2.3.5 ซื่อสัตย์สุจริต  

    2.3.6 ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้งาน  

    2.3.7 ประชาชนพึงพอใจ ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ

สังคม 

 4.4 ลักษณะการบริหารองค์การโดยอาศัยทฤษฎีระบบ 

 การบริหารองค์การในเชิงระบบ หมายถึง ความพยายามที่จะน าข่าวสาร 

ทรัพยากร และเทคโนโลยีจากสภาพแวดล้อมภายนอกเข้ามาในองค์การและเป็นความ

พยายามที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทั้งหลายให้ออกมาในรูปของผลงานตามที่ 

องค์การตอ้งการระบบของศลิปะและทักษะในการบริหารถือเป็นระบบที่ส าคัญระบบหนึ่ง

ในองค์การและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งหมดในองค์การ 
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  Kast & Rosensweig (1985, p. 109) ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบศลิปะและ

ทักษะในการบริหารองค์การไว้ว่า ปัจจัยสุดท้ายที่ก าหนดหนา้ที่ตัดสินใจวัตถุประสงค์

ทั้งหมดและเชื่อมโยงมาตรฐานของระบบย่อย ๆ ไปยังระบบใหญ่ ได้แก่ ระบบการบริหาร 

ระบบการบริหารเป็นความพยายามในการด าเนินการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทั้งหลาย

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายเฉพาะของระบบการบริหารนั้น ๆ สังกัดอยู่ และส่งผลงานกลับ

ออกไปสู่สภาพแวดล้อมในทัศนะของการบริหารเชิงกระบวนการกล่าวไว้ว่า กระบวนการ

บริหารประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ  

3) การควบคุม 4) การประเมินผลงาน และขั้นตอนทั้ง 4 ดังกล่าว เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ

องค์การทุกประเภท ตั้งแต่องค์การทางธุรกิจถึงองค์การของรัฐโดยไม่ค านึงถึงลักษณะ

เฉพาะที่แตกต่างกัน เช่น ลักษณะของผลผลติการท างานและองค์ประกอบอื่น ๆ  

ในองค์การ นักทฤษฎีระบบได้ช้ีให้เห็นว่า กระบวนการบริหารทั้ง 4 ขั้นตอนดังกล่าว ก็คือ 

ระบบการบริหารองคก์ารนั่นเอง นอกจากนี้ในระบบการบริหารองค์การอย่าง เกี่ยวพันกับ

ทักษะและศลิปะในการตัดสินใจของผู้บริหารในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการบริหาร 

  เฉลียว บุรีภักดี (2542, หนา้ 37) ได้ช้ีให้เห็นว่า ระบบการบริหารเป็น 

ความพยายามในการด าเนินการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทั้งหลาย (Input The System) 

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายเฉพาะของระบบที่การบริหารนัน้สังกัดอยู่ และส่งผลงานกลับ

ออกไปสู่สภาพแวดล้อม (Output The Envivonment) การบริหารจะต้องประกอบไปด้วย

ระบบการด าเนินงานที่แตกต่างกันเป็น 3 ระดับ คอื ระดับของการปฏิบัติการ ระดับของ

การรว่มมอืประสานงาน และระดับของการวางแผนเพื่อก าหนดยุทธวิธี 

  ระดับของการปฏิบัติงานจริง ๆ หรอืเรียกได้ว่าเป็นระบบย่อยที่ท าหน้าที่ใน

การปฏิบัติงานจริง ๆ จะเป็นผู้ด าเนินการปฏิบัติงานจริง ๆ ยุ่งเกี่ยวโดยตรงกับปัญหา

ทางดา้นเทคนิค และประสิทธิภาพของการด าเนินงานในเชงิเศรษฐกิจ การศกึษาในระดับ

การปฏิบัติงานนี้อาศัยวิธีการของระบบปิด ภายใต้ปทัสถานของความมเีหตุผลองค์กร

ต้องการที่จะป้องกันเทคโนโลยีของตนจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อม การที่เราไม่สามารถ

ตัดปัจจัยภายนอกได้อย่างสมบูรณ์จงึจ าเป็นที่ต้องปกป้องอิทธิพลของสภาพแวดล้อม  

โดยน าเอาทรัพยากรและผลิตภาพของระบบเข้ามาเป็นเครื่องมอืปกป้องเทคโนโลยีของ

ระบบดังกล่าว ในระดับนีน้ี้จึงไม่มคีวามคิดค านึงถึงอทิธิพลของสภาพแวดล้อม แต่จะค านึง

แตท่รัพยากรที่ตอ้งใช้และผลผลติที่ได้จากระบบว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 
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  ระดับของการวางแผนเพื่อก าหนดยุทธวิธี เรยีกได้วา่เป็นระดับของ 

การก าหนดนโยบาย ในระดับนีอ้งค์การจะต้องประสบกับความไม่แน่นอนในอัตราที่สูง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสารจากสภาพแวดล้อมซึ่งปราศจากระบบของ

การควบคุมหรอืมีการควบคุมที่นอ้ยมาก ดังนัน้การบริหารในระดับนีจ้งึควรจะมีลักษณะ

ของระบบเปิด และมุ่งเน้นในการที่จะปรับตัวหรอืพัฒนายุทธวิธี ก าหนดนโยบายและ 

สร้างเทคโนโลยีใหก้ับองค์การ 

  ระดับของการรว่มมือประสานงาน เป็นระดับที่เกิดระหว่างระดับของ 

การปฏิบัติการและระดับของการวางแผนเพื่อสร้างยุทธวิธีในระดับนีผู้บ้ริหารจะมีลักษณะ

ของผู้ไกล่เกลี่ย และท าหน้าที่ประสานงานระหว่างระดับทั้ง 2 ระดับนีจ้ะท าหนา้ที่

เปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมให้อยู่ในลักษณะที่มเีหตุผล และเป็นสิ่งที่

จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

  ระบบของการก าหนดยุทธวิธีและวางแผน เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับ 

การน าเอาปรัชญาของระบบเปิดไปใช้ ผูบ้ริหารที่อยู่ในระดับนีจ้ะต้องเข้าไปถึงความ

ต้องการของสังคม เขา้ใจถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มตี่อองค์การ การใช้ทฤษฎีระบบ

เป็นเครื่องมอืจะช่วยใหน้ักบริหารสามารถอธิบายธรรมชาติขององค์การในระยะยาวท าให้

สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องในการที่จะคัดเลือกทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อให้องคก์าร

สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

  บทบาทของผู้บริหาร การศึกษาองค์การในลักษณะของระบบท าให้บทบาท

ของผู้บริหารเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็น ในทฤษฎีการบริหารสมัยเก่าได้เน้นความ

สมเหตุสมผลในแง่ของประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ ความคิดของระบบปิดเหมาะสมส าหรับ

การท างานในระดับปฏิบัติการ แต่ไม่เหมาะสมในระดับของการประสานงานและ 

การก าหนดแผนงาน นักพฤติกรรมศาสตร์ละเลยเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีขององค์การ 

โครงสรา้งขององค์การรวมทั้งอิทธิพลของสภาพเดิม แต่ใหค้วามสนใจเพียงเฉพาะเรื่องราว

ของเทคโนโลยีที่สามารถน ามาช่วยประกอบการตัดสินใจของผูบ้ริหาร การพิจารณา

องค์การในลักษณะระบบปิดท าให้เกิดบทบาทที่ยุ่งยากในการบริหารเพิ่มมากขึ้น ผู้บริหาร

จะต้องเผชิญและจัดการกับลักษณะที่ไม่แน่นอน นา่สงสัย และที่ส าคัญที่สุดจะต้อง

เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการให้เข้ากับเงื่อนไขใหม่ การบริหารจงึเป็นกระบวนการอันหนึ่งที่

จะช่วยใหเ้กิดการเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยย่อย ๆ ทั้งหลายในองค์การ 
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  หลังจากที่ได้ทบทวนทฤษฎรีะบบและทฤษฎีกระบวนการบริหาร สามารถ

สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีระบบประกอบด้วยตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) 

และผลผลติ (Output) ทั้ง 3 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ขึ้นต่อกัน และ 

มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ  

ท าให้องคก์ารต้องปรับตัวโดยอาศัยข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ระบบโดยทั่วไปมี 2 ระบบ 

กล่าวคือ ระบบปิด (Closed System) ซึ่งเป็นระบบที่ไม่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม องค์การหรอื

หนว่ยงานใด ๆ ซึ่งตรงขา้มกับระบบเปิด (Open System) ซึ่งผูว้ิจัยน ามาประกอบกับทฤษฎี

การบริหารของ Robins ที่กล่าวถึงกระบวนการบริหารอันประกอบด้วยการวางแผน 

(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า (Learning) การควบคุม (Controlling) 

ทฤษฎีทั้ง 2 เป็นกรอบความคิดของผูว้ิจัยที่จะน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 

 5.1 ความหมายของรูปแบบ 

 นักการศกึษาและนักวิชาการได้ใหค้วามหมายของรูปแบบ ไว้ดังนี้ 

  รัตนะ บัวสนธ์ (2552, หนา้ 124) ได้กล่าวถึง ความหมายของรูปแบบ  

โดยจ าแนกออกเป็น 3 ความหมาย ดังนี้ 1) แผนภาพหรอืภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่

สมบูรณ์เสมือนของจริง รูปแบบในความหมายนี้ มักเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า "โมเดล" 

ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ โมเดลเสือ้ เป็นต้น 2) แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร 

หรอืสมการทางคณิตศาสตร์ ที่รูจ้ักกันในชื่อที่เรยีกว่า "Mathemtical Model" และ 3) 

แผนภาพที่แสดงถึงองคป์ระกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น รูปแบบการสอน รูปแบบ

การบริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นต้น 

  บุญชม ศรสีะอาด (2558, ออนไลน์) ได้กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง 

โครงสรา้งที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ หรอืตัวแปรต่าง ๆ สามารถ

ใช้รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ หรอืตัวแปรต่าง ๆ ที่มรีูปใน

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือในระบบต่าง ๆ อธิบายล าดับขั้นตอนขององค์ประกอบหรอื

กิจกรรมในระบบ 
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  Tosi and Carroll (1982, p. 74) กล่าวไว้ว่า แบบเป็นนามธรรมของจรงิ หรอื

ภาพจ าลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีต้ังแต่รูปแบบอย่างง่าย ๆ ไป

จนถึงรูปแบบที่มคีวามสลับซับซ้อนมาก ๆ และมีทั้งรูปแบบทั้งกายภาพ (Physicalmodel)  

ที่เป็นแบบจ าลองของวัตถุ เช่น แบบจ าลองสมุดแห่งชาติ แบบจ าลองเครื่องบินขับไล่เอฟ 

16 เป็นต้น และรูปแบบเชงิลักษณะ (Qualitative Model) ที่ใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ดว้ย

ภาษาหรอืสัญลักษณ์ เช่น รูปแบบเชงิระบบและตามสถานการณ์ (A system/Contingency 

Model) ของ Brown and Moberg (1980, p. 56) และรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ของ 

บุญชม ศรสีะอาด (2548) เป็นต้น 

  Raj (1996, p. 45) ได้ให้ความหมายของค าว่ารูปแบบ (Model) ในหนังสอื 

Encyclopedia of Psychology and Education ไว้ 2 ความหมาย ดังนี้ 1) รูปแบบ คอื รูปย่อ

ของความจรงิของปรากฏการณ์ซึ่งแสดงดว้ย ข้อความ จ านวน หรอื ภาพ โดยการลดทอน

เวลา และเทศะ ท าให้เข้าใจความจริงปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้น 2) รูปแบบ คอื ตัวแทนของ

การใชแ้นวคิดของโปรแกรมที่ก าหนดเฉพาะโดยสรุปแล้ว รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลอง

อย่างง่ายหรือย่อสว่น (Simplified Form) ของปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ที่ผู้เสนอรูปแบบดังกล่าว

ได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ใหเ้ข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือในบาง

กรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนอาจใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 

  Good (2005, p. 177) ในพจนานุกรมการศกึษาได้รวบรวมความหมายของ

รูปแบบเอาไว้ 4 ความหมาย คือ 1) เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นแนวทาง 

ในการสร้างท าซ้ า 2) เป็นตัวอย่างเพื่อเลียนแบบ เช่น ตัวอย่างในการออกเสียง

ภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนแบบ เป็นต้น 3) เป็นแผนภูมหิรือรูปสามมิติ 

ซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรอืหลักการหรอืแนวคิด 4) เป็นชุดของปัจจัย ตัวแปรที่มี

ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมตัวกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบ

สังคม อาจจะเขียนออกมา เป็นสูตรทางคณติศาสตรห์รือบรรยายเป็นภาษาก็ได้ 

  Thinkexist (2008, p. 1) ได้ให้ความหมายของค าว่ารูปแบบ (Model) ไว้วา่ 

เป็นแบบจ าลองระบบปฏิบัติงาน หรอืแบบแปลนของการก่อสร้างที่วาดไว้ล่วงหน้า หรอื

สิ่งของที่เป็นตัวแทนแสดงความคิดของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรอืสิ่งที่เตรียมเอาไว้

ล่วงหน้า 
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  สรุปว่า รูปแบบ หมายถึง แผนภาพหรอืโครงสรา้งที่แสดงความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่น ามาปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ ง่ายต่อ 

การท าความเข้าใจและบรรลุเป้าหมาย ความหมายของรูปแบบจัดกลุ่มได้ 5 ลักษณะ ดังนี้ 

   1. รูปแบบที่เหมอืนจริง แต่มีขนาดเล็กหรือย่อสว่นเพื่อน าไปใช้เป็น

แบบอย่างในการด าเนินการต่อไป 

   2. สิ่งที่แสดงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่าง ชุด ปัจจัย หรือ 

องค์ประกอบเชงิเหตุผลที่ช่วยใหเ้ข้าใจข้อเท็จจริงหรอืปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง 

โดยอาจมลีักษณะเชิงกายภาพหรอืเชิงคุณภาพก็ได้ 

   3. แบบอย่างหรอืแนวทางในการกระท าหรอืด าเนินการใด โดยแสดงหรือ

อธิบายให้เห็นถึงโครงสร้างทางความคิด หรือความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ส าคัญ 

   4. สิ่งที่พัฒนาขึน้เพื่ออธิบายลักษณะที่ส าคัญของปรากฏการณ์ที่จะท า

ให้งา่ยต่อการท าความเข้าใจ โดยละเอียดของปรากฏการณ์และวัตถุประสงค์ของผู้สร้าง

หรอืพัฒนารูปแบบ ซึ่งรูปแบบอาจเป็นแบบงา่ยหรือซับซ้อนก็ได้ 

   5. แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบ

ในความหมายนี้บางทีเรียกกันว่า ภาพย่อสว่นหรอืแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น รูปแบบ

การสอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นต้น 

 ในการวิจัยครั้งนี้ รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลอง หรอืตัวแบบอย่างง่ายหรือ

ย่อส่วนของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่จะน ามาปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางให้การด าเนินการงา่ยต่อ

การท าความเข้าใจและบรรลุเป้าหมาย 

 5.2 ประเภทของรูปแบบ 

 รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันซึ่งนักวิชาการด้านต่าง ๆ ก็ได้จัดประเภทต่างกัน

ออกไป ส าหรับรูปแบบทางการศกึษาและสังคมศาสตร์นั้น (Keeves, 1988, pp. 561-565) 

ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

  2.1 Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใชก้ารอุปมาอุปไมยเทียบเคียง

ปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสรา้งความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เชน่ 

รูปแบบในการท านายจ านวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานคิดมาจากการเปิด

น้ าเข้าและปล่อยน้ าออกจากถัง นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบได้กับน้ าที่เปดิออก

จากถัง ดังนัน้นักเรียนที่คงอยู่ในระบบจงึเท่ากับนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบ ลบด้วยนักเรียนที่

ออกจากระบบ เป็นต้น 
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  2.1 Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใชภ้าษาเป็นสื่อในการบรรยายหรอื

อธิบายปรากฏการณ์ที่ศกึษาด้วยภาษา แผนภูม ิหรอืรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทาง

ความคิด องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นัน้ ๆ เช่น 

รูปแบบการสอนของ Joyce and Weil (2000, p. 41) 

  2.3 Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใชส้มการทางคณิตศาสตร ์เป็นสื่อ

ในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ รูปแบบประเภทนี้นยิมใช้กันทั้งในสาขา 

จติวิทยาและศกึษาศาสตร์รวมทั้งการบริหารการศกึษาด้วย 

  2.4 Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึน้มาจากเทคนิคที่เรยีกว่า Path 

Analysis และหลักการสร้าง Semantic Model โดยการน าเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กัน

เชงิเหตุและผลที่เกิดขึ้น เช่น The Standard Deprivation Model ซึ่งรูปแบบที่แสดง

ความสัมพันธ์ในระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทาง 

การศกึษาที่บ้าน และระดับสติปัญญาของเด็ก เป็นต้น 

   Keeves (1998, p. 178) จ าแนกออกได้เป็น 5 รูปแบบ คือ 

    1) รูปแบบคล้าย (Analogue Model) คือ เป็นรูปแบบที่มคีวามสัมพันธ์

กับระบบกายภาพ มักเป็นรูปแบบที่ใชใ้นวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นรูปแบบที่น าไปใช้อุปมา

กับสิ่งอื่นได้ เชน่ รูปแบบแบบจ าลองระบบสุริยะที่เกิดขึ้นจรงิ ธนาคารจ าลองกลับระบบ

ธนาคารที่เป็นจริง แบบจ าลองการผลติการผลติจรงิ เป็นต้น 

    2) รูปแบบอธิบายความหมายหรือใหค้วามหมาย (Semantic Model) 

คือ เป็นรูปแบบที่ใชภ้าษาในการบรรยายลักษณะของรูปแบบชนิดนี้ จะใช้วธิีการอุปมาใน

การพิจารณาด้วยภาษามากกว่าที่จะใช้วธิีอุปมาในการพิจารณาด้วยโครงสร้างกายภาพ 

    3) รูปแบบที่มลีักษณะเป็นแผนภูมิแบบแผน หรอืโครงการ 

(Schematic Models) 

    4) รูปแบบเชงิคณิตศาสตร์ (Mathematical Models) คือ เป็นรูปแบบที่

ก าหนดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ในรูปสมการหรอืฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ 

    5) รูปแบบเชงิเหตุผล (Causal Models) คือ เป็นรูปแบบที่มโีครงสรา้ง

เป็นสมการเชิงเส้นที่ประกอบด้วยตัวแปรสัมพันธ์กันเป็นเหตุเป็นผล มีการทดสอบ

สมมุตฐิานผลของรูปแบบจากลักษณะการแบ่งประเภทของรูปแบบของนักวิชาการต่าง ๆ  
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ที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าการแบ่งประเภทของรูปแบบตามแนวคิดที่หนึ่งนั้น บอกให้ทราบ

ถึงลักษณะการเขียนรูปแบบที่มกีี่ลักษณะ สว่นการแบ่งประเภทของรูปแบบในแบบที่สอง

และสามนัน้ เป็นการแบ่งประเภทของรูปแบบตามแนวคิดพืน้ฐานในการเสนอรูปแบบ 

ในการบรรยาย อธิบายปรากฏการณ์นัน้ ๆ เป็นหลัก 

 จากที่กล่าวมาแสดงว่า รูปแบบมีหลายประเภท เป็นสิ่งที่สรา้งหรือพัฒนาขึน้ 

แตล่ะสาขามีรูปแบบที่ตา่งกันออกไปขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ในการอธิบายรูปแบบนั้น ๆ 

 5.3 คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี 

 นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงคุณลักษณะของรูปแบบที่ดี ไว้ดังนี้ 

  วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553, หน้า 7) กล่าวว่า รูปแบบที่ดคีวรมีลักษณะ ดังนี้ 

   1) รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างและระหว่าง 

ตัวแปรมากกว่าความสัมพันธ์เส้นตรงธรรมดา 

   2) รูปแบบควรน าไปสู่การท านายผลที่ตามมา ซึ่งสามารถสอบได้ดว้ย

ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเมื่อทดสอบรูปแบบแล้ว ถ้าปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูล 

เชงิประจักษ์ รูปแบบนั้นต้องถูกยกเลิก 

   3) รูปแบบควรอธิบายโครงสรา้งความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่

ศกึษาได้อย่างชัดเจน 

   4) รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างความคิดรวบยอด (concept) 

ใหม่และการสร้างความสัมพันธ์ตัวแปรใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มองคค์วามรู้ body of 

knowlede) ในเรื่องที่ก าลังศึกษา 

   5) รูปแบบในเรื่องใด จะเป็นเชน่ไรขึ้นอยู่กับกรอบของทฤษฎีและหลักการ

พืน้ฐาน 

  Keeves (1998, p. 560) กล่าวว่า รูปแบบที่ใชป้ระโยชน์ได้ ควรจะมี

ข้อก าหนด (Requirement) 4 ประการ คอื 

   1) รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมโีครงสร้าง (Structural 

Relationship) มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวมๆ (Associative Relationship)  

   2) รูปแบบ ควรใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น  

ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบได้โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ที่จะทดสอบรูปแบบพืน้ฐานของ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
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   3) รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรอืชีใ้ห้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่

ศกึษา ดังนั้นนอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมอืในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อภปิราย

ปรากฏการณ์ได้ด้วย 

   4) รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศนใ์หม่ และสร้าง

ความสัมพันธ์ตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่ก าลังศกึษา 

 สรุปได้วา่ ลักษณะของรูปแบบที่ดนีั้น ควรอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร เป็นเหตุเป็นผลของเรื่องที่ศกึษาได้อย่างชัดเจน สามารถน าไปสู่การท านาย

ผลตามมา สามารถตรวจสอบได้ดว้ยข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 5.4 การพัฒนารูปแบบ 

 นักการศกึษาและนักวิชาการได้ถึงการพัฒนารูปแบบกล่าวถึง ไว้ดังนี้ 

  การสรา้งหรอืการพัฒนารูปแบบขึน้อยู่กับเกณฑก์ารตัดสินความเหมาะสม

ของรูปแบบ หรอืโมเดลที่เลือกใช้ อาจพิจารณาได้จากการวิเคราะหค์วามสอดคล้อง

ระหว่างปรัชญา หรอืแนวคิดรูปแบบการประเมนิกับประเด็นปัญหาของสิ่งที่ต้องการ

ประเมิน 

  ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (2549, หนา้ 15) ได้กล่าวว่า การพัฒนา

รูปแบบ หมายถึง การวิจัยที่ผูว้ิจัยด าเนินการทั้ง 3 ส่วน คือ การศกึษารูปแบบ  

การออกแบบรูปแบบใหม่ และการน ารูปแบบใหม่ไปทดลองใช้ในสภาพจริงโดยไม่ต้อง

ควบคุมตัวแปรอย่างเข้มงวดมากนัก หรอืทดลองตามแบบการวิจัยทดลองที่แท้จรงิก็ได้ 

และรายงานผลการทดลองใช้ ส่วนจะมีการทดลองใช้รูปแบบ จะมีการด าเนินการกี่รอบ 

ในลักษณะการวิจัยและพัฒนานั้น ก็แล้วแต่โครงการวจิัยนั้น               

  ทิศนา แขมมณี (2550, หนา้ 20) ได้เสนอแนะการสร้างและพัฒนารูปแบบ

ไว้ 5 ขั้นตอน คอื 

   1. ขั้นรวบรวมปัญหา (Problem formulation) เพื่อให้รูว้่าอะไรคือปัญหาที่

แท้จรงิ 

   2. ขั้นพัฒนารูปแบบ (Model Construction) ด าเนนิการภายหลังจากที่ได้

รวบรวมปัญหาต่าง ๆ แล้ว ในการสร้างรูปแบบต้องพิจารณาวัตถุประสงค์เบื้องต้นของ 

การสรา้งและต้องรู้ถึงลักษณะเฉพาะที่ต้องการผลผลติ ตอ้งรูข้้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็น

และค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการสร้างและความสนใจของผู้ใช้ดว้ย เพราะถ้ารูปแบบมีค่าใช้จ่าย

สูงและไม่เป็นที่ยอมรับของผูใ้ช้ขอ้มูล ขอ้มูลที่รวบรวมมาอาจมโีอกาสบกพร่องได้ใน
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ระหว่างการด าเนนิงานขั้นต่าง ๆ จงึควรมกีารให้ค าจ ากัดความสภาพการณ์ การสุ่ม

ตัวอย่าง และท าตามหลักวิชาอย่างเคร่งครัด 

   3. การทดสอบรูปแบบ (Testing the Model) เมื่อสรา้งรูปแบบเสร็จแล้ว 

ควรทดสอบโดยพิจารณาถึง 

    3.1 มีความตรงตามสถานการณ์จริง (Valid) รูปแบบที่สร้างหากมี

ความใกล้เคียงความจรงิจะดีมาก เพราะจะช่วยใหก้ารตัดสินใจดีขึ้น ไม่ยุ่งยากต่อ 

การน าไปใช้ และควรพิจารณาถึงระดับของความส าเร็จจากการแก้ปัญหา 

    3.2 มีการน าไปทดลองใช้ เปรียบเทียบว่าผลการน าไปใช้ท าว่ามี 

การปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างไร การทดลองใชม้ี 2 ลักษณะ คอื ทดลอง

ย้อนกลับ (Retrospective evaluation) โดยใช้กับข้อมูลในอดีต และการทดลองใชป้ฏิบัติ 

ในปัจจุบัน (Pretest) 

   4. การท าให้ส าเร็จ (Implementation) เมื่อผ่านการทดสอบแล้ว ก็ควร

สามารถที่จะน าไปใช้ใหเ้กิดความส าเร็จ เพราะไม่มีรูปแบบใดที่เรยีกว่าส าเร็จอย่างสมบูรณ์ 

จนกว่าจะได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ และมีการน าไปใช้ 

   5. การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัย (Model Updating) แมว้่าจะมี

การน ารูปแบบไปใช้อย่างประสบความส าเร็จ แต่ก็ควรมีการพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ให้

เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และสถานการณ์ที่มากระทบจากภายนอกและ

ภายในองค์กร การพัฒนารูปแบบ เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย 3 ที่ส าคัญ คือ  

การสรา้ง การพัฒนา การประเมินเพื่อหาคุณภาพของรูปแบบ 

  สมาน อัศวภูมิ (2551, หนา้ 81-83) ได้กล่าวถึง แนวปฏิบัติในการวิจัย

พัฒนารูปแบบ ไว้ดังนี้ 

   1. การก าหนดขอบเขตและสาระรูปแบบต้นร่าง ในการก าหนดขอบเขต

และสาระของรูปแบบ เป็นขั้นตอนแรกในการค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาในการ

ด าเนนิงาน ซึ่งผูว้ิจัยอาจจะเริ่มต้นจากการทบทวนสภาพปัญหาและประสบการณ์ที่พบใน

การท างาน หรอืศกึษารายงานการด าเนินงานของหน่วยงานหรอืงานวิจัยและแนวคิดทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นฐานในการออกแบบรูปแบบต้นร่าง 

   2. ทบทวนวรรณกรรมและปรับปรุงรูปแบบต้นร่าง หลังจากได้ตน้ร่าง

รูปแบบตามขั้นตอนที่หนึ่งแล้ว ผู้วจิัยควรได้มกีารศกึษา ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม เพือ่ตรวจสอบแนวคิดและรูปแบบต้นร่างว่า มีส่วนใดที่ยังตอ้งปรับปรุงแก้ไข 
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   3. ศกึษาสภาพปัจจุบันปัญหาตามกรอบแนวคิดของรูปแบบบนต้นร่าง 

หลังจากที่ผู้วจิัยได้ปรับปรุงรูปแบบต้นร่างแล้ว ให้ใช้รูปแบบต้นร่างที่ได้เป็นกรอบความคิด

ในการออกแบบวิธีการและเครื่องมือในการศกึษาสภาพจรงิ การด าเนินงานในเรื่องที่

ออกแบบรูปแบบ ลักษณะเดียวกันกับการวิจัยทั่วไปที่ใช้กรอบแนวคิดการวิจัยเป็นกรอบใน

การสรา้งเครื่องมอืเก็บข้อมูลกรณีที่ผู้วจิัยจะพัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ขั้นตอนนี้

ก็คือ การสร้างเครื่องมอืท าเดลฟายตามกรอบแนวคิดของรูปแบบต้นร่าง และด าเนินการ

ขั้นตอนอื่น ๆ ตามวิธีการเทคนิคการเดลฟายต่อไป 

   4. การออกแบบรูปแบบขั้นสุดท้าย หมายถึง การปรับปรุงรูปแบบต้นร่าง

ครั้งสุดท้ายก่อนน าไปตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบต่อไป หรอืในกรณีการพัฒนารูปแบบ

โดยใช้เทคนิคเดลฟายอาจจะถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการได้ เพราะรูปแบบได้

ผา่นการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายรอบแล้ว แต่ถ้าผู้วจิัยจะน ารูปแบบที่ปรับปรุงขัน้

สุดท้ายนี้ ไปตรวจสอบคุณภาพด้วยก็ยิ่งด ีส าหรับแนวทางการปรับปรุงรูปแบบขั้นสุดท้ายนี้ 

ผูว้ิจัยจะใช้ขอ้มูลที่ได้มาจากการศกึษาภาคสนาม หรอืการท าเดลฟายมาใช้เป็นฐาน 

ในการปรับแก้องค์ประกอบของรูปแบบต้นร่างตามข้อมูลที่ได้จากการศกึษาในขั้นที่ 3 

   5. การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ ขัน้ตอนสุดท้ายในการพัฒนารูปแบบ 

คือ การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ ซึ่งผู้วิจัยจะด าเนินการตามที่ออกแบบแล้วไว้ใน

ขั้นตอนที่ 4 ซึ่งโดยทั่วไปอาจจะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมของรูปแบบ

เวลา และงบประมาณในการด าเนินการ ดังนี้ 

    5.1 ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้วจิัยจะน าเสนอรูปแบบที่

พัฒนาขึ้นต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 15-20 คน พร้อมกับแบบประเมินความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ของรูปแบบตลอดจนขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมตา่ง ๆ 

    5.2 ตรวจสอบโดยการประชุมสัมนา โดยผูว้ิจัยจัดประชุมสัมนาบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่ง แล้วน าเสนอรูปแบบที่พัฒนาขึ้น เสร็จ

แล้วใหผู้เ้ข้าร่วมประชุมสัมนา วพิากษ์ ประเมินรูปแบบทั้งในด้านประเมินความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ และให้ข้อเสนอแนะต่อไป 

    5.3 ตรวจสอบโดยการทดลอง โดยผู้วจิัยด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบ

ที่พัฒนาขึน้หรอืเหตุการณ์จ าลอง ตามแบบที่ออกแบบไว้ เพื่อการสังเกตรวบรวมข้อมูล

และความคิดเห็นจากเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงแบบต่อไป หลังจากได้ขอ้มูลจาก 

การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบดังกล่าวมาแล้ว ผูว้ิจัยควรได้ด าเนินการปรับปรุง 
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รูปแบบเพิ่มเติม พร้อมกับสรุปข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เห็นวา่ส าคัญต่อ

รูปแบบและการน ารูปแบบไปใช้ตอ่ไป 

  รัตนะ บัวสนธ์ (2552, หนา้ 13) ได้กล่าวว่า การพัฒนานวัตกรรม (หรือบาง

ทีก็เรียกว่า ผลิตภัณฑ)์ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมอืด าเนินการในแตล่ะขั้นตอน

ของการพัฒนา ทั้งนี้เป้าหมายส าคัญของการวิจัยและพัฒนาก็คือ การได้นวัตกรรม  

(หรอืผลติภัณฑ์)ที่เป็นต้นแบบ สามารถน าไปใช้หรอืแก้ปัญหาได้จริง 

  Willer (1986, p. 83) ได้กลา่วไว้ว่า การพัฒนารูปแบบโดยทั่วไป  

แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้าง (Construct) รูปแบบ และ 2) การหาความ

เที่ยงตรง (Validity) ของรูปแบบ 

 สรุปได้วา่ การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์

ที่นา่สนใจศึกษา รูปแบบโดยทั่วไปจะมีการด าเนินการ 3 ส่วน คอื การศกึษารูปแบบ  

การออกแบบรูปแบบใหม่ และการน ารูปแบบใหม่ไปทดลองใช้ในสภาพจริง และรายงานผล

การทดลองใช ้การวิจัยครั้งนี ้ผู้วจิัยแบ่งระยะการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1  

การพัฒนารูปแบบ ระยะที่ 2 การตรวจรูปแบบ และระยะที่ 3 การท าคู่มือการใชรู้ปแบบ 

 5.5 การตรวจสอบรูปแบบ 

 จุดมุง่หมายที่ส าคัญของการสร้างรูปแบบเพื่อทดสอบ หรอืตรวจสอบรูปแบบ

นั้นดว้ยข้อมูลเชิงประจักษ์ การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธีซึ่งอาจใชก้ารวิเคราะหห์ลักฐาน

เชงิคุณภาพ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยที่การตรวจสอบรูปแบบจาก

หลักฐานเชิงคุณลักษณะ อาจใช้ผูเ้ชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ สว่นการตรวจสอบโมเดลจาก

หลักฐานเชิงปริมาณ ใช้เทคนิคทางสถิต ิซึ่งการตรวจสอบรูปแบบ ควรตรวจสอบ

คุณลักษณะ 2 อย่าง ดังทัศนะของ อุทุมพร จามรมาน (2541, หนา้ 23) คอื  

1) การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องและเหตุผลระหว่าง 

ตัวแปร 2) การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งการประมาณค่านี ้

สามารถประมาณข้ามเวลา (Across Time) กลุ่มตัวอย่าง (Samples) หรอืสถานที่ได้ (Sites) 

หรอือ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างก็ได้โดยผลการทดสอบน าไปสู่ค าตอบ 2 ขอ้ คอื  

2.1) การสร้างรูปแบบใหม่หรอื 2.2) การปรับปรุง หรอืพัฒนารูปแบบเดิม 
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 โดยสรุปพบว่า การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธีและสามารถใช้วธิีตรวจสอบ

ความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิที่มตี่อรูปแบบที่ผู้บริหารสถานศกึษาน ารูปแบบไปใช้โดยตรง 

และตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญที่ช านาญด้านการบริหารงานวิชาการและมีสว่นร่วม เพื่อให้

ได้รูปแบบที่เหมาะสมและสามารถเผยแพรเ่พื่อการน าไปใช้จริงในสถานศกึษาต่อไป 

 5.6 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 

  กฤษณผล จันทร์พรหม (2548, หนา้ 88) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศกึษา

รูปแบบมหาวิทยาลัยเสมอืนจรงิที่เหมาะส าหรับสถาบันอุดมศกึษาในประเทศไทย  

โดยด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศกึษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบมหาลัย

เสมือนจริง โดยศกึษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ต ารา บทความวจิัย ฐานขอ้มูล 

อินเตอรเ์น็ตออนไลน์ทั้งในและตา่งประเทศ 2) การสังเคราะหร์ูปแบบองค์ประกอบ 

โครงสรา้งของรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมอืนจริง 3) การพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือน

จรงิโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย เพื่อรวบรวมข้อมูลความคดิเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 

10 คน จ านวน 3 รอบ และ 4) การทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบมหาวิทยาลัย 

เสมือนจริง ส าหรับสถาบันอุดมศกึษาในประเทศที่พัฒนาขึน้ในขั้นตอนที่ 3 มาจัดท าเป็น

แบบสอบถามเพื่อน าไปส ารวจความคดิเห็นของผูบ้ริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับ 

ความเหมาะสมของรูปแบบ หลังจากนั้นจงึก าหนดรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมอืนจรงิที่

เหมาะสมส าหรับสถาบันอุดมศกึษาในประเทศไทย 

  ชนกนารถ ช่ืนเชย (2550, หนา้ 72-79) ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัด

การศกึษาต่อเนื่องในสถาบันอุดมศกึษาเอกชน โดยด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้  

1) วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการศกึษาต่อเนื่องส าหรับสถาบันอุดมศกึษาเอกชน  

โดยวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การน าข้อมูลจากการศกึษามาวิเคราะห์

และสังเคราะหเ์พื่อพัฒนาเป็นกรอบของรูปแบบในการจัดการศึกษาต่อเนื่องของ

สถาบันอุดมศกึษาเอกชน 3) การศกึษาความเหมาะสมและเป็นไปได้โดยผูเ้ชี่ยวชาญด้าน

การศกึษาต่อเนื่องวนสถาบันอุดมศกึษา จ านวน 19 คน โดยใช้เทคนิคการวจิัยแบบเดลฟาย 

และ 4) การตรวจสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษา

ต่อเนื่องในสถาบันอุดมศกึษาที่พัฒนาขึ้น 

  พรจันทร์ พรศักดิ์กุล (2550, หนา้ 163-175) ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบ

กระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยด าเนินการ
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วิจัยเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ

โดยการวิเคราะห์เอกสารและฐานข้อมูลทางอนิเตอร์เน็ต 2) การศกึษากระบวนการ

งบประมาณและการมสี่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณของสถานศกึษาที่ด าเนินการใน

ปัจจุบัน โดยสอบถามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการสถานศกึษาและรองผู้อ านวยการ

สถานศกึษาฝา่ยงบประมาณ วิเคราะหเ์อกสารงบประมาณของโรงเรียนและสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศกึษา ประธานคณะกรรมการ

สถานศกึษา 3) การจัดท าร่างรูปแบบกระบวนการงบประมาณโรงเรียนที่บริหาร

งบประมาณแบบใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 4) การประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ

ร่างรูปแบบโดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5) การปรับปรุงรูปแบบและน าเสนอรูปแบบ

กระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

  อัมพร พงษ์กังสมานันท์ (2550, หนา้ 108-122) ได้ท าวจิัยเรื่อง การพัฒนา

รูปแบบการจัดการศกึษานอกระบบในสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการศกึษา

ตลอดชวีิต โดยด าเนนิการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน 1) การสรา้งรูปแบบ ประกอบด้วย การศกึษา

ข้อมูลพื้นฐานจากทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ โดยใช้

เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรับปรุง (Modified Delphi Techniques) 2) การประเมินรูปแบบ 

ประกอบด้วย การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปปฏิบัติใน

สถานศกึษา และการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญและผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มี

ต่อการพัฒนารูปแบบ 

  อรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล (2556, หนา้ 115) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ส าหรับ

ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 2 ได้แบ่งการวิจัย

ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) สร้างและพัฒนารูปแบบ โดยการสังเคราะหเ์อกสารที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะหเ์นือ้หา สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน สอบถามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ

และครู 2) ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ โดยการน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 คนตรวจสอบ

รูปแบบครั้งที่ 1 ศกึษาน าร่องจ านวน 10 คน สรุปผลการศกึษาน าร่องและปรับปรุงรูปแบบ

ครั้งที่ 2 และ 3) ทดลองใช้รูปแบบและประเมินคุณภาพรูปแบบ ทดลองใช้โดยใช้แบบ

แผนการทดลองแบบ One-Group Pretest–Posttest-Design 
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  ลภัสรดา นาโควงศ์ (2558, หนา้ 113-125) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา

รูปแบบการประเมนิผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ได้แบ่งการด าเนินงานวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) การพัฒนารูปแบบ 

ประกอบด้วย ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รา่งรูปแบบ 

การประเมนิ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และน ารูปแบบไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา  

2) การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ 

  ณะภา ลพีรม (2558, หนา้ 111-124) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 3 : กรณีกิจกรรมชุมชน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี-ยุวกาชาดและกิจกรรม

สภานักเรียน และได้แบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนา

รูปแบบโดยศึกษาทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาโรงเรียนดีเด่น จ านวน 1 

โรงเรียน และน าร่องกรอบแนวคิดการวิจัยไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสรา้ง ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยใช้แบบสอบถาม

ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า โดยสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 364 คน 

 จากการศกึษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ สรุปได้ว่า การพัฒนา

รูปแบบเป็นกระบวนการที่มีแบบแผน ขั้นตอนในการปฏิบัติ แบ่งระยะการวิจัยออกเป็น  

2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 สร้างหรอืพัฒนารูปแบบ และระยะที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะสม 

ของรูปแบบ  

6. แนวคิดและหลักของเทคนิคเดลฟาย 

 เทคนิคเดลฟาย เป็นวิธีที่ได้รับความนยิมอย่างมากในวงการของนักวิจัย 

เพราะเป็นการแสวงหาค าตอบโดยเปิดโอกาสใหผู้เ้ชี่ยวชาญได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ความเช่ียวชาญระหว่างกัน (จุมพล พลูภัทรชีวนิ, 2548, หนา้ 19) โดยที่ผู้เช่ียวชาญ

สามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างอสิระ เพราะไม่มกีารเผชิญหน้ากันระหว่าง

ผูเ้ชี่ยวชาญ ท าให้ช่วยขจัดปัญหาการใช้อทิธิพลครอบง าเหนอืความคิดเห็นระหว่างกัน  

(สุวิมล วอ่งวานิช, 2548, หน้า 220) วิธีการของเทคนิคเดลฟายเป็นวิธีการสรุป

แนวความคิดที่สอดคล้องกัน (Consensus) ที่มาจากความคิดเห็น การท านาย หรอื 
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ความเช่ือของผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ชี่ยวชาญ หรอืผู้มีประสบการณส์ูง โดยการสอบถาม 

เป็นรายคน แล้วน ามาสรุปความคิดที่สอดคล้องกัน (ประยูร อาษานาม, 2541, หน้า 60)  

  6.1 ความเป็นมาของเทคนิคเดลฟาย 

   เทคนิคเดลฟายน ามาจากชื่อวิหารศักดิ์สิทธิ์แหง่หนึ่งของกรีก ซึ่งมี

ชื่อเสียงดา้นท านายอนาคต ดังนัน้ จึงได้น ามาเป็นชื่อเรยีกเทคนิคการรวบรวมข้อมูลที่

เกี่ยวกับเหตุการณห์รอืแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เทคนิคเดลฟายได้รับการพัฒนา

อย่างเป็นระบบโดยการศกึษาวิจัยเกี่ยวกับทหารโดย Helmer and Dalkel ซึ่งเป็นนักวิจัย

ของบริษัทแรนด์คอรเ์ปอร์เรช่ัน (Rand Corporation) ในช่วงปีคริสตศักราช 1950  

ในรัฐแคลิฟอรเ์นีย สหรัฐอเมรกิา 

  6.2 ความหมายของเทคนิคเดลฟาย 

   Jensen (1996, p. 857) ได้ใหค้ านยิามของเทคนิคเดลฟายว่า เป็น

โครงการจดัท ารายละเอียดรอบคอบ ในการที่จะสอบถาม บุคคลด้วยแบบสอบถามในเรื่อง

ต่างๆเพื่อจะให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นกลับมา โดยมุ่งที่จะรวบรวมพิจารณาการตัดสินใจ

และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้วา่ในอนาคต 

Johnson (1993. p. 982) ไดใ้ห้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า เป็นเทคนิคของ 

การเอารูปรวมการพิจารณาการตัดสินใจที่มุง่เพื่อจะเอาชนะจุดอ่อนของการตัดสินใจแต่

เดิมที่จ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้เช่ียวชาญใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะหรือความคิดเห็น

ของกลุ่มหรือมตขิองที่ประชุม วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2542, หนา้ 198) ได้กล่าวถึง เทคนิคเดล

ฟายว่า เป็นการน าความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ  

โดยมีแนวคิดพื้นฐานว่า การพิจารณาหาข้อสรุปหรอืการตัดสินใจเรื่องใดนั้น ควรได้มาจาก

กลุ่มบุคคลที่มคีวามรูห้รอืประสบการณท์ี่เกี่ยวข้องเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างด ีจะท าให้ผล 

การพิจารณาถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น เทคนิคเดลฟายเป็นกระบวนการหนึ่งของการเก็บ

รวบรวมความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญที่กระจัดกระจายใหส้อดคล้องกัน โดยผูเ้ชี่ยวชาญแต่

ละคนที่รว่มแสดงความคิดเห็นจะไม่ทราบว่ามีใครบ้างที่ออกความคิดเห็น จึงเป็นการขจัด

อิทธิพลของแต่ละคนที่อาจจะส่งผลตอ่ความคิดเห็นของคนอื่น ๆ ได้เป็นอย่างด ีสอดคล้อง

กับ อุทุมพร จามรมาน (2540, หนา้ 131) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟาย ว่าเป็น

เทคนิคที่สกัดความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญเพื่อให้ได้ค าตอบที่เป็นเอกฉันท์เพื่อ 

การตัดสินใจ เทคนิคเดลฟายเป็นการจัดกระท าเป็นกลุ่มโดยใหข้้อมูลย้อนกลับหลัง 

จากการพิจารณาค าตอบเป็นข้อ ๆ เทคนิคเดลฟายช่วยให้ผู้ตอบได้ทบทวนค าตอบของตน 
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และอาจแก้ไขค าตอบของตนหลังจากที่ได้รับข้อมูลย้อนกลับ ในท านองเดียวกัน  

บุญชุม ศรสีะอาด (2543, หนา้ 93) กล่าวว่า เทคนิคเดลฟายเป็นวิธีการในการที่จะให้ได้

มตขิองกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญที่มีความถูกต้องเชื่อถอืได้มากที่สุดวิธีหนึ่ง ชนิตา รักษ์พลเมือง, 

(2544, หนา้ 61) กล่าวว่า เทคนิคเดลฟาย เป็นเทคนิคในการท านายเหตุการณ์หรอื 

ความเป็นไปได้ในอนาคตโดยอาศัยฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้

ได้มาซึ่งข้อสรุปที่เป็นแนวคิดหรอืการท านายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรอืความเป็นไปใน

อนาคต ข้อสรุปจากฉันทามติของกลุ่มผู้เช่ียวชาญจะสามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ

ในด้านต่าง ๆ ได้ทั้งในเชิงวิชาการและการบริหาร 

  จากความหมายสรุปได้วา่เทคนิคเดลฟาย คือ เป็นวิธีการรวบรวมและ

สอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญหรอืเป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการตัดสินใจหรอืลงข้อสรุป

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบและปราศจากการเผชิญหน้าโดยตรงของกลุ่ม

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

  6.3 ลักษณะส าคัญของเทคนิคเดลฟาย 

  ลักษณะส าคัญของเทคนิคเดลฟาย (วันทนีย์ ชูศลิป์, 2525, หนา้ 44) มีดังนี้ 

   1) เป็นการวิจัยที่อาศัยวิธีการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล 

ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญในเรื่องที่ต้องการศกึษา 

   2) เป็นการวิจัยที่ใชไ้ด้เหมาะสมกับการท านาย หรอืวิเคราะห์

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต 

   3) ผูเ้ชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นของตนโดยไม่ค านึงถึงความคิดเห็นของ

ผูอ้ื่น ทั้งนี้เพราะในขณะแสดงความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญแตล่ะคนไม่มีโอกาสเผชิญหน้ากับ

ผูเ้ชี่ยวชาญคนอื่นเลย เนื่องจากการแสดงความคิดเห็นใช้วธิีการเขียนตอบในแบบสอบถาม

ที่ผู้วจิัยส่งไปให้ นอกจากนี้ผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละคนไม่ทราบว่ามีใครเป็นผู้เช่ียวชาญบ้าง 

   4) การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญนั้นจะต้องให้ผู้เช่ียวชาญ

แสดงความคิดเห็นซ้ ากันหลายครั้งโดยเว้นช่วงระยะเวลาตอบแต่ละครั้งให้เหมาะสม เพื่อให้

ได้ความเห็นที่แน่นอนโดยทั่วไปนิยมให้ตอบ 2-3 รอบ 

   5) ผูว้ิจัยจะใช้สื่อติเพื่อการวิเคราะหค์วามเห็นได้จากการตอบของ

ผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละครั้ง โดยทั่วไปนิยมใชค้่ามัธยฐานและคา่พิสัยระหว่างควอไทส์ 
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  6.4 หลักการของเทคนิคเดลฟาย 

   หลักการของเทคนิคเดลฟาย มี 3 ประการ คอื 1) การก าหนดโครงการ

ของเส้นทางการส่งผา่นของข้อมูลขา่วสาร 2) การให้ขอ้มูลย้อนกลับ 3) การเก็บรักษา

ความลับของผูใ้ห้ข้อมูล 

  6.5 ขั้นตอนการใช้เทคนิคเดลฟาย 

  ขั้นตอนการใช้เทคนิคเดลฟาย แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

   1) ขั้นการวางกรอบการเก็บข้อมูล การก าหนดค าถามส าหรับ 

การวางกรอบการเก็บข้อมูล ผู้รับผดิชอบในกระบวนการเดลฟายต้องสอบถามความ

คิดเห็นจากผูต้ัดสินใจว่าต้องการน าข้อมูลไปท าอะไร สนใจอยากได้ขอ้มูลสารสนเทศ 

ในเรื่องอะไร การสร้างค าถามในรอบนีใ้ช้เวลาประมาณ 3-4 ช่ัวโมง 

   2) ขั้นการก าหนดผูเ้ชี่ยวชาญ ประเด็นที่ผู้รับผดิชอบต้องพิจารณา 

ในขั้นตอนการก าหนดผูเ้ชี่ยวชาญ คือ คุณสมบัติของกลุ่มผู้ให้ขอ้มูลและขนาดของกลุ่ม 

ผูใ้ห้ข้อมูล โดยผูใ้ห้ข้อมูลต้องมสี่วนรว่มในกระบวนการ มีขอ้มูลเพียงพอที่จะแลกเปลี่ยน  

มีแรงจูงใจอยากเข้าร่วม และรู้สกึสนใจผลที่ได้จากการสรุปความคิดของผู้เกี่ยวข้อง  

ในส่วนของขนาดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลขึน้อยู่กับลักษณะของผู้ให้ขอ้มูล ซึ่งสว่นใหญ่ผู้ที่ใช้

เทคนิคเดลฟายมักจะอ้างอิงจากการศกึษาของ Macmillan (1971) ที่พบว่า หากจ านวน

ผูเ้ชี่ยวชาญมีขนาดตั้งแต่ 17 คนขึน้ไป อัตราความคลาดเคลื่อนจะน้อยมากจนคงที่ จงึนยิม

ใช้ผู้เช่ียวชาญ 17 คนขึน้ไป แตท่ั้งนีข้ึน้อยู่กับความเป็นเอกพันธ์ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้วย 

   3) ขั้นการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลสว่นใหญ่จะไม่เกิน 4 รอบ แต่ละรอบ

จะมีการเตรียมขอ้มูลและน าเสนอข้อมูลต่างกัน ดังนี้ 

    รอบที่ 1 เป็นการเก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญโดยใช้ค าถามปลายเปิด 

ท าให้เกิดอสิระในความคิด และอาจมกีารส่งจดหมายน าชีแ้จงจุดมุ่งหมายของการเก็บ

ข้อมูล 

    รอบที่ 2 เมื่อได้ค าตอบจากรอบแรกแล้ว ต้องท าการวิเคราะห์เนื้อหา 

สรุปประเด็นความคิดเห็นทั้งหมด และน ามาจัดท าเป็นแบบสอบถามปลายปิดในรูปของ

มาตรประเมินค่า ซึ่งนยิมใช้แบบ 5 ระดับ โดยค าถามต้องมาจากความคิดเห็นของผูใ้ห้

ข้อมูลในรอบแรกเท่านั้น ไม่น าเสนอความคิดเห็นส่วนตัวของผู้วจิัย 
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    รอบที่ 3 น าข้อมูลในรอบที่ 2 มาสร้างเป็นแบบสอบถาม  

โดยจุดมุ่งหมายในรอบนี้เพื่อตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ให้ขอ้มูลซ้ า ซึ่งผูใ้ห้ข้อมูลแตล่ะ

คนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นข้อมูลที่เป็น 

ความคิดเห็นของกลุ่มที่แสดงดว้ยค่าสถิต ิสว่นที่สองเป็นค าตอบของผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็น

เจ้าของค าตอบแต่ละคน 

   4) ขั้นการรายงานผล ขัน้ตอนนีเ้ป็นการจัดท ารายงานผลที่ได้จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลรอบสุดท้าย เพื่อเสนอกลุ่มผู้เช่ียวชาญและผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ

ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

  6.6 เคร่ืองมือที่ใช้ในเทคนิคเดลฟาย 

  เครื่องมอืส าคัญ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมี 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม

ปลายเปิด และแบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตรประมาณค่า โดยการจัดท าแบบสอบถาม

ในรอบที่ 3 นั้น จะมกีารน าเสนอค่าสถิตเิพื่อให้ขอ้มูลย้อนกลับส าหรับการพิจารณาลง

ความเห็นเพื่อหาฉันทามตขิองกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ซึ่งค่าสถิติที่ใชเ้ป็นข้อมูลย้อนกลับมีหลาย

วิธี คอื 

   1) การตรวจสอบจากค่าร้อยละ โดยใช้เกณฑ์ความคิดเห็นที่สอดคล้อง

กันอย่างนอ้ยร้อยละ 60 และจะได้ฉันทามตเิมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแตล่ะรอบเพิ่มขึน้หรอื

ลดลงไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 15 

   2) การตรวจสอบด้วยค่าฐานนิยม ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ แบบประมาณค่า 5 ระดับ จะใช้เกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น  

4 กรณี ซึ่งจะคล้ายคลึงกัน คือ ค่ามัธยฐานไม่ต่ ากว่า 3.50 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่าง 

ระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยม 1.00 และพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 ส าหรับ 

แบบประเมินค่า 6 ระดับ จะใช้เกณฑ์ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่าง ค่ามัธยฐานและ 

ฐานนยิมไม่เกิน 1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50  

   3) การตรวจสอบด้วยค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย การแปลความหมาย

จากค่าสัมประสิทธิ์การกระจายไปสู่การได้รับฉันทามติ มี 2 แบบ คอื 1) ค่าสัมประสิทธิ์

การกระจายมีค่ามากกว่าศูนย์แต่ไม่เกิน 0.5 สรุปว่า ได้รับฉันทามตใินระดับสูง สามารถยุติ

กระบวนการเดลฟายได้ 2) ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายมีคา่มากกว่า 0.5 สรุปว่า  

ได้รับฉันทามตใินระดับต่ า ควรด าเนินการในรอบต่อไป 
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ตาราง 4 จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญที่ใชใ้นการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย  
 

 

  6.7 รูปแบบของเทคนิคเดลฟาย 

  รูปแบบของเทคนิคเดลฟาย ม ี2 รูปแบบ ดังนี้ 

   1) รูปแบบดั้งเดิม เทคนิคเดลฟายแบบเดิม หมายถึง วธิีการเก็บรวบรวม 

ความคิดเห็นหรอืการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเหตุการณห์รือแนวโน้มที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตจากกลุ่มที่มีความรูค้วามสามารถในเรื่องนัน้ ๆ เพื่อสร้างความเห็นที่

สอดคล้องตอ้งกัน หรือฉันทามตริะหว่างกลุ่มเช่ียวชาญ ในการน ามาสู่ขอ้สรุปที่นา่เชื่อถือ 

โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก และใช้แบบสอบถามปลายปิดในรอบต่อ ๆ ไป 

ปัญหาของเทคนิคเดลฟายแบบเดิม คอื 1) ใช้เวลานานในการตอบแบบสอบถามปลายเปิด 

2) การเก็บข้อมูลหลายรอบท าให้ผู้เช่ียวชาญรู้สึกเบื่อและถูกรบกวนมากเกินไป  

3) อัตราการตอบกลับค่อนข้างต่ า 4) ข้อมูลที่ได้ไม่ค่อยมีความหลากหลาย ตอบเข้าหา 

ค่ากลางเพื่อให้ยุตโิดยเร็ว 

   2) รูปแบบการปรับปรุง เทคนิคเดลฟายที่มกีารปรับปรุงวิธีการ มีขั้นตอน

การด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ท าให้ลดข้อจ ากัดในเทคนิคเดลฟายแบบเดิม 

โดยเฉพาะข้อจ ากัดเกี่ยวกับเวลาเก็บข้อมูล ด้วยเทคนิคต่าง ๆ คอื 1) การใชว้ิธีการระดม

ความคิดแทนการตอบแบบสอบถามแบบปลายเปิดในรอบแรก 2) การใชว้ิธีการสัมภาษณ์

แทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก 3) การประชุมแบบเดลฟาย 4) เดลฟายที่

ใช้คอมพิวเตอรเ์ป็นฐาน 5) เดลฟายแบบกลุ่ม 

 

 

จ านวนผู้เช่ียวชาญ ช่วงของความคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลือ่นลดลง 

1 – 5 

5 – 9 

9 – 13 

13 – 17 

17 – 21 

21 – 25 

25 - 28 

1.02 - .70 

.70 - .58 

.58 - .54 

.54 - .50 

.50 - .48 

.48 - .46 

.46 - .44 

.50 

.12 

.04 

.04 

.02 

.02 

.02 
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  6.8 ข้อดีและข้อจ ากัดของเทคนิคเดลฟาย 

  ข้อดแีละข้อจ ากัดของเทคนิคเดลฟาย มดีังนี้ 

   ข้อดขีองเทคนิคเดลฟาย มีดังนี้ 1) เป็นเทคนิคที่ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ให้

ข้อมูล จึงเก็บเป็นความลับได้ 2) สามารถรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญจ านวน

มากได้อย่างกว้างขวางโดยไม่ต้องจัดการประชุม ลดข้อจ ากัดด้านการเดินทาง ท าให้

ประหยัดเวลา และค่าใช้จา่ยเพราะไม่ต้องมกีารประชุม จ่ายเฉพาะค่าไปรษณีย์ 3) ข้อมูลที่

ได้จากกลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความน่าเชื่อถือ เพราะผูเ้ชี่ยวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นได้

อย่างอสิระ ไม่ถูกครอบง าทางความคิด 4) ข้อสรุปที่ได้จากเทคนิคเดลฟายได้ผ่านการ

ไตร่ตรองอย่างรอบคอบหลายขั้นตอน ให้เวลาในการคิด ท าให้ค าตอบที่ได้มคีวามน่าเชื่อถือ

มากขึ้น 5) เป็นกระบวนการกลุ่มที่มปีฏิสัมพันธ์ทางความคิด เกิดการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ ์แมจ้ะไม่มีการเผชิญหน้า 6) สามารถก าหนดระดับความสอดคล้องทาง

ความคิดโดยอธิบายได้ดว้ยสถิติ 7) เป็นการเก็บข้อมูลที่ให้อสิระทางความคิดแก่ผู้ตอบ 

หากไม่เห็นด้วยกับค าตอบของกลุ่มก็สามารถแสดงความคิดเห็นโดยใช้ค าตอบปลายเปิดได้ 

8) จะเป็นเทคนิคที่ไม่มีกระบวนการเก็บข้อมูลแบบไม่เป็นทางการและเป็นการตัดสินใจบน

ฐานของความคิดเห็น แต่หากได้ขอ้มูลที่มาจากฐานความรู ้วธิีนีจ้ะเป็นการด าเนินงานที่เป็น

ทางการ 

   ข้อจ ากัดของเทคนิคเดลฟาย มีดังนี้ 1) ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม

หลายรอบท าให้ผูเ้ชี่ยวชาญรู้สกึถูกรบกวนมากเกินไป และไม่ใหค้วามร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถาม 2) การปิดกั้นมุมมองของผู้เช่ียวชาญ โดยการจ ากัดกรอบความคิด

ผูเ้ชี่ยวชาญใหอ้ยู่ภายในกรอบความคิดที่ผู้วจิัยก าหนดขึน้เท่านั้น 3) ผูว้ิจัยอาจขาด 

ความรอบคอบหรอืมีความล าเอียงในการพิจารณาวิเคราะหค์ าตอบที่ได้ในแต่ละรอบ  

4) มีความเป็นไปได้ที่แบบสอบถามที่ส่งไปสูญหายระหว่างทางหรอืไม่ได้ค าตอบกลับมา

ครบในแต่ละรอบ 5) ค าตอบอาจมีความล าเอียง หากกลุ่มผู้เช่ียวชาญถูกก าหนดโดยไม่เป็น

ตัวแทนประชากร 6) การวิเคราะห์เนื้อหาและน าเสนอผลโดยการใชข้้อมูลย้อนกลับเป็นงาน

ที่ยุ่งยากและใช้เวลามากกว่ากระบวนการกลุ่มอื่น ๆ 7) มีความเป็นไปได้ที่ความคดิที่

แตกต่างหรอืตอบแบบสุดขั้วไม่ได้รับความสนใจ และถูกบีบใหต้อบตามค่ากลางเพื่อให้เกิด 

ฉันทามต ิ8) การรอแบบสอบถามกลับคืนในแตล่ะรอบท าให้สิน้เปลือง 
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7. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับคู่มือ 

 7.1 ความหมายของคู่มือ 

 นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของคู่มือ ไว้ดังนี้ 

  วนิดา ฤทธิ์เจริญ (2550, หน้า 21) ได้ให้ความหมายของคู่มือวา่ คู่มือ 

(Manual) หมายถึง เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรอืหนังสอืที่แต่งขึน้อย่างเป็นระบบ มภีาพประกอบ

และแผนภูมิลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ อ านวยความสะดวก และ 

เป็นแนวทางให้ผูท้ี่ศึกษาเกิดความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
  สุรัสวดี จินดาเนตร (2553, หนา้ 24) กล่าวถึง ความหมายของคู่มอืว่า คู่มอื

หมายถึงเอกสารที่จัดท าขึ้นเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติการของผูใ้ช้ ให้สามารถด าเนนิ

กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใหม้ีมาตรฐานใกล้เคียงมากที่สุด และบรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมาย 

  มนภัทร ด่านวชิรา (2554, หนา้ 53) สรุปไว้วา่ คู่มือ คือ หนังสือที่จัดท าขึน้

เพื่อให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติ โดยมีการอธิบายขั้นตอน กระบวนการ วธิีการ

ปฏิบัติงาน และตัวอย่าง เพื่อให้ผู้อา่นหรอืผูใ้ช้เข้าใจและสามารถด าเนินการในเรื่องนั้นดว้ย

ตนเองอย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  วรินทร์พร สุขเฟื่องฟู (2555, หนา้ 33) ได้สรุปความหมายไว้ว่า คู่มอืเป็น

หนังสือที่เขียนขึน้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มือได้ศึกษาท าความเข้าใจและง่ายต่อการปฏิบัติ

ตามเพื่อให้การท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง มมีาตรฐานใกล้เคียงกันมากที่สุด ท าให้

ผูเ้รียนเกิดความรู้และความสามารถ มีทักษะที่ใกล้เคียงกัน 

  สิรกิร ประสบสุข (2555, หนา้ 27) กล่าวถึงความหมายของคู่มอืว่า คู่มือ 

หมายถึง หนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผูใ้ช้คูม่อืได้ศกึษาความเข้าใจและง่ายต่อ 

การปฏิบัติตามได้ในการด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้มมีาตรฐานใกล้เคียงกันมาก

ที่สุด และท าใหน้ักเรียน นักศกึษา มคีวามรู ้ความสามารถ และทักษะที่ใกล้เคียงกัน 

  กฤช วรีะพลพล แก้วกลาง (2558, หนา้ 11) กล่าวถึงคู่มือว่า คู่มอืเป็นแบบ

ฝกึพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน เป็นหนังสอืหรอืเป็นเอกสารที่มรีายละเอียดข้อมูลเฉพาะ  

มีวธิีการท างานหรือขั้นตอนของกระบวนการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางส าหรับศึกษา 

การปฏิบัติงานของบุคลากรหรอืบุคคลทั่วไป มคี าแนะน าในการท างานและรวมทั้งวิธีที่

องคก์รใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือได้ศึกษาเข้าใจและง่ายต่อ 
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การปฏิบัติและสามารถด าเนินการในเรื่องนั้นดว้ยตนเองได้ถูกต้อง สามารถปรับปรุงให้

สอดคล้องกับระเบียบ วธิี และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในอนาคต 

  จรีวรรณ สุวรรณสาม (2558, หนา้ 10) ได้ให้ความหมายของคู่มอืว่า คู่มือ 

เป็นเอกสารที่ให้ความรูเ้กี่ยวกับการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผูใ้ช้ โดยมุ่งหวังให้ผูอ้่านหรือผูใ้ช้

เข้าใจ และสามารถด าเนินการในเรื่องนั้นด้วยตนเองอย่างถูกต้อง 

  ชลธาร สมาธิ (2560, หนา้ 19) กล่าวถึง ความหมายของคู่มือ เป็นหนังสอืที่

ท าขึน้โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์วธิีการด าเนินงานกิจกรรมการวัดผลโดยผู้เขียนที่มี

ประสบการณใ์นเรื่องนัน้ ๆ น ามาจัดท าให้อ่านงา่ยและสะดวกต่อผู้ศกึษาหรอืผูน้ าไปใช้จัด

กิจกรรมได้ด้วยตนเองตลอดจนสามารถน าไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้

อย่างมปีระสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงมากที่สุด 

 สรุปว่า คู่มอื (Manual) หมายถึง เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรอืหนังสือที่แต่งขึ้นอย่าง

เป็นระบบ มภีาพประกอบและแผนภูมิลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรูค้วามเข้าใจ ใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติการ ท าให้ผู้ใชคู้่มอื มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ สามารถ

ด าเนนิกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีมาตรฐาน 

 7.2 ความส าคัญของคู่มือ 

  กฤช วรีะพลพล แก้วกลาง (2558, หนา้ 54) กล่าวถึง ความส าคัญของคู่มอื

ว่าคู่มอืที่มมีาตรฐานเดียวมีเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง ช่วยการตรวจสอบความเข้าใจในการอา่น

หรอืการปฏิบัติตาม ใชเ้ป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน มแีนวเทคนิคเพิ่มความสะดวกเพื่อ

ช่วยใหผู้ใ้ช้คู่มอืปฏิบัติตามได้จริงและอ่านเข้าใจในทุกขั้นตอน ผูป้ฏิบัติงานไม่เกิดความ

สับสน สามารถท างานแทนกันได้ 

 7.3 องค์ประกอบของคู่มือ 

 นักศึกษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของคู่มอื ไว้ดังนี้ 

  วนิดา ฤทธิ์เจริญ (2550, หน้า 24-25) ได้สรุปองค์ประกอบของคู่มือไว้  

6 ส่วน ดังนี้ 

   1. ค าชีแ้จงการใช้คู่มอื 

   2. เนือ้หาสาระ กระบวนการ หรอืขั้นตอน 

   3. ค าช้ีแจงเกี่ยวกับการเตรียมการที่จ าเป็นต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ สื่อ 

   4. ความรูเ้สริมหรอืแบบฝกึหัด หรอืแบบฝกึปฏิบัติเพื่อช่วยในการฝึกฝน 

   5. ปัญหาและค าแนะน าเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
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   6. แหล่งขอ้มูลและแหล่งอ้างองิต่างๆ 

  สุรัสวดี จินดาเนตร (2553, หนา้ 27) กล่าวถึง องค์ประกอบของคู่มือวา่ 

คู่มอืควรประกอบด้วย ค าชี้แจงที่ใช้ในการใช้เครื่องมอืโดยครอบคลุมถึง วัตถุประสงค์ของ

คู่มอื ความรูพ้ืน้ฐานที่จ าเป็น วธิีการใช ้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใชคู้่มอื รวมถึงเนื้อหาสาระ 

ที่จะสอน โดยอาจมกีารวิเคราะหเ์นือ้หาสาระให้ผูอ้่านเกิดความเข้าใจที่กระจา่งขึ้น  

การเตรียมการสอน โดยบอกถึงการใชส้ื่อ พัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการเรียน

ต่าง ๆ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยระบุเกี่ยวกับขั้นตอน วธิีการสอน ตัวอย่าง และ

แบบฝกึหัดต่าง ๆ การวัดผลและประเมินผล ความรูเ้สริม ปัญหาและค าแนะน า 

แหลง่ขอ้มูลหรอืแหลง่อ้างอิงตา่ง ๆ 

  มนภัทร ด่านวชิรา (2554, หนา้ 55) ได้อธิบายเกี่ยวกบัองค์ประกอบของ

การจัดท าคูม่ือว่า ประกอบด้วย 

   1. ค าชีแ้จงการใช้คู่มอื 

   2. ค าช้ีแจงเกี่ยวกับการเตรียมการที่จ าเป็นต่าง ๆ เช่น พัสดุ อุปกรณ์  

สื่อ ฯลฯ 

   3. เนือ้หาสาระ และกระบวนการ หรอืขั้นตอนในการด าเนินการ 

   4. ความรูเ้สริม การเขียนคู่มอืต้องค านึงถึงความตอ้งการของผูใ้ช้  

การคาดคะเนล่วงหนา้ว่าผู้ใช้มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร แล้วจะท าคู่มือที่จะ

ช่วยเสริมความรู ้การท าให้ผูใ้ช้สามารถแก้ปัญหาได้ 

   5. ค าแนะน าเกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ปัญหา โดยปกติผูเ้ขียนคู่มอื

ควรเป็นผู้มปีระสบการณ์ในเรื่องที่เขียนมากพอสมควร ซึ่งจะช่วยให้รู้วา่การด าเนินการใน

เรื่องนั้น ๆ มักจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง และจุดอ่อนมีอะไรบ้าง ผู้เขียนคู่มอืสามารถให้

ค าแนะน าเกี่ยวกับการป้องกัน วิธีแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผูอ้่านหรือผู้ใช้คู่มอืได้ 

   6. แหล่งขอ้มูลและแหล่งอ้างองิซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านหรอืผูใ้ช้ใน

การศกึษาค้นคว้าต่อไป 

  วรินทร์พร สุขเฟื่องฟู (2555, หนา้ 36) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบ วา่  

มี 5 องค์ประกอบ คอื 

   1. ค าชีแ้จงเกี่ยวกับการเตรียมการที่จะจ าเป็นต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ 

   2. เนือ้หา สาระ และกระบวนการ หรอืขั้นตอนในการด าเนินการ 
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   3.ความรูเ้สริม หรอืแบบฝกึหัด แบบฝกึปฏิบัติเพื่อช่วยใหผู้อ้่านใช้ 

ในการฝึกฝน 

   4. ปัญหาและค าแนะน าเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไข 

   5. แหลง่ขอ้มูลและแหลง่อ้างองิต่างๆ 

  กฤช วรีะพลพล แก้วกลาง (2558, หนา้ 17) กล่าวถึง องค์ประกอบของคู่มือ

ว่า ประกอบด้วย ค าชี้แจงการใชคู้่มอื เนื้อหาที่จะสอน การเตรียมการสอน กระบวนการ 

วิธีการ และกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ความรูเ้สริมปัญญาและ 

การแก้ปัญหา จุดอ่อน ซึ่งจะช่วยใหรู้้ว่าการด าเนินการในเรื่องนัน้ ๆ ช่วยใหป้ระโยชน์ตอ่

ผูอ้่าน และศกึษาท าความเข้าใจ 

  ชลธาร สมาธิ (2560, หนา้ 23) กล่าวว่า คู่มือควรมอีงค์ประกอบ ดังนี้ 

   1. ค าชีแ้จงในการใชคู้่มอื 

   2. ค าช้ีแจงเกี่ยวกับการเตรียมการที่จ าเป็นต่าง ๆ  

   3. เนือ้หาสาระ กระบวนการ หรอืขั้นตอนในการด าเนินการ  

   4. ความรูเ้สริม หรอืแบบฝึกปฏิบัติ เพื่อช่วยผูอ้่านในการฝึกฝน  

   5. ปัญหาและค าแนะน าเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา  

   6. แหล่งขอ้มูลและแหล่งอ้างองิ 

  สรุปว่า องค์ประกอบของคู่มอื ควรประกอบด้วย 

   1. ค าชีแ้จงการใช้คู่มอื 

   2. ค าชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมการที่จ าเป็นต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์  

สื่อ ฯลฯ 

   3. เนื้อหาสาระ กระบวนการ หรอืขั้นตอน แบบฝกึปฏิบัติเพื่อช่วยให้

ผูอ้่านใช้ในการฝกึฝน 

   4. ความรูเ้สริมหรอืแบบฝกึหัด หรอืแบบฝกึปฏิบัติเพื่อช่วยในการฝึกฝน 

   5. ปัญหาและค าแนะน าเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

   6. แหล่งขอ้มูลและแหล่งอ้างองิต่าง ๆ 

 7.4 แนวทางในการจัดท าคู่มือ 

 นักการศกึษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงแนวทางในการจัดท าคู่มอื ไว้ดังนี้ 

  วนิดา ฤทธิ์เจริญ (2550, หน้า 24-25) กล่าวถึง แนวทางในการพัฒนาคู่มอื 

ไว้ดังนี ้
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   1. เลือกหัวข้อเรื่อง ศกึษาเนื้อหาที่ให้ความรู้ 

   2. ประเมินผู้ใช้คู่มือ เพื่อให้ทราบความตอ้งการของผู้ใช้ 

   3. ก าหนดวัตถุประสงค์ของคู่มอื 

   4. รวบรวมและจัดเนือ้หา โดยรวบรวมเนือ้หาตามวัตถุประสงค์ 

ที่ก าหนดไว้ 

   5. ทดสอบคู่มอื โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเนื้อหา น ามาปรับปรุงแก้ไข 

และน าไปทดลองกับผูเ้รียนที่มลีักษณะเชน่เดียวกับกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการ น ามาปรับปรุง

แก้ไขก่อนน าไปจัดพิมพ์ 

   6. จัดพมิพ์ ออกแบบรูปเล่มใหส้วยงาม และน าไปใช้กับผูเ้รียนที่เป็น

กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

  สุรัสวดี จินดาเนตร (2553, หนา้ 30) ก าหนดแนวทางในการจัดท าคู่มอืไว้ 

ดังนี้ 

   1. ศึกษาข้อมูลเบื้องตน้ที่เกี่ยวข้องกับงานวจิัยจากเอกสาร ต ารา

หลักสูตร งานวิจัยต่าง ๆ 

   2. วเิคราะหผ์ูใ้ช้คู่มอื 

   3. ก าหนดวัตถุประสงค์ และก าหนดขอบข่ายเนื้อหาความกว้างของคู่มือ 

   4. ก าหนดรายละเอียดข้อก าหนดจุดศึกษาในคู่มอื 

   5. เขียนเนือ้หาของคู่มอืตามวัตถุประสงค์ และขอบข่ายเนือ้หาความ

กว้างของคู่มอื 

   6. ออกแบบรูปเล่ม ภาพประกอบ จัดพิมพ์ ทดลองใช้ตาม

กระบวนการพัฒนาคุณภาพคู่มอื แก้ไข ปรับปรุง 

   7. น าไปใช้กับกลุ่มทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

  มนภัทร ด่านวชิรา (2554, หนา้ 59) กล่าวถึง แนวทางในการจัดท าคู่มือ  

ไว้วา่ในการจัดท าคู่มอืให้ดีและมีคุณภาพ ผูศ้กึษาต้องน าคู่มอืที่จัดท าไปให้ผู้เช่ียวชาญที่มี

ความรูค้วามสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าคู่มอื ซึ่งประกอบด้วย 1) ผูเ้ชี่ยวชาญ

คณะที่ 1 ให้ท าการตรวจสอบข้อมูลสมดา้นเนือ้หาของคู่มอื และเสนอแนวทาง 

ในการปรับปรุงแก้ไข 2) ผู้เช่ียวชาญคณะที่ 2 ให้ท าการตรวจสอบความเป็นไปได้ 

ในการน าไปใช้จริง ความเหมาะสมในการน าไปปฏิบัติ การใชภ้าษาของคู่มือ 
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  วรินทร์พร สุขเฟื่องฟู (2555, หนา้ 40) กล่าวถึง แนวทางในการจัดท าคู่มอื

ว่าในการจัดท าคู่มอืนั้น ควรมีวัตถุประสงค์ รายละเอียดของเนื้อหา การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ การทดลองหรอืลงมือปฏิบัติจริง การวัดและประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการ

น าไปใช้ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

  สรรญ จนิตภวัต (2557, หน้า 28) กล่าวถึง แนวทางในการจัดท าคู่มอื

ประกอบด้วย 12 ขั้นตอน คือ 

   1. ศกึษารายละเอียดของงานจากเอกสาร 

   2. สังเกตการปฏิบัติงานจริงจากหน้างาน 

   3. จะท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ขั้นตน้ 

   4. จะท ารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด 

   5. ตรวจสอบรายละเอียดขั้นต้น (ท าความเข้าใจ) 

 ุ   6. ตรวจสอบในประเด็นกฎหมาย กฎระเบียบ 

   7. อนุมัตกิารประกาศบังคับใช้คูม่อืปฏิบัติงาน 

   8. บันทึกเข้าระบบการควบคุมเอกสาร 

   9. เผยแพร่คู่มอื 

   10. ฝกึอบรมและให้ความรู้วิธีการใช้คูม่อื 

   11. ทดสอบความเข้าใจของผูใ้ช้งาน 

   12. รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคูม่อื 

  กฤช วรีะพลพล แก้วกลาง (2558, หนา้ 13) กล่าวถึง แนวทางในการจัดท า

คู่มอืว่า ลักษณะของคู่มอื จะต้องมีขอบข่าย มีแนวการเขียนเนือ้หาวิชาที่แปลกและใหม่ของ

กิจกรรม เนน้ย้ าการปฏิบัติได้จริง มีจุดมุ่งหมายที่ตอ่เนื่อง มีค าตอบที่ได้มมีโนทัศน์เกี่ยวกับ

การศกึษาคู่มอืให้กระจ่างชัดเจน สามารถด าเนินการตามแนวทางที่มุง่ไปสู่เป้าหมายในแต่

ละขัน้ตอนได้ เป็นแนวทาวงการปฏิบัติที่ได้ผล ซึ่งผูใ้ช้สามารถน าไปดัดแปลงและยืดหยุ่นได้ 

  จรีวรรณ สุวรรณสาม (2558, หนา้ 13) กล่าวถึง แนวทางในการพัฒนาคู่มอื

ว่าคู่มอืสามารถใช้เป็นสื่อหลักและสื่อประกอบในการช่วยผู้อา่นคู่มอืสามารถเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง ไมจ่ ากัดเวลาตายตัว สามารถใช้เมื่อใดก็ได้เมื่อมีความพรอ้ม นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่

ประหยัด ลงทุนน้อย ได้ผลคุ้มค่า เพราะสามารถน ามาใช้ได้หลายครั้ง หางานบ่อยจะช่วย

เพิ่มพูนความสามารถในการอ่าน ช่วยใหเ้ข้าใจเนื้อหาได้ละเอียดขึ้น หลักในการสร้าง

หนังสือคูม่อืควรออกแบบปกและรูปแบบเล่มให้สวยสะดุดตาและจูงใจผู้อ่าน  
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มีเนื้อหาสาระดี ควรใช้ประโยคบอกเล่าตรงไปตรงมา เขียนใหอ้่านง่ายเข้าใจงา่ย 

สว่นประกอบอื่นที่จ าเป็นและมีสว่นท าให้คู่มอืน่าอ่านและน่าสนใจ ได้แก่ ขนาดของ

ตัวอักษร จะต้องมขีนาดเหมาะสมกับวัย ควรมีภาพประกอบตามความจ าเป็นเพราะจะช่วย

ให้ผู้อา่นได้หยุดพักสายตาบ้างเป็นระยะ ๆ โดยมีขั้นตอนการสรา้งและผลติคู่มอื ดังนี้ 

   1. เลือกหัวเรื่อง ศึกษาเนื้อหา  

   2. ประเมินผู้เรียน เพื่อให้ทราบความตอ้งการเรยีนรู้ของผูเ้รียน 

   3. ก าหนดวัตถุประสงค์ของคู่มอื 

   4. รวบรวมและจัดเนือ้หา โดยรวบรวมเนือ้หาตามวัตถุประสงค์ 

ที่ก าหนดไว้ 

   5. ทดสอบคู่มอื โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

และน ามาปรับปรุงแก้ไข และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะเดียวกันกับกลุ่มเปา้หมาย

ที่ตอ้งการ แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปจัดพิมพ์ 

   6. จัดพมิพ์ ออกแบบรูปเล่มใหส้วยงาม และน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย

ต่อไป 

  ชลธาร สมาธิ (2560 หนา้ 26) กล่าวถึงแนวทางการจัดท าคู่มอืว่ามี

รายละเอียด ดังนี้ 

   1.ก าหนดหัวเรื่องที่จะท า ค้นคว้า จัดหา รวบรวม และศกึษารายละเอียด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   2. เขียนรายละเอียดในแตล่ะกระบวนงาน/ขั้นตอนงาน 

   4. ทดสอบ 

   5. ปรับปรุง เผยแพร่ ใช้งานจรงิ 

   6. ประเมิน ปรับปรุง พัฒนาให้เป็นปัจจุบันและใช้เป็นมาตรฐาน 

  สรุปว่าแนวทางในการจัดท าคู่มอืมี 12 ขั้นตอน ดังนี้ 

   1. ก าหนดหัวเรื่องที่จะท า ค้นคว้า จัดหา รวบรวม และศกึษารายละเอียด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   2. สังเกตการปฏิบัติงานจริงจากหน้างาน 

   3. จะท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ขั้นตน้ ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ขอบข่าย ของคู่มือ 

   4. จะท ารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด 
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   5. ตรวจสอบรายละเอียดขั้นต้น (ท าความเข้าใจ) 

   6. ตรวจสอบในประเด็นกฎหมาย กฎระเบียบ 

   7. อนุมัติการประกาศบังคับใช้คูม่อืปฏิบัติงาน 

   8. บันทึกเข้าระบบการควบคุมเอกสาร 

   9. เผยแพรคู่่มอื 

   10. ฝึกอบรมและให้ความรู้วิธีการใชคู้่มอื 

   11. ทดสอบความเข้าใจของผูใ้ช้งาน 

   12. รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคูม่อื 

  จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ  

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จะเห็นว่า สมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการ ความส าคัญต่อการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัตธิรรมในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ผู้บริหารจะต้องเป็นผูม้ีความสามารถในการบริหารงานวิชาการที่

สามารถน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย และให้ได้รูปแบบเพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการประเมิน

คุณภาพของการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ผูว้ิจัยจงึสนใจที่จะศกึษา รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ 

การบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้และพัฒนาการศกึษาของไทยใหม้ีคุณภาพต่อไป 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวจิัย 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูว้ิจัยใชก้ารวิจัย

แบบผสานวิธี (Mixed Methodology) แบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 

พัฒนารูปแบบโดยการสังเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์

ผูท้รงคุณวุฒิ การใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 3 รอบ ระยะที่ 2 ตรวจสอบความ

เหมาะสมของรูปแบบโดยการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง และระยะที่ 3  

จัดท าคู่มอืการใชรู้ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 กำรพัฒนำรูปแบบ ประกอบด้วย 

   1.1 ขั้นตอนการวิจัย 

   1.2 ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ชี่ยวชาญ 

   1.3 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

   1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   1.5 การวิเคราะหข์้อมูล 

   1.6 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล 

  ระยะที่ 2 กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของรูปแบบ ประกอบด้วย 

   2.1 ขั้นตอนการวิจัย 

   2.2 ผูเ้ชี่ยวชาญ 

   2.3 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

   2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   2.5 การวิเคราะหข์้อมูล 

   2.6 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล 
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  ระยะที ่3 กำรจัดท ำคู่มือกำรใช้รูปแบบ ประกอบด้วย 

   3.1 ขั้นตอนการวิจัย 

   3.2 ผูท้รงคุณวุฒิ 

   3.3 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

   3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 

   3.6 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

ระยะท่ี 1 กำรพัฒนำรปูแบบ 

 การพัฒนารูปแบบ โดยการสังเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 3 รอบ ประกอบด้วย 

  1.1 ขั้นตอนกำรวิจัย 

   1.1.1 การสังเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรูปแบบ 

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนก

สามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 1) ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน ศึกษา สังเคราะห์ 

และสร้างกรอบแนวคิดเชงิระบบ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนา

สมรรถนะบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม ขอบข่ายสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วิธีการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ผลของการสร้างสมรรถนะ

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม และข้อมูลย้อนกลับ  

2) ศกึษาและสังเคราะหแ์นวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ 3) ศกึษาและสังเคราะห์

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 4) ศกึษางานวิจัยในประเทศและ

ต่างประเทศเกี่ยวข้องกับสมรรถนะทางวิชาการ 5) ศกึษาและสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 6) ศกึษาและสังเคราะหแ์นวคิดและหลักของ

เทคนิคเดลฟาย   
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   1.1.2 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกและก าหนดผูเ้ชี่ยวชาญหรือ

นักวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับ 

การบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารสถานศกึษา และใช้วธิีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ซึ่งเป็นการคัดเลือกโดยใช้วจิารณญาณของผูว้ิจัยเป็นส าคัญ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 

2551 หนา้ 34) 

   1.1.3 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะหเ์ชงิเนื้อหา (Content 

Analysis) และพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดที่สมบรูณ์ 

   1.1.4 น ากรอบแนวคิดไปให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา

ตรวจสอบ น ากรอบแนวคิดที่ตรวจสอบกลับมาท าเป็นสร้างเป็นเครื่องมอืแบบสอบถาม 

โดยสร้างขอ้ค าถามของแต่ละตัวแปรตามกรอบแนวคิดของการวจิัยและสอดคล้องกับ

นิยามศัพท์ หาคุณภาพของเครื่องมอืโดยการน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ 

จ านวน 5 รูป/คน พิจารณาเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงกับสิ่งที่ตอ้งการจะวัด คอื ค่า IOC  

น าเครื่องมอืที่วเิคราะหเ์รียบร้อยไปให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและ

ให้ค าแนะน าเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

   1.1.5 น าแบบสอบถามที่ตรวจหาค่าความสอดคล้องและความเที่ยงตรง

ของเนื้อหา สร้างเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย โดยสร้างขอ้ค าถาม

ของแต่ละตัวแปรตามกรอบแนวคิดของการวิจัย และสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 

   1.1.6 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์

ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข 

   1.1.7 สร้างแบบสอบถามรอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย พร้อมค าถามปลายเปิด (Open-ended-Form) เสร็จแล้วน าส่งให้

อาจารย์ที่ปรึกษาและผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาและปรับปรุงแก้ไข 

น าส่งผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 21 รูป/คน ตอบค าถามตามความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ 

จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะหห์าค่าร้อยละ โดยเลือกข้อค าถามที่ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยร้อยละ 

80 ขึน้ไป มาสร้างเป็นแบบสอบถามในรอบที่ 2 

   1.1.8 สร้างแบบสอบถามรอบที่ 2 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลเิคิร์ท (Likert, 

Rensis., 1967, pp. 90-95) เป็นการประเมินความคดิเห็น หลังจากผูว้ิจัยได้ขอ้มูลจาก
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ผูเ้ชี่ยวชาญในรอบที่ 1 แล้ว น าข้อมูลไปเรียบเรียงเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ ส่งกลับให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 21 คนเดิม ทบทวนความคิดเห็นอีกครั้ง 

   1.1.9 สร้างแบบสอบถามรอบที่สาม 3 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งมีขอ้ค าถามเหมือนกับแบบสอบถามในรอบที่ 2  

ทุกประการ และได้แสดงต าแหน่งของผู้เช่ียวชาญรายนั้น ๆ ตอบในรอบที่ 2 ลงไป และ 

เพิ่มช่องเหตุผลส าหรับในกรณีที่ค าตอบของผูเ้ชี่ยวชาญรายนั้น ๆ ตอบแตกต่างไปจาก 

รายอื่น ๆ จากนั้นน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแลว้น าส่งให้

ผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อให้แต่ละรายได้ทบทวนค าตอบของตนเองในรอบที่ 3 แล้วตอบกลับมา 

อีกครั้ง จากนั้นผู้วิจัยจึงน าข้อมูลมาวิเคราะหด์้วยค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล์ (Inter-Quartile Range) และแปลผลค าตอบในรอบนี้สรุปเป็นรา่งรูปแบบ

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

  1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญ 

   1.2.1 คุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้สัมภาษณ์ส าหรับการวิจัยครั้งนี ้

คัดเลือกและก าหนดผู้เช่ียวชาญหรอืนักวิชาการที่มคีวามรู ้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ 

และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารสถานศกึษา และใช้วธิีการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อขอความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น 7 รูป/คน 

ประกอบด้วย พระภกิษุผูด้ ารงต าแหนง่กรรมการมหาเถรสมาคม 1 รูป พระภิกษุ 

ผูด้ ารงต าแหน่งเจา้คณะภาคสิบ 1 รูป อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 2 คน  

อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร ์2 คน นักการศกึษา ผู้ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษา 1 คน 

   1.2.2 ผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเครื่องมอื จ านวน 5 รูป/คน 

ประกอบด้วย พระภกิษุผูด้ ารงต าแหนง่ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 2 รูป อาจารย์

ประจ าคณะครุศาสตร์ 2 คน ผู้อ านวยการโรงเรียนระดับมัธยมศกึษา จ านวน 1 คน 

   1.2.3 ผูเ้ชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถามโดยใช้เทคนิคเดลฟาย 

แบบปรับปรุง 3 รอบ คือ กลุ่มผู้มสี่วนเกี่ยวข้องที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จ านวน 21 รูป/คน ซึ่งตามเกณฑก์ าหนดไว้ จ านวน 17 คนขึน้ไป 

(Ferguson, 1981, p. 128; สุวิมล วอ่งวานิช, 2550, หน้า 11-12) ซึ่งผูว้ิจัยมหีลักเกณฑ์ 

ในการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญจากบุคคลที่มคีุณสมบัติ ดังนี ้พระภกิษุผูด้ ารงต าแหน่งเจา้คณะ 
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ภาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จ านวน 1 รูป พระภิกษุผูด้ ารงต าแหนง่เจา้คณะจังหวัด 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จ านวน 3 รูป พระภกิษุผูด้ ารงต าแหน่งประธานกลุ่ม 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 5 รูป  

นักการศกึษา ผูด้ ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ศกึษานิเทศก์  

มีประสบการณด์้านการบริหารไม่นอ้ยกว่า 10 ปี มีวทิยฐานะเช่ียวชาญ หรือมีวุฒิ

การศกึษาไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก จ านวน 4 คน นักวิชาการในมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ 

ในสถาบันอุดมศกึษาในสาขาภาวะผูน้ าทางการศกึษา และสาขาการบริหารและพัฒนา

การศกึษา มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีวุฒิการศกึษาระดับ

ปริญญาเอก จ านวน 2 คน พระภิกษุผูด้ ารงต าแหนง่ผูจ้ัดการและผูอ้ านวยการโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตจังหวัดนครพนม ซึ่งมีประสบการณใ์นการบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 6 รูป  

(รายชื่อในภาคผนวก) 

  1.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย  

   1.3.1 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสรา้ง (Semi-structured)  

   1.3.2 แบบสอบถามเพื่อหาค่าความสอดคล้องและความเที่ยงตรงของ

เนือ้หาโดยผู้วิจัยสร้างเครื่องมอืขึน้ตามกรอบแนวคิดการวิจัยและหลักเกณฑ์ของ  

สุภางค์ จุนทวานิช (2537, หนา้ 130-132) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

    ตอนที่ 1 ความสัมพันธ์ภายนอก (External Relation) ประกอบด้วย 

ประเภทของเอกสาร ปีที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ และสาขาวิชา 

    ตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ภายใน (Internal Relation) ประกอบด้วย  

ชื่อผู้เขียน ช่ือเอกสาร ปัญหาการวิจัยหรอืประเด็นหลักของเอกสาร เนื้อหาสาระของ

เอกสารที่เช่ือมโยงทฤษฎี หรอืผลการวิจัยอื่น จุดเน้น การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์

ข้อมูล 

    ตอนที่ 3 ข้อค้นพบที่สามารถน าไปใช้ในการสังเคราะหอ์งค์ประกอบ

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

   1.3.3 ใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 3 รอบ ซึ่งในรอบที่ 1  

ใช้แบบสอบถามชนิดเลือกตอบเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ในรอบที่ 2 และรอบที่ 3  

ใชแ้บบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
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    1.3.3.1 ลักษณะเครื่องมือ เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถามชนิดเลือกตอบเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยในรอบที่ 1 แบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ซึ่งผู้วจิัยสร้างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็น

ของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 21 รูป/คน เกี่ยวกับความเหมาะสม ความสอดคล้องของรูปแบบ

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

แผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้ 

     ส่วนที่ 1 ส่วนปก ประกอบด้วย ชื่อหัวของงานวิจัย กรอบของ 

การแสดงความคิดเห็นโดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงและข้อมูลของผู้วิจัย 

     ส่วนที่ 2 ส่วนที่เป็นค าช้ีแจง ประกอบด้วย ขั้นตอนของการวิจัย 

จ านวนรอบที่ใชเ้ก็บข้อมูล ที่มาของขอ้ค าถาม ความหมายของการแสดงความคิดเห็น 

แบบเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและแบบ 5 ระดับ โครงสร้างของขอ้ค าถาม และวิธีตอบ

แบบสอบถาม 

     ส่วนที่ 3 ส่วนขอ้ค าถาม เป็นค าถามแบบปลายปิดชนดิเลือกตอบ

แบบเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คอื มากที่สุด มาก  

ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด แบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบเติมค า และ

เมื่อสิ้นสุดขอ้ค าถามในแต่ละตอนผูเ้ชี่ยวชาญสามารถเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

นอกเหนอืจากส่วนที่ปรากฏในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

      ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

      ตอนที่ 2 ในองค์ประกอบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม

ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1)ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 2) ขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 3) วธิีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 4) ผลของ 

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

      ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

     1.3.3.2 วิธีการสร้างเครื่องมอื เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ สร้างขึ้น

ตามกรอบแนวคิดการวิจัยและรูปแบบของเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi 

Technigue) ด าเนนิการ 3 รอบ ดังนี้ 
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      แบบสอบถามรอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบเห็น

ด้วยและไม่เห็นด้วย พรอ้มค าถามปลายเปิด (Open–ended Form) ในตอนท้ายของแต่ละ

ตอน ซึ่งเป็นการระดมสมองของผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เลขานุการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก 

สามัญศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ผูบ้ริหารระดับเขตพืน้ที่

การศกึษาและนักการศกึษา จ านวน 21 รูป/คน 

       ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามรอบที่ 1 

        แบบสอบถามรอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย พร้อมค าถามปลายเปิดในตอนท้ายของแต่ละตอน โดยผูว้ิจัยได้ศกึษา

รวบรวมข้อมูลพืน้ฐานศกึษาแนวคิด จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์

ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อมาก าหนดองค์ประกอบในการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อสร้างแบบสอบถามรอบที่ 1 เสร็จแล้วน าส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา

และผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาและปรับปรุงแก้ไข น าส่ง

ผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 21 รูป/คน ตอบค าถามตามความคิดเห็นของตนเองอย่างอสิระ จากนั้นน า

ข้อมูลมาวิเคราะหห์าค่าร้อยละ โดยเลือกข้อค าถามที่ผู้เช่ียวชาญเห็นดว้ยร้อยละ 80 ขึน้ไป 

มาสร้างเป็นแบบสอบถามในรอบที่ 2 ต่อไป 

        แบบสอบถามรอบที่ 2 แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลเิคิร์ท (Likert, 

Rensis., 1967, pp. 90-95) เป็นการประเมินความคิดเห็น หลังจากผูว้ิจัยได้ข้อมูลจาก

ผูเ้ชี่ยวชาญ ในรอบที่ 1 แล้วน าข้อมูลไปเรียบเรียงเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ ส่งกลับให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 21 รูป ทบทวนความคิดเห็นอกีครั้ง 

       ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามรอบที่ 2 

        แบบสอบถามรอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด

โดยน าขอ้มูล ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามแบบปลายเปิดรอบที่ 1 มารวบรวมเป็น

ความคิดเห็น และวิเคราะห์ค าตอบของผูเ้ชี่ยวชาญแล้วน ามาสร้างแบบสอบถามรอบที่ 2 

ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า

ของลเิคิร์ท แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบตามแบบสอบถามรอบที่ 1 จากนั้นน า

แบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข เมื่อเสร็จเรียบร้อย 
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แล้วก็น าไปให้ผู้เช่ียวชาญชุดเดิมตอบค าถามตามความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ  

โดยใหน้้ าหนักคะแนนความเห็นด้วยของข้อค าถามแตล่ะข้อ ดังนี้  

        5 หมายถึง เห็นดว้ยมากที่สุด 

        4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 

        3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

        2 หมายถึง เห็นดว้ยน้อย 

        1 หมายถึง เห็นดว้ยน้อยที่สุด 

       ในรอบนีผู้ว้ิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ามัธยฐาน (Median) 

และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Inter-Quartile Range) 

      แบบสอบถามรอบที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายปิด ชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เหมอืนรอบที่ 2 แตเ่พิ่มค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล์ และต าแหน่งค าตอบของผู้เช่ียวชาญเพื่อเป็นการประเมนิซ้ า โดยแบบสอบถามใน

รอบที่สาม 3 ผูว้ิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามโดยการวิเคราะหค์ าตอบในแบบสอบถามรอบที่ 

2 ที่ประกอบด้วย ข้อความเดิมแต่เพิ่มการแสดงค่าสถิติในการตอบค าถามในรอบที่ 2 ของ

ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 21 คน แสดงต าแหน่งค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแต่

ละค าถามส่งไปให้ผู้เช่ียวชาญคนเดิมตอบอีก โดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาอีกครั้งว่ามี 

ความคิดเห็นสอดคล้องกับคนอื่นหรอืไม่ ให้แสดงเหตุผลในการตอบ ในกรณีที่ตอบค าถาม

ของตนเองตกอยู่สูงหรอืต่ ากว่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

     ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามรอบที่สาม 3 

      แบบสอบถามรอบที่สาม 3 แบบสอบถามแบบปลายปิดชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมขี้อค าถามเหมอืนกับแบบสอบถามในรอบที่ 2  

ทุกประการ และได้แสดงต าแหน่งของผู้เช่ียวชาญรายนั้น ๆ ตอบในรอบที่ 2 ลงไป และ 

เพิ่มช่องเหตุผลส าหรับในกรณีที่ค าตอบของผูเ้ชี่ยวชาญรายนั้น ๆ ตอบแตกต่างไปจาก 

รายอื่น ๆ จากนั้นน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วน าส่งให้

ผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อให้แต่ละรายได้ทบทวนค าตอบของตนเองในรอบที่ 2 แล้วตอบกลับมา 

อีกครั้ง  

      การตอบแบบสอบถามรอบนี ้ผู้เช่ียวชาญแตล่ะรายจะได้ทราบ

ว่าตนมีความคิดเห็นแตกต่างไปจากความคิดของกลุ่มผู้เช่ียวชาญทั้งหมดเพียงใด หาก

พิจารณาเห็นว่าไมส่อดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญคนอื่นให้แสดงเหตุผล
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ประกอบค ายนืยัน จากนั้นผู้วิจัยจึงน าข้อมูลค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และ

การแปลผลค าตอบในรอบนี้สรุปเป็นรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  1.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

   1.4.1 ขอหนังสือราชการเก็บรวบรวมข้อมูลจากส านักบัณฑติวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อน าไปสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

   1.4.2 นัดหมาย วัน เวลา สถานที่ในการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ผูว้ิจัย

รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้เครื่องมอืที่สร้างขึ้นในการบันทึกการสัมภาษณ์

และเครื่องบันทึกเสียง โดยผูว้ิจัยแจ้งให้ผู้ทรงคุณวุฒิทราบล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ หรอื 

ส่งเครื่องมือเพื่อให้ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบ การสัมภาษณ์จะใช้เวลาประมาณ 60 นาที และ

ขออนุญาตในการจดบันทึกการสัมภาษณ์และบันทึกเทปการสัมภาษณ์ แล้วน าบท

สัมภาษณ์มารวบรวมอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์แบบกึ่งมโีครงสร้าง (Semi-structured Interview) กล่าวคือ ผู้วจิัยได้ก าหนด

ประเด็นค าถามไว้ส่วนหนึ่ง และสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง โดยทั้งนีป้ระเด็นหลักในการ

สัมภาษณ์ได้ผา่นการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนที่จะท า

การสัมภาษณ์จริงซึ่งประเด็นหลักของค าถาม มดีังนี้  

    1.4.2.1 จากที่ผู้วจิัยได้สังเคราะหแ์ละสรุป สมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยใช้กรอบแนวคิด 

เชงิระบบ ประกอบด้วย ขอบข่าย วิธีการพัฒนา ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนา 

ผลลัพธ์ของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม ให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงทัศนะต่อกรอบแนวคิดเชงิระบบที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาและ 

ก าหนดขึ้นมานั้น วา่มีความคิดเห็นอย่างไรกับกรอบแนวคิดที่ได้ใน 2 ประการ คือ  

1) ความเหมาะสมของกรอบแนวคิดสมรรถนะการบริหารทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และ 2) ความสมบูรณ์ครบถ้วนของกรอบแนวคิด  

ควรเพิ่ม ลด หรอืขยายความในด้านใด 

    1.4.2.2 ขอให้ค าแนะน า หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแตล่ะใน

องค์ประกอบของกรอบแนวคิดทั้ง 4 กรอบ ประกอบด้วย ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จใน

การพัฒนาสมรรถนะบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีนพระปริยัติธรรม ขอบข่าย

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วิธีการพัฒนา 
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สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ผลลัพธ์ของ 

การสรา้งสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   1.4.3 ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

   1.4.4 การเก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟาย 

   การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟายผูว้ิจัยใช้เครื่องมอืที่สร้างขึ้น

เพื่อเก็บข้อมูล 3 รอบ มกีารด าเนนิการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

    ขั้นที่ 1 ขอหนังสอืราชการจากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตอบแบบสอบถาม 

    ขั้นที่ 2 ติดตอ่ผูเ้ชี่ยวชาญ ถามความสมัครใจ และความเต็มใจที่จะให้

ความรว่มมอืในการวิจัยโดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง จ านวน 3 รอบ 

    ขั้นที่ 3 ส่งแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 1 ให้ผู้เช่ียวชาญด้วยตนเอง

และทางไปรษณีย์ โดยขอให้ส่งกลับคืนทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

รวบรวมผลการตอบแบบสอบถาม มาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วน าข้อมูลมา

วิเคราะหโ์ดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอ่ไป 

    ขั้นที่ 4 ส่งแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 2 ด าเนนิการส่งเช่นเดียวกับ

รอบที่ 1 โดยแบบสอบถามในรอบที่ 2 เป็นข้อค าถามที่ผ่านความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ

แล้วรอบที ่1 เลือกข้อที่เห็นด้วยร้อยละ 80 ขึน้ไป 

    ขั้นที่ 5 ส่งแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 3 ด าเนนิการส่งเช่นเดียวกับ

รอบที่ 2 โดยแบบสอบถามในรอบที่ 3 เป็นข้อค าถามที่เป็นผลการวิเคราะหข์้อมูล 

จากรอบที่ 2 ซึ่งมีค่ามัธยฐาน ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 1.50  

โดยในรอบนี้ผู้วจิัยระบุต าแหนง่ค าตอบของผูเ้ชี่ยวชาญแตล่ะคนไว้ในแบบสอบถาม 

  1.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

   1.5.1 ผูว้ิจัยน าข้อมูลที่ได้จากกการสัมภาษณ์มาวิเคราะหเ์ชงิเนื้อหา 

(Content Analysis) สรุปประเด็น สังเคราะห์ และเรียบเรียงเนือ้หาเพื่อสรุปเป็น

องคป์ระกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังเคราะห์

องค์ประกอบที่มคีวามถี่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 เข้าในองค์ประกอบ ซึ่งได้องค์ประกอบ ดังนี ้

1) ด้านปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม 2) ด้านขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 3) วิธีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 4) ด้านผลของ

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 

   1.5.2 ผูว้ิจัยสร้างแบบสอบถาม โดยตั้งขอ้ค าถามให้สอดคล้องกับกรอบ

แนวคิดและนิยามศัพท์เฉพาะแล้วน าแบบสอบถามส่งไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพ

เครื่องมือต่อไป       

   1.5.3 ผูว้ิจัยท าการตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจาก

ผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 5 รูป/คน ค่าดัชนคีวามสอดคล้องของแบบสอบถามจากผูเ้ชี่ยวชาญ  

จ านวน 5 คน โดยพิจารณาจาก ค่า IOC (Index of Items Objectives Congruence)  

ที่มากกว่า 0.50 ขึ้นไป ซึ่งแบบสอบถามที่ผู้วจิัยพัฒนาขึน้มสีอดคล้องอยู่ระหว่าง  

0.60–1.00 

   การวิเคราะหข์้อมูลในรอบใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 3 รอบ  

ผูว้ิจัยมขีั้นตอนการวเิคราะหข์้อมูล ดังนี้ 

   1.5.4 ผูว้ิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของแบบสอบถาม

ชนิดเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย ในเดลฟายรอบที่ 1 ของผู้เช่ียวชาญทั้ง 21 รูป/คน มาวิเคราะห์

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อการแจกแจงความถี่ใช้สถิตคิ่าร้อยละ โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปโดยใช้เกณฑ์รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

   1.5.5 ผูว้ิจัยน าข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับในเดลฟายรอบที่ 2 และรอบที่ 3 เพื่อวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางโดยค านวณหา

ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของความคิดเห็น

เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระ

ปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืโดยใช้เกณฑ์ของ Best, J.W. 

(1981, p. 82) ดังนี ้

    4.50 - 5.00 หมายความว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญเห็นดว้ยมากที่สุด 

    3.50 - 4.49 หมายความว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญเห็นดว้ยมาก 

    2.50 - 3.49 หมายความว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญเห็นดว้ยปานกลาง 

    1.50 - 2.49 หมายความว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญเห็นดว้ยน้อย 

    1.00 - 1.49 หมายความว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญเห็นดว้ยน้อยที่สุด  
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   ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ได้มาจากการค านวณความแตกต่างระหว่าง

ค่าควอไทล์ที่ 1 กับค่าควอไทล์ที่ 3 มีเกณฑ์ในการแปลผล คอื 

    0.00 - 1.50 หมายความว่า ความคิดเห็นกลุ่มผู้เช่ียวชาญสอดคล้อง

กันมาก 

    มากกว่า 1.50 หมายความว่า ความคิดเห็นกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ

สอดคล้องกันน้อย 

   หลักเกณฑ์การตัดสินฉันทามต ิการสรุปฉันทามตจิากความคิดเห็นของ

กลุ่มผู้เช่ียวชาญที่มตี่อรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เพื่อน าไปปรับปรุงและจัดท ารูปแบบ  

ผูว้ิจัยพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

    1) รูปแบบที่มคี่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

    2) รูปแบบมีคา่มัธยฐาน ตั้งแต ่3.50 ขึน้ไป 

  1.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

   1.6.1 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหห์าคุณภาพของแบบสอบถาม คือ  

ร้อยละ และดัชนีของความสอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (Index of Item 

Objective Congruence หรอื IOC) 

   1.6.2 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูลในรอบใช้เทคนิคเดลฟายแบบ

ปรับปรุง 3 รอบ คือ ความถี่ ร้อยละ มัธยฐาน พิสัยระหว่างควอไทล์ ซึ่งการด าเนินการ 

ดังนี้ 

    1.6.2.1 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามชนิด 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย (เดลฟายรอบที่ 1) ผู้วจิัยท าอันตรภาคชั้นด้วยค าว่าเห็นด้วย 

ด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับแบบสอบถาม แล้วแจกแจงความถี่จากความคิดเห็นของ

ผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 21 รูป/คน หลังจากนั้นผูว้ิจัยใช้สถิตริ้อยละวเิคราะห ์คือ น าจ านวนผูต้อบ

เห็นด้วยมาคูณดว้ยร้อย แล้วหารด้วยผูเ้ชี่ยวชาญทั้งหมด 
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    1.6.2.2 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูลของแบบสอบถามชนิด 

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (เดลฟายรอบที่ 2 รอบที่ 3) ผู้วจิัยใช้ค่าฐานนิยม (Model) 

ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Inter-Quartile Range) เป็นสถิติ 

ในการวิเคราะหข์้อมูล ดังนี้ (ล้วน สายยศ และคณะ, 2536, หนา้ 58) 

     ค่ามัธยฐาน  =  f

iF
N

L  )
2

(

 

      Median (Mdn) คอื มัธยฐาน 

      L = ขีดจ ากัดล่างที่แท้จริงของช้ันคะแนนที่มีมัธยฐานตกอยู่ 

      F = ความถี่สะสมทั้งหมดของช้ันคะแนนที่ตกต่ าจากชั้นที่ม ี  

มัธยฐานตกอยู่  

      f = ความถี่ของช่วงคะแนนที่มมีัธยฐานตกอยู่ 

      I = อันตรภาคชั้นของคะแนน 

      N = จ านวนความถี่ทั้งหมด 

     ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = Q3 - Q1 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2532, 

หนา้ 291) 

     Q1   =  f

iF
N

L  )
4

(

 

      Quartile 1 (Q1) คือ ควอไทล์ที่ 1 

      L = ขีดจ ากัดล่างที่แท้จริงของช้ันคะแนนที่มีมัธยฐานตกอยู่ 

      F = ความถี่สะสมทั้งหมดของช้ันคะแนนที่ตกต่ าจากชั้นที่มี 

มัธยฐานตกอยู่  

      f = ความถี่ของช่วงคะแนนที่มมีัธยฐานตกอยู่ 

      I  = อันตรภาคช้ันของคะแนน 

      N = จ านวนความถี่ทั้งหมด 

     Q3   =  f

iF
N

L  )
4

3
(

 

      Quartile 3 (Q3) คือ ควอไทล์ที่ 3 

      L = ขีดจ ากัดล่างที่แท้จริงของช้ันคะแนนที่มีมัธยฐานตกอยู่ 
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      F = ความถี่สะสมทั้งหมดของช้ันคะแนนที่ตกต่ าจากชั้นที่ม ี  

มัธยฐานตกอยู่  

      f = ความถี่ของช่วงคะแนนที่มมีัธยฐานตกอยู่ 

      I = อันตรภาคชั้นของคะแนน 

      N = จ านวนความถี่ทั้งหมด 

ระยะท่ี 2 กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของรูปแบบ 

 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยการส ารวจความคดิเห็นจาก 

กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งมีขอ้ค าถามเหมอืนกับแบบสอบถามในรอบที่ 3 ทุกประการ 

เพียงแต่เปลี่ยนมาใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพื่อการกระจายของขอ้ค าถาม และเพื่อสอบถามพฤติกรรมหรือระดับ

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

ซึ่งข้อค าถามนั้นต้องผ่านการตรวจสอบโดยการใชเ้ทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 3 รอบ 

(Delphi Technique) น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบ จึงจะน ามาท าเป็นข้อค าถาม 

ในรอบนีไ้ด้ 

  2.1 ขั้นตอนกำรวิจัย 

   2.1.1 น าร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ไปส ารวจ

ความคิดเห็นกับกลุ่มตัวอย่าง 134 รูป 

   2.1.2 น าร่างรูปแบบกลับมาลงรหัสวิเคราะหข์้อมูล ไปใหค้ณะกรรมการ

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบและให้ค าแนะน าเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข แล้วจัดท ารูปแบบ

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

แผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืฉบับสมบรูณ์ 

  2.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

   2.2.1 ประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหารที่เป็นพระภกิษุโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ปีการศึกษา 2561 สังกัดกลุ่มโรงเรียนพระ

ปริยัตธิรรมกลุ่มที่ 7 จ านวน 47 รูป กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัตธิรรมกลุ่มที่ 8 จ านวน 38 รูป 
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กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัตธิรรมกลุ่มที่ 9 จ านวน จ านวน 35 รูป กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติ

ธรรมกลุ่มที่ 10 จ านวน 43 รูป กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 11 จ านวน 42 รูป  

รวมทั้งสิน้ 205 รูป (ส านักงานพุทธศาสนาแหง่ชาติ, 2561, หนา้ 19-25) 

   2.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  

แผนกสามัญศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ปีการศกึษา 2561 จ านวน 134 รูป  

โดยการได้มาของกลุ่มตัวอย่างใชว้ิธีการ ดังนี้ 

    สุ่มกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อก าหนดเป็นกลุ่มโรงเรยีนพระ

ปริยัตธิรรมในแตล่ะจังหวัด โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 

Sampling) โดยผู้วจิัยก าหนดใหก้ลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรมเป็นช้ัน (Strata) ประกอบด้วย 

กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 7 จ านวน 47 โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม

กลุ่มที่ 8 จ านวน 38 โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 9 จ านวน 35 โรงเรียน 

กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 10 จ านวน 43 โรงเรียน กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรม

กลุ่มที่ 11 จ านวน 42 โรงเรียน รวมทั้งสิน้ 205 โรงเรียน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา้ 43) จะได้ 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 134 โรงเรียน แบ่งตามกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ดังนี้ 

     กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 7 จ านวน 31 โรงเรียน 

     กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 8 จ านวน 25 โรงเรียน 

     กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 9 จ านวน 23 โรงเรียน 

     กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 10 จ านวน 27 โรงเรียน 

     กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 11 จ านวน 28 โรงเรียน  

   แยกประชากรจากกลุ่มออกเป็นจังหวัด ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแต่ละ

จังหวัดโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 65 ใช้วธิีจับฉลากตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแตล่ะจังหวัดที่ได้

ระบุในตารางตามข้อ 2.2.2 จะได้ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 134 รูป 
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ตาราง 5 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามกลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรม 

            และโรงเรียนในสังกัดแตล่ะจังหวัดและโรงเรยีนในสังกัดแตล่ะจังหวัด 
 

จังหวัด ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัตธิรรมกลุ่มที่ 7 

1. หนองบัวล าภู 

2. เลย 

3. ขอนแก่น 

 

6 

15 

26 

 

4 

10 

17 

รวมกลุ่ม 7 47 31 

กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 8 

4. อุดรธานี 

5. หนองคาย 

6. บึงกาฬ 

7. สกลนคร 

 

19 

10 

3 

6 

 

12 

7 

2 

4 

รวมกลุ่ม 8 38 25 

กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 9 

8. อุบลราชธานี 

9. อ านาจเจริญ 

10. ยโสธร 

11. มุกดาหาร 

 

25 

6 

3 

1 

 

16 

4 

2 

1 

รวมกลุ่ม 9 35 23 

กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 10 

12. มหาสารคาม 

13. กาฬสินธุ์ 

14. ร้อยเอ็ด 

15. นครพนม 

 

10 

9 

15 

9 

 

6 

6 

9 

6 

รวมกลุ่ม 10 43 27 

 



161 

ตาราง 5 (ต่อ) 

 

จังหวัด ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 11 

16. นครราชสีมา 

17. ชัยภูมิ 

18. บุรีรัมย์ 

19. ศรสีะเกษ 

20. สุรนิทร์ 

 

12 

6 

6 

10 

8 

 

8 

4 

4 

7 

5 

รวมกลุ่ม 11 42 27 

รวม 205 134 

 

  2.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยในการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ  

ใช้แบบสอบถามแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ดังนี้  

   2.3.1 ลักษณะเครื่องมอื เครื่องมอืที่ใช้ส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

    ส่วนที่ 1 ส่วนปก ประกอบด้วย ชื่อหัวของงานวิจัย 

    ส่วนที่ 2 ส่วนที่เป็นค าช้ีแจง ประกอบด้วย สถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ ค าแนะน าเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ 

    ส่วนที่ 3 ส่วนขอ้ค าถาม เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

5 ระดับ คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด แบบตรวจสอบรายการ  

(Check List) ผูบ้ริหารที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสามารถเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนอื 

จากส่วนที่ปรากฏในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

     ตอนที่ 1 สถานภาพของผูแ้บบสอบถาม 
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     ตอนที่ 2 องค์ประกอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จ 

ในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

2) ขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  

3) วธิีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 4) ผลลัพธ์ของการพัฒนา 

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

   2.3.2 วิธีการสรา้งเครื่องมอื เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ สร้างขึ้น 

จากการแปลผลค าตอบของเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงรอบที่ 3 ในรอบนีผู้ว้ิจัยใช้สถิติ

และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) 

  2.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง มีการด าเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

   ขั้นที่ 1 ผูว้ิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอหนังสอืความรว่มมอื 

ในการเก็บข้อมูลจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  

เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะหจ์ากผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญ

ศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อแจง้ให้โรงเรียนที่เป็น 

กลุ่มตัวอย่างทราบและขอความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถาม 

   ขั้นที่ 2 ผูว้ิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถาม

พร้อมสง่แบบสอบถามถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและขอความอนุเคราะหใ์หต้อบกลับ

ภายใน 3 สัปดาห์ โดยทางไปรษณีย์ กรณีที่ยังไม่ได้รับคืนผู้วจิัยจะด าเนินการติดตามครั้งที่ 

2 และครั้งที่ 3 โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ส่งแบบสอบถามไปให้ใหม่ใหผู้ช่้วยนักวิจัยติดตาม

โทรศัพท์สอบถาม ติดตามด้วยตนเอง ทั้งนีเ้พื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด 

   ขั้นที่ 3 ผูว้ิจัยท าการตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจาก 

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 134 รูปแล้ว ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นน ามาลง

รหัสเพื่อใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปต่อไป 

   ขั้นที่ 4 น าแบบสอบถามที่วิเคราะห์ขอ้มูลเรียบร้อยไปให้คณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้ค าแนะน าเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข 

   ขั้นที่ 5 สร้างรูปแบบฉบับสมบูรณ์ 
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  2.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

  ผูว้ิจัยน าข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  

5 ระดับที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร 134 รูป  

เพื่อหาค่ากลางและวัดการกระจายของแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) มาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารแปลผลที่ก าหนด 

  2.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูลของแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ ที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 134 รูป คือ ค่าเฉลี่ย (  ) 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ซึ่งแปลความค่าเฉลี่ยโดยใช้แบบอิงเกณฑ ์ดังนี้ 
       ค่าเฉลี่ย                            ระดับความคิดเห็น  

    4.50 – 5.00                   ระดับความคิดเห็นดว้ยมากที่สุด  

    3.50 – 4.49                   ระดับความคิดเห็นดว้ยอย่างมาก  

    2.50 – 3.49                   ระดับความคิดเห็นดว้ยปานกลาง  

    1.50 – 2.49                   ระดับความคิดเห็นดว้ยเล็กน้อย  

    1.00 - 1.49                    ระดับความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด 

   โดยค่าเฉลี่ยไม่ควรต่ ากว่า 3.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่ควร 

สูงกว่า 1.50  

ระยะท่ี 3 กำรจัดท ำคู่มอืกำรใชรู้ปแบบ  

 การจัดท าคูม่ือการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประกอบด้วย 

  3.1 ขั้นตอนกำรวิจัย 

   3.1.1 น ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาฉบับสมบูรณ์ มาจัดท าร่างคู่มือการใช้

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา โดยการสังเคราะหจ์ากคู่มอืของเอกสารและงานวิชัยที่เกี่ยวข้อง 
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   3.1.2 น าร่างคู่มือการใช้รูปแบบไปตรวจสอบความเหมาะสม 

โดยผู้เช่ียวชาญ 

   3.1.3 น าแบบสอบถามที่วิเคราะห์ขอ้มูลเรียบร้อยไปให้คณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 

   3.1.4 จัดท าคู่มอืการใชรู้ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาฉบับสมบูรณ์ 

  3.2 ผู้เชี่ยวชำญ 

  การประเมนิคู่มอืการใช้รูปแบบประกอบการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืและเอกสารประกอบการพัฒนา โดยผูเ้ชี่ยวชาญ  

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

   คุณสมบัติของผูเ้ชี่ยวชาญ ที่เป็นผู้ประเมินคู่มือการใชรู้ปแบบการพัฒนา

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งสิน้ 5 รูป/คน โดยเลือก 

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วยนักวิชาการ (Scholars) และนักปฏิบัติการ 

(Practitioners) ประธานกลุ่ม (Group president) ผู้อ านวยการ (Director) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถและประสบการณเ์กี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ และรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา  

(รายชื่อผูเ้ช่ียวชาญตอบแบบสอบถามเดลฟายแบบปรับปรุงในภาคผนวก) 

  3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

  ร่างคู่มือการใช้รูปแบบประกอบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื  

  3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

   3.4.1 ขอหนังสือราชการจากส านักบัณฑติวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครเพื่อขออนุเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญใหต้รวจสอบร่างคู่มือ 

   3.4.2 นัดหมาย วัน เวลา สถานที่ที่จะน าร่างคู่มอืไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญ

ตรวจสอบ 

   3.4.3 ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
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  3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

  ผูว้ิจัยน าร่างคู่มอืที่ได้จากผูเ้ช่ียวชาญ มาวิเคราะหห์าค่าดัชนคีวาม

สอดคล้องโดยพิจารณาจาก ค่า IOC (Index of Items Objectives Congruence) ที่มากกว่า 

0.50 ขึ้นไป โดยส่งไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 5 ตรวจสอบ จงึจัดท าคู่มอืการใชรู้ปแบบการพัฒนา

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

ฉบับสมบูรณ์ 

  3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

  รอ้ยละ และดัชนีของความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค ์ 

(Index of Item–Objective Congruence หรอื IOC) 

สรุปขั้นตอนกำรด ำเนนิกำรวิจัย 

 จากการด าเนินตามขั้นตอนการวิจัยทั้งสาม 4 ระยะ เป็นไปตามความมุ่งหมาย

ของการวจิัยที่ก าหนดไว้ สามารถเขียนเป็นแผนภาพระยะการด าเนินการวิจัย  

ได้ดังภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 ระยะการวิจัย 

การด าเนนิการ ระยะการ

วจิัย 

สิ่งท่ีได้ 

ศกึษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะการ

บริหารงานวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา 

ระยะที่ 1 

พัฒนา

รูปแบบ 

สัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ

บริหารงานวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จ านวน 7 รูป/คน 

กรอบ

แนวคิดใน

การวจิัย 

รูปแบบสมรรถนะ

การบริหารงาน

วชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัตธิรรม

แผนกสามัญ

ศกึษา 

พัฒนารูปแบบโดยใชเ้ทคนคิเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified 

Delphi Technique) 3 รอบ จากผู้เชี่ยวชาญ 21 รูป/คน โดยใช้

แบบสอบถามแบบปลายเปิดในรอบท่ี 1 แบบสอบถามแบบ

ประมาณค่า 5 ระดับในรอบท่ี 2 และ 3 วเิคราะห์ขอ้มูล สรา้ง

แบบสอบถามฉบับสมบรูณ์ 

ระยะที่ 2ตรวจสอบความ

เหมาะสมของรูปแบบ 

น าไปส ารวจความคิดเห็นกับ

กลุ่มตัวอยา่ง 134 รูป 

คู่มอืการใชรู้ปแบบ

สมรรถนะการ

บริหารงานวชิาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัตธิรรมแผนก

สามัญศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื 

จัดท าคู่มือการใชรู้ปแบบสมรรถนะการ

บริหารงานวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนพระ

ปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ประเมินคู่มอืโดย

ผู้เชี่ยวชาญ 5 รูป/คน 

รูปแบบฉบับ

สมบูรณ์ 

ระยะที่ 3 จัดท า

คู่มอืการใช้รูปแบบ 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยใชผู้้เชี่ยวชาญ 5 รูป/คน 
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ตาราง 6 แผนการด าเนินการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  

            ในตะวันออกเฉียงเหนอื 

 

ระยะการวิจัย วิธีการด าเนินงาน เคร่ืองมือ กลุ่มตัวอย่าง สถิต ิ ผลจากการด านาน ระยะเวลา 

ระยะท่ี 1  

การพัฒนา

รูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ

บรหิารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

พระปรยัิติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

   1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัที่

เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนา 

   2. สัมภาษณผู้์ทรงคุณวุฒิจ านวน 7 รูป/  

คน เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดการวิจัย 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ

บรหิารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

พระปรยัิติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ   

การพัฒนารูปแบบสมรรถนะการ

บรหิารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

พระปรยัิติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

พัฒนารูปแบบโดยใชเ้ทคนคิเดลฟายแบบ

ปรับปรุง (Modified Delphi Technique)  

3 รอบ จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 21 คน 

 

  

 

 

1. แบบวิเคราะห์เนื้อหา 

(Concent Analysis)  

แบบสัมภาษณแ์บบกึ่งมี

โครงสรา้ง (Semi-

structured) 

 

 

 

รอบที่ 1 แบบสอบถาม

ปลายเปิด  

รอบที่ 2 แบบสอบถาม 

รอบที ่3 แบบสอบถาม   

 

 

 

 

1. ไม่มี  

 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิ

จ านวน 7 รูป/คน  

 

 

 

 

ผู้เชี่ยวชาญที่ตอบ

แบบสอบถาม

จ านวน 21 รูป/คน 

 

 

 

 

1. ไม่ม ี

 

2. ความถี่ ร้อยละ 

และแบบวิเคราะห์

เนือ้หา 

 

 

 

1. ค่าร้อยละ  

2. Md, IQR 

3. Md, IQR   

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

ร่างรูปแบบสมรรถนะการ

บรหิารงานวิชาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนพระปรยัิติ

ธรรมแผนกสามัญศกึษา 

 

 

 

 

กรกฎาคม 2563 

 

ตุลาคม 2563 

 

 

 

 

 

ธันวาคม 2563 
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ตาราง 6 (ต่อ)  
 

 

 

ระยะการวิจัย วิธีการด าเนินงาน เคร่ืองมือ กลุ่มตัวอย่าง สถิต ิ ผลจากการด านาน ระยะเวลา 

ระยะท่ี 2  

การตรวจสอบ

รูปแบบ 

 

ระยะท่ี 3  

การจัดท าคู่มือ 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ผู้บริหาร

โรงเรียน จ านวน 205 คน 

    

 

จัดท าคู่มือการพัฒนาสมรรถนะการ

บรหิารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

พระปรยัิติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 รูป/คน 

 

แบบสอบถาม 1. ผู้อ านวยการ

โรงเรียนจ านวน  

134 รูป  

 

2. ผู้เชี่ยวชาญ 5 

รูป/คน 

 

 

1. ค่าเฉลี่ย  

2. ค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

1. ค่า IOC 

รูปแบบฉบับสมบรูณ์ 

 

 

 

คู่มือการใชรู้ปแบบ

สมรรถนะการบรหิารงาน

วิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามญัศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

เมษายน 

2564 

 
ตุลาคม 

2564 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความมุ่งหมาย

การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อตรวจสอบ

ความเหมาะของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัฒนาขึน้ และเพื่อจัดท า

คู่มอืการใชรู้ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระ

ปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยใช้วธิีการวิจัยแบบผสม 

(Mixed methods) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัย 

เชงิปริมาณ (Quantitative Research) ผลการวิเคราะหข์้อมูลผู้วจิัยน าเสนอเป็นตามล าดับ 

ดังนี้ 

  1. สัญลักษณ์ในการวิเคราะหข์้อมูล 

  2. ขั้นตอนในการวิเคราะหข์้อมูล 

  3. ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

สัญลักษณ์ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้ผลการวิเคราะหข์้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีความชัดเจนเป็นไปตาม 

ความมุง่หมายที่ก าหนดไว้ ผูว้ิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูลไว้ ดังนี้ 

  N  แทน จ านวนผูท้รงคุณวุฒิ 

  n  แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

  X   แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)  

  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  Mdn. แทน ค่ามัธยฐาน (Median)  

  I.R. แทน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Inter-Quartile Range)   
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    แทน ค่าควอไทล์ที่ 3 (Quartile 3)   

  Q
1   แทน ค่าควอไทล์ที่ 1 (Quartile 1)   

ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยก าหนดขั้นตอนการวิเคราะหข์้อมูลและการแปลความหมาย 

ดังนี้ 

  1. การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการวิเคราะหเ์นือ้หา แจกแจงประเด็น และเรียบเรียงเนือ้หาเพื่อ

น าไปสู่การสร้างรูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

   1.1 การวิเคราะหข์้อมูลจากการศกึษาจากเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 

   1.2 การวิเคราะหข์้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 รูป/คน 

ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความตรงเชิงเนือ้หา (IOC) 

   1.3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืโดยใช้ผู้เช่ียวชาญ 5 รูป/คน 

  2. การวิเคราะหข์้อมูลจากการใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงเพื่อสอบถาม

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 21 รูป/คน ซึ่งวิเคราะหข์้อมูลโดยค านวณความถี่ รอ้ยละ 

ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  

  3. การวิเคราะหข์้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืที่พัฒนาขึน้ โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 134 รูป  

ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  4. การวิเคราะหผ์ลการยืนยันคู่มอืการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ใช้ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 รูป/คน ซึ่งวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาความตรง

เชงิเนื้อหา (IOC) 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ผู้วิจัยเสนอเป็น 3 ระยะ คือ 

  ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะหเ์กี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

  ระยะที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบความเหมาะสม  

ความเป็นไปได้ และประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ระยะที่ 3 ผลการวิเคราะห์คู่มอืการใชต้ามรูปแบบสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนอื  

ระยะท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบ 

สมรรถนะการบริหารงานวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 ผลการวิเคราะหเ์กี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ผู้วิจัยด าเนนิการ 3 ลักษณะ คอื 1) การวิเคราะหเ์อกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ  

3) การท าเดลฟายแบบปรับปรุง 3 รอบกับผูเ้ชี่ยวชาญ 21 รูป/คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. ผลการวิเคราะหเ์อกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary 

Analysis) พบว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 

   1.1 ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประกอบด้วย 
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    1.1.1 การมสี่วนรว่มของชุมชน 

    1.1.2 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

    1.1.3 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 

    1.1.4 การประกันคุณภาพภายใน 

   1.2 ขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระ

ปริยัตธิรรม ประกอบด้วย 

    1.2.1 ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ 

    1.2.2 ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

    1.2.3 ดา้นนิเทศการจัดการเรียนรูใ้นสถานศกึษา 

    1.2.4 ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

   1.3 วิธีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม ประกอบด้วย 8 วิธี คือ 

    1.3.1 การอบรมเชงิปฏิบัติการ 

    1.3.2 การฝกึปฏิบัติงานจรงิ 

    1.3.3 การศกึษาดูงาน 

    1.3.4 การศกึษาด้วยตนเอง 

    1.3.5 การศกึษากับผูรู้้ผูเ้ชี่ยวชาญ 

    1.3.6 การศกึษาต่อ 

    1.3.7 การหมุนเวียนงาน 

    1.3.8 การมอบหมายโครงการพิเศษ 

   1.4 ผลของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม คือ ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการ คือ มีความรู ้มทีักษะ มพีฤติกรรม ใน 4 ดา้น คือ 1) ดา้นบริหารจัดการการเรียนรู้ 

2) ดา้นพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 3) ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา และ  

4) ด้านส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  

  2. ผลการวิเคราะหข์้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ (Expert 

Interview) จ านวน 7 รูป/คน พบว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประกอบด้วย 
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   2.1 ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประกอบด้วย 

    2.1.1 การมสี่วนร่วมของชุมชน 

    2.1.2 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

    2.1.3 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

    2.1.4 การประกันคุณภาพภายใน 

   2.2 ขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม ประกอบด้วย 

    2.2.1 ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ 

    2.2.2 ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

    2.2.3 ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา 

    2.2.4 ด้านส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ 

    2.2.5 ด้านจติวิญญาณความเป็นผู้บริหาร 

    2.2.6 ด้านวัดผลและประเมินผล 

    2.2.7 ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ 

   2.3 วิธีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม ประกอบด้วย 8 วิธีการ คือ 

    2.3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

    2.3.2 การฝึกปฏิบัติงานจริง 

    2.3.3 การศกึษาดูงาน 

    2.3.4 การศกึษาด้วยตนเอง 

    2.3.5 การศกึษากับผู้รู้ผูเ้ช่ียวชาญ 

    2.3.6 การศกึษาต่อ 

    2.3.7 การหมุนเวียนงาน 

    2.3.8 การมอบหมายโครงการพิเศษ 

    2.3.9 การลงมอืท า 

    2.3.10 การเรียนรูจ้ากเครือข่าย 
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   2.4 ผลของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมคือ ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมมสีมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการ คือ มีความรู ้มทีักษะ มพีฤติกรรม ใน 4 ดา้น คือ 1) ดา้นบริหารจัดการการเรียนรู้ 

2) ดา้นพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 3) ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา และ  

4) ด้านส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  

  สรุปผลการศกึษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์

ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนอื รายละเอียดดังตาราง 7 

ตาราง 7 สรุปผลการศกึษาเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

            การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีนพระปรยิัติธรรม ในภาค  

            ตะวันออกเฉียงเหนอื 
 

 

ผลการศกึษาเอกสารงานวิจัย 
ผลการสัมภาษณ์

ผู้ทรงคณุวุฒ ิ
สรุปผล 

องคป์ระกอบด้านปัจจัยท่ีเอื้อต่อความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม ประกอบด้วย 

1. การมสี่วนร่วมของชุมชน 

2. สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 

3. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

4. การประกันคุณภาพภายใน 

 1. การมสี่วนร่วมของชุมชน 

2. สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 

3. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

4. การประกันคุณภาพภายใน 

องคป์ระกอบด้านขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงานวชิาการของผู้บริหาร 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม ประกอบด้วย 

1. ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ 

2. ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

3. ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน

สถานศกึษา 

4. ด้านสง่เสริมให้มีการวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ 

1. ด้านบริหารจัดการ 

การเรียนรู้ 

2. ด้านพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา 

3. ด้านนิเทศการจัด 

การเรียนรู้ในสถานศกึษา 

1. ด้านบริหารจัดการ 

การเรียนรู้ 

2. ด้านพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา 

3. ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน

สถานศกึษา 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 

ผลการศกึษาเอกสาร

งานวิจัย 
ผลการสัมภาษณ์ผูท้รงคณุวฒุิ สรุปผล 

 4. ด้านส่งเสริมให้มีการวจิัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

5. ด้านจติวญิญาณความเป็นผูบ้ริหาร 

6. ด้านวัดผลและประเมินผล 

7. ด้านส่ือการจัดการเรียนรู้ 

4. ด้านสง่เสริมให้มีการวิจัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้ 

องคป์ระกอบด้านวธีิการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม ประกอบด้วย 

1. การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร 

2. การฝึกปฏบัิตงิานจรงิ 

3. การศึกษาดูงาน 

4. การศกึษาดว้ยตนเอง 

5. การศกึษากับผู้รู้

ผู้เชี่ยวชาญ 

6. การศกึษาตอ่ 

7. การหมุนเวยีนงาน 

8. การมอบหมายโครงการ

พเิศษ 

1. การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร 

2. การฝึกปฏบัิตงิานจรงิ 

3 การศึกษาดูงาน 

4. การศึกษาด้วยตนเอง 

5. การศึกษากับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ 

6. การศึกษาต่อ 

7. การหมุนเวยีนงาน 

8. การมอบหมายโครงการพิเศษ 

9. การลงมอืท า 

10. การเรียนรู้จากเครือข่าย 

1. การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร 

2. การฝึกปฏบัิตงิานจรงิ 

3. การศึกษาดูงาน 

4. การศกึษาดว้ยตนเอง 

5. การศกึษากับผู้รู้

ผู้เชี่ยวชาญ 

6. การศึกษาต่อ 

7. การหมุนเวยีนงาน 

8. การมอบหมายโครงการ

พเิศษ 

องคป์ระกอบด้านผลของการสร้างสมรรถนะการบริหารงานวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม ประกอบด้วย 

ผู้บริหาร มีความรู้ มีทักษะ 

มพีฤตกิรรม ใน 4 ด้าน คือ           

1) ด้านบริหารจัดการการ

เรียนรู้ 2) ด้านพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษา  

3) ด้านนเิทศการจัดการ

เรียนรู้ในสถานศกึษา และ 

4) ด้านสง่เสริมให้มีการ

วจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้ 

ผู้บริหาร มีความรู้ มีทักษะมี

พฤตกิรรม ใน 4 ด้าน คือ  

1) ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้  

2) ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา  

3) ด้านนเิทศการจัดการเรียนรู้ใน

สถานศกึษา และ 4) ด้านสง่เสริมให้มี

การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้ 

ผู้บริหาร มีความรู้ มีทักษะ มี

พฤตกิรรม ใน 4 ด้าน คือ 1) 

ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ 

2) ด้านพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา 3) ดา้นนเิทศการ

จัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา 

และ 4) ด้านสง่เสริมให้มีการ

วจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้ 
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 จากตาราง 7 สรุปผลการร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื จากการวิเคราะหเ์อกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์

ผูท้รงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย  

4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

  1.1 ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม ประกอบด้วย 

   1.1.1 การมสี่วนรว่มของชุมชน 

   1.1.2 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

   1.1.3 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 

   1.1.4 การประกันคุณภาพภายใน 

  1.2 ขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระ

ปริยัตธิรรม ประกอบด้วย 

   1.2.1 ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ 

   1.2.2 ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

   1.2.3 ด้านนิเทศการจัดการเรียนรูใ้นสถานศกึษา 

   1.2.4 ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

  1.3 วิธีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม ประกอบด้วย 8 วิธี คือ 

   1.3.1 การอบรมเชงิปฏิบัติการ 

   1.3.2 การฝึกปฏบิัติงานจรงิ 

   1.3.3 การศกึษาดูงาน 

   1.3.4 การศกึษาด้วยตนเอง 

   1.3.5 การศกึษากับผูรู้้ผูเ้ชี่ยวชาญ 

   1.3.6 การศกึษาต่อ 

   1.3.7 การหมุนเวียนงาน 

   1.3.8 การมอบหมายโครงการพิเศษ 
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  1.4 ผลของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม คือ ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีความรู ้มทีักษะ  

มีพฤติกรรม ใน 4 ด้าน คอื 1) ดา้นบริหารจัดการการเรียนรู้ 2) ดา้นพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา 3) ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา และ 4) ด้านส่งเสริมให้มี 

การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

ผลการวเิคราะห์การหาคุณภาพเครื่องมือของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ  

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ผลการวิเคราะหก์ารหาคุณภาพเครื่องมอืของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 

พิจารณาเพื่อหาค่าความสอดคล้องกับสิ่งที่ตอ้งการจะวัด คอื ค่า IOC พบว่า มีค่าระหว่าง 

0.60–1.00 

 ผลการพัฒนารูปแบบโดยเก็บข้อมูลจากผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 21 รูป/คน  

โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ดังนี้ 

  1. ผลการวิเคราะหข์้อมูลจากการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงรอบที่ 1 เลือกประเด็นที่

ผูเ้ชี่ยวชาญเห็นดว้ยร้อยละ 80 ขึน้ไป และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเ้ชี่ยวชาญน ามาสร้าง

เป็นแบบสอบถามในรอบที่ 2 รายละเอียดดังตาราง 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 9 (ต่อ) 
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ตาราง 8 ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ในรูปแบบการพัฒนา 

           สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก 

           สามัญศึกษา 

ด้าน 

ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ค่าสถิต ิ(n = 21) 

เห็นด้วย 

ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย 

ร้อยละ 

1. การมีส่วนร่วมของชุมชน : การที่ชุมชน บุคคล ครอบครัว หรอืองค์กร ที่ได้รับ

การแต่งตั้งในฐานะคณะกรรมการการศกึษาหรอืไม่ได้รับการแต่งตั้งก็ตาม ที่เข้า

มามีสว่นเกี่ยวข้องในการจัดการศกึษา ก ากับ สง่เสริม สนับสนุนกิจการ

การศกึษา โดยเป็นให้ขอ้มูลข่าวสาร ให้ความรว่มมือ และรับฟังความคิดเห็น 

1.1 ชุมชนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุน

กิจการการศกึษา 

94 0.06 

1.2 ชุมชนมสี่วนรว่มในการรับฟัง เสนอความ

คิดเห็น รวมถึงการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ  

ของสถานศกึษา 

94 0.06 

1.3 ชุมชนมกีารให้ขอ้มูล และก ากับดูแล 

การด าเนินงานของสถานศึกษา 

94 0.06 

1.4 ชุมชนมีสว่นร่วมในการคัดเลือก 

คณะกรรมการสถานศกึษา 

100 0.00 

1.5 ชุมชนให้บริการแหล่งเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน 

เพื่อให้นักเรียนเรียนรูท้างวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

100 0.00 

2. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน : องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่จะ

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ สภาวะ

แวดล้อมในโรงเรียนที่สวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี มคีวาม

ปลอดภัย มวีัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการและเสริมการเรยีนรู้อย่าง

หลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนใหน้ักเรียน พัฒนาตนเอง

ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่โรงเรียน หรือสถาบันนั้น ๆ ก าหนดให้ 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ด้าน 

ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ค่าสถิต ิ(n = 21) 

เห็นด้วย 

ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย 

ร้อยละ 

 2.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสวยงาม เป็นระเบียบ 

และปลอดภัย 

100 0.00 

2.2 โรงเรียนมีอาคารสถานที่เอื้ออ านวยต่อ 

การเรียนรู ้และมีการใชส้อยอย่างคุ้มค่า 

100 0.00 

2.3 ครูมวีิธีการสอน สื่อการสอนที่ทันสมัย กระตุ้น

ให้เกิดการเรยีนรู้อย่างเต็มความสามารถ 

100 0.00 

2.4 ครูมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้

นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

100 0.00 

2.5  ครูส่งเสรมิให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง 

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

100 0.00 

3. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร : ความสามารถของผู้บริหารในการโน้มน้าว จูงใจให้

ครูปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตอ้งการของตนดว้ยความเต็มใจ และยินดีที่จะ

ให้ความร่วมมอืโดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรือโรงเรียนเป็นเป้าหมาย 

3.1 ผูบ้ริหารมเีข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการอย่างรอบด้าน 

100 0.00 

 3.2 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าในการน าสมรรถนะในน า

สมรรถนะในการบริหารงานวิชาการมาด าเนินการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

100 0.00 

 3.3 ผูบ้ริหารสร้างความเข้าใจกับครูใหเ้ห็น

ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 

100 0.00 

 3.4 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการจูงใจ ประสาน

องค์กร เพื่อบริหารงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมาย 

100 0.00 

 3.5 ผู้บริหารยินดีใหค้วามร่วมมอืกับครูในการ

ท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

100 0.00 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ด้าน 

ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ค่าสถิต ิ(n = 21) 

เห็นด้วย 

ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย 

ร้อยละ 

4. การประกันคุณภาพภายใน : กระบวนการบริหารจัดการของสถานศกึษาใน

การพัฒนาคุณภาพของผูเ้รียนใหไ้ด้มาตรฐานตามหลักสูตร ประกอบด้วย การ

ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยบุคลากร

ภายในสถานศกึษาที่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน

อย่างตอ่เนื่อง สร้างความมั่นใจใหผู้ร้ับบริการทางการศึกษาโดยตรง ได้แก่ 

ผูเ้รียนและผูป้กครอง และบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน 

และสังคม 

4.1 ผู้บริหารมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน

ให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตร 

100 0.00 

4.2 ผู้บริหารจัดระบบประกันคุณภาพประกอบด้วย 

การควบคุมคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

100 0.00 

4.3 ผู้บริหารจัดระบบประกันคุณภาพภายในสร้าง

ความมั่นใจแก่ผู้เรยีนและผู้ปกครอง ว่าโรงเรียนมี

จัดการศึกษาที่มคีุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่

ก าหนด 

100 0.00 

 

 

4.4 ผูบ้ริหารใชร้ะบบประกันคุณภาพภายในสร้าง

ครูใหท้ างานเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มีความ

รับผิดชอบ และตรวจสอบได้ 

100 0.00 

 4.5 ผูบ้ริหารใช้ระบบประกันคุณภาพภายในท าให้

ผลติเยาวชนที่ดีมคีุณภาพที่จะช่วยพัฒนาสังคม

และประเทศชาติ 

94 0.06 

 

 

 

 

 

ตาราง 8 (ต่อ)

สมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยตัิ

ธรรม 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ด้าน 
ขอบข่ายและวธิีพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ค่าสถิต ิ(n = 21) 

เห็นด้วย 

ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย 

ร้อยละ 

1. ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ : ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการ

ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้ครูในการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ตามสาระ

และหนว่ยการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูผูส้อนใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรู้ ปลูกฝังให้ผูเ้รียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง สง่เสริมให้ครูวัดผล

ประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ครูน าผลการ

ประเมินไปใช้ในการพัฒนานักเรียน 

1.1 พัฒนาโดยการใชก้ารอบรมเชิงปฏิบัติการ 100 0.00 

1.2 พัฒนาโดยการใช้การฝึกปฏิบัติงานจริง 100 0.00 

1.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน 100 0.00 

1.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาด้วยตนเอง 100 0.00 

1.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษากับผูเ้ชี่ยวชาญ 100 0.00 

1.6 พัฒนาโดยการใช้การศึกษาต่อ 100 0.00 

1.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวียนงาน 94 0.06 

1.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมายโครงการพิเศษ 100 0.00 

2. ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษา 

ในการส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตรสถานศกึษา พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของ

สถานศกึษา ได้แก่ การศกึษาวิเคราะหเ์อกสารหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2551 การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างที่ก าหนดใหม้ีในหลักสูตร

สถานศกึษา การน าหลักสูตรไปใช้ การบริหารจัดการการใชห้ลักสูตร การนเิทศ

การใชห้ลักสูตร การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร การปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร 

2.1 พัฒนาโดยการใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการ 100 0.00 

2.2 พัฒนาโดยการใชก้ารฝึกปฏิบัติงานจริง 100 0.00 

ตาราง 8 (ต่อ)

สมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยตัิ

ธรรม 



182 

ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ด้าน 
ขอบข่ายและวธิีพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ค่าสถิต ิ(n = 21) 

เห็นด้วย 

ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย 

ร้อยละ 

 2.3 พัฒนาโดยการใช้การศึกษาดูงาน 100 0.00 

2.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาด้วยตนเอง 100 0.00 

2.5 พัฒนาโดยการใช้การศึกษากับผูเ้ชี่ยวชาญ 100     0.00 

2.6 พัฒนาโดยการใช้การศึกษาต่อ 100     0.00 

2.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวียนงาน 94     0.06 

2.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมายโครงการพิเศษ 100 0.00  

3. ด้านนเิทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา : ความสามารถของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาในการช้ีแนะให้ความช่วยเหลือและแนะน าครูในการจัดการเรียน

การสอนให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การจัดระบบนิเทศงานวิชาการและ

การเรียนการสอนในสถานศกึษา การด าเนินงานวิชาการและการเรียนการ

สอนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึษา การประเมินผล 

การจัดระบบ และกระบวนการนเิทศการศกึษาในสถานศกึษา 

 

3.1 พัฒนาโดยการใชก้ารอบรมเชิงปฏิบัติการ 100 0.00  

3.2 พัฒนาโดยการใช้การฝึกปฏิบัติงานจริง 100 0.00  

3.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน 100 0.00  

3.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาด้วยตนเอง 100 0.00  

3.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษากับผูเ้ชี่ยวชาญ 100 0.00  

3.6 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาต่อ 100 0.00  

3.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวียนงาน 100 0.00  

3.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมายโครงการพิเศษ 100 0.00  
 

 

 

 

ตาราง 8 (ต่อ)

สมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยตัิ

ธรรม 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ด้าน 
ขอบข่ายและวธิีพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ค่าสถิต ิ(n = 21) 

เห็นด้วย 

ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย 

ร้อยละ 

4. ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ :

ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมใหค้รูมีความรูค้วาม

เข้าใจในเรื่องการท าวิจัยในช้ันเรยีน รวมทั้งสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ได้แก่ 

สามารถก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรยีน สามารถสนับสนุนท า

วิจัยในชัน้เรียนของครูในด้านอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก สามารถวาง

ระบบ กระตุ้น ก ากับ ตดิตาม ใหค้วามช่วยเหลือการท าวิจัยในชัน้เรียน 

สามารถส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่ม

ของครูอาจารย์ในโรงเรียนใหค้รูมีเวลาประชุม เพื่ออภปิรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเกี่ยวกับงานวิจัยในช้ันเรยีนของครูแตล่ะคนสามารถจัดกิจกรรม

เผยแพร่ผลวิจัยทั้งในและนอกโรงเรยีน 

 

4.1 พัฒนาโดยการใชก้ารอบรมเชิงปฏิบัติการ 100 0.00  

4.2 พัฒนาโดยการใชก้ารฝึกปฏิบัติงานจริง 100 0.00  

4.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน 100 0.00  

4.4 พัฒนาโดยการใช้การศึกษาด้วยตนเอง 100 0.00  

4.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษากับผูเ้ชี่ยวชาญ 100 0.00  

4.6 พัฒนาโดยใช้การศกึษาต่อ 100 0.00  

4.7 พัฒนาโดยการใช้การหมุนเวียนงาน 90 0.10  

4.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมายโครงการพิเศษ 100 0.00  
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ด้าน 
ผลของการสร้างสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

ค่าสถิต ิ(n = 21) 

เห็นด้วย 

ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย 

ร้อยละ 

1. ผลของการสร้างสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการ : ผูบ้ริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรมมคีวามรู้ มีทักษะ มพีฤติกรรม ใน 4 ด้าน คอื  

1) ดา้นบริหารจัดการการเรียนรู้ 2) ดา้นพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา  

3) ดา้นนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา และ 4) ด้านส่งเสริมให้มี 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

 

1.1 ผูบ้ริหารมคีวามรู้ มทีักษะ มพีฤติกรรม 

ทางการบริหารงานวิชาการในด้านบริหารจัดการ

การเรียนรู้ถึงระดับที่องค์การคาดหวังแล้ว 

100 0.00 

1.2 ผู้บริหารมีความรู ้มีทักษะ มพีฤติกรรม 

ทางการบริหารงานวิชาการในด้านดา้นพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษาถึงระดับที่องค์การคาดหวัง

แล้ว 

100 0.00 

1.3 ผูบ้ริหารมคีวามรู้ มทีักษะ มพีฤติกรรม 

ทางการบริหารงานวิชาการในด้านนิเทศการ

จัดการเรยีนรู้ในสถานศกึษาถึงระดับที่องค์การ

คาดหวังแล้ว 

100 0.00 

1.4 ผูบ้ริหารมีความรู้ มีทักษะ มพีฤติกรรม 

ทางการบริหารงานวิชาการในด้านดา้นส่งเสริมให้มี

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูถ้ึง

ระดับที่องค์การคาดหวังแล้ว 

100 0.00 

 

 จากตาราง 8 พบว่า ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยตามเกณฑร์้อยละ 80 เกี่ยวกับ

องค์ประกอบด้านปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 
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 จากการสังเคราะหเ์นือ้หาในแบบสอบถามทีผู่เ้ชี่ยวชาญตอบในรอบที่ 1  

มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

  ข้อที่ 1 การมสี่วนรว่มของชุมชน ผูเ้ชี่ยวชาญเสนอว่า ที่ปรากฏมีเห็นเป็น 

เชงิประจักษ์เฉพาะ ขอ้ที่ 1.4 ชุมชนมสี่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา

เท่านั้น ส่วนใหญ่โรงเรียนพระปริยัตธิรรมได้รับการบริจาคปัจจัย วัสดุอุปกรณ์ 

จากพุทธศาสนกิชนผู้มีจิตศรัทธามากกว่า ฉะนั้น ขอ้ที่ 1 ควรจะมีช่ือว่า การอุปถัมภ ์

จากผู้มีจติศรัทธา แต่เนื่องจากองค์ประกอบไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 80 ผูว้ิจัยจึงมไิด้สังเคราะห์

องค์ประกอบนีเ้ข้าด้วย 

  ข้อที่ผู้เช่ียวชาญเสนอให้ปรับแก้ ผู้วจิัยได้ใส่เครื่องหมายวงเล็บไว้เพื่อให้เห็น

ได้ชัดเจน 

  ข้อที่ 2 ขอบข่ายและวิธีพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในข้อที่ 1.7, 2.7, 3.7 4.7 พัฒนาโดยการใช้การ

หมุนเวียนงาน ผูเ้ชี่ยวชาญบางท่าน ไม่เห็นดว้ย และเสนอว่า เนื่องจากผูบ้ริหารมงีาน

ประจ าที่ตอ้งแก้ไข ปรับปรุง อยู่แล้ว การหมุนเวียนงานอาจจะท าให้ยิ่งเพิ่มภาระงาน และ

อาจจะขาดประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีก แต่เนื่องจากยังสูงกว่าร้อยละ 80 ผูว้ิจัยจงึไม่

สามารถตัดวิธีพัฒนา ขอ้ที่ 1.7, 2.7, 3.7 4.7 ออกได้ 

  ข้อที่ 3 ผลของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ จากเดิม คือ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ คือ 1) มคีวามรู ้  

2) มทีักษะ และ 3) มีพฤติกรรม ตามที่องค์กรคาดหวัง ผูเ้ชี่ยวชาญท่านหนึ่ง เสนอ

ความเห็นว่า ควรจะเป็น ดังนี้ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม มคีวามรู ้มีทักษะ  

และมีพฤติกรรม ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ 2) ดา้นพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา 3) ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา และ 4) ด้านส่งเสริมให้มี 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
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ตาราง 9 ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญใน 

             รอบที่ 2 และ 3 เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ   

             ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษา    

 

ด้าน 

ปัจจัยที่เอื้อตอ่

ความส าเร็จในการ

พัฒนาสมรรถนะ

บริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม 

รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ระดับ 

ความ 

เหมาะสม 

ระดับ

ความ 

สอดคล้อง 
Mdn IR Mdn IR 

1. การมีส่วนร่วมของชุมชน : การที่ชุมชน บุคคล ครอบครัว หรอืองค์กร ที่ได้รับ

การแต่งตั้งในฐานะคณะกรรมการการศกึษาหรอืไม่ได้รับการแต่งตั้งก็ตาม  

ที่เข้ามามีสว่นเกี่ยวข้องในการจัดการศกึษา ก ากับ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการ

การศกึษา โดยเป็นให้ขอ้มูลข่าวสาร ให้ความรว่มมือ และรับฟังความคิดเห็น 

1.1 ชุมชนสนับสนุน

วัสดุอุปกรณ์เพื่อ

สนับสนุนกิจการ

การศกึษา 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

1.2 ชุมชนมสี่วนรว่ม

ในการรับฟัง เสนอ

ความคิดเห็น รวมถึง

การตัดสินใจใน

กิจกรรมต่าง ๆ ของ

สถานศกึษา 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

1.3 ชุมชนมกีารให้

ข้อมูล และก ากับดูแล

การด าเนินงานของ

สถานศกึษา 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

ด้าน 

ปัจจัยที่เอื้อตอ่

ความส าเร็จในการ

พัฒนาสมรรถนะ

บริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม 

รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ระดับ 

ความ 

เหมาะสม 

ระดับ

ความ 

สอดคล้อง 
Mdn IR Mdn IR 

 1.4 ชุมชนมีสว่นร่วม

ในการคัดเลือก

คณะกรรมการ

สถานศกึษา 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

1.5 ชุมชนให้บริการ

แหลง่เรียนรูป้ราชญ์

ชาวบ้าน เพื่อให้

นักเรียนเรียนรูท้าง

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

2. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน : องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่จะ

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ได้แก่  

สภาวะแวดล้อมในโรงเรียนที่สวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี  

มีความปลอดภัย มวีัสดุอุปกรณ์เสริมสรา้งพัฒนาการและเสริมการเรียนรู้ 

อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน  

พัฒนาตนเองให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่ โรงเรียน หรอืสถาบันนั้น ๆ ก าหนดให้ 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

ด้าน 

ปัจจัยที่เอื้อตอ่

ความส าเร็จในการ

พัฒนาสมรรถนะ

บริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระ

ปริยัตธิรรม 

รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ระดับ 

ความ 

เหมาะสม 

ระดับ

ความ 

สอดคล้อง 
Mdn IR Mdn IR 

 2.1 โรงเรียนมี

สภาพแวดล้อมสวยงาม 

เป็นระเบียบ และ

ปลอดภัยปัจจัยที่เอื้อ

ต่อความส าเร็จในการ

พัฒนาสมรรถนะ

บริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระ

ปริยัตธิรรม 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

2.2 โรงเรียนมีอาคาร

สถานที่เอื้ออ านวยต่อ

การเรียนรู ้และมีการใช้

สอยอย่างคุ้มค่า 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

2.3 ครูมวีิธีการสอน สื่อ

การสอนที่ทันสมัย 

กระตุ้นใหเ้กิดการเรียนรู้

อย่างเต็มความสามารถ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

2.4 ครูมีการจัด

กิจกรรมส่งเสริม 

สนับสนุนให้นักเรียน

พัฒนาตนเอง 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

ด้าน 

ปัจจัยที่เอื้อตอ่

ความส าเร็จในการ

พัฒนาสมรรถนะ

บริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม 

รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ระดับ 

ความ 

เหมาะสม 

ระดับ

ความ 

สอดคล้อง 

Mdn IR Mdn IR 

 2.5 ครูส่งเสรมิให้

นักเรียนรูจ้ักและ

เข้าใจตนเอง ปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรม  

ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

แก่นักเรียน 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

3. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร : ความสามารถของผู้บริหารในการโน้มน้าว จูงใจให้ครู

ปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตอ้งการของตนดว้ยความเต็มใจ และยินดีที่จะให้

ความรว่มมอืโดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรอืโรงเรียนเป็นเป้าหมาย 

3.1 ผูบ้ริหารมีเข้าใจ

เกี่ยวกับสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการ

อย่างรอบด้าน 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

3.2 ผูบ้ริหารมีภาวะ

ผูน้ าในการน า

สมรรถนะในการ

บริหารงานวิชาการ  

มาด าเนินการ

บริหารงานวิชาการ มา

ด าเนินการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียน 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 

ด้าน 

ปัจจัยที่เอื้อตอ่

ความส าเร็จในการ

พัฒนาสมรรถนะ

บริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม 

รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ระดับ 

ความ 

เหมาะสม 

ระดับ

ความ 

สอดคล้อง 
Mdn IR Mdn IR 

 3.3 ผูบ้ริหารสร้าง

ความเข้าใจกับครูให้

เห็นความส าคัญของ

การบริหารงาน

วิชาการ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

3.4 ผูบ้ริหารมี

ความสามารถในการ

จูงใจ ประสานองค์กร 

เพื่อบริหารงาน

วิชาการให้บรรลุ

เป้าหมาย 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

3.5 ผูบ้ริหารยินดีให้

ความรว่มมอืกับครูใน

การท างานเพื่อบรรลุ

เป้าหมายของ

โรงเรียน 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 

ด้าน 

ปัจจัยที่เอื้อตอ่

ความส าเร็จในการ

พัฒนาสมรรถนะ

บริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม 

รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ระดับ 

ความ 

เหมาะสม 

ระดับ

ความ 

สอดคล้อง 
Mdn IR Mdn IR 

4. การประกันคุณภาพภายใน : กระบวนการบริหารจัดการของสถานศกึษาใน

การพัฒนาคุณภาพของผูเ้รียนใหไ้ด้มาตรฐานตามหลักสูตร ประกอบด้วย การ

ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดย

บุคลากรภายในสถานศกึษาที่ตอ้งด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเ้รียนอย่างตอ่เนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผูร้ับบริการทางการศกึษาโดยตรง 

ได้แก่ ผู้เรยีนและผูป้กครอง และบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ 

ประชาชน และสังคม 

4.1 ผูบ้ริหารมี

กระบวนการพัฒนา

คุณภาพผูเ้รียนใหไ้ด้

ตามมาตรฐานของ

หลักสูตร 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

4.2 ผูบ้ริหารจัดระบบ

ประกันคุณภาพ

ประกอบด้วย การ

ควบคุมคุณภาพ การ

ตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมิน

คุณภาพ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 

ด้าน 

ปัจจัยที่เอื้อตอ่

ความส าเร็จในการ

พัฒนาสมรรถนะ

บริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม 

รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ระดับ 

ความ 

เหมาะสม 

ระดับ

ความ 

สอดคล้อง 
Mdn IR Mdn IR 

 4.3 ผูบ้ริหารจัดระบบ

ประกันคุณภาพ

ภายในสร้างความ

มั่นใจแก่ผู้เรยีนและ

ผูป้กครอง ว่า

โรงเรียนมีจัด

การศกึษาที่มคีุณภาพ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

 4.4 ผูบ้ริหารใชร้ะบบ

ประกันคุณภาพ

ภายในสร้างครูให้

ท างานเป็นระบบ  

มีประสิทธิภาพ  

มีความรับผดิชอบ 

และตรวจสอบได้ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

 4.5 ผูบ้ริหารใช้ระบบ

ประกันคุณภาพ

ภายในท าให้ผลติ

เยาวชนที่ดีมีคุณภาพ

ที่จะช่วยพัฒนาสังคม

และประเทศชาติ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

 

ตาราง 9 (ต่อ)

สมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยตัิ

ธรรม 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 

ด้าน 

ขอบข่ายและวธิี

พัฒนาสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม 

รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ระดับ 

ความ 

เหมาะสม 

ระดับ

ความ 

สอดคล้อง 
Mdn IR Mdn IR 

1. ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ : ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาใน

การส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้ครูในการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตาม

สาระและหนว่ยการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อนวัตกรรมในการ

จัดการเรยีนรู้ ปลูกฝังให้ผูเ้รียนรู้จักแสวงหาความรูด้้วยตัวเอง สง่เสริมให้ครู

วัดผลประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ครูน าผล

การประเมินไปใช้ในการพัฒนานักเรียน 

1.1 พัฒนาโดยการใช้

การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

1.2 พัฒนาโดยการใช้

การฝึกปฏิบัติงานจริง 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

1.3 พัฒนาโดยการใช้

การศกึษาดูงาน 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

1.4 พัฒนาโดยการใช้

การศกึษาด้วยตนเอง 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

1.5 พัฒนาโดยการใช้

การศกึษากับ

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

1.6 พัฒนาโดยการใช้

การศกึษาต่อ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 

ด้าน 

ขอบข่ายและวธิี

พัฒนาสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม 

รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ระดับ 

ความ 

เหมาะสม 

ระดับ

ความ 

สอดคล้อง 
Mdn IR Mdn IR 

 1.7 พัฒนาโดยการใช้

การหมุนเวียนงาน 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

1.8 พัฒนาโดยการใช้

การมอบหมาย

โครงการพิเศษ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

2. ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาใน

การส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตรสถานศกึษา พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของ

สถานศกึษา ได้แก่ การศกึษาวิเคราะหเ์อกสารหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2551 การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างที่ก าหนดใหม้ีใน

หลักสูตรสถานศกึษา การน าหลักสูตรไปใช้ การบริหารจัดการการใช้หลักสูตร 

การนเิทศการใช้หลักสูตร การติดตามและประเมินผลการใชห้ลักสูตร  

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

2.1 พัฒนาโดยการใช้

การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

2.2 พัฒนาโดยการใช้

การฝึกปฏิบัติงานจริง 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

2.3 พัฒนาโดยการใช้

การศกึษาดูงาน 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

2.4 พัฒนาโดยการใช้

การศกึษาด้วยตนเอง 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 

ด้าน 

ขอบข่ายและวธิี

พัฒนาสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม 

รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ระดับ 

ความ 

เหมาะสม 

ระดับ

ความ 

สอดคล้อง 
Mdn IR Mdn IR 

 2.5 พัฒนาโดยการใช้

การศกึษากับ

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

2.6 พัฒนาโดยการใช้

การศกึษาต่อ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

2.7 พัฒนาโดยการใช้

การหมุนเวียนงาน 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

2.8 พัฒนาโดยการใช้

การมอบหมาย

โครงการพิเศษ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

3. ด้านนเิทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา : ความสามารถของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาในการช้ีแนะให้ความช่วยเหลือและแนะน าครูในการจัดการเรียน

การสอนให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การจัดระบบนิเทศงานวิชาการและ

การเรียนการสอนในสถานศกึษา การด าเนินงานวิชาการและการเรียนการสอน

ในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึษา การประเมินผล  

การจัดระบบ และกระบวนการนเิทศการศกึษาในสถานศกึษา 

3.1 พัฒนาโดยการใช้

การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

3.2 พัฒนาโดยการใช้

การฝึกปฏิบัติงานจริง 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 

ด้าน 

ขอบข่ายและวธิี

พัฒนาสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม 

รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ระดับ 

ความ 

เหมาะสม 

ระดับ

ความ 

สอดคล้อง 
Mdn IR Mdn IR 

 3.3 พัฒนาโดยการใช้

การศกึษาดูงาน 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

3.4 พัฒนาโดยการใช้

การศกึษาด้วยตนเอง 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

3.5 พัฒนาโดยการใช้

การศกึษากับ

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

3.6 พัฒนาโดยการใช้

การศกึษาต่อ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

3.7 พัฒนาโดยการใช้

การหมุนเวียนงาน 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

3.8 พัฒนาโดยการใช้

การมอบหมาย

โครงการพิเศษ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

4. ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ : 

ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมใหค้รูมีความรู ้ความ

เข้าใจในเรื่องการท าวิจัยในช้ันเรยีน รวมทั้งสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ได้แก่ 

สามารถก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรยีน สามารถสนับสนุนท าวิจัย

ในชั้นเรียนของครูในด้านอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก สามารถวางระบบ 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 

ด้าน 

ขอบข่ายและวธิีพัฒนา

สมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระ

ปริยัตธิรรม 

รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ระดับ 

ความ 

เหมาะสม 

ระดับ

ความ 

สอดคล้อง 
Mdn IR Mdn IR 

 กระตุน้ ก ากับ ตดิตาม ใหค้วามช่วยเหลือการท าวิจัยในช้ันเรยีน สามารถส่งเสริม

บรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่มของครูอาจารย์ใน

โรงเรียนใหค้รูมีเวลาประชุม เพื่ออภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับงานวิจัย

ในชั้นเรียนของครูแตล่ะคนสามารถจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลวิจัยทั้งในและนอก

โรงเรียน 

4.1 พัฒนาโดยการใช้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

4.2 พัฒนาโดยการใช้

การฝึกปฏิบัติงานจริง 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

4.3 พัฒนาโดยการใช้

การศกึษาดูงาน 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

4.4 พัฒนาโดยการใช้

การศกึษาด้วยตนเอง 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

4.5 พัฒนาโดยการใช้

การศกึษากับผูเ้ช่ียวชาญ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

 4.6 พัฒนาโดยใช้

การศกึษาต่อ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

4.7 พัฒนาโดยการใช้

การหมุนเวียนงาน 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

4.8 พัฒนาโดยการใช้

การมอบหมาย

โครงการพิเศษ 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 

 

 

 

ด้าน 

ผลของการสร้าง

สมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม 

รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ระดับ 

ความ 

เหมาะสม 

ระดับ

ความ 

สอดคล้อง 
Mdn IR Mdn IR 

 ผลของการสร้างสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการ : ผูบ้ริหารโรงเรียนพระ

ปริยัตธิรรมมีความรู ้มทีักษะ มพีฤติกรรม ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านบริหารจัดการ

การเรียนรู ้2) ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 3) ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้

ในสถานศกึษา และ 4) ดา้นส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรู ้

 1.1 ผู้บริหารมคีวามรู้ 

มีทักษะ มีพฤติกรรม

ทางการบริหารงาน

วิชาการในด้านบริหาร

จัดการการเรียนรูถ้ึง

ระดับที่องค์การ

คาดหวังแล้ว 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

 1.2 ผูบ้ริหารมคีวามรู ้

มีทักษะ มพีฤติกรรม 

ทางการบริหารงาน

วิชาการในด้านด้าน

พัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษาถึงระดับที่

องค์การคาดหวังแล้ว  

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 

 จากตาราง 9 พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับรูปแบบการ

พัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 1) องค์ประกอบด้านปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จใน

การพัฒนาสมรรถนะบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีนพระปริยัติธรรมส่วนใหญ่

เห็นว่ามคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้องในระดับมากทุกข้อ  

ด้าน 

ผลของการสร้าง

สมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม 

รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ระดับ 

ความ 

เหมาะสม 

ระดับ

ความ 

สอดคล้อง 
Mdn IR Mdn IR 

 1.3 ผูบ้ริหารมคีวามรู้ 

มีทักษะ มพีฤติกรรม 

ทางการบริหารงาน

วิชาการในด้านนิเทศ

การจัดการเรียนรูใ้น

สถานศกึษาถึงระดับที่

องค์การคาดหวังแล้ว 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 

 1.4 ผูบ้ริหารมีความรู้ 

มีทักษะ มพีฤติกรรม 

ทางการบริหารงาน

วิชาการในด้านด้าน

ส่งเสริมให้มีการวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้ 

ถึงระดับที่องค์การ

คาดหวังแล้ว 

5 0.00 5 0.00 มากที่สุด มาก 
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2) องค์ประกอบด้านขอบข่ายและวธิีพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมส่วนใหญ่ เห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 

มีความสอดคล้องในระดับมากทุกข้อ องค์ประกอบด้านผลลัพธ์สว่นใหญ่ เห็นว่า 

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากทุกข้อ  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. องค์ประกอบด้านปัจจัยที่เอือ้ต่อความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

   1.1 การมสี่วนรว่มของชุมชน : การที่ชุมชน บุคคล ครอบครัว หรอื

องค์กร ที่ได้รับการแต่งตั้งในฐานะคณะกรรมการการศึกษาหรอืไม่ได้รับการแต่งตั้งก็ตาม 

ที่เข้ามามีสว่นเกี่ยวข้องในการจัดการศกึษา ก ากับ สง่เสริม สนับสนุนกิจการการศึกษา 

โดยเป็นให้ขอ้มูลข่าวสาร ให้ความรว่มมอื และรับฟังความคิดเห็น 

    1.1.1 ชุมชนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกิจการการศกึษา 

    1.1.2 ชุมชนมสี่วนร่วมในการรับฟัง เสนอความคิดเห็น รวมถึง 

การตัดสินใจในกิจกรรมตา่ง ๆ ของสถานศกึษา 

    1.1.3 ชุมชนมกีารให้ขอ้มูล และก ากับดูแลการด าเนินงานของ

สถานศกึษา 

    1.1.4 ชุมชนมีสว่นร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศกึษา 

    1.1.5 ชุมชนให้บริการแหล่งเรียนรูป้ราชญ์ชาวบ้าน เพื่อใหน้ักเรียน

เรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   1.2 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน : องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่

จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรยีนรู้และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ สภาวะแวดล้อม

ในโรงเรยีนที่สวยงาม รม่รื่นเป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี มีความปลอดภัย มีวัสดุ

อุปกรณ์เสริมสรา้งพัฒนาการและเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุน้ 

ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน พัฒนาตนเองให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่ โรงเรียน หรอืสถาบัน

นั้น ๆ ก าหนดให้ 

    1.2.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสวยงาม เป็นระเบียบ และปลอดภัย 

    1.2.2 โรงเรียนมีอาคารสถานที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ และมีการใช้

สอยอย่างคุ้มค่า 
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    1.2.3 ครูมีวธิีการสอน สื่อการสอนที่ทันสมัย กระตุ้นให้เกิดการเรยีนรู้

อย่างเต็มความสามารถ 

    1.2.4 ครูมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาตนเอง

อย่างเต็มศักยภาพ 

    1.2.5 ครูส่งเสรมิให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง ปลูกฝังคุณธรรม

จรยิธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

   1.3 ภาวะผูน้ าของผู้บริหาร : ความสามารถของผู้บริหารในการโน้มน้าว 

จูงใจใหค้รูปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตอ้งการของตนด้วยความเต็มใจ และยินดีที่จะให้

ความรว่มมอืโดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรอืโรงเรียนเป็นเป้าหมาย 

    1.3.1 ผูบ้ริหารมีเขา้ใจเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการอย่าง

รอบด้าน 

    1.3.2 ผูบ้ริหาร มีภาวะผูน้ าในการน าสมรรถนะในการบริหารงาน

วิชาการ มาด าเนินการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

    1.3.3 ผูบ้ริหารสร้างความเข้าใจกับครูใหเ้ห็นความส าคัญของ 

การบริหารงานวิชาการ 

    1.3.4 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการจูงใจ ประสานองค์กร  

เพื่อบริหารงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมาย 

    1.3.5 ผู้บริหารยินดีใหค้วามร่วมมือกับครูในการท างานเพื่อ 

บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

   1.4 การประกันคุณภาพภายใน : กระบวนการบริหารจัดการของ

สถานศกึษาในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนใหไ้ด้มาตรฐานตามหลักสูตร ประกอบด้วย 

การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยบุคลากรภายใน

สถานศกึษาที่ตอ้งด าเนนิการอย่างตอ่เนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอย่างตอ่เนื่อง  

สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศกึษาโดยตรง ได้แก่ ผู้เรยีนและผู้ปกครอง และ

บริการทางออ้ม ได้แก่ สถานประกอบการประชาชน และสังคม 

    1.4.1 ผูบ้ริหารมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหไ้ด้ตาม

มาตรฐานของหลักสูตร 

    1.4.2 ผูบ้ริหารจัดระบบประกันคุณภาพประกอบด้วย การควบคุม

คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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    1.4.3 ผูบ้ริหารจัดระบบประกันคุณภาพภายในสร้างความมั่นใจแก่

ผูเ้รียนและผูป้กครอง วา่โรงเรียนมจีัดการศกึษาที่มคีุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

    1.4.4 ผูบ้ริหารใชร้ะบบประกันคุณภาพภายในสร้างครูใหท้ างานเป็น

ระบบ มปีระสิทธิภาพ มคีวามรับผดิชอบ และตรวจสอบได้ 

    1.4.5 ผูบ้ริหารใช้ระบบประกันคุณภาพภายในท าให้ผลิตเยาวชนที่ดีมี

คุณภาพที่จะช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

  2. องค์ประกอบด้านขอบข่ายและวิธีพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

   2.1 ด้านบริหารจัดการการเรียนรู ้: ความสามารถของผู้บริหาร

สถานศกึษาในการส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้ครูในการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระ

และหนว่ยการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูผูส้อนใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ปลูกฝัง

ให้ผู้เรยีนรู้จักแสวงหาความรู้ดว้ยตัวเอง สง่เสริมให้ครูวัดผลประเมนิผลนักเรียนตามสภาพ

จรงิอย่างหลากหลาย สง่เสริมให้ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนานักเรียน 

    2.1.1 พัฒนาโดยการใชก้ารอบรมเชิงปฏิบัติการ 

    2.1.2 พัฒนาโดยการใชก้ารฝกึปฏิบัติงานจรงิ 

    2.1.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาดูงาน 

    2.1.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาด้วยตนเอง 

    2.1.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษากับผูเ้ชี่ยวชาญ 

    2.1.6 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาต่อ 

    2.1.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวียนงาน 

    2.1.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมายโครงการพิเศษ 

   2.2 ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา : ความสามารถของผู้บริหาร

สถานศกึษาในการส่งเสริมใหค้รูจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ของสถานศกึษา ได้แก่ การศกึษาวิเคราะหเ์อกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พ.ศ. 2544 การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างที่ก าหนดใหม้ีในหลักสูตร

สถานศกึษา การน าหลักสูตรไปใช้ การบริหารจัดการการใชห้ลักสูตร การนเิทศการใช้

หลักสูตร การตดิตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
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    2.2.1 พัฒนาโดยการใชก้ารอบรมเชิงปฏิบัติการ 

    2.2.2 พัฒนาโดยการใชก้ารฝกึปฏิบัติงานจรงิ 

    2.2.3 พัฒนาโดยการใช้การศกึษาดูงาน 

    2.2.4 พัฒนาโดยการใช้การศกึษาด้วยตนเอง 

    2.2.5 พัฒนาโดยการใช้การศกึษากับผูเ้ชี่ยวชาญ 

    2.2.6 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาต่อ 

    2.2.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวียนงาน 

    2.2.8 พัฒนาโดยการใช้การมอบหมายโครงการพิเศษ 

   2.3 ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา : ความสามารถของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาในการชีแ้นะให้ความช่วยเหลือและแนะน าครูในการจัดการเรียนการ

สอนให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การจัดระบบนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน

ในสถานศกึษา การด าเนินงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและ

เหมาะสมกับสถานศกึษา การประเมินผล การจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศกึษา

ในสถานศกึษา 

    2.3.1 พัฒนาโดยการใชก้ารอบรมเชิงปฏิบัติการ 

    2.3.2 พัฒนาโดยการใช้การฝกึปฏิบัติงานจรงิ 

    2.3.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาดูงาน 

    2.3.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาด้วยตนเอง 

    2.3.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษากับผูเ้ชี่ยวชาญ 

    2.3.6 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาต่อ 

    2.3.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวียนงาน 

    2.3.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมายโครงการพิเศษ 

   2.4 ด้านส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้: 

ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมใหค้รูมีความรูค้วามเข้าใจในเรื่อง

การท าวิจัยในช้ันเรียน รวมทั้งสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ได้แก่ สามารถก าหนดนโยบาย

เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรยีน สามารถสนับสนุนท าวิจัยในช้ันเรยีนของครูในด้านอุปกรณ์  

สิง่อ านวยความสะดวก สามารถวางระบบ กระตุ้น ก ากับ ตดิตาม ใหค้วามช่วยเหลือการ

ท าวิจัยในชัน้เรียน สามารถส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันใน

กลุ่มของครูอาจารย์ในโรงเรียนใหค้รูมีเวลาประชุม เพื่ออภปิรายแลกเปลี่ยนความคิด
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เกี่ยวกับงานวิจัยในช้ันเรียนของครูแต่ละคนสามารถจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลวจิัยทั้งในและ

นอกโรงเรยีน 

    2.4.1 พัฒนาโดยการใชก้ารอบรมเชิงปฏิบัติการ 

    2.4.2 พัฒนาโดยการใช้การฝกึปฏิบัติงานจรงิ 

    2.4.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาดูงาน 

    2.4.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาด้วยตนเอง 

    2.4.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษากับผูเ้ชี่ยวชาญ 

    2.4.6 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาต่อ 

    2.4.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวียนงาน 

    2.4.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมายโครงการพิเศษ 

  3. ผลของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม 

   3.1 ผลของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ : ผลส าเร็จที่

เกิดขึ้นจากการที่ผูบ้ริหารมีสมรรถนะทางวิชาการ ประกอบด้วย มคีวามรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และพฤติกรรมทางการบริหารงานวิชาการตามที่องค์กรคาดหวัง                        

   3.1.1 ผูบ้ริหารมีความรู้ มีทักษะ มพีฤติกรรม ในด้านบริหารจัดการ 

การเรียนรูถ้ึงระดับที่องค์การคาดหวัง 

   3.1.2 ผูบ้ริหารมคีวามรู้ มทีักษะ มพีฤติกรรม ในด้านพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษาถึงระดับที่องค์การคาดหวัง  

   3.1.3 ผูบ้ริหารมีความรู้ มีทักษะ มีพฤติกรรม ในด้านนิเทศการจัดการ

เรียนรู้ในสถานศกึษาถึงระดับที่องค์การคาดหวัง 

   3.1.4 ผูบ้ริหารมีความรู ้มทีักษะ มีพฤติกรรม ในด้านส่งเสริมให้มี 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูถ้ึงระดับที่องค์การคาดหวัง 
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ระยะท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบความเหมาะสมของ 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร  

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 การวิเคราะหข์้อมูลในระยะนี้ เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นกลุ่ม 

ตัวอย่าง 134 รูป ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 134 ฉบับ เป็นรอ้ยละ 100 ดังตาราง 10 

ตาราง 10 การวิเคราะหข์้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ     

             สถานภาพ ประสบการณด์้านการปฏิบัติงาน และวุฒิการศกึษา 
 

รายการ 
ค่าสถิติ 

จ านวนคน ร้อยละ 

อายุ 

   - ต่ ากว่า 40 ปี 

   - 41 – 50 ปี 

   - 51 ปีขึ้นไป 

 

79 

33 

22 

 

58.95 

24.62 

16.41 

รวม 134 100 

สถานภาพ 

   - ผู้รับใบอนุญาตโรงเรยีน 

   - ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

   - ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ 

 

6 

54 

74 

 

4.47 

40.29 

55.22 

 134 100 

ประสบการณใ์นการท างาน 

   - ต่ ากว่า 15 ปี 

   - 16-20 ปี 

   - 21-25 ปี 

   - 26 ปีขึ้นไป 

 

35 

72 

18 

9 

 

26.11 

53.72 

13.43 

6.71 

 134 100 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

  

 จากตาราง 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 134 รูป จ าแนกตามอายุ 

พบว่า สว่นใหญ่มอีายุต่ ากว่า 40 ปี จ านวน 79 รูป คิดเป็นรอ้ยละ 58.95 เมื่อจ าแนกตาม

สถานภาพการด ารงต าแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการ จ านวน  

74 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.22 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า สว่นใหญ่

มปีระสบการณใ์นการท างาน 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.72 และเมื่อจ าแนกตามวุฒิ 

การศกึษา พบว่า สว่นใหญ่มีวุฒิระดับปริญญาตร ีจ านวน 65 รูป คิดเป็นรอ้ยละ 48.50 

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูต้อบ     

            แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนพระ 

            ปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวม 
 

ข้อ รูปแบบ 

คา่สถติ ิ

(n = 134) 
ระดับความ

เหมาะสม 
ล าดับ 

  
S.D 

1 ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนา

สมรรถนะบรหิารงานวิชาการ 

3.96 0.93 มาก 3 

2 ขอบข่ายและวิธีพัฒนาสมรรถนะ 

การบรหิารงานวิชาการ 

3.97 0.66 มาก 2 

3 ผลของการพัฒนาสมรรถนะ 

การบรหิารงานวิชาการ 

4.00 0.67 มาก 1 

 รวม 4.01 0.63 มาก  

รายการ 
ค่าสถิติ 

จ านวนคน ร้อยละ 

วุฒิการศึกษา 

- ปริญญาตรี 

- ปริญญาโท 

- ปริญญาเอก 

 

65 

53 

16 

 

48.50 

39.55 

11.94 

รวม 134 100 
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 จากตาราง 11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ 

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

แผนกสามัญศึกษา โดยรวมในระดับมาก (  = 4.01) เรียงล าดับค่าเฉลี่ย 

จากมากไปหาน้อย คอื ผลของการสร้างสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ (  = 4.00) 

ขอบข่ายและวธิีพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ (  = 3.97) และปัจจัยที่เอื้อต่อ 

ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงานวิชาการ (  = 3.96) ตามล าดับ 

ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 

             เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก 

             สามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการ 

             พัฒนาสมรรถนะบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 
 

ด้าน 

ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนา

สมรรถนะบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ค่าสถิติ 

(n = 134) ระดับความ

เหมาะสม 

      

 

1. การมีส่วนร่วมของชุมชน : การที่ชุมชน บุคคล ครอบครัว หรอืองค์กร ที่ได้รับ

การแต่งตั้งในฐานะคณะกรรมการการศกึษาหรอืไม่ได้รับการแต่งตั้งก็ตาม  

ที่เข้ามามีสว่นเกี่ยวข้องในการจัดการศกึษา ก ากับ สง่เสริม สนับสนุนกิจการ

การศกึษา โดยเป็นให้ขอ้มูลข่าวสาร ให้ความรว่มมือ และรับฟังความคิดเห็น 

1.1 ชุมชนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อ

สนับสนุนกิจการการศกึษา 

3.69 0.50 มาก 

1.2 ชุมชนมสี่วนรว่มในการรับฟัง เสนอ

ความคิดเห็น รวมถึงการตัดสินใจใน

กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

3.76 0.47 มาก 

1.3 ชุมชนมกีารให้ขอ้มูล และก ากับดูแล 

การด าเนินงานของสถานศึกษา 

4.08 0.70 มาก 

1.4 ชุมชนมีสว่นร่วมในการคัดเลือก

คณะกรรมการสถานศกึษา 

4.05 0.72 มาก 

S.D 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ด้าน 

ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนา

สมรรถนะบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ค่าสถิติ 

(n = 134) 
ระดับความ

เหมาะสม 

        

 1.5 ชุมชนให้บริการแหล่งเรียนรู้ปราชญ์

ชาวบ้าน เพื่อให้นักเรียนเรียนรูท้าง

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.04 0.74 มาก 

 รวม 3.92 0.63 มาก 

2. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน :องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่จะ

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ได้แก่  

สภาวะแวดล้อมในโรงเรียนที่สวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี  

มีความปลอดภัย มวีัสดุอุปกรณ์เสริมสรา้งพัฒนาการและเสริมการเรียนรู้ 

อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็น 

2.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสวยงาม  

เป็นระเบียบ และปลอดภัย 

4.04 1.03 มาก 

2.2 โรงเรียนมีอาคารสถานที่เอื้ออ านวยต่อ

การเรียนรู ้และมีการใชส้อยอย่างคุ้มค่า 

4.16 0.87 มาก 

2.3 ครูมวีิธีการสอน สื่อการสอนที่ทันสมัย 

กระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม

ความสามารถ 

3.95 0.96 มาก 

2.4 ครูมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน

ให้นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

3.88 1.04 มาก 

2.5  ครูส่งเสรมิให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจ

ตนเอง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่

พึงประสงค์ 

4.02 0.97 มาก 

รวม 4.01 0.97 มาก 
 

 

S.D 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ด้าน 

ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนา

สมรรถนะบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ค่าสถิติ 

(n = 134) 
ระดับความ

เหมาะสม 

        

3. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร : ความสามารถของผู้บริหารในการโน้มน้าว จูงใจให้

ครูปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตอ้งการของตนดว้ยความเต็มใจ และยินดีที่

จะให้ความรว่มมอืโดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรอืโรงเรียนเป็นเป้าหมาย 

3.1 ผูบ้ริหารมเีข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการอย่างรอบด้าน 

3.86 1.08 มาก 

3.2 ผูบ้ริหาร มีภาวะผู้น าในการน า

สมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ  

มาด าเนินการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

3.79 1.02 มาก 

3.3 ผูบ้ริหารสร้างความเข้าใจกับครูใหเ้ห็น

ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 

3.96 1.05 มาก 

3.4 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการจูงใจ 

ประสานองค์กร เพื่อบริหารงานวิชาการให้

บรรลุเป้าหมาย 

4.14 0.90 มาก 

3.5 ผู้บริหารยินดีใหค้วามร่วมมอืกับครูใน

การท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

3.92 1.12 มาก 

รวม 3.93 0.93 มาก 

4. การประกันคุณภาพภายใน : กระบวนการบริหารจัดการของสถานศกึษาใน

การพัฒนาคุณภาพของผูเ้รียนใหไ้ด้มาตรฐานตามหลักสูตร ประกอบด้วย  

การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

โดยบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเ้รียนอย่างตอ่เนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผูร้ับบริการทางการศกึษา

โดยตรง ได้แก่ ผูเ้รียนและผู้ปกครอง และบริการทางอ้อม ได้แก่ สถาน

ประกอบการประชาชนและสังคม 

S.D 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ด้าน 

ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนา

สมรรถนะบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ค่าสถิติ 

(n = 134) ระดับความ

เหมาะสม 

     
S.D 

 

 4.1 ผูบ้ริหารมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

ผูเ้รียนใหไ้ด้ตามมาตรฐานของหลักสูตร 

3.81 1.19 มาก 

4.2 ผูบ้ริหารจัดระบบประกันคุณภาพ

ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  

การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ 

3.85 1.15 มาก 

4.3 ผูบ้ริหารจัดระบบประกันคุณภาพ

ภายในสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียนและ

ผูป้กครอง ว่าโรงเรียนมีจัดการศกึษาที่มี

คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

4.12 0.90 มาก 

4.4 ผูบ้ริหารใชร้ะบบประกันคุณภาพภายใน

สร้างครูให้ท างานเป็นระบบ มปีระสิทธิภาพ 

มีความรับผดิชอบ และตรวจสอบได้ 

4.30 1.01 มาก 

4.5 ผูบ้ริหารใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน

ท าให้ผลิตเยาวชนที่ดีมคีุณภาพที่จะช่วย

พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

3.75 1.08 มาก 

รวม 3.96 1.06 มาก 

 รวมปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จในการ

พัฒนาสมรรถนะบรหิารงานวิชาการของ

ผู้บริหารโรงเรยีนพระปริยัติธรรม 

3.96 0.93 มาก 
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 จากตาราง 12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในด้านปัจจัยที ่

เอือ้ต่อความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม โดยรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.96) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน  

พบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

สามอันดับแรก ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน (  = 4.01) ด้านการประกัน

คุณภาพภายใน (  = 3.96) และด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร (  = 3.93) ตามล าดับ  

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อในแตล่ะด้านเป็น ดังนี้ 

  ด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก คือ 

โรงเรียนมีอาคารสถานที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ และมีการใชส้อยอย่างคุ้มค่า  

(  = 4.16) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสวยงาม เป็นระเบียบ และปลอดภัย (  = 4.04)  

ครูส่งเสรมิให้นักเรียนรู้จักและเขา้ใจตนเอง ปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยม 

ที่พึงประสงค์ (  = 4.02) 

  ด้านการประกันคุณภาพภายใน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก คือ  

ผูบ้ริหารใชร้ะบบประกันคุณภาพภายในสร้างครูให้ท างานเป็นระบบ มปีระสิทธิภาพ  

มีความรับผดิชอบ และตรวจสอบได้ (  = 4.30) ผูบ้ริหารจัดระบบประกันคุณภาพภายใน

สร้างความมั่นใจแก่ผูเ้รียนและผู้ปกครอง วา่โรงเรียนมีจัดการศึกษาที่มคีุณภาพเป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก าหนด (  = 4.12) ผูบ้ริหารจัดระบบประกันคุณภาพประกอบด้วย  

การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ (  = 3.85)  

  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็น 

อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก คือ ผูบ้ริหารมี

ความสามารถในการจูงใจ ประสานองค์กร เพื่อบริหารงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมาย  

(  = 4.14) ผูบ้ริหารสร้างความเข้าใจกับครูใหเ้ห็นความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 

(  = 3.96) ผูบ้ริหารยินดีใหค้วามร่วมมอืกับครูในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายของ

โรงเรียน (  = 3.92) 
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  ด้านการมีสว่นร่วมของชุมชน เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า มคีวามคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก คือ ชุมชนมีการให้

ข้อมูล และก ากับดูแลการด าเนินงานของสถานศกึษา (  = 4.08) ชุมชนมสี่วนร่วมในการ

คัดเลือกคณะกรรมการสถานศกึษา (  = 4.05) ชุมชนให้บริการแหล่งเรียนรูป้ราชญ์ 

ชาวบ้าน เพื่อให้นักเรียนเรียนรูท้างวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (  = 4.04)  

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 

             เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก 

             สามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านขอบข่ายและวิธีพัฒนาสมรรถนะ    

             การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 

ด้าน 

ขอบข่ายและวธิีพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ค่าสถิติ 

(n = 134) ระดับความ

เหมาะสม 

      
S.D 

 

1. ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ : ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาใน

การส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้ครูในการจัดการเรียน 

การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

ตามสาระและหนว่ยการเรียนรู ้การส่งเสริมให้ครูผูส้อนใช้สื่อนวัตกรรมในการ

จัดการเรยีนรู้ ปลูกฝังให้ผูเ้รียนรู้จักแสวงหาความรูด้้วยตัวเอง สง่เสริมให้ครู

วัดผลประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ครูน าผล

การประเมินไปใช้ในการพัฒนานักเรียน 

1.1 พัฒนาโดยการใชก้ารอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

4.20 0.82 มาก 

1.2 พัฒนาโดยการใช้การฝึกปฏิบัติงานจริง 3.90 1.19 มาก 

1.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน 3.69 1.15 มาก 

1.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาด้วยตนเอง 3.93 0.65 มาก 

1.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษากับ

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

3.77 1.20 มาก 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ด้าน 

ขอบข่ายและวธิีพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ค่าสถิติ 

(n = 134) ระดับความ

เหมาะสม 

      
S.D 

 

 1.6 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาต่อ 4.20 0.99 มาก 

1.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวียนงาน 3.69 1.11 มาก 

1.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมาย

โครงการพิเศษ 

3.93 1.15 มาก 

รวม 3.92 1.03 มาก 

2. ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาใน

การส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตรสถานศกึษา พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของ

สถานศกึษา ได้แก่ การศกึษาวิเคราะหเ์อกสารหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2544 การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างที่ก าหนดใหม้ีใน

หลักสูตรสถานศกึษา การน าหลักสูตรไปใช้ การบริหารจัดการการใช้หลักสูตร 

การนเิทศการใช้หลักสูตร การติดตามและประเมินผลการใชห้ลักสูตร การ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 2.1 พัฒนาโดยการใช้การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

4.14 0.84 มาก 

2.2 พัฒนาโดยการใชก้ารฝึกปฏิบัติงานจริง 3.87 1.11 มาก 

2.3 พัฒนาโดยการใช้การศึกษาดูงาน 4.08 1.08 มาก 

2.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาด้วยตนเอง 3.74 1.04 มาก 

2.5 พัฒนาโดยการใช้การศึกษากับ

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

3.87 1.13 มาก 

2.6 พัฒนาโดยการใช้การศึกษาต่อ 4.13 0.76 มาก 

2.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวียนงาน 3.64 0.89 มาก 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

 

ด้าน 

ขอบข่ายและวธิีพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ค่าสถิติ 

(n = 134) ระดับความ

เหมาะสม 

      
S.D 

 

 2.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมาย

โครงการพิเศษ 

3.73 0.89 มาก 

รวม 3.90 0.97 มาก 

3. ด้านนเิทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา : ความสามารถของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาในการช้ีแนะให้ความช่วยเหลือและแนะน าครูในการจัดการเรียน 

การสอนให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การจัดระบบนิเทศงานวิชาการและ

การเรียนการสอนในสถานศกึษา การด าเนินงานวิชาการและการเรียนการสอน

ในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึษา การประเมินผล  

การจัดระบบ และกระบวนการนเิทศการศกึษาในสถานศกึษา 

3.1 พัฒนาโดยการใชก้ารอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

3.82 1.02 มาก 

3.2 พัฒนาโดยการใช้การฝึกปฏิบัติงานจริง 4.17 0.85 มาก 

3.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน 3.96 1.06 มาก 

3.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาด้วยตนเอง 4.21 1.00 มาก 

3.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษากับ

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

3.84 1.05 มาก 

3.6 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาต่อ 3.99 1.16 มาก 

3.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวียนงาน 4.13 0.89 มาก 

3.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมาย

โครงการพิเศษ 

4.06 1.05 มาก 

รวม 4.02 1.01 มาก 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ด้าน 

ขอบข่ายและวธิีพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ค่าสถิติ 

(n = 134) ระดับความ

เหมาะสม 

     
S.D 

 

4. ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ : 

ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมใหค้รูมีความรูค้วาม

เข้าใจในเรื่องการท าวิจัยในช้ันเรยีน รวมทั้งสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ได้แก่ 

สามารถก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรยีน สามารถสนับสนุนท าวิจัย

ในชั้นเรียนของครูในด้านอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก สามารถวางระบบ 

กระตุน้ ก ากับ ตดิตาม ใหค้วามช่วยเหลือการท าวิจัยในช้ันเรยีน สามารถ

ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่มของครู

อาจารย์ในโรงเรยีนใหค้รูมีเวลาประชุม เพื่ออภปิรายแลกเปลี่ยนความคิด

เกี่ยวกับงานวิจัยในช้ันเรยีนของครูแต่ละคนสามารถจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลวจิัย

ทั้งในและนอกโรงเรียน 

4.1 พัฒนาโดยการใชก้ารอบรมเชิงปฏิบัติการ 4.29 1.00 มาก 

4.2 พัฒนาโดยการใชก้ารฝึกปฏิบัติงานจริง 3.85 1.09 มาก 

4.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน 4.02 1.16 มาก 

4.4 พัฒนาโดยการใช้การศึกษาด้วยตนเอง 4.10 0.89 มาก 

4.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษากับผูเ้ชี่ยวชาญ 4.00 1.05 มาก 

4.6 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาต่อ 3.99 0.63 มาก 

4.7 พัฒนาโดยการใช้การหมุนเวียนงาน 3.79 1.06 มาก 

4.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมาย 

โครงการพิเศษ 

4.23 1.01 มาก 

รวม 4.03 0.99 มาก 

 รวมขอบข่ายและวิธีพัฒนาสมรรถนะ 

การบรหิารงานวชิาการของผู้บริหาร 

โรงเรยีนพระปรยิัติธรรม 

3.97 0.66 มาก 

ตาราง 13 (ต่อ)

สมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยตัิธรรม 
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 จากตาราง 13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

แผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ในด้านขอบข่ายและวธิีพัฒนาสมรรถนะ

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(  = 3.97) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับมาก 

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้(  = 4.03) ดา้นนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา  

(  = 4.02) และด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ (  = 3.92) ตามล าดับ เมื่อพจิารณา 

รายข้อในแต่ละด้านมรีายละเอียด ดังนี้ 

  ด้านส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ พัฒนาโดยการใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการ (  = 4.29) 

พัฒนาโดยการใช้การมอบหมายโครงการพิเศษ (  = 4.23) และพัฒนาโดยการใช้

การศกึษาดูงาน (  = 4.02) ตามล าดับ 

  ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่

พัฒนาโดยการใช้การศกึษาด้วยตนเอง (  = 4.21) พัฒนาโดยการใชก้ารฝกึปฏิบัติงานจรงิ 

(  = 4.17) และพัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวียนงาน (  = 4.13) ตามล าดับ 

  ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า มคีวาม

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่  

พัฒนาโดยการใช้การเข้ารับการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง (  = 4.20) พัฒนาโดยการใช้

การศกึษาดูงาน (  = 4.20) พัฒนาโดยการใช้การศกึษาด้วยตนเอง (  = 3.93) 

ตามล าดับ 

  ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มคีวาม

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่  

พัฒนาโดยการใช้การอบรมเชงิปฏิบัติการ (  = 4.14) และพัฒนาโดยการใช้การเข้ารับ

การศกึษาอย่างตอ่เนื่อง (  = 4.13) พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาดูงาน (  = 4.08) 

ตามล าดับ 
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 

             เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก 

             สามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านผลของการสร้างสมรรถนะ 

             การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 

 

ด้าน 
ผลของการสร้างสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ค่าสถิติ 

(n = 134) 
ระดับความ

เหมาะสม 

     
S.D 

 

 ผลของการสร้างสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการ : ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น 

จากการที่ผูบ้ริหารมีสมรรถนะทางวิชาการ ประกอบด้วย มีความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมทางการบริหารงานวิชาการตามที่ 

องค์กรคาดหวัง  

1.1 ผู้บริหารมคีวามรู้ มทีักษะ มพีฤติกรรม

ทางการบริหารงานวิชาการในด้านบริหาร

จัดการการเรียนรู้ 

3.93 0.65 มาก 

1.2 ผู้บริหารมีความรู ้มีทักษะ มพีฤติกรรม 

ทางการบริหารงานวิชาการในด้านพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษา 

4.14 0.90 มาก 

1.3 ผู้บริหารมคีวามรู้ มทีักษะ มพีฤติกรรม 

ทางการบริหารงานวิชาการในด้านนิเทศ 

การจัดการเรียนรูใ้นสถานศึกษา 

3.81 1.06 มาก 

1.4 ผูบ้ริหารมีความรู้ มีทักษะ มพีฤติกรรม 

ทางการบริหารงานวิชาการในด้านสง่เสริมให้มี

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

4.05 0.91 มาก 

รวมผลของการสร้างสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีน

พระปริยัติธรรม 

4.00 0.67 มาก 



218 

 จากตาราง 14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ความเหมาะสมรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

แผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ในด้านผล โดยรวมในอยู่ระดับมาก  

(  = 4.00) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มคีวามเหมาะสมในระดับมาก เรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผูบ้ริหารมคีวามรู ้มีทักษะ มพีฤติกรรมทางการ

บริหารงานวิชาการในด้านส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้  

(  = 4.30) ผูบ้ริหารมีความรู้ มีทักษะ มพีฤติกรรม ทางการบริหารงานวิชาการในด้าน

ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (  = 4.14) ผูบ้ริหารมีความรู ้มีทักษะ มพีฤติกรรม

ทางการบริหารงานวิชาการในด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ (  = 3.93) ผูบ้ริหารมีความรู ้

มีทักษะ มพีฤติกรรม ทางการบริหารงานวิชาการในด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน 

สถานศกึษา (  = 3.93) 

ระยะท่ี 3 ผลการวเิคราะห์การตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้  

ตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ 

ธรรมแผนกสามญัศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ผลการวิเคราะหก์ารตรวจสอบความเหมาะสมของคูม่ือการใช้รูปแบบ 

การพัฒนาสมรรถนะผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศึกษา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน (รายชื่อในภาคผนวก ข)  

ดังรายละเอียดในตาราง 15 
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ตาราง 15 สรุปผลการประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญของคู่มือการใชรู้ปแบบการพัฒนาสมรรถนะ     

             ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

             โดยพิจารณาจาก ค่า IOC (Index of Items Objectives Congruence) ที่มากกว่า  

             0.50 ขึน้ไป  
 

ส่วนประกอบของคู่มือ 
ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 

1. ค าชีแ้จง ชัดเจน ถูกต้อง 1.00 เหมาะสม 

2. ตอนที่ 1 ความเป็นมา สอดคล้องกับสภาพปัญหา 1.00 เหมาะสม 

3. วัตถุประสงค์ สามารถน าไปใช้ใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ 1.00 เหมาะสม 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.00 เหมาะสม 

5. ข้อเสนอแนะในการใชคู้่มือ 1.00 เหมาะสม 

6. ตอนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการความหมายสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหา 

1.00 เหมาะสม 

7. ขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ 

1.00 เหมาะสม 

8. วธิีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร 

ครอบคลุม มคีวามเหมาะสม เขา้ใจงา่ย สามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้ 

1.00 เหมาะสม 

9. ตอนที่ 3 ค าแนะน าการด าเนนิการตามรูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศกึษา 

1.00 เหมาะสม 

10. องค์ประกอบส าคัญของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ

บริหารงาน 

1.00 เหมาะสม 

11. กรอบแนวคิดของการวจิัย มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะ

การบริหารงานวิชาการ 

1.00 เหมาะสม 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

ส่วนประกอบของคู่มือ 
ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 

12. การด าเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการ 

1.00 เหมาะสม 

13. กระบวนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการ 

1.00 เหมาะสม 

14. ตอนที่ 4 ขอบเขตการประเมินและค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ในการประเมินการใชรู้ปแบบการพัฒนาสมรรถนะบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สามารถน าไปปฏิบัติ

ได้จริง 

1.00 เหมาะสม 

15. ขอบเขตการประเมินและค่าน้ าหนักคะแนน 1.00 เหมาะสม 

16. รายการประเมิน 1.00 เหมาะสม 

17. เกณฑก์ารพิจารณาคุณภาพ มีความเหมาะสม .80 เหมาะสม 

 

 จากตาราง 15 สรุปผลการประเมินจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ 

ความเหมาะสมของคู่มอืการใชต้ามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผูบ้ริหารโรงเรียนพระ

ปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื พบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญส่วนใหญ่ 

มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสม โดยมีค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC)  

อยู่ระหว่าง 0.80–1.00 

 ผูว้ิจัยได้น าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญไปปรับปรุงคูม่อืการใช้ 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืดังแสดงในตาราง 16 

 

 

 

 

ตาราง 17 (ต่อ)

สมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยตัิ

ธรรม 
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ตาราง 16 การปรับปรุงคูม่ือตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 
 

รายละเอียดการ

ปรับปรุงคู่มือตาม

ค าแนะน าของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

องค์ประกอบและเนื้อหาของคู่มือท่ีได้ปรับ

ตามค าแนะน า 

เลขหน้า 

ตามคู่มือ 

ควรเพิ่มเตมิ

รายละเอียดเกี่ยวกับ

เกณฑก์ารประเมิน 

การให้น้ าหนักใหเ้กิด

ความชัดเจนและ

ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ 

ปรับแก้ตามค าแนะน า 

โดยปรับประเด็นพิจารณาใหส้อดคล้องกับ

เกณฑก์ารประเมินคุณภาพ ซึ่งแตล่ะด้าน 

มีคา่น้ าหนัก 4 คะแนนเป็นมาตรฐาน  

มีตัวอย่าง ดังนี้ ถ้าประเด็นพิจารณา 

มีทั้งหมด 3 ข้อ มีเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพระดับ ดังนี้ 

-                   ได้ 1 คะแนน 

  ด าเนินการขอ้ 1          ได้ 2 คะแนน  

  ด าเนนิการขอ้ 1-2       ได้ 3 คะแนน  

  ด าเนินการทั้ง 3 ขอ้     ได้  4 คะแนน 

หนา้ 45-60 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้วธิีการวิจัย 

แบบผสม (Mixed Methods) ระหว่างวิจัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัย

เชงิปริมาณ (Quanlitative Research) ผูว้ิจัยน าเสนอผลการวิจัยตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

  1. ค าถามการวิจัย 

  2. ความมุ่งหมายของการวิจัย 

  3. วิธีด าเนนิการวิจัย 

  4. สรุปผลการวิจัย 

  5. การอภิปรายผลการวิจัย 

  6. ข้อเสนอแนะ 

ค าถามของการวจิัย 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้

ก าหนดค าถามการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  1. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะอย่างไร 

  2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื มคีวามเหมาะสม

ในระดับใด 

  3. คู่มอืการใชรู้ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  

มลีักษณะใด 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ ผู้วิจัยได้

ก าหนดความมุง่หมายการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

  2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ที่พัฒนาขึน้ 

  3. เพื่อจัดท าคู่มอืการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนอื 

วธิีด าเนินการวจิัย 

 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวธิีด าเนินการวิจัย  

3 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห ์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Document Analysis) 

สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 7 รูป/คน หาคุณภาพของเครื่องมอืโดยการน าแบบสอบถาม

ที่สรา้งขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาเพื่อหาค่าความสอดคล้องและ 

ความเที่ยงตรงกับสิ่งที่ตอ้งการจะวัด คอื ค่า IOC และการสอบถามความคิดเห็นของ

ผูเ้ชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 

  ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ การพัฒนาสมรรถนะ

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื โดยส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร 
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โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศกึษา 2561 

จ านวน 134 รูป 

  ระยะที่ 3 การจัดท าคู่มอืการใชรู้ปแบบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

โดยการสังเคราะหง์านวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคู่มอื ตรวจสอบคู่มอืโดยผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน  

5 คน พิจารณาเพื่อหาค่าความสอดคล้องกับสิ่งที่ตอ้งการจะวัด คอื ค่า IOC 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศกึษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  

ผูว้ิจัยสรุปตามความมุง่หมายการวิจัย ดังนี้ 

  1. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย  

4 ปัจจัย ได้แก่  

   1.1 ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประกอบด้วย 4 ปัจจัยย่อย ได้แก่  

1) การมสี่วนรว่มของชุมชน 2) สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 3) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  

และ 4) การประกันคุณภาพภายใน 

   1.2 ขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม ประกอบด้วย 1) ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ 2) ด้านพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา 3) ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และ 4) ด้านส่งเสริมให้มี 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

   1.3 วิธีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม ประกอบด้วย 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) การฝึกปฏิบัติงานจริง  

3) การศกึษาดูงาน 4) การศกึษาด้วยตนเอง 5) การศกึษากับผูรู้้ผู้เช่ียวชาญ 6) การศกึษา

ต่อ 7) การหมุนเวียนงาน และ 8) การมอบหมายโครงการพิเศษ 

   1.4 ผลของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีความรู ้มทีักษะ  

มีพฤติกรรม ใน 4 ด้าน คอื 1) ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ 2) ด้านพัฒนาหลักสูตร 
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สถานศกึษา 3) ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา และ 4) ด้านส่งเสริมให้ 

มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

  2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา  

ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึน้มคีวามเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.01, 4.00, 3.97, 3.96 

ตามล าดับ) 

  3. ผลการจัดท าและตรวจสอบคู่มอืการใชต้ามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืโดยใช้ผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาเพื่อหาค่าความสอดคล้องและ 

ความเที่ยงตรงกับสิ่งที่ตอ้งการจะวัด คอื ค่า IOC มีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก 

การอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  

สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามความมุ่งหมายของการวิจัยได้ ดังนี้ 

  1. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ตามขั้นตอนของการวิจัยท าให้ได้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เป็นโครงสรา้งความเชื่อมโยงของปัจจัยที่เอื้อตอ่ 

การพัฒนาสมรรถนะ/ขอบข่ายและวธิีการพัฒนาสมรรถนะ ผลลัพธ์การพัฒนาสมรรถนะ

การบริหารงานวิชาการ ระหว่างกลุ่มผูบ้ริหาร หนว่ยงาน/องค์กรต่าง ๆ ที่จะประสาน

เชื่อมโยงเข้าหากันเป็นสมรรถนะการบริหารงานวิชาการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีคุณภาพ ซึ่งแตล่ะประเด็น

อภปิรายได้ ดังนี้ 

   1.1 ด้านปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เอื้อตอ่

ความส าเร็จเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประกอบด้วย 1) การมีสว่นร่วมของชุมชน โดยที่ชุมชนมี
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การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกิจการการศกึษา มสี่วนรว่มในการรับฟัง เสนอ

ความคิดเห็น รวมถึงการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศกึษา ให้ข้อมูล และก ากับ

ดูแลการด าเนินงานของสถานศกึษา มสี่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศกึษา 

และ ให้บริการแหล่งเรียนรู้ มีปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อใหน้ักเรียนเรียนรูท้างวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น) 2) สภาพแวดล้อมของโรงเรียน โดยโรงเรียนมสีภาพแวดล้อมสวยงาม  

เป็นระเบียบ และปลอดภัย มีอาคารสถานที่เอือ้อ านวยต่อการเรียนรู้ และมีการใช้สอย

อย่างคุ้มค่า ครูมีวธิีการสอน สื่อการสอนที่ทันสมัย กระตุ้นใหเ้กิดการเรยีนรู้อย่างเต็ม

ความสามารถ ครูมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนใหน้ักเรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็ม

ศักยภาพ ครูส่งเสริมให้นักเรียนรูจ้ักและเข้าใจตนเอง ปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรม  

ค่านิยมที่พึงประสงค์ 3) ภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร โดยผูบ้ริหารมีเขา้ใจเกี่ยวกับสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการอย่างรอบด้าน มภีาวะผูน้ าในการน าสมรรถนะในการบริหารงาน

วิชาการ และด าเนินการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนอย่างมปีระสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจ

กับครูใหเ้ห็นความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ มีความสามารถในการจูงใจ ประสาน

องค์กร เพื่อบริหารงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมาย และยินดีให้ความรว่มมอืกับครูใน 

การท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน และ 4) การประกันคุณภาพภายใน โดยผู้บริหาร

มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหไ้ด้ตามมาตรฐานของหลักสูตร สามารถจัดระบบ

ประกันคุณภาพประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ สามารถจัดระบบประกันคุณภาพภายในสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรยีนและผู้ปกครอง 

ว่าโรงเรียนมีจัดการศกึษาที่มคีุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดใช้ระบบประกันคุณภาพ

ภายในสร้างครูให้ท างานเป็นระบบ มปีระสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้  

ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในท าให้ผลิตเยาวชนที่ดีมีคุณภาพที่จะช่วยพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติ ทั้งนีเ้พราะ ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาพร มากแจ้ง (2548, หนา้ 41-43);  

สิทธิกร อว้นสิร ิ(2554, บทคัดย่อ); อภริมย์ สีดาค า (2559, หนา้ 4-6) และ สุธิดา แก้วโสนด 

และคณะ (2563, บทความ) ที่กล่าวถึง ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแตล่ะด้าน 1) ดา้นการมสี่วนร่วมของ

ชุมชน โดยการที่ชุมชน บุคคล ครอบครัว หรอืองค์กร เข้ามาสนับสนุนแก่สถานศกึษา ให้วัสดุ

อุปกรณ์ที่มอียู่ในชุมชน หรือวัสดุจากธรรมชาติที่มใีนท้องถิ่น มสี่วนร่วมในการให้ข้อมูล 

ปรึกษาหารอื รับฟัง เสนอความคิดเห็น รวมถึงมีสว่นร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมตา่ง ๆ 

ในสถานศกึษา มีสว่นร่วมในการจัดหลักสูตรท้องถิ่น คัดเลือกบุคลากรครู คัดเลือก 
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คณะกรรมการสถานศกึษา 2) สภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงเรียนมีบรรยากาศน่าเรียนรู้ 

รื่นรมย์ เอือ้อ านวย ค านึงถึงประโยชนใ์นการใชส้อยอย่างคุ้มค่า เหมาะการการพัฒนานักเรียน

ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา สร้างจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

ค่านิยมที่พึงประสงค์ 3) ดา้นภาวะผูน้ าของผู้บริหาร ซึ่งผูบ้ริหาร ต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการอย่างรอบด้าน เป็นผู้น าในการใช้สมรรถนะ 

ในการบริหารงานวิชาการ ด าเนนิการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สร้างความเข้าใจกับ 

ครูใหเ้ล็งเห็นความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ มีความสามารถในการโน้มน้าว  

จูงใจ ประสานองค์กร เพื่อบริหารงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด  

4) การประกันคุณภาพภายใน เป็นสิ่งที่สรา้งหลักประกันและความมั่นใจแก่ผูเ้รียนและ

ผูป้กครองในสถานศกึษาว่ามีจัดการศกึษาที่มคีุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  

สร้างครูให้ท างานอย่างมอือาชีพ ท างานเป็นระบบ มปีระสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ  

มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นหนว่ยงานที่ก ากับดูแลสถานศกึษา ท าให้มีคุณภาพและ

ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ก่อใหเ้กิดความมั่นใจในคุณภาพทางการศกึษา  

   1.2 ด้านขอบข่ายและวธิีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรยีนพระปริยัติธรรม จ าแนกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ 

    1.2.1 ด้านขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ดา้นบริหารจัดการการเรียนรู้ คือ 

ผูบ้ริหารสามารถคัดสรรครูที่มคีวามรูค้วามสามารถมาท าการสอนในโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

แนะน าการจัดท าแผนการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ของครูแตล่ะคนส่งเสริมให้ครูจัด

ประสบการณก์ารเรียนตามความสนใจ ความต้องการ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของ

พระภิกษุสามเณร ส่งเสริมใหค้รูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการที่เหมาะสมกับ

ผูเ้รียน ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ การใช้นวัตกรรมละเทคโนโลยีของครู 2) ดา้นพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา โดยผูบ้ริหารจัดใหม้ีการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบโครงสร้างของหลักสูตร 

จัดท าหลักสูตรตามบริบทของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม จัดให้มวีัสดุ อุปกรณ์ คู่มือ เอกสาร

ประกอบหลักสูตรที่เอื้อตอ่การด าเนินการจัดท าหลักสูตรอย่างเพียงพอ มีการจัดท าเอกสาร

ประกอบหลักสูตร มีการวางแผนการน าหลักสูตรไปใช้ในการสอน ใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับกับ

จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์และ

สังเคราะหไ์ด้  3) ดา้นนิเทศการจัดการเรียนรูใ้นสถานศึกษา โดยผูบ้ริหารแนะน า  
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ให้ความช่วยเหลือ นิเทศ ควบคุมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูให้ด าเนินไปอย่างมี

คุณภาพ ใหค้วามช่วยเหลือ แนะน า กระตุ้นใหค้รูน าผลการนเิทศมาใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอน มีการนเิทศการเรียนการสอนเพื่อช่วยใหค้รูสามารถประเมินตนเองรูจ้ักตนเองมากขึ้น  

และ 4) ดา้นส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ โดยที่ผูบ้ริหารพัฒนา

ครูใหม้ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการท าวิจัยชั้นเรียนให้

ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษาแก่ครูเกี่ยวกับการส ารวจและวิเคราะหป์ัญหา และการก าหนดวิธีการ

ในการแก้ปัญหา ติดตามให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา พัฒนาวิธีหรอืนวัตกรรมการวิจัย 

ในชั้นเรียนของครู มีการจัดเอกสาร คูม่อืเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรยีนเพื่ออ านวยความสะดวก

แก่คร ูซึ่งสอดคล้องกับ (2555, หนา้ 69-72); เฉลิมพล ทิมบ ารุง (2556, หนา้ 101–102);  

สาธิต รัตนสารี (2556, หน้า 141-144); แสงเดอืน จงบ ารุง (2556, หนา้ 97-100) และ 

เยาวนิจ ซะช า (2557, หน้า 120-121) ที่กล่าวถึง ขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแตล่ะด้าน ดังนี ้1) ดา้นบริหารจัดการการเรียนรู ้

ผูบ้ริหารจะต้องแนะน ากระบวนการจัดท าแผนการจัดเรียนรูต้ามสาระการเรียนรูใ้ห้เข้าใจอย่าง

ชัดเจน กระตุ้นใหค้รูจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 2) ดา้นพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา ผูบ้ริหารตอ้งด าเนินการจัดระบบวิชาการและการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศกึษา ส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตรสถานศกึษา ด าเนินงานวิชาการและการเรียนการ

สอนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึษา ก าหนดบทบาทหนา้ที่ในการพัฒนา

หลักสูตรของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 3) ดา้นนิเทศการจัดการเรียนรูใ้นสถานศกึษา 

ผูบ้ริหารจะต้องสามารถวิเคราะหป์ัญหาความตอ้งการของครูในการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศกึษา สามารถวางแผนปรับปรุงวชิาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับ

สถานศกึษา 4) ดา้นส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้ผูบ้ริหาร

สามารถก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรยีน จัดอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก

สนับสนุนการวิจัยในช้ันเรยีนของครู ส่งเสริมพัฒนาครูด้านการวิจัยด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

    1.2.2 วิธีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม ประกอบด้วย 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) การฝกึปฏิบัติงาน

จรงิ 3) การศกึษาดูงาน 4) การศกึษาด้วยตนเอง 5) การศกึษากับผูรู้้ผู้เช่ียวชาญ  

6) การศกึษาต่อ 7) การหมุนเวียนงาน และ 8) การมอบหมายโครงการพิเศษ ซึ่งสอดคล้อง

กับ อุรารัตน์ (นามแฝง) (2550, ออนไลน์); อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2552, หนา้ 223-224) 

และ บวร เทศารนิทร์ (2560, หน้า 23-29) ที่กล่าวถึง วธิีการพัฒนาสมรรถนะ 
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การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ว่าประกอบด้วย  

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผูบ้ริหารตอ้งอ่าน ท าความเข้าใจ ทบทวน ก าหนดตาราง 

การด าเนินงาน จัดท าแบบฝึกหัดในการประชุม ได้เตรยีมวัสดุ สถานที่ เอกสาร ข้อมูลที่

จ าเป็นให้พร้อม เพื่อใชใ้นการประชุม และฝกึปฏิบัติ เรียนรู ้ทดสอบ ฝึกปฏิบัติ พร้อมน าไป

ปฏิบัติจริง มทีักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ สามารถน าไปใช้

ในการบริหารงาน 2) การฝึกปฏิบัติงานจริง ผูบ้ริหารต้องได้รับประสบการณต์รง ได้ทักษะ 

ความรู ้และพฤติกรรมจากการฝึกปฏิบัติจริง ท าให้เข้าใจในการบริหารงานวิชาการมากขึ้น 

น าไปปฏิบัติซ้ า ๆ จนเกิดความช านาญ ไม่รูส้ึกเบื่อหน่าย มีความตื่นตัว กระตอืรอืร้นอยู่

ตลอดเวลา ในขณะฝกึปฏิบัติมีปฏิสัมพันธ์กับผูร้่วมปฏิบัติดว้ยกัน ท าใหม้ีความสามัคคี 

มากขึ้น และประเมินตนเอง หลังจากได้ลงมือฝกึปฏิบัติจริง 3) การศกึษาดูงาน ผู้บริหาร

ควรก าหนดแหล่งศกึษาดูงานได้ตรงกับความเรื่องที่อยากจะศึกษา เตรียมความพร้อมทาง

ร่างกาย มทีัศนคตเิชิงบวก เกิดความรูส้ึกที่ดใีนการศกึษาดูงาน ผูบ้ริหารได้ฟังบรรยาย  

ตั้งค าถาม แลกเปลี่ยนความรู ้และได้สรุปจดบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ น าความรูท้ี่ได้มานั้น 

ทบทวน น ามาประยุกต์ ปรับใช้ในการท างานอย่างตอ่เนื่องและสม่ าเสมอ น าความรู้ที่ได้มา

ไปถ่ายทอด เผยแพร่ แก่ผูไ้ด้บังคับบัญชา หรอืแก่บุคลากรที่ตอ้งการองค์ความรูน้ั้น  

4) การศกึษาด้วยตนเอง ผูบ้ริหารได้วิเคราะหแ์ละก าหนดความตอ้งการในสิ่งที่ต้องการ

อยากจะศกึษา ก าหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย และทิศทาง ในสิ่งที่อยากจะเรียนรู้ไว้อย่าง

ชัดเจน ก าหนดแหลง่วิทยาการเพื่อการศึกษา ก าหนดแหลง่วิทยาการเพื่อศกึษารวบรวม

ข้อมูล สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยค านึงถึงความสะดวก และความเป็นไปได้ที่จะเข้าถึงแหล่ง

วิทยาการที่ก าหนดดว้ย ศึกษาหาความรูไ้ว้ดว้ยวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การฝึกปฏิบัติ  

การเข้าร่วมกิจกรรม การเข้ารับการอบรม การค้นคว้าจากเอกสารในหอ้งสมุด การค้นคว้า

จากอินเตอร์เน็ต การค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห/์ 

สร้างองค์ความรู้ บันทึกอย่างเป็นระบบ ละเอียด จัดเป็นหมวดหมู่ เรยีบเรียงใหม่ให้ 

กระชับขึน้ มีการสังเคราะห์ วิเคราะห์ สรุปองค์ความรูท้ี่ได้มาใหม่ และประเมินผล

การศกึษาของตนเองว่าสามารถบรรลุตามที่ก าหนดไว้หรอืไม่ บรรลุในระดับที่พึงพอใจ

หรอืไม่ 5) การศกึษากับผูรู้้ผูเ้ชี่ยวชาญ ผูบ้ริหารตอ้งส ารวจ คัดเลือกผูเ้ช่ียวชาญที่ตรงกับ

ขอบข่ายงานวิชาการ ได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสัมภาษณ์ บันทึก เก็บข้อมูลกับ

ผูเ้ชี่ยวชาญ ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝกึงาน ท างานร่วมกับผูเ้ชี่ยวชาญ ในแบบจ าลอง 

หรอืปฏิบัติจริง 6) การศกึษาต่อ ผูบ้ริหารได้คัดเลือกหลักสูตรที่จะศกึษาต่อในสาขาที่ตรง
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กับงานที่ท า หรอืสอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเกิดในอนาคต เป็นนวัตกรรม เทคโนโลยี และ

อื่น ๆ ต้องศกึษาต่อเพื่อเลื่อนต าแหนง่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตทั้งทางด้านร่างกาย จติใจ 

เพื่อขยายฐานอ านาจการบริหารให้กว้างขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ตอ่ตัวเองและองค์กร  

ควรค านงึถึงความคุ้มค่า ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาต่อ และควรจัดการเรียนรูเ้ป็น

แบบตลอดชวีิต 7) การหมุนเวียนงาน ผูบ้ริหารควรมีแรงกระตุ้น มคีวามกระตือรือร้น 

ที่จะท างานใหม่ที่ไม่เคยท ามาก่อน พรอ้มที่จะปรับตัวให้เข้ากับงานใหม่ ความรูใ้หม่  

ความท้าทายใหม่ ค้นหาศักยภาพที่มอียู่ภายในตนเอง อีกทั้งได้พบข้อผดิพลาดของตนเอง

และน าไปปรับปรุง แตค่วรท างานใหมค่วบคู่ไปกับงานประจ าอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง และ

มีประสิทธิภาพ รับรู้ทราบถึงโครงสร้าง ระบบของงานใหม ่และบุคลากรท างานในงานใหม่

นั้น จะท าให้เปลี่ยนทัศนคติที่มตี่อองค์กรและเห็นอกเห็นใจบุคลากรที่ท างานในองค์กรนั้น

มากขึ้น 8) การมอบหมายโครงการพเิศษ ผูบ้ริหารตอ้งลองท าโครงการที่ท้าทาย ยาก  

เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ ความช านาญ ความเชี่ยวชาญขึน้ไปอีกระดับ แต่เข้าใจอย่างลกึซึง้

ถึงหลักการ เหตุผลวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของโครงการ และค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะ

เกิดขึ้นกับตนเองและองค์กร วางแผน วธิีการด าเนินการ ระยะเวลา ทรัพยากร และ

งบประมาณอย่างชัดเจน รอบคอบ ตัง้ใจ ใส่ใจ ด าเนินโครงการจนบรรลุเป้าหมาย 

โดยไม่ย่อท้อ ไม่ทิ้งไว้กลางทาง และได้ตดิตามประเมินผลทุกระยะ 

  1.3 ด้านผลของการพัฒนารูปแบบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม คอื ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการ คือ 1) มคีวามรู้ 2) มทีักษะ และ 3) มพีฤติกรรม ใน 4 ด้าน คอื  

1) ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ 2) ดา้นพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 3) ด้านนิเทศ 

การจัดการเรียนรูใ้นสถานศึกษา และ 4) ด้านส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู ้ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการ มหีน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนในการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการอย่างตอ่เนื่อง และมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างเป็น

ระบบ จงึมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลจะต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร (2550, ออนไลน์) และ บวร เทศารินทร์ (2560, หน้า 17) ที่กล่าวถึง  

ผลของการสร้างสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารไว้ ดังนี้ คอื มคีวามรู ้ 
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มีทักษะ มพีฤติกรรม ใน 4 ด้าน คอื 1) ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ 2) ดา้นพัฒนา 

หลักสูตรสถานศกึษา 3) ด้านนิเทศการจัดการเรียนรูใ้นสถานศกึษา และ 4) ด้านส่งเสริมให้

มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  

 2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการ พบว่า เป็นรูปแบบที่มคีวามเหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์จริงเมื่อน าไปใช้

ในการบริหารงานวิชาการโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืที่ผูว้ิจัยพัฒนาขึน้ผา่นกระบวนการพัฒนารูปแบบหลายขั้นตอน 

ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของ ชวนะ ทวีอุทิศ (2559, หนา้ 123) ซึ่งประกอบด้วย  

1) การสร้างรูปแบบด้วยการศกึษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2) สรา้งแบบสอบถามโดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบ 3 รอบ 3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

กลุ่มตัวอย่าง 262 รูป 4) จัดท าคู่มอืการใช้รูปแบบ ประเมินคู่มือโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 5 คน 

เชน่เดียวกับ ผลการศกึษาของ ศริิพร กุลสานต์ (2558, หนา้ 11) พบว่า มกีารด าเนินการ

วิจัย จ าแนกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของรูปแบบ สัมภาษณ์

ผูเ้ชี่ยวชาญ 2) วเิคราะหค์วามเหมาะสมของเครื่องมอืด้วยเทคนิคเดลฟาย ศกึษาเชิงส ารวจ

โดยขอความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 3) จัดท าคู่มอืและตรวจสอบคู่มือโดยผู้เช่ียวชาญ  

 3. ผลการจัดท าคู่มอืการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการ พบว่า คู่มือมีความเหมาะสมเมื่อน าไปใช้ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า  

คู่มอืการใชรู้ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผา่นการสังเคราะหแ์ละ

ตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญหลายขั้นตอน จึงท าให้คู่มอืการใช้รูปแบบ 

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

แผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มกีระบวนการสร้างที่เหมาะสม โดยผู้วจิัย

สังเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคู่มอืการใชรู้ปแบบ น าร่างคู่มือการใช้

รูปแบบไปตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญ จากนั้นน าแบบสอบถามที่วิเคราะห์

ข้อมูลเรยีบร้อยไปให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ แล้วจงึจัดท าคู่มอื 
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การใชรู้ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  

วิชนีย์ ทศศะ (2562, หนา้ 495-561) ตอนที่ 1 ความเป็นมา ตอนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี   

ตอนที่ 3 ค าแนะน าการด าเนินการ ตอนที่ 4 ขอบเขตการประเมินและค าอธิบายระดับ

คุณภาพในการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาคุณภาพรูปแบบการนเิทศภายใน 

โรงเรียนขนาดเล็ก 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  ส านักงานกลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 8 กลุ่มที่ 9 กลุ่มที่ 10 และกลุ่มที่ 11 ที่เกี่ยวข้อง

และรับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศึกษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืโดยตรง และผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ควรน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษาไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา เพื่อให้เกิด

คุณภาพการศกึษา และการพัฒนางานวิชาการการในโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

แผนกสามัญศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

   2.1 ควรน ารูปแบบไปทดลองใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม 

   2.2 ควรวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนารายสมรรถนะ โดยเฉพาะสมรรถนะที่

มีความตอ้งการและจ าเป็นสูงเพื่อก าหนดกิจกรรมการพัฒนาใหม้ีรายละเอียดเฉพาะแต่ละ

สมรรถนะต่อไป 

    2.3 ควรมีการศกึษาปัจจัยที่ส่งผลตอ่การพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื เพื่อจะได้เห็นแนวทางในการพัฒนาปัจจัยดังกล่าวซึ่งจะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

 



235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 

บรรณานุกรม 

กชพรรณ ชุ่มเย็น. (2554). ทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง. เข้าถึงได้จาก   

 https://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/.../print_informed.php?id  

 14 มิถุนายน 2562.  

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). แนวทางปฏิรูปการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ.   

 กรุงเทพฯ: ที.เอส.บี.โปร ดักส์. 

กองบริหารงานบุคคล. (ม.ป.ป.). เครื่องมือพัฒนา. เข้าถึงได้จาก  

 16 มิถุนายน 2562.  

กองพุทธศาสนสถาน, ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2555). คู่มอืปฏิบัติโรงเรียน 

 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพุทธศาสนา 

 แหง่ชาติ. 

กฤช วรีะพลพล แก้วกลาง. (2558). การพัฒนาคู่มอืพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 

 ส าหรับครูสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาระนอง. วิทยานิพนธ์    

 ค.ม. สุราษฎรธ์านี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

กฤษณผล จันทร์พรหม. (2548). การศกึษารูปแบบมหาวิทยาลัยเสมอืนจรงิที่เหมาะสม 

 ส าหรับสถาบันอุดมศกึษาในประเทศไทย. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. กรุงเทพฯ:  

 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 

กฤษณา เสนาวงษ์. (2544). ความคิดเห็นของนักศกึษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมใน 

 สถานศกึษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ:  

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop). (ม.ป.ป.). การประชุมเชงิปฏิบัติการ.  

 เข้าถึงได้จาก http://nkw0576105761.circlecamp.com/index.php?page=f  

 8 มิถุนายน 2562. 

กิดานันท์ มลิทอง. (2540). เทคโนโลยีการศกึษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์. 

กิตติโชติ พิมพ์เพ็ง. (2558). การศกึษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 

 สถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 29.  

 วิทยานิพนธ์ ค.ม. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

โกวิท วรพิพัฒน์. (2555). การศกึษาต่อเนื่อง. เข้าถึงได้จาก  

 http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php?q. 8 มิถุนายน 2562. 

https://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/.../print_informed.php?id
http://nkw0576105761.circlecamp.com/index.php?page=f


238 

ขจรศักดิ์ ศริิมัย. (2559). การพัฒนาระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากร 

 บุคคล สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. วิทยานิพนธ์ วท.บ.  

 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 

คมสัน สุรยิะ. (2553). แบบโลจติ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใชใ้นการวิจัยเศรษฐศาสตร์.  

 วิทยานิพนธ์ ศษ.บ เชยีงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 

ความรูด้้านงานประกันคุณภาพการศกึษา. (2557). เข้าถึงได้จาก  

 https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=410955472381948&id             

 14 มิถุนายน 2562. 

งานประกันคุณภาพ. (2560). แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ 

 สถานศกึษา : แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา. เข้าถึงได้จาก    

 http://www.krittasilphwittaya.com/?cid=2112352. 16 มิถุนายน 2562. 

จริพรรณ หริัญวรเสฎฐ์. (2555). สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานอ าเภอ 

 เสริมงามเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.  

 เชยีงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

จรีวรรณ สุวรรณสาม. (2558). การพัฒนาคู่มอืการนเิทศภายในแบบคู่สัญญาโรงเรียน 

 มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎรธ์านี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. สุราษฎรธ์านี:       

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

จุฑารัตน์ ทองทิพย์. (2550). การศกึษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการศึกษาใน 

 โรงเรียนเตรียมทหาร. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

 ศรนีครินทรวิโรฒ. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2557). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. เข้าถึงได้จาก  

 http://www.law.chula.ac.th/home/file.aspx?ID=385. 8 มิถุนายน 2562. 

เจตนา แดงอินทวัฒน์. (2555). รายงานการศกึษาส่วนบุคคล สถาบันครู คณาจารย์ และ  

 บุคลากรทางการศกึษา ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศกึษาธิการ.  

 กรุงเทพฯ: ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ. 

จันทรานี สงวนนาม. (2545). การฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพฯ:  

 ศรอีนันตก์ารพิมพ.์ 

 

 



239 

เฉลิมพล ทิมบ ารุง. (2556). การศกึษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 

 สถานศกึษาสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.  

 วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ; มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 

เฉลียว บุรีภักดี. (2542). ทฤษฎีระบบและการพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: แอล.ท.ีแพรส. 

ชนกนารถ ชื่นเชย. (2550). รูปแบบการจัดการศกึษาต่อเนื่องในสถานบันการศกึษา 

 อุดมศกึษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

 ศรนีครินทรวิโรฒ. 

ชนิตา รักษ์พลเมือง. (2546). การวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย : เทคนิควิธีการวิเคราะห์ 

 นโยบาย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ชรินดา พิมพบุตร. (2556). รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่าย 

 บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ ค.ด.  

 สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

ชรอยวรรณ ประเสรฐิผล. (2556). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้  

 ของครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศกึษา. วทิยานิพนธ์ กศ.ด. พิษณุโลก:  

 มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ชลธาร สมาธิ. (2560). การพัฒนาคู่มอืการบริหารจัดการศกึษาเรียนร่วมหลักสูตร 

 อาชีวศกึษาและมัธยมศกึษาตอนปลาย(ทวีศกึษา)ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม  

 จังหวัดแม่ฮอ่งสอน. วิทยานิพนธ์ ค.ม. เชยีงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม.่ 

ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา. (2552). รูปแบบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่มี 

 ประสิทธิผล. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ชนันธิดา รัตนปราณี. (2553). การพัฒนาแนวทางการด าเนนิงานประกันคุณภาพ 

 การศกึษาภายในสถานศกึษาโรงเรียนบ้านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง  

 จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ ค.ม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย 

 มหาสารคาม. 

ชยาภรณ์ นินนานนท์. (2554). ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูบ้ริหาร 

 สถานศกึษา สังกัดส านักการศกึษากรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้. 

 วิทยานิพนธ์ ค.ม. สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 

ชูชัย สมิทธิไกร. (2553). พฤติกรรมผู้บริโภค. (พิมพ์ครัง้ที่ 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลัย. 



240 

ชัยยศ อิ่มสุวรรณ.์ (2552). การศกึษาต่อเนื่อง : องค์ประกอบส าคัญของการศกึษา 

 ตลอดชวีิต. เข้าถึงได้จาก https://www.moe.go.th/moe/th/news  

 14 มิถุนายน 2562. 

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต. (2552). พัฒนาบุคลากรด้วย Project Assignment.  

 เข้าถึงได้จาก https://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?book 

 ID=1434&read=true&count=true. 14 มิถุนายน 2562. 

ไชยรัตน์ ไชยมัชฌิม. (2555). ศกึษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา  

 สังกัดกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อ าเภอนาคู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

 นอร์ทกรุงเทพ. 

ณรงคชั์ย ศริิไพศาล. (2560). การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาของ 

 ผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล  

 จังหวัดสตูล. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

ณรงคว์ิทย์ แสนทอง. (2550). มารู้จัก Competency กันเถอะ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:  

 เอช อาร์ เซ็นเตอร์. 

ณะภา ลพีรม. (2558). การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนในโรงเรยีนสังกัด 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 : กรณีกิจกรรม 

 ชุมนุม, กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี–ยุวกาชาด และกิจกรรมสภานักเรียน.  

 วิทยานิพนธ์ ค.ม. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

เตือนใจ ดลประสิทธิ์. (2552). การพัฒนาระบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร 

 สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ ค.ด. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

 มหาวิทยาลัย. 

ทรรศนีย์ วราหค์ า. (2554). การศกึษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ของ 

 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ภาษีเจรญิ  

 กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

 ศรนีครินทรวิโรฒ. 

 

 

 

https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=8748&Key=news_research
https://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?book


241 

ทิศนา แขมมณี. (2545). รูปแบบการเรียนการสอน ทางเลือกที่หลากหลาย. กรุงเทพฯ:  

 ส านักพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

__________. (2550). ศาสตร์การสอน : องค์ความรูเ้พื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี 

 ประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพแ์หง่จุฬาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลัย. 

__________. (2557). ศาสตร์การสอน : องค์ความรูเ้พื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี 

 ประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครัง้ที่ 18). กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ.์ 

เทือ้น ทองแก้ว. (2555). สมรรถนะ (Competency) : หลักการและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ:  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

ธรรมนูญ มิตรเทวิน. (2559). ความส าคัญและประโยชน์ของการพัฒนา 

 สมรรถนะขดีความสามารถในยุคปัจจุบัน. เขา้ถึงได้จาก 

 thenile.co.th/index.php/2016/11/16/competency_development1  

 17 มิถุนายน 2562. 

ธนานันต ์ดยีิ่ง. (2556). โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 ด้านการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. นครปฐม: 

 มหาวิทยาลัยศลิปากร. 

ธวัช บุญยมณี. (2550). ภาวะผูน้ าและการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

ธีระ รุญเจริญ. (2550). ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศกึษายุคปฏิรูป 

 การศกึษา. กรุงเทพฯ: แอล.ที.เพรส. 

ธีระวัฒน ์วรรณนุช. (2561). สภาพและปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ 

 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 19. วิทยานิพนธ์  

 ค.ม. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์. (2551). เริ่มเมื่อไหร่น า Competency มาใช้ในองค์กร. กรุงเทพฯ:  

 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 

นงลักษณ์ มีจรูญสม. (2554). สภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังในการพัฒนา 

 สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยนาฏศลิป์อ่างทองตามทัศนะของอาจารย์และ 

 นักศึกษา. วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

 

 



242 

นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน. การมสี่วนรว่มของผูป้กครองนักเรียนในการจัดการศกึษาของ 

 ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศกึษา ในกรุงเทพมหานคร.  

 วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกริก. 

นพพร เทพสิทธา. (2557). การบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพในภาคเอกชน.  

 เข้าถึงได้จาก https://www.slideshare.net/Nopporn_Thepsithar/20140206- 

 30896525/. 8 มิถุนายน 2562. 

นรศิ มหาพรหมวัน. (2561). รูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล.  

 วิทยานิพนธ์ ค.ม. เชยีงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม.่ 

นิตธิาร ชูทรัพย์. (2559). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 

 สารสนเทศขัน้พื้นฐาน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ส าหรับ

 นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. วิทยานพินธ์ ปร.ด. 

 สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

นิสดารก์ เวชยานนท์. (2550). COMPETENCY MODEL กับการประยุกต์ใช้ในองค์กรไทย.  

 กรุงเทพฯ: กราฟิโก ซิสเต็มส์. 

นันทะพร ศุภะพันธุ์. (2551). การศกึษาสมรรถนะการบริหารด้านวิชาการของผูบ้ริหาร 

 โรงเรียนเอกชนระดับประถมศกึษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 กรุงเทพมหานคร เขต 2. ปริญญานิพนธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

 ศรนีครินทรวิโรฒ. 

เนตร์พัณณา ยาวิราช. (2549). ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์. (พิมพ์ครัง้ที่ 5). กรุงเทพฯ:  

 เซ็นทรัลเอ็กซ์เพรส. 

บวร เทศารทิร์. (2560). คู่มือเตรยีมสอบผูบ้ริหารศกึษา. เข้าถึงได้จาก  

 https://www.slideshare.net/sobkroo1/ss-64636014/. 8 มิถุนายน 2562. 

บุญชม ศรสีะอาด. (2558). การวิจัยเบือ้งตน้. (พิมพ์ครัง้ที่ 9). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 

บุญมี ก่อบุญ. (2553). รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทีมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด 

 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื.  

 วิทยานิพนธ์ ค.ด. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

บุญเลีย้ง ทุมทอง. (2556). ทฤษฎีและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: 

 เอส.พริ้นติ้ง ไทย แฟคตอรี่. 

 

https://www.slideshare.net/sobkroo1/ss-64636014/


243 

เบญจพร วาทีกานท์. (2559). แนวทางการพัฒนาหลักของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัด  

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.  

 สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

ปฏิคม พงษประเสริฐ. (2550). การศกึษาการจัดสภาพแวดล้อมและการบริกาในโรงเรียน 

 เทศบาล สังกัดเทศบาลเมอืงนครนายก. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ:  

 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 

ประไพ ธรมธัช. (2553). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสรา้งสมรรถนะทางวิชาการ 

 โดยใช้กลยุทธ์การปรับโครงสรา้งองค์กรของฟูลแลนส าหรับครูประถมศึกษา.  

 วิทยานิพนธ์ ค.ด. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.    

ประยูร ศรปีระสาธน์. (2542). ปัจจัยที่สง่ผลต่อการมสี่วนร่วมในการด าเงินงาน 

 คณะกรรมการการศกึษาประจ าโรงเรียนประถมศึกษา. วทิยานพินธ์ ค.ม.  

 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ประสงค์ วงศาโรจน.์ (2551). สภาพแวดล้อมวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ใน 

 ทัศนะของผูบ้ริหารอาจารย์ และนักศึกษา. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ:  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน.์ (2553). จติวิทยาการศกึษา. (พิมพ์ครัง้ที่ 3). กรุงเทพฯ:  

 ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ. 

ผูจ้ัดการรายสัปดาห.์ (2555). สู่องค์การสร้างสรรค์ยุควิกฤตสไตล์ KFC.  

 เข้าถึงได้จาก http:// www.qotomanager.com/news/details./. 8 มิถุนายน 2562. 

พรจันทร์ พรศักดิ์กุล. (2550). รูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหาร 

 งบประมาณแบบใช้โรงเรยีนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศกึษาสังกัดส านักงาน 

 คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. กรุงเทพฯ:    

 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 

พระครูวนิยัธรวินัยรส. (2561). การพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติ 

 ธรรมที่มปีระสิทธิผลแผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา 

 แหง่ชาติ. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม อยุธยา: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระมหาเติม โทบุรี. (2554). การมสี่วนรว่มของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผน 

 สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ กค.ม. กรุงเทพฯ:  

 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 



244 

พระมหาธีรเพชร ธีรเวที. (2561). การสังเคราะหร์ูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน 

 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. กรุงเทพฯ: 

 มหาวิทยาลัยสยาม. 

พระมหาสมบัติ ธนปัญโญ (2558). ยุทธศาสตรเ์ชิงพุทธในการบริหารโรงเรียน 

 พระปริยัติธรรม. วิทยานิพนธ์ พธ.ด. พระนครศรอียุธยา. มหาวิทยาลัย 

 มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. 

พระบุญเรอืง จติธัมโม. (2556). การศกึษาเชิงวิเคราะห์ผูน้ าในพระพุทธศาสนา : ศึกษา 

 เฉพาะวิธีแก้ปัญหาของพุทธเจ้า. วทิยานิพนธ์ พธ.ด. พระนครศรีอยุธยา:  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

เพียรพันธุ์ กิจพาณิชย์เจริญ. (2552). ศกึษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบ้ริหาร 

 สถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์  

 ศษ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ภัทรพร อุตพันธ์. (2550). แนวทางการมีสว่นร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระ 

 ปริยัตธิรรมในภาคใต้. วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ภัทรวดี กาลจักร. (2555). การศกึษาความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะการบริหารงาน 

 วิชาการระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

 นอร์ทกรุงเทพ. 

ภาณพ แจ้งพลอย. (2556). การศกึษาสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

 สถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจันทบุรี.  

 วิทยานิพนธ์ ค.ม. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ.ี 

ภูวณัฐสร์ หนูมาก. (2556). ปัจจัยที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของการจัดการศกึษาโรงเรียน 

 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. กรุงเทพฯ: 

 มหาวิทยาลัยศรปีทุม. 

มนภัทร ด่านวชิรา. (2554). การจัดท าคู่มอืการบริหารงานบุคคลโรงเรยีนอนุบาล 

 บ้านสนุกคิด. สารนิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. (ม.ป.ป.). แนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะ 

 เพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล. เข้าถึงได้จาก  

 competency.rmutp.ac.th/components. 8 มถิุนายน 2562. 



245 

เมทิญา นนท์ศรี. (2555). ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษากลุ่มโรงเรยีนพญาวัง สังกัด 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 35. วทิยานพินธ์ กศ.ม. พะเยา:  

 มหาวิทยาลัยพะเยา. 

ยิ่งยศ พละเลิศ. (2550). สมรรถนะผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 กาญจนบุรีเขต 3. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ยุพิน ยืนยง. (2553). การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริม 

 สมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนของครู เขตการศกึษา 5 อัครสังฆมณฑล  

 กรุงเทพฯ. วทิยานพินธ์ ปร.ด. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศลิปากร. 

เยาวนิจ ชะช า. (2557). สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษาขั้น 

 พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2.  

 วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. นครปฐม; มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 

รัตญิา ชูตระกูล. (2552). สมรรถนะของผู้เรยีนในสถานศกึษาขั้นพื้นฐานตามทรรศนะของ 

 ผูบ้ริหาร ครูและผูป้กครอง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสระบุรี.     

 วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 

รัตนะ บัวสนธ์. (2552). การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศกึษา. กรุงเทพฯ: ค าสมัย. 

ระเบียบ เชี่ยวชาญ. (2550). การศกึษาสมรรถนะการบริหารด้านวิชาการระดับปฐมวัยของ 

 ผูบ้ริหารสถานศกึษาในโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 ส านักงานเขตภาษีเจรญิ. สารนิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

 ศรนีครินทรวิโรฒ. 

ราชบัณฑติยสถาน. (2555). ผูเ้ชี่ยวชาญ. เข้าถึงได้จาก http://www.royin.go.th/ 

 dictionary/lookup_domain.php. 16 มิถุนายน 2562. 

เรชา ชูสุวรรณ. (2550). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสนทนาของบุคคลที่ส่งผลต่อ 

 ประสิทธิผลของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.  

 วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

ลภัสรดา นาโควงค์. (2558). การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูใน 

 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23. วิทยานิพนธ์  

 ค.ม. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

 

 

http://opac.mbu.ac.th/Author/Home?author=%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%20%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B3


246 

ลือชัย ชูนาคา. (2558). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบ้ริหาร 

 สถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา. วิทยานิพนธ์ 

 ปร.ด. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

เลิศชัย ปานมุข. (2552). การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ. เข้าถึงได้จาก 

  http:// www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?board=7.0./  

 8 มิถุนายน 2562. 

วชริาวุธ ปานพรม. (2558). รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าส าหรับผู้บริหารในสถานศึกษา 

 พอเพียง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาในภาค 

 ตะวันออกเฉียงเหนอื. วิทยานิพนธ์ ค.ด. สกลนคร: มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏสกลนคร. 

วนิดา ฤทธิ์เจริญ. (2550). การพัฒนาคู่มอืการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชวีิตด้วยการ 

 จัดการเรยีนรู้แบบบูรณาการส าหรับครูการศกึษานอกโรงเรยีน. วิทยานิพนธ์  

 ศษ.ม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

วรินทร์พร สุขเฟื่องฟู. (2555). การจัดท าคู่มอืการเสริมสร้างงานหัตถกรรมโดยใช้ภูมิ 

 ปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับช้ัน 

 ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดหนองคุ้มจังหวัดปราจนีบุรี. สารนพินธ์   

 กศ.ม. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 

วริศราภรณ ์น้อยใจมั่น, โสพิศ เทพสลุด, และอุบลรักษ์ สุริยค าวงศ.์ (2551). สมรรถนะ 

 ของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานโดยใช้

 โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในสังกัดเขตพืน้ที่การศกึษา

 พิษณุโลก เขต 1. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

วิชนีย์ ทศศะ. (2562). การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในส าหรับโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัด 

 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื.  

 วิทยานิพนธ์ ปร.ด. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

วัชรศักดิ์ สงค์ปาน. (2558). การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการ 

 ประกันคุณภาพภายในของโรงเรยีนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝัง่อันดามัน. 

 วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

วันทนีย์ ชุศลิป์. (2525). สถิตแิละการวิจัยเบือ้งตน้. กรุงเทพฯ: อักษรบัณฑิต. 

 

http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?board=7.0./


247 

วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2551). วิธีวิทยาการวิจัย. กรุงเทพฯ: สุวีรยิาสาสน์. 

__________. (2553). การวิจัยพัฒนารูปแบบ. วารสารวิชาการ, มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏสกลนคร, 2(4), 7-11. 

วิกีพีเดีย. (2561). การประชุม. เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ 

 การประชุม/. 8 มถิุนายน 2562. 

_________. (2555). ศาสตราจารย์. เขา้ถึงได้จาก http://www. th.wikipedia.org.  

 16 มถิุนายน 2562. 

_________. (2553). การศกึษา. เขา้ถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/การศกึษา.  

 16 มถิุนายน 2562. 

วิจารณ์ พานิช. (2550). วถิีแหง่องค์กรอัจฉริยะ. จุลสารอุตสาหกรรมสัมพันธ์, 73, 2-3. 

วิชิต เทพประสิทธิ์. 2552. การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระบบปรับ 

 เหมาะสมการเรียนแบบปฏิบัติจริงคอนตรัคติวสิต์ส าหรับข้าราชการกระทรวง 

 พลังงาน. วิทยานิพนธ์ ค.ด. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วิมาน วรรรค า. (2553). การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้บริหารสถานศกึษาขนาดเล็ก  

 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานพินธ์ ค.ด.  

 นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

วิหาร พละพร. (2558). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและ 

 ประเมินการคดิส าหรับครูระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

 การศกึษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัย 

 อุบลราชธานี. 

วีระวัฒน์ พัชนี. (2558). ศกึษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

 ในอ าเภอวังน้อยส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา  

 เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. ปทุมธาน:ี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. 

วุฒิพงษ์ โรมพันธ์. (2556). แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหาร 

 สถานศกึษาของโรงเรียนในกลุ่มเครอืข่ายการจัดการศึกษาที่ 3  

 (หงาว-โตนเพชร) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาระนอง. 

 วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/
http://www/
https://th.wikipedia.org/wiki/


248 

ศศธิร บัวทอง. (2556). การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาระดับ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน. สารนิพนธ์ ศษ.บ  

 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ศศพิรรณ กาสอน. (2557). การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation). เข้าถึงได้จาก 

  https://prezi.com/n4gqc__tpf3h/job-rotation/. 14 มิถุนายน 2562. 

ศศริดา แพงไทย. (2559). บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21. วารสาร 

 วิทยาลัยบัณฑติเอเซีย, 6(1), 8. 

ศริิรัตน์ วงษ์ศรแีก้ว. (2554). ความคิดเห็นของครูที่มีตอ่สมรรถนะการบริหารงานของ 

 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเอกชน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

 ปทุมธาน ีเขต 2. วิทยานิพนธ์ ค.ม. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยปทุมธาน.ี            

ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (ม.ป.ป.). เครื่องมอื 

 การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ Training & Non-Training. เข้าถึงได้จาก   

 webintra.diw.go.th/hrmc/knowledge/ การหมุนเวียนงาน2.pdf.  

 16 มิถุนายน 2562. 

สกุลรัตน์ กมุทมาศ. (2551). การบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร 

 สถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาอุบลราชธานี เขต 3. 

 วิทยานิพนธ์ ค.ม. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาค

 ตะวันออกเฉียงเหนอื. 

สถาบันการศึกษาทางไกล. (2555). การศกึษาต่อเนื่อง. เข้าถึงได้จาก   

 http:// www.Del.ac.th/cont.htm./. 8 มิถุนายน 2562. 

สถาบันทดสอบการศกึษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน). (2558). คู่มอืการจัดสอบทางการ 

 ศกึษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศกึษา 

 ปีที่ 3. กรุงเทพฯ: สถาบันทดสอบการศกึษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน). 

สมาน อัศวภูมิ. (2550). การศกึษาและการสังเคราะหร์ูปแบบการบริหารสถานศกึษา 

 การพัฒนาคณะกรรมกรรมการสถานศึกษา และสถานศกึษาเครือขา่ยของ 

 ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้นแบบที่ 1. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 

_________. (2551). การบริหารการศกึษาสมัยใหม่ : แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ.  

 (พิมพ์ครัง้ที่ 4). อุบลราชธานี: อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์. 

 



249 

สยามสแควร.์ (2552). ผูเ้ชี่ยวชาญ. เข้าถึงได้จาก http:// www.pantip.com/  

 8 มิถุนายน 2562. 

สยาม สุกัน. (2555). สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาในทัศนะ 

 ของครูกลุ่มป่งไฮ-น้ าจัน้ อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ. วิทยานิพนธ์ ค.ม. นครพนม: มหาวิทยาลัย 

 นครพนม. 

ส่องแสง อัยวรรณ, (2561). รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าครูผูส้อนภาษาอังกฤษโรงเรียน   

 มัธยมศกึษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา ในภาค 

 ตะวันออกเฉียงเหนอื. วิทยานิพนธ์ ค.ด. สกลนคร: มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏสกลนคร. 

สาธิต รัตนสารี. (2554). สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาในการบริหารงานวิชาการ 

 สถานศกึษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

 กาญจนบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี. 

สายใจ สีแจ.้ (2558). สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่มตี่อประสิทธิผลการบริหารงาน 

 วิชาการของสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 ประถมศึกษาเพชรบุรี. วทิยานิพนธ์ ศษ.ม. นนทบุรี:  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

สายสุดา ขันธเวธ. (2561). ทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง. เข้าถึงได้จาก  

 www.ops.moe.go.th/.../ สาระน่ารู้/1854-ทักษะแสวงหาความรู้ดว้ยตัวเอง.  

 14 มิถุนายน 2562. 

สาวติร ีเถาว์โท. (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูแ้บบ 

 ผสมผสานรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมส าหรับนักศกึษา 

 ปริญญาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. สกลนคร:      

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

สิทธิกร อว้นศิริ. (2554). การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่สง่ผลต่อการประเมิน 

 คุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา. เลย:  

 ส านักงานพุทธศาสนาจังหวัดเลย. 

 

 

http://www.pantip.com/
http://www.ops.moe.go.th/.../


250 

สิรร์านี วสุภัทร. (2551). ภาวะผูน้ าทางวิชาการและสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่ 

 ส่งผลตอ่ความส าเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. วิทยานิพนธ์ 

 ศษ.ด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. (2550). แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ Competency Based  

 Learning. (พิมพ์ครัง้ที่ 3). กรุงเทพฯ: ศิรพิัฒนาอินเตอร์พริ๊นท์. 

สุทธิธัช คนกาญจน.์ (2547). การพัฒนาตัวบ่งชีข้องสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ.  

 ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สุพาน ีสฤษฏ์วานิช. (2546). การบริหารเชิงกลยุทธ์แนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพฯ:  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สุภางค์ จันทวานิช. (2552). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. (พิมพ์ครัง้ที่ 17). กรุงเทพฯ:  

 ส านักพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สุภาพร มากแจง้. (2548). รายงานการสังเคราะหง์านวิจัย รูปแบบและกระบวนการจัด 

 การศกึษาและเผยแผ่ศาสนธรรม : กรณีศกึษา 9 วัด. กรุงเทพฯ:  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สุรัติยาพร ทองอ่ า. (2556). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลตาม 

 หลักสูตรแกนกลางของการศกึษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ส าหรับครูใน 

 สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์. วทิยานพินธ์ ค.ม. นครสวรรค์: มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏนครสวรรค์. 

สุรัสวดี จินดาเนตร. (2553). การพัฒนาคู่มอืการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับครู 

 ในช่วงช้ันที่ 4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่. สารนิพนธ์ ศษ.ม.  

 เชยีงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 

สุรภา เกตุมาลา. (2552). การศกึษาการพัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้อง 

 ผูบ้ริหารสถานศกึษาตามแบบภาวะผู้น าในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.  

 วิทยานิพนธ์ ค.ม. พระนครศรอียุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา. 

สุวิมล วอ่งวานิช. (2550). การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 

 แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สุเทพ พงศศ์รวีัฒน์. (2550). ภาวะความเป็นผู้น า. กรุงเทพฯ: ส. เอเชียเพรส. 

 

 



251 

แสงเดอืน จรบ ารุง. (2556). สมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษาตาม 

 ทัศนะของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

 กาญจนบุรีเขต 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม.กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน. (2550). ผลการประเมินการประเมิน 

 คุณภาพผูเ้รียนระดับการศึกษา 2555 บทสรุปและข้อเสนอเชงินโยบาย.  

 กรุงเทพฯ: ส านักงานทดสอบทางการศึกษา. 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. (2543). ปฏิรูปการเรียนรู้ผูเ้รียนส าคัญที่สุด.  

 กรุงเทพฯ: พิมพ์ด.ี 

ส านักงานพุทธศาสนาแหง่ชาติ. (2561). ข้อมูลพื้นฐานปี 2560. กรุงเทพฯ:  

 กองพุทธศาสนศกึษา. 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามหาสารคาม. (2557). บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาใน 

 การส่งเสริมการด าเนินงานในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน ช่วงช้ันที่ 1-2 ในฐานะ 

 ที่เป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามหาสารคาม. มหาสารคาม:  

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามหาสารคาม. 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2552). รวมกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้บังคับ  

 ประกาศ ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา. กรุงเทพฯ:  

 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 

ส านักเลขาธิการสภาการศีกษา. (2551). ร่างแนวทางการด าเนินการโครงการวิจัยและ 

 พัฒนากากรส่งเสริมนวัตกรรมเครือขา่ยการเรียนรู้ของครูและบุคคลากร

 ทางการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน. กรุงเทพฯ: ส านักงานมาตรฐาน

 การศกึษาและพัฒนาการเรียนรู้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา. 

อภริมย์ สีดาค า. (2559). องค์ประกอบที่สง่ผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศกึษาของ  

 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน.  

 วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 สาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์, 219(11), 3. 

อมรรัตน์ แก่นสาร. (2559). การพัฒนาตัวบ่งชีจ้ติวิญญาณความเป็นครู ของครูสังกัด 

 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน. วทิยานิพนธ์ ปร.ด. สกลนคร:  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

 



252 

อมรรัตน์ ภญิโญอนันต์พงษ์. (2546). การพัฒนารูปแบบความรว่มมอืทางวิชาการด้านการ 

 เรียนการสอน ระหว่างสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด.  

 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

อรนุช มหฤทัยนนท์. (2545). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ : Management Information  

 Systems. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

อรพันธุ์ ประสิทธิรัตน์. (2554). รายงานการวิจัยเรื่องการศกึษาสภาพแวดล้อมทางการ 

 เรียนของนสิิตคณะศกึษาศาสตร์. สารนิพนธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

 ศรนีครินทรวิโรฒ. 

อรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล. (2556). การพัฒนารูปแบบการเสริมสรา้งสมรรถนะครูนักวิจัย 

 ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรูส้ าหรับข้าราชการครู สังกัดส านักงาน

 เขตพืน้ที่การศกึษามัธยม เขต 2. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. กรุงเทพฯ: 

 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 

อรวรรณ แย้มพาที. (2554). ศกึษาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนของผู้บริหาร 

 สถานศกึษา ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 3. วิทยานิพนธ์  

 ค.ม. สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 

อรวรรณ ธีรวงษ์ไพบูลย์. (2556). การศกึษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหาร 

 สถานศกึษาเครือข่ายท่าขนุน-สหกรณ์นคิมหนิดาด สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ 

  การศกึษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ;  

 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 

อรุณ รักธรรม. (2551). ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: สถาบัน 

 บัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์. 

อาภรณ์ ภู่วทิยพันธ์. (2551). กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. (พิมพ์ครัง้ที่ 3).  

 กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์. 

_________. (2552). การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล. (พิมพ์ครัง้ที่ 5). กรุงเทพฯ:  

            เอช อาร์ เซ็นเตอร์. 

_________. (2557). การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY (Training  

 Program Competency-Based). กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์. 

_________. (2559). การพัฒนา CORE COMPETENCY บนแนวคิด 70 20 10 (Core  

 Competency Development Program on 70:20:10). กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์. 



253 

_________. (2560). Job Rotation Roadmap. เข้าถึงได้จาก    

 http://www.hramata.com/index.php?=boardshow&ac=webboard 

 [16 มิถุนายน 2562. 

_________. (2562). COMPETENCY ASSESSMENT TOOL เครื่องมือประเมินขีด 

 ความสามารถของบุคลากร. กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์. 

อนัตตา ชาวนา. (2558). รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าครูด้านการจัดการเรียนรู้ใน 

 สถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเขตตรวจราชการ 

 ที่ 11. วิทยานิพนธ์ ค.ด. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

อนันต ์งามทองต้น. (2552). การพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะการบริหารการจัดการเรียนรูข้อง 

 ผูบ้ริหารสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน. วทิยานพินธ์ กศ.ด. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย 

 นเรศวร. 

อนันต ์พันนกึ. (2554). การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศกึษา 

 ขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ ศษ.ด. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

อภริมย์ สีดาค า. (2559). องค์ประกอบที่สง่ผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศกึษาของ 

 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน.  

 วิทยานิพนธ์ ปร.ด. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยนอร์ทเชยีงใหม่. 

อรุณรุง่ โยธสิงห์. (2558). การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมตามแนวคิดการเรียนรูแ้บบ 

 ผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญของ 

 ครูผูส้อนระดับประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ ค.ม. สกลนคร: มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏสกลนคร. 

อารียา สตารัตน์. (2556). การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศกึษาของโรงเรียนสังกัด 

 กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตราชเทวี. สารนิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ:  

 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 

อินทิรา บริบูรณ์. (2556). การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ของ 

 นักเรียนเครือขา่ยโรงเรยีนนานาชาติเวลล์ส สังกัดส านักบริหารงาน 

 คณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน. สารนิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ:  

 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 

 

 

http://www.hramata.com/index.php?=boardshow&ac=webboard


254 

อุทุมพร จามรมาน. (2541). การประกันคุณภาพระดับอุดมศกึษาตามเกณฑข์อง 

 ทบวงมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

_________. (2546). รูปแบบการประกันคุณภาพการอุดมศกึษาและตัวบ่งชีผ้ลการประกัน 

 คุณภาพการศกึษาระดับอุดมศกึษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อุรารัตน์ (นามแฝง). (2550). วิธีในการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร. เข้าถึงได้จาก 

 จาก urarat.blogspot.com/2010/11/9.html. 16 มิถุนายน 2562. 

อุไรวรรณ เอกประยูร. (2559). การศกึษาดูงาน. เข้าถึงได้จาก       

 https://0892874072.blogspot.com/2016/04/blog-post. 14 มิถุนายน 2562. 

เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ. (2554). สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสาธิตใน 

 จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

เอกพงศ ์บุตรสงฆ์. (2549). การบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของ 

 ครูผูส้อน. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 

เอกกมล เอี่ยมศร.ี (2555). ประโยชน์ของการหมุนงาน : Benefit of Job Rotation.    

 เข้าถึงได้จาก https://eiamsri.wordpress.com/2012/12/18/ประโยชน์ 

 ของการหมุนงาน-benefit/. 14 มิถุนายน 2562. 

เอกสารสาระหลักและแนวคิดประกอบการด าเนินงาน กศน. : คัมภีร์ กศน. (ม.ป.ป.).  

 การศกึษาทางเลือก (Alternative Education). เข้าถึงได้จาก   

 https://panchalee.wordpress.com/2009/05/17/continuing_education  

 14 มิถุนายน 2562. 

อัญชลี ธรรมะวิธีกุล. (2552). การศกึษาต่อเนื่อง (Continuing Education). 

 เข้าถึงได้จาก https://panchalee.wordpress.com/2009/05/17/ 

 continuing_education. 14 มิถุนายน 2562. 

อัมพร พงษ์กังสนานันท์. (2550). การพัฒนารูปแบบการจัดการศกึษานอกระบบใน 

 สถานศกึษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการศกึษาตลอดชีวิต. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด.  

 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

Best, J. W. (1981). Research in education. (4th ed.). New Jersey: Prentice Hall. 

Brown, W.B. & Moberg, D.J. (1980). Organization Theory and Management : A Macro  

 Approach. New York: John Wiley and Sons. 

 

https://eiamsri.wordpress.com/2012/12/18/ประโยชน์
https://panchalee.wordpress.com/2009/05/17/continuing_education
https://panchalee.wordpress.com/2009/05/17/


255 

Dubois, D. D, & Rothwell, J. W. (2004). Competency–Based Human Resource 

 Management. California: Davies–Black Publishing. 

Ferguson, G. A. (1981). Statistical Analysis in Psychology and Education. (5th Ed.)  

 Tokyo MC Graw-Hill Book Company. 

Good, V. (2005). Dictionary of Education. (5th ed). New York: McGraw-Hill. 

Ivancevich, J.M. (2010). Human Resources Management, (12th Ed.) New York:  

 McGraw.  

Joyce, B., & Showers, B. (1992). The Coaching of Teaching. Education Leadership,  

 40(1), 17-20. 

Kandula, R. S. (2013). Competency-Based Human Resource Management. Delhi:  

 PHI Leaning Pvd Ltd. 

Kast, F. E., & Rosenzweig, J. E. 1985. Organization and Management. (4th ed.).  

 New York: McGraw-Hill. 

Keeves, P.J. (1998). Model and Model Building, Educational Research, Methodology  

 and Measurement : An International Handbook. Oxford: Pergamon press. 

Kennedy, P.W., & Dresser, S.G. (2005). Creating a Competency-Based Workplace,  

 Benefits Compensation Digest. Brookfeld: Feb. 

Lindgren, R. H., & Schuitze, D. (2004). Design Principles for Competency  

 Management Systems : A Synthesis of an Action Research Study 1, MIS  

 Quarterly. Minneapolis : sep. 

Likert, R. (1967). The Method of Constructing an Attitude Scale, Reading in Attitude 

 Theory and Measurement. P.90-95. Fishbeic, Matin, (Ed.) New York:  

 Wiley & Son. 

Macmillan, N. A., & Creelman, C. D. ( 1991). Detection Theory: A user's Guide.  

 New York, US: Cambridge University Press. 

Marmom, D.H. (2002). Core competencies of professional service providers in federally  

 funded education programs. Tennessee: Knoxville. 

Mattox, D. (1987). A study of inservice lllinois public school elementary principals.  

 Dissertation Abstracts International, 12(1), 1. 



256 

McClelland, D. C. (1975). Testing for competence rather than intelligence. American 

 Psychologist, 28(1), 1-14. 

Murry, J.W., & Hammons, J.O. (1995) Delphi: A Versatile Methodology for Conducting  

 Qualitative Research. The Review of Higher Education, 18, 426-436.  

 https://doi.org/10.1353/rhe.1995.0008. 

Raj, M. (1996). Encyclopedic Dictionary of Psychology and Education. Volume 3 (M-Z)  

 New Delhi: ANMOL Publications PVT. 

Think Exist. (2008). The Leadership Challenge : How Get Extraordinary Things Done in  

 Organizations. San Francisco: Jossey Bass. 

Tosi, H.L. & Carroll, S.J. (1982). Management. New York: John Wiley and Sons. 

Yukl, G.A. (1998). Leadership in Organization. (4th Ed.) NewJersey: Prentice-Hall. 

_________. (2006). Leadership in Organization. UK : Prentice - Hall International. 

Willer, D. (1986). Scientific Sociology : Theory and Method. New Jersey:  

 Prentice-Hall. 

William, M. (1994). Planning Curriculum for School. New York: Holt: Rinehart  

 and Winston. 

https://doi.org/10.1353/rhe.1995.0008


257 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 - ขออนุญาตสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 

 - ขอความอนุเคราะหเ์ป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืการวิจัย 
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   - รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

   - รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามเดลฟาย (แบบปรับปรุง 3 รอบ) 

   - รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคู่มอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



269 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้การสัมภาษณ์ 

1. พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร)  

 ต าแหน่ง กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเเทนเจ้าคณะภาค 7  

 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 

2. พระเทพวิสุทธิโมลี (พรหมา สัปปัญฺโญ ป.ธ.9)  

 ต าแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิ 

 ราชาวาส กรุงเทพมหานคร 

3. นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์  

 ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกลุ่มการศกึษาพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษา   

 ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครปฐม 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน อัศวภูมิ  

 ต าแหน่ง อาจารย์คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

 จังหวัดอุบลราชธานี 

5. ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน  

 ต าแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร  

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอ้ยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์  

 ต าแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม             

7. นายมงคล รุณธาตุ  

 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

 นครพนม เขต 1 จังหวัดนครพนม             
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืการวิจัย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์  

 ต าแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 ความเช่ียวชาญ มปีระสบการณ์ในการนักวิชาการการบริหารงานอุดมศกึษา 

2. รองศาสตราจราย์ ดร.ส าราญ ก าจัดภัย  

 ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    

 สาขาวิชาการวิจัยหลักสูตรและการสอน ความเชี่ยวชาญ มปีระสบการณ์ใน 

 การนักวิชาการการบริหารงานอุดมศกึษา 

3. พระครูพนมปรีชากร, ดร. ผูร้ับใบอนุญาตโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผน  

 ต าแหน่ง สามัญศกึษาวัดพระธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

 ความเช่ียวชาญ มปีระสบการณ์ในการนักวิชาการ การบริหารงานสถานศกึษา 

4. พระมหาทิพย์ โอษฐงาม, ดร. ผูร้ับใบอนุญาตโรงเรยีนพระปริยัติธรรม 

 แผนกสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

 ความเช่ียวชาญ มปีระสบการณ์ในการนักวิชาการ  

 การบริหารงานสถานศกึษา 

5. ดร. สิรกิร ไชยราช ผูร้ับใบอนุญาตโรงเรยีนบ้านาหนองโพธิ์วังโน 

 อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามเดลฟาย (แบบปรับปรุง) 

รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 21 รูป/คน ดังนี้ 

 1. พระภกิษุผูด้ ารงต าแหน่งเลขานุการเจา้คณะใหญ่หนตะวันออก จ านวน 1 รูป 

ดังนี้ 

  1.1 พระอุดมปรีชาญาณ 

 2. พระภิกษุผูด้ ารงต าแหนง่เจ้าคณะจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ านวน 3 รูป ดังนี้ 

  2.1 พระเทพวรมุนี เจา้คณะจังหวัดนครพนม 

  2.2 พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี 

  2.3 พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรสีะเกษ  

 3. พระภิกษุผูด้ ารงต าแหน่งประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญ

ศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 8 กลุ่มที่ 9 กลุ่มที่ 10 กลุ่มที่ 11 

จ านวน 5 รูป ดังนี้ 

  3.1 พระครูสริิธรรมนเิทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7 

  3.2 พระโสภณพุทธิธาดา ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 

  3.3 พระครูปริยัติวรีาภรณ ์ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ 9       

  3.4 พระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนก 

  3.5 พระครูปริยัติกิจธ ารง ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 

 4. นักการศกึษา ผูด้ ารงต าแหนง่ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ศกึษานิเทศก์  

มีประสบการณด์้านการบริหารไม่นอ้ยกว่า 10 ปี มีวทิยฐานะเช่ียวชาญ หรือมีวุฒิ

การศกึษาไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก จ านวน 4 คน 

  4.1 วรรณสิทธิ์ ค าเพราะ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษามุกดาหาร 

  4.2 ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 
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  4.3 นายอภิชัย ท ามาน ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษานครพนม เขต 1 

  4.4 นายนิกุล มณีรัตน์ ศกึษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 1 

 5. นักวิชาการในมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษาในสาขาภาวะ

ผูน้ าทางการศกึษา และสาขาการบริหารและพัฒนาการศกึษา มตี าแหน่งเป็นอธิการบดี

หรอืรักษาการอธิการบดี และมีวุฒกิารศกึษาระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน 

  5.1 ทนายเอือ้ มูลสงิห์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

  5.2 ดร.อภสิิทธิ ์สมศรสีุข อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ กรรมการและ

เลขานุการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 6. พระภกิษุผูด้ ารงต าแหน่งผูจ้ัดการและผูอ้ านวยการโรงเรียนพระปริยัตธิรรม

แผนกสามัญศึกษาในเขตจังหวัดนครพนม ซึ่งมปีระสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนพระ

ปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษาไม่น้อยกว่ากว่า 10 ปี จ านวน 6 รูป 

  6.1 พระครูกิตติสุตานุยุต ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญ

ศกึษาวัดมหาธาตุ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

  6.2 พระศรีวสิุทธิเมธี ผูจ้ัดการโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศึกษา

วัดพระธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

  6.3 พระครูจารุปริยัติการ ผูอ้ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาหนองขุ่นวิทยา อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

  6.4 พระครูพิสฐิธรรมทัศน์ ผูอ้ านวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

  6.5 พระครูปริยัติสุนทรวัฒน์ ผูอ้ านวยการโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนก

สามัญศึกษาดอนหวายพิทยาคม อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

  6.6 พระครูวรปัญญาคม ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศกึษาบูรพาวทิยานุสรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช ้

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

1. พระศรญีาณวงศ์, ดร. ต าแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

2. พระมหาสนอง จ านิล, ผศ.ดร. ต าแหนง่ รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี ต าแหน่ง กรรมการหลักสูตรครุศาสตร 

 มหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

4. นายไพวัลย์ จันทะนะ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

5. พระอนุวัฒน์ อธิมุตโต ต าแหน่ง ฝา่ยวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมหนองขุ่นวิทยา 

 โรงเรียนพระปริยัติธรรมหนองขุน่วิทยา จังหวัดอุบลราชธานี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
     - แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     - แบบประเมินความสอดคล้องข้อค าถามการวิจัย 

     - แบบสอบถามเดลฟาย (ปรับปรุง) 

     - แบบสอบถามตรวจสอบรูปแบบ 

     - แบบประเมินคู่มือการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การศกึษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนและแนวทางพัฒนา 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
 

ชื่อเรื่องงานวิจัย 

 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

 

ผู้วิจัย     

พระมหายุทธนา ตุ้มอ่อน 

     นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา  

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

คณะกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 

    อาจารย์ ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า            ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง     กรรมการที่ปรึกษา 
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ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์

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

ต าแหน่ง

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

สถานที่ท างาน

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

สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี............................เดือน...................................................พ.ศ. 2563 

 

ค าชี้แจง 

 1. การสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิเกี่ยวกับสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนและแนวทางพัฒนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2. รูปแบบการสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งมโีครงสร้าง โดยผู้วิจัยจะระบุกรอบเนือ้หาที่

จะสัมภาษณ์ ซึ่งจะเรียนให้ผูท้รงคุณวุฒิทราบล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ และ 

ขอนัดหมายวันเวลาและสถานที่เพื่อท าการสัมภาษณ์ 

 3. การสัมภาษณ์จะใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง โดยผูว้ิจัยจะขออนุญาตในการจด

บันทึกการสัมภาษณ์ และบันทึกเทป 

 4. ผูว้ิจัยจะทบทวนประเด็นส าคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิทราบ  

เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิยุติการแสดงทัศนะในแต่ละประเด็น 

 5. ผูว้ิจัยจะสรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคนในวันที่ท าการสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนและแนวทางพัฒนา 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา 
(เพื่อน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาก าหนดตัวแปรเพิ่มเตมิในกรอบแนวคิดการวิจัย) 

************************************************************************************************** 

1. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

มีอะไรบ้าง ควรแก้อย่างไร  

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

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

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

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

2. สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศกึษา ควรมลีักษณะอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร 

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

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

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

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

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

3. ท่านเห็นด้วยกับขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษาต่อไปนีห้รือไม่ 

 3.1 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 

 3.2 สมรรถนะด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

 3.3 สมรรถนะด้านนิเทศการจัดการเรยีนรู้ในสถานศกึษา 

 3.4 สมรรถนะด้านส่งเสริมให้มกีารท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

 3.5 สมรรถนะด้านอื่น ๆ (เพิ่มเตมิ) 

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

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

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

......................................................................................................................................... 
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4. ลักษณะของสมรรถนะการบริหารงานวิขาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

และวิธีการพัฒนา 

 4.1 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ ควรมลีักษณะอย่างไร

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

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

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

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

  วิธีการพัฒนา  

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

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

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

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

 4.2 สมรรถนะด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ควรมีลักษณะอย่างไร

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

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

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

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

  วิธีการพัฒนา  

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

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

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

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

 4.3 สมรรถนะด้านนิเทศการจัดการเรยีนรู้ในสถานศึกษา ควรมีลักษณะอย่างไร

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

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

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

......................................................................................................................................... 
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  วิธีการพัฒนา

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

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

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

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

 4.4 สมรรถนะด้านส่งเสริมใหม้ีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

ควรมีลักษณะอย่างไร 

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

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

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

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

  วิธีการพัฒนา  

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

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

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

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

 3.5 สมรรถนะด้านอื่น ๆ (เพิ่มเตมิ) ควรมีลักษณะอย่างไร

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

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

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

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

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

  วิธีการพัฒนา  

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

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

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

......................................................................................................................................... 
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5. ท่านคิดว่าการที่จะพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร  

โรงเรียนพระปริยัติธรรม ให้ประสบความส าเร็จ ต้องมีปัจจัยใดบ้างที่สนับสนุนการพัฒนา

สมรรถนะดังกล่าว  

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

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

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

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

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

6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ.............................................................ผู้ให้สัมภาษณ์ 

           (............................................................) 

                                      ต าแหนง่......................................................... 
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แบบประเมินความสอดคล้องข้อค าถามการวิจัย 

เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บรหิาร 

โรงเรยีนพระปรยิัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ค าชี้แจง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 

                  ชื่อ-สกุล (ผู้ประเมิน) ……………………………………………………………………………….. 

                  ต าแหน่ง …………………………………………………………………………………………………… 

                  สถานที่ท างาน …………………………………………………………………………..…………….. 
 

ตอนที่ 2 ประเมินความสอดคล้องของข้อค าถาม 

ค าชี้แจง : ให้ท่านอ่านข้อความในข้อค าถามเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องนี้ซึ่งมีเนื้อหาส าคัญ  

3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 1) ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

 2) ขอบข่ายและวธิีพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม 

 3) ผลลัพธ์ของการสร้างสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม 

 โดยใหท้่านพิจารณาว่าเนือ้หาตรงกับเรื่องที่ศึกษาหรือไม่ ให้ท่านท าเครื่องหมาย 

ลงในชอ่งที่ตรงระดับความคิดเห็นของท่าน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 ได้คะแนน   +1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนัน้วัดได้ตรงกับเนือ้หาเรื่องที่วิจัย 

 ได้คะแนน    0   เมื่อไม่แนใ่จว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงกับเนือ้หาเรื่องที่วจิัย 

 ได้คะแนน   -1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนัน้ไม่ตรงกับเนื้อหาเรื่องที่วิจัย 
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ด้าน 
ปัจจัยท่ีเอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงาน

วชิาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ +1 0 -1 

1. การมสี่วนร่วมของชุมชน : การท่ีชุมชน บุคคล ครอบครัว หรอืองค์กร ที่ได้รับการแตง่ตัง้ในฐานะ

คณะกรรมการการศึกษาหรอืไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ก็ตาม ที่เข้ามามีสว่นเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

ก ากับ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการการศกึษา โดยเป็นให้ข้อมูลขา่วสาร ให้ความร่วมมอื และรับฟัง

ความคิดเห็น 

1.1 ชุมชนสนับสนุนวัสดุอุปกรณเ์พื่อสนับสนุนกิจการการศึกษา     

1.2 ชุมชนมสี่วนร่วมในการรับฟัง เสนอความคิดเห็น รวมถึง

การตัดสินใจในกิจกรรมตา่ง ๆ ของสถานศึกษา 

    

1.3 ชุมชนมกีารให้ข้อมูล และก ากับดูแลการด าเนนิงานของ

สถานศกึษา 

    

1.4 ชุมชนมสี่วนร่วมในการคัดเลอืกคณะกรรมการสถานศกึษา     

1.5 ชุมชนให้บริการแหลง่เรียนรู้ มีปราชญช์าวบ้าน เพื่อให้

นักเรียนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

    

2. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน : องคป์ระกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิด

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ สภาวะแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีสวยงาม ร่มร่ืนเป็น

ระเบียบและมีบรรยากาศด ีมีความปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณเ์สริมสร้างพัฒนาการและเสริม 

การเรียนรู้อยา่งหลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งท่ีช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน พัฒนาตนเอง 

ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามท่ี โรงเรียน หรือสถาบันนัน้ ๆ ก าหนดให ้

2.1 โรงเรียนมสีภาพแวดลอ้มสวยงาม เป็นระเบียบ และ

ปลอดภัย 

    

2.2 โรงเรียนมอีาคารสถานท่ีเอื้ออ านวยตอ่การเรียนรู้ และมี

การใช้สอยอยา่งคุ้มค่า 

    

2.3 ครูมวีธีิการสอน สื่อการสอนท่ีทันสมัย กระตุน้ให้เกิด 

การเรียนรู้อยา่งเต็มความสามารถ 

    

2.4 ครูมกีารจัดกิจกรรมสง่เสริม สนับสนุนให้นักเรียนพัฒนา

ตนเองอยา่งเต็มศักยภาพ 

    

2.5 ครูส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักและเขา้ใจตนเอง  

ปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
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ด้าน 
ปัจจัยท่ีเอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงาน

วชิาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ +1 0 -1 

3. ภาวะผู้น าของผู้บรหิาร : ความสามารถของผู้บริหารในการโนม้นา้ว จูงใจใหค้รูปฏบัิตติามความ

คิดเห็น ความตอ้งการของตนดว้ยความเต็มใจ และยินดีท่ีจะใหค้วามร่วมมอืโดยมคีวามส าเร็จของ

กลุ่มหรือโรงเรียนเป็นเป้าหมาย 

3.1 ผู้บริหารมเีข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานวชิาการ

อย่างรอบด้าน 

    

3.2 ผู้บริหารมภีาวะผู้น าในการน าสมรรถนะในการบริหารงาน

วชิาการ และด าเนินการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

    

3.3 ผู้บริหารสร้างความเข้าใจกบัครูให้เห็นความส าคัญของ

การบริหารงานวชิาการ 

    

3.4 ผู้บริหารมคีวามสามารถในการจูงใจ ประสานองค์กร  

เพื่อบริหารงานวชิาการให้บรรลุเป้าหมาย 

    

3.5 ผู้บริหารยนิดใีห้ความร่วมมอืกับครูในการท างานเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายของโรงเรียน 

    

4. การประกันคุณภาพภายใน : กระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมินคุณภาพ โดยบุคลากรภายในสถานศกึษาท่ีต้องด าเนนิการอยา่งต่อเนื่อง เพื่อ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยา่งต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจใหผู้้รับบริการทางการศกึษาโดยตรง ได้แก่ 

ผู้เรียนและผู้ปกครอง และบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคม 

4.1 ผู้บริหารมกีระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใหไ้ด้ตาม

มาตรฐานของหลักสูตร 

    

4.2 ผู้บริหารจัดระบบประกันคุณภาพประกอบด้วย  

การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ 

    

4.3 ผู้บริหารจัดระบบประกันคณุภาพภายในสร้างความมั่นใจ

แก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง วา่โรงเรียนมจีัดการศกึษาท่ีมีคุณภาพ

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

    

4.4 ผู้บริหารใชร้ะบบประกันคุณภาพภายในสร้างครูให้ท างาน

เป็นระบบ มปีระสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได ้

    

4.5 ผู้บริหารใชร้ะบบประกันคุณภาพภายในท าใหผ้ลิตเยาวชน

ท่ีดมีคีุณภาพท่ีจะชว่ยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
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ด้าน 
ขอบข่ายและวิธีพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ +1 0 -1 

1. ด้านบริหารจัดการการเรียนรู ้: ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการสง่เสริม สนับสนุน 

รวมท้ังอ านวยความสะดวกใหค้รูในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ การสง่เสริมให้

ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหนว่ยการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูผู้สอนใชส้ื่อ

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ปลูกฝังใหผู้้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ดว้ยตัวเอง ส่งเสริมให้ครูวัดผล

ประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงอยา่งหลากหลาย ส่งเสริมใหค้รูน าผลการประเมินไปใชใ้นการ

พัฒนานักเรียน 

1.1 พัฒนาโดยการใชก้ารอบรมเชงิปฏบัิตกิาร     

1.2 พัฒนาโดยการใช้การฝึกปฏบัิตงิานจรงิ     

1.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน     

1.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาด้วยตนเอง     

1.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษากับผู้เชี่ยวชาญ     

1.6 พัฒนาโดยการใชก้ารเข้ารับการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง     

1.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวยีนงาน     

1.8 พัฒนาโดยการใช้การมอบหมายโครงการพิเศษ     

2. ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมให้ครู

จัดท าหลักสูตรสถานศกึษา พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์

เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2544 การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระตา่งท่ี

ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศกึษา การน าหลกัสูตรไปใช ้การบริหารจัดการการใชห้ลักสูตร การ

นเิทศการใชห้ลักสูตร การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

2.1 พัฒนาโดยการใช้การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร     

2.2 พัฒนาโดยการใช้การฝึกปฏบัิตงิานจรงิ     

2.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน     

2.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาด้วยตนเอง     

2.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษากับผู้เชี่ยวชาญ     

2.6 พัฒนาโดยการใชก้ารเข้ารับการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง     

2.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวยีนงาน     

2.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมายโครงการพิเศษ     
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ด้าน 
ขอบข่ายและวิธีพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวชิาการ                   

ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ +1 0 -1 

3.  ด้านนิเทศการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา : ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษา 

ในการช้ีแนะใหค้วามชว่ยเหลอืและแนะน าครูในการจัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

ได้แก่ การจัดระบบนเิทศงานวชิาการและการเรียนการสอนในสถานศึกษา การด าเนนิงานวิชาการ

และการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัสถานศกึษา การประเมินผล  

การจัดระบบและกระบวนการนเิทศการศกึษาในสถานศึกษา 

3.1 พัฒนาโดยการใชก้ารอบรมเชงิปฏบัิตกิาร     

3.2 พัฒนาโดยการใชก้ารฝกึปฏิบัตงิานจรงิ     

3.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน     

3.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาด้วยตนเอง     

3.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษากับผู้เชี่ยวชาญ     

3.6 พัฒนาโดยการใชก้ารเข้ารับการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง     

3.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวยีนงาน     

3.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมายโครงการพิเศษ     

4. ด้านส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ : ความสามารถของผู้บริหาร

สถานศกึษาในการสง่เสริมให้ครูมคีวามรู้ความเข้าใจในเร่ืองการท าวิจัยในช้ันเรียน รวมท้ังสามารถ

น าไปปฏบัิตไิด้จริง ได้แก่ สามารถก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวจิัยในชัน้เรียน สามารถสนับสนุนท า

วจิัยในชัน้เรียนของครูในดา้นอุปกรณ ์สิ่งอ านวยความสะดวก สามารถวางระบบ กระตุ้น ก ากับ 

ตดิตาม ให้ความชว่ยเหลอืการท าวิจัยในช้ันเรียน สามารถสง่เสริมบรรยากาศให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่มของครูอาจารย์ในโรงเรียนให้ครูมเีวลาประชุม เพื่ออภปิราย

แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับงานวจิัยในชัน้เรียนของครูแตล่ะคนสามารถจัดกจิกรรมเผยแพร่ผล

วจิัยท้ังในและนอกโรงเรียน 

4.1 พัฒนาโดยการใช้การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร     

4.2 พัฒนาโดยการใช้การฝึกปฏบัิตงิานจรงิ     

4.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน     

4.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาดว้ยตนเอง     

4.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษากับผู้เชี่ยวชาญ     

4.6 พัฒนาโดยการใชก้ารเข้ารับการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง     

4.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวยีนงาน     

4.8 พัฒนาโดยการใช้การมอบหมายโครงการพิเศษ     
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ด้าน 
ผลลัพธ์ของการสร้างสมรรถนะการบริหารงานวชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ +1 0 -1 

1. ผลลพัธ์ของการสรา้งสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ : ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการท่ีผู้บริหารมี

สมรรถนะทางวชิาการ ประกอบด้วย มคีวามรู้ ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมทางการ

บริหารงานวชิาการตามท่ีองค์กรคาดหวัง  

1.1 ผู้บริหารมคีวามรู้ มีทักษะ มพีฤตกิรรม ทางการบริหารงาน

วชิาการในดา้นบริหารจัดการการเรียนรู้ถึงระดับท่ีองค์การ

คาดหวังแลว้ เม่ือวัดกับวธีิวัดสมรรถนะ 5 ระดับ 

    

1.2 ผู้บริหารมคีวามรู้ มีทักษะ มพีฤตกิรรม ทางการบริหารงาน

วชิาการในดา้นด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาถึงระดับท่ี

องคก์ารคาดหวังแลว้ เมื่อวัดกบัวธีิวัดสมรรถนะ 5 ระดับ 

    

1.3 ผู้บริหารมคีวามรู้ มีทักษะ มพีฤตกิรรม ทางการบริหารงาน

วชิาการในดา้นนเิทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษาถึงระดับท่ี

องคก์ารคาดหวังแลว้ เมื่อวัดกบัวธีิวัดสมรรถนะ 5 ระดับ 

    

 1.4 ผู้บริหารมคีวามรู้ มีทักษะ มพีฤตกิรรม ทางการบริหารงาน

วชิาการในดา้นด้านส่งเสริมให้มีการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู้ถึงระดับท่ีองค์การคาดหวังแล้ว เมื่อวัดกับวธีิ

วัดสมรรถนะ 5 ระดับ 

    

 

 

ขอบคุณอย่างสูงในความอนุเคราะห์ 
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แบบสอบถามการวิจัยเรื่อง 

เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บรหิารโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ค าชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับฉบับนี ้มวีัตถุประสงค์เพื่อรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

 2. แบบสอบถามฉบับนีเ้ป็นแบบสอบถามชนิดตอบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย พรอ้ม

ค าถามปลายเปิดในตอนท้ายแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งตอ้งการใหท้่านได้พิจารณาข้อความ 

ในแต่ละข้อว่าเหมาะสมที่จะน ามาเป็นรูปแบบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื โดยท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งที่ตรงกับความเห็นของท่านเพียง 1 

ค าตอบ และขอให้ท่านกรุณาให้ความคดิเห็นว่ามีค าถามใดที่มคีวามจ าเป็นเหมาะสม 

ในแต่ละองค์ประกอบต่าง ๆ เพิ่มเติม 

 3. หากท่านเห็นว่าข้อความใดควรปรับปรุงแก้ไขให้มคีวามชัดเจนยิ่งขึน้  

ขอความกรุณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดว้ย 

 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณท่านล่วงหนา้มา ณ โอกาสนี้ 

 

ผู้วิจัย พระมหายุทธนา ตุม้อ่อน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารและพัฒนาการศกึษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เดลฟายรอบที่ 1   
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ชื่อผู้เชี่ยวชาญ ………………………………………………………………………………… 

ต าแหน่ง ………………………………………………………………………………………… 

สถานที่ท างาน ………………………………………………………………………………… 

ท าการตอบแบบสอบถามวันท่ี…………. เดือน ………………………. พ.ศ. 2563 

ค าชี้แจง 

โปรดท าเครื่องหมาย ลงในชอ่งที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียง 1 ค าตอบ  

ในช่องเห็นด้วยหรอืไม่เห็นด้วย พร้อมเหตุผลและกรุณาให้ความคดิเห็นว่ามีค าถามใดที่มี

ความจ าเป็นเหมาะสมในแต่ละองค์ประกอบต่าง ๆ เพิ่มเติม 
 

ด้าน 
ปัจจัยท่ีเอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงาน

วชิาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

เห็นดว้ย 
ไมเ่ห็น

ด้วย 

ข้อเสนอ 

แนะ 

1. การมสี่วนร่วมของชุมชน : การท่ีชุมชน บุคคล ครอบครัว หรอืองค์กร ที่ได้รับการแตง่ตัง้ในฐานะ

คณะกรรมการการศึกษาหรอืไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ก็ตาม ที่เข้ามามีสว่นเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

ก ากับ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการการศกึษา โดยเป็นให้ข้อมูลขา่วสาร ให้ความร่วมมอื และ 

รับฟังความคิดเห็น 

1.1 ชุมชนสนับสนุนวัสดุอุปกรณเ์พื่อสนับสนุนกิจการการศึกษา    

1.2 ชุมชนมสี่วนร่วมในการรับฟัง เสนอความคิดเห็น รวมถึง 

การตัดสินใจในกิจกรรมตา่ง ๆ ของสถานศึกษา 

   

1.3 ชุมชนมกีารให้ข้อมูล และก ากับดูแลการด าเนนิงานของ

สถานศกึษา 

   

1.4 ชุมชนมสี่วนร่วมในการคัดเลอืกคณะกรรมการสถานศกึษา    

1.5 ชุมชนให้บริการแหลง่เรียนรู้ มีปราชญช์าวบ้าน เพื่อให้นักเรียน

เรียนรู้ทางวัฒนธรรมภูมปัิญญาท้องถิ่น 

   

2. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน : องคป์ระกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิด 

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ สภาวะแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีสวยงาม ร่มร่ืนเป็น

ระเบียบและมีบรรยากาศด ีมีความปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณเ์สริมสร้างพัฒนาการและเสริมการเรียนรู้

อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งท่ีช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน พัฒนาตนเองให้ไปสู่

จุดมุ่งหมายตามท่ี โรงเรียน หรือสถาบันนัน้ ๆ ก าหนดให ้
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ด้าน 
ปัจจัยท่ีเอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงาน

วชิาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

เห็นดว้ย 
ไมเ่ห็น

ด้วย 

ข้อเสนอ 

แนะ 

 2.1 โรงเรียนมสีภาพแวดลอ้มสวยงาม เป็นระเบียบ และปลอดภัย 

ปัจจัยท่ีเอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงาน

วชิาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

   

2.2 โรงเรียนมอีาคารสถานท่ีเอื้ออ านวยตอ่การเรียนรู้ และ 

มกีารใช้สอยอยา่งคุ้มค่า 

   

2.3 ครูมวีธีิการสอน สื่อการสอนท่ีทันสมัย กระตุน้ให้เกิด 

การเรียนรู้อยา่งเต็มความสามารถ 

   

2.4 ครูมกีารจัดกิจกรรมสง่เสริม สนับสนุนให้นักเรียนพัฒนา

ตนเองอยา่งเต็มศักยภาพ 

   

2.5  ครูส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักและเขา้ใจตนเอง ปลูกฝังคุณธรรม

จรยิธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

   

3. ภาวะผู้น าของผู้บรหิาร : ความสามารถของผู้บริหารในการโนม้นา้ว จูงใจใหค้รูปฏบัิตติามความ

คิดเห็น ความตอ้งการของตนดว้ยความเต็มใจ และยินดีท่ีจะใหค้วามร่วมมอืโดยมคีวามส าเร็จของกลุม่

หรือโรงเรียนเป็นเป้าหมาย 

3.1 ผู้บริหารมเีข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานวชิาการ

อย่างรอบด้าน 

   

3.2 ผู้บริหาร มีภาวะผู้น าในการน าสมรรถนะในการบริหารงาน

วชิาการ และด าเนินการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

   

3.3 ผู้บริหารสร้างความเข้าใจกบัครูให้เห็นความส าคัญของ 

การบริหารงานวชิาการ 

   

3.4 ผู้บริหารมคีวามสามารถในการจูงใจ ประสานองค์กร  

เพื่อบริหารงานวชิาการให้บรรลุเป้าหมาย 

   

3.5 ผู้บริหารยนิดใีห้ความร่วมมอืกับครูในการท างานเพ่ือ 

บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

   

4. การประกันคุณภาพภายใน : กระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพของ

ผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ

การประเมินคุณภาพ โดยบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ต้องด าเนนิการอยา่งต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนอยา่งต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศกึษาโดยตรง ได้แก ่ผู้เรียนและ

ผู้ปกครอง และบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคม 
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ด้าน 
ปัจจัยท่ีเอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

เห็นดว้ย 
ไมเ่ห็น

ด้วย 

ข้อเสนอ 

แนะ 

 4.1 ผู้บริหารมกีระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใหไ้ด้ตาม

มาตรฐานของหลักสูตร 

   

4.2 ผู้บริหารจัดระบบประกันคุณภาพประกอบด้วย การควบคมุ

คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

   

4.3 ผู้บริหารจัดระบบประกันคณุภาพภายในสร้างความมั่นใจแก่

ผู้เรียนและผู้ปกครอง ว่าโรงเรียนมจีัดการศกึษาท่ีมีคุณภาพเป็นไป

ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

   

4.4 ผู้บริหารใชร้ะบบประกันคุณภาพภายในสร้างครูให้ท างานเป็น

ระบบ มปีระสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได ้

   

4.5 ผู้บริหารใชร้ะบบประกันคุณภาพภายในท าใหผ้ลิตเยาวชนท่ีดมีี

คุณภาพท่ีจะชว่ยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

   

1. ด้านบริหารจัดการการเรียนรู ้: ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการสง่เสริม สนับสนุน 

รวมท้ังอ านวยความสะดวกใหค้รูในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ การสง่เสริมให้ครู

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหนว่ยการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูผู้สอนใชส้ื่อนวัตกรรม 

ในการจัดการเรียนรู้ ปลูกฝังใหผู้้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ดว้ยตัวเอง ส่งเสริมให้ครูวัดผลประเมินผล

นักเรียนตามสภาพจริงอยา่งหลากหลาย ส่งเสริมใหค้รูน าผลการประเมินไปใชใ้นการพัฒนานักเรียน 

1.1 พัฒนาโดยการใชก้ารอบรมเชงิปฏบัิตกิาร    

1.2 พัฒนาโดยการใช้การฝึกปฏบัิตงิานจรงิ    

1.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน    

1.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาด้วยตนเอง    

1.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษากับผู้เชี่ยวชาญ    

1.6 พัฒนาโดยการใชก้ารเข้ารับการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง    

1.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวยีนงาน    

1.8 พัฒนาโดยการใช้การมอบหมายโครงการพิเศษ    
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ด้าน 
ขอบข่ายและวิธีพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

เห็นดว้ย 
ไมเ่ห็น

ด้วย 

ข้อเสนอ 

แนะ 

2. ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมให้ครูจัดท า

หลักสูตรสถานศกึษา พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา ได้แก่ การศกึษาวเิคราะห์เอกสาร

หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2544 การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระตา่งที่ก าหนดให้มีใน

หลักสูตรสถานศกึษา การน าหลักสูตรไปใช ้การบริหารจัดการการใชห้ลักสูตร การนิเทศการใช้

หลักสูตร การติดตามและประเมนิผลการใชห้ลกัสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

2.1 พัฒนาโดยการใช้การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร    

2.2 พัฒนาโดยการใช้การฝึกปฏบัิตงิานจรงิ    

2.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน    

2.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาด้วยตนเอง    

2.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษากับผู้เชี่ยวชาญ    

2.6 พัฒนาโดยการใชก้ารเข้ารับการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง    

2.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวยีนงาน    

2.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมายโครงการพิเศษ    

3. ด้านนิเทศการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา : ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการชี้แนะให้

ความชว่ยเหลอืและแนะน าครูในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก ่การจัดระบบ

นเิทศงานวชิาการและการเรียนการสอนในสถานศึกษา การด าเนนิงานวิชาการและการเรียนการสอน

ในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา การประเมินผล การจดัระบบ และกระบวนการ

นเิทศการศกึษาในสถานศึกษา 

3.1 พัฒนาโดยการใชก้ารอบรมเชงิปฏบัิตกิาร    

3.2 พัฒนาโดยการใชก้ารฝกึปฏิบัตงิานจรงิ    

3.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน    

3.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาด้วยตนเอง    

3.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษากับผู้เชี่ยวชาญ    

3.6 พัฒนาโดยการใชก้ารเข้ารับการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง    

3.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวยีนงาน    

3.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมายโครงการพิเศษ    
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ด้าน 
ขอบข่ายและวิธีพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

เห็นดว้ย 
ไมเ่ห็น

ด้วย 

ข้อเสนอ 

แนะ 

4. ด้านส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ : ความสามารถของผู้บริหาร

สถานศกึษาในการสง่เสริมให้ครูมคีวามรู้ความเข้าใจในเร่ืองการท าวิจัยในช้ันเรียน รวมท้ังสามารถ

น าไปปฏบัิตไิด้จริง ได้แก่ สามารถก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวจิัยในชัน้เรียน สามารถสนับสนุนท า

วจิัยในชัน้เรียนของครูในดา้นอุปกรณ ์สิ่งอ านวยความสะดวก สามารถวางระบบ กระตุ้น ก ากับ 

ตดิตาม ให้ความชว่ยเหลอืการท าวิจัยในช้ันเรียน สามารถสง่เสริมบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่มของครูอาจารย์ในโรงเรียนให้ครูมเีวลาประชุม เพื่ออภปิรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเกี่ยวกับงานวิจัยในช้ันเรียนของครูแตล่ะคนสามารถจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลวิจัยท้ังในและ

นอกโรงเรียน 

4.1 พัฒนาโดยการใช้การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร    

4.2 พัฒนาโดยการใช้การฝึกปฏบัิตงิานจรงิ    

4.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน    

4.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาดว้ยตนเอง    

4.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษากับผู้เชี่ยวชาญ    

4.6 พัฒนาโดยการใชก้ารเข้ารับการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง    

4.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวยีนงาน    

4.8 พัฒนาโดยการใช้การมอบหมายโครงการพิเศษ    

1. ผลลัพธ์ของการสร้างสมรรถนะการบริหารงานวชิาการ : ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการท่ี 

ผู้บริหารมสีมรรถนะทางวชิาการ ประกอบด้วย มคีวามรู้ ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรม

ทางการบริหารงานวชิาการตามท่ีองค์กรคาดหวัง  

1.1 ผู้บริหารมคีวามรู้ มีทักษะ มพีฤตกิรรม ทางการบริหารงาน

วชิาการในดา้นบริหารจัดการการเรียนรู้ถึงระดับท่ีองค์การ

คาดหวังแลว้ เม่ือวัดกับวธีิวัดสมรรถนะ 5 ระดับ 

   

1.2 ผู้บริหารมคีวามรู้ มีทักษะ มพีฤติกรรม ทางการบริหารงาน

วชิาการในดา้นด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาถึง 

ระดับท่ีองค์การคาดหวังแล้ว เมือ่วัดกับวิธีวัดสมรรถนะ  

5 ระดับ 
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ด้าน 
ผลลัพธ์ของการสร้างสมรรถนะการบริหารงานวชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

เห็นดว้ย 
ไมเ่ห็น

ด้วย 

ข้อเสนอ

แนะ 

 1.3 ผู้บริหารมคีวามรู้ มีทักษะ มพีฤตกิรรม ทางการบริหารงาน

วชิาการในดา้นนเิทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษาถึงระดับท่ี

องคก์ารคาดหวังแลว้ เมื่อวัดกบัวธีิวัดสมรรถนะ 5 ระดับ 

   

1.4 ผู้บริหารมคีวามรู้ มีทักษะ มพีฤตกิรรม ทางการบริหารงาน

วิชาการในดา้นด้านส่งเสริมให้มีการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู้ถึงระดับท่ีองค์การคาดหวังแล้ว เมื่อวัดกับวิธีวัด

สมรรถนะ 5 ระดับ 

   

        
 

 

ขอบคุณอย่างสูงในความอนุเคราะห์ 
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แบบสอบถามเพื่อประกอบการวิจัย 

เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บรหิาร 

โรงเรยีนพระปรยิัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

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

ค าชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนี ้มวีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

 2. แบบสอบถามฉบับนีเ้ป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

(Rating Scale) เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม โดยใหค้่าคะแนน ดังนี้ 

  เหมาะสมน้อยที่สุด        ให้ค่าน้ าหนักคะแนน 1 

  เหมาะสมน้อย              ใหค้่าน้ าหนักคะแนน 2 

  เหมาะสมปานกลาง       ให้ค่าน้ าหนักคะแนน 3 

  เหมาะสมมาก              ให้ค่าน้ าหนักคะแนน 4 

  เหมาะสมมากที่สุด        ให้ค่าน้ าหนักคะแนน 5 

 3. ผูว้ิจัยขอความอนุเคราะหท์่าน พจิารณาความเหมาะสมของข้อค าถาม 

ในแต่ละประเด็นที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านแล้วท าเครื่องหมาย (√) ลงในชอ่ง 

ระดับความคิดเห็นเพียงหนึ่งช่อง และขอความอนุเคราะหท์่านเสนอเหตุผล หรอื

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดว้ย 
 

 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณท่านล่วงหนา้มา ณ โอกาสนี้ 
 

ผู้วิจัย พระมหายุทธนา ตุม้อ่อน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

เดลฟายรอบที่ 2  
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ชื่อผู้เชี่ยวชาญ ……………………………………………..………………………………………………………………… 

ต าแหน่ง …………………………………………………………………………………..……………………………………… 

สถานที่ท างาน ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ตอบแบบสอบถามวันที่…………. เดือน ………………………. พ.ศ. 2563 

ค าชี้แจง 

โปรดท าเครื่องหมาย ลงในชอ่งระดับความเหมาะสมในแตล่ะประเด็น 

ด้าน 
ปัจจัยท่ีเอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงาน

วชิาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. การมสี่วนร่วมของชุมชน : การท่ีชุมชน บุคคล ครอบครัว หรอืองค์กร ที่ได้รับการแตง่ตัง้ใน

ฐานะคณะกรรมการการศึกษาหรือไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ก็ตาม ทีเ่ข้ามามสี่วนเกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษา ก ากับ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการการศกึษา โดยเป็นให้ขอ้มูลข่าวสาร ให้ความร่วมมอื 

และรับฟังความคิดเห็น 

1.1 ชุมชนสนับสนุนวัสดุอุปกรณเ์พื่อสนับสนุนกิจการการศึกษา      

1.2 ชุมชนมสี่วนร่วมในการรับฟัง เสนอความคิดเห็น รวมถึง 

การตัดสินใจในกิจกรรมตา่ง ๆ ของสถานศึกษา 

     

1.3 ชุมชนมกีารให้ข้อมูล และก ากับดูแลการด าเนนิงานของ

สถานศกึษา 

     

1.4 ชุมชนมสี่วนร่วมในการคัดเลอืกคณะกรรมการสถานศกึษา      

1.5 ชุมชนให้บริการแหลง่เรียนรู้ มีปราชญช์าวบ้าน เพื่อให้นักเรียน

เรียนรู้ทางวัฒนธรรมภูมปัิญญาท้องถิ่น 

     

2. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน : องคป์ระกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิด

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ สภาวะแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีสวยงาม ร่มร่ืนเป็น

ระเบียบและมีบรรยากาศด ีมีความปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณเ์สริมสร้างพัฒนาการและเสริม 

การเรียนรู้อยา่งหลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งท่ีช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน พัฒนาตนเองให้

ไปสู่จุดมุ่งหมายตามท่ี โรงเรียน หรือสถาบันนัน้ ๆ ก าหนดให ้

 2.1 โรงเรียนมสีภาพแวดลอ้มสวยงาม เป็นระเบียบ และปลอดภัย 

ปัจจัยท่ีเอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงาน

วชิาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

     

 2.2 โรงเรียนมอีาคารสถานท่ีเอื้ออ านวยตอ่การเรียนรู้  

และมีการใชส้อยอย่างคุ้มคา่ 
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ด้าน 
ปัจจัยท่ีเอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงาน

วชิาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

 2.3 ครมูวีธีิการสอน สื่อการสอนท่ีทันสมัย กระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้

อย่างเต็มความสามารถ 

     

2.4 ครูมีการจัดกิจกรรมสง่เสริม สนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาตนเอง

อย่างเต็มศักยภาพ 

     

2.5 ครูส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักและเขา้ใจตนเอง ปลูกฝังคุณธรรม

จรยิธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

     

3. ภาวะผู้น าของผู้บรหิาร : ความสามารถของผู้บริหารในการโนม้นา้ว จูงใจใหค้รูปฏบัิตติามความ

คิดเห็น ความตอ้งการของตนดว้ยความเต็มใจ และยินดีท่ีจะใหค้วามร่วมมอืโดยมคีวามส าเร็จของ

กลุ่มหรือโรงเรียนเป็นเป้าหมาย 

3.1 ผู้บริหารมเีข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานวชิาการ 

อย่างรอบด้าน 

     

3.2 ผู้บริหาร มีภาวะผู้น าในการน าสมรรถนะในการบริหารงาน

วชิาการ และด าเนินการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

     

3.3 ผู้บริหารสร้างความเข้าใจกบัครูให้เห็นความส าคัญของ 

การบริหารงานวชิาการ 

     

3.4 ผู้บริหารมีความสามารถในการจูงใจ ประสานองค์กร  

เพื่อบริหารงานวชิาการให้บรรลุเป้าหมาย 

     

3.5 ผู้บริหารยนิดใีห้ความร่วมมอืกับครูในการท างานเพ่ือ 

บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

     

4. การประกันคุณภาพภายใน : กระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ

คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีต้องด าเนนิการอยา่งต่อเนื่อง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยา่งต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศกึษาโดยตรง 

ได้แก่ ผู้เรียนและผู้ปกครอง และบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคม 

4.1 ผู้บริหารมกีระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใหไ้ด้ตามมาตรฐาน

ของหลักสูตร 

     

4.2 ผู้บริหารจัดระบบประกันคุณภาพประกอบด้วย การควบคมุ

คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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ด้าน 
ปัจจัยท่ีเอื้อต่อความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงาน

วชิาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

 4.3 ผู้บริหารจัดระบบประกันคณุภาพภายในสร้างความมั่นใจแก่

ผู้เรียนและผู้ปกครอง ว่าโรงเรียนมจีัดการศกึษาท่ีมีคุณภาพเป็นไป

ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

     

4.4 ผู้บริหารใชร้ะบบประกันคุณภาพภายในสร้างครูให้ท างานเป็น

ระบบ มปีระสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได ้

     

4.5 ผู้บริหารใชร้ะบบประกันคุณภาพภายในท าใหผ้ลิตเยาวชนท่ีดมีี

คุณภาพท่ีจะชว่ยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

     

1. 

 

ด้านบริหารจัดการการเรียนรู ้: ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการสง่เสริม สนับสนุน 

รวมท้ังอ านวยความสะดวกใหค้รูในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ การสง่เสริม

ให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหนว่ยการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูผู้สอนใชส้ือ่

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ปลูกฝังใหผู้้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ดว้ยตัวเอง ส่งเสริมให้ครู

วัดผลประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงอยา่งหลากหลาย ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินไปใชใ้น

การพัฒนานักเรียน 

1.1 พัฒนาโดยการใชก้ารอบรมเชงิปฏบัิตกิาร      

1.2 พัฒนาโดยการใช้การฝึกปฏบัิตงิานจรงิ      

1.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน      

1.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาด้วยตนเอง      

1.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษากับผู้เชี่ยวชาญ      

1.6 พัฒนาโดยการใชก้ารเข้ารับการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง      

1.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวยีนงาน      

1.8 พัฒนาโดยการใช้การมอบหมายโครงการพิเศษ      

2. ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมให้ครู

จัดท าหลักสูตรสถานศกึษา พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา ได้แก่ การศึกษา

วเิคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2544 การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและ

สาระตา่งที่ก าหนดให้มีในหลักสตูรสถานศกึษา การน าหลกัสูตรไปใช ้การบริหารจัดการการใช้

หลักสูตร การนิเทศการใชห้ลักสูตร การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร การปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร 

2.1 พัฒนาโดยการใช้การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร      

2.2 พัฒนาโดยการใช้การฝึกปฏบัิตงิานจรงิ      

2.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน      
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ด้าน 
ขอบข่ายและวิธีพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

 2.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาด้วยตนเอง      

2.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษากับผู้เชี่ยวชาญ      

2.6 พัฒนาโดยการใชก้ารเข้ารับการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง      

2.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวยีนงาน      

2.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมายโครงการพิเศษ      

3. ด้านนิเทศการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา : ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการ

ชี้แนะให้ความช่วยเหลอืและแนะน าครูในการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไดแ้ก่ 

การจัดระบบนเิทศงานวชิาการและการเรียนการสอนในสถานศกึษา การด าเนนิงานวิชาการและ

การเรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา การประเมินผล  

การจัดระบบ และกระบวนการนเิทศการศกึษาในสถานศึกษา 

3.1 พัฒนาโดยการใชก้ารอบรมเชงิปฏบัิตกิาร      

3.2 พัฒนาโดยการใชก้ารฝกึปฏิบัตงิานจรงิ      

3.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน      

3.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาด้วยตนเอง      

3.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษากับผู้เชี่ยวชาญ      

3.6 พัฒนาโดยการใชก้ารเข้ารับการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง      

3.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวยีนงาน      

3.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมายโครงการพิเศษ      

4. ด้านส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ : ความสามารถของผู้บริหาร

สถานศกึษาในการสง่เสริมให้ครูมคีวามรู้ความเข้าใจในเร่ืองการท าวิจัยในช้ันเรียน รวมท้ังสามารถ

น าไปปฏบัิตไิด้จริง ได้แก่ สามารถก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวจิัยในชัน้เรียน สามารถสนับสนุน

ท าวิจัยในช้ันเรียนของครูในดา้นอุปกรณ ์สิ่งอ านวยความสะดวก สามารถวางระบบ กระตุ้น ก ากับ 

ตดิตาม ให้ความชว่ยเหลอืการท าวิจัยในช้ันเรียน สามารถส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่มของครูอาจารย์ในโรงเรียนให้ครูมเีวลาประชุม เพื่ออภปิราย

แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับงานวจิัยในชัน้เรียนของครูแตล่ะคนสามารถจัดกจิกรรมเผยแพร่ผล

วจิัยท้ังในและนอกโรงเรียน 
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ด้าน ผลลัพธ์ของการสร้างสมรรถนะการบริหารงานวชิาการของ 

ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

 4.1 พัฒนาโดยการใช้การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร      

4.2 พัฒนาโดยการใช้การฝึกปฏบัิตงิานจรงิ      

4.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน      

4.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษาดว้ยตนเอง      

4.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศกึษากับผู้เชี่ยวชาญ      

4.6 พัฒนาโดยการใชก้ารเข้ารับการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง      

4.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวยีนงาน      

4.8 พัฒนาโดยการใช้การมอบหมายโครงการพิเศษ      

1. ผลลพัธ์ของการสรา้งสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ : ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการท่ี

ผู้บริหารมสีมรรถนะทางวชิาการ ประกอบด้วย มคีวามรู้ ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรม

ทางการบริหารงานวชิาการตามท่ีองค์กรคาดหวัง  

1.1 ผู้บริหารมคีวามรู้ มีทักษะ มพีฤตกิรรม ทางการบริหารงาน

วชิาการในดา้นบริหารจัดการการเรียนรู้ถึงระดับท่ีองคก์ารคาดหวัง

แลว้ เม่ือวัดกับวธีิวัดสมรรถนะ 5 ระดับ 

     

1.2 ผู้บริหารมคีวามรู้ มีทักษะ มพีฤตกิรรม ทางการบริหารงาน

วชิาการในดา้นด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาถึงระดับท่ีองคก์าร

คาดหวังแลว้ เม่ือวัดกับวธีิวัดสมรรถนะ 5 ระดับ 

     

1.3 ผู้บริหารมคีวามรู้ มีทักษะ มพีฤตกิรรม ทางการบริหารงาน

วชิาการในดา้นนเิทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษาถึงระดับท่ี

องคก์ารคาดหวังแลว้ เมื่อวัดกบัวธีิวัดสมรรถนะ 5 ระดับ 

     

1.4 ผู้บริหารมคีวามรู้ มีทักษะ มพีฤตกิรรม ทางการบริหารงาน

วชิาการในดา้นด้านส่งเสริมให้มีการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู้ถึงระดับท่ีองค์การคาดหวังแล้ว เมื่อวัดกับวิธีวัด

สมรรถนะ 5 ระดับ 

     

 

 

ขอบคุณอย่างสูงในความอนุเคราะห์ 
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คณะกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 

              ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า                                      ประธานกรรมการ 

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง                 กรรมการ  

 

ช่ือผูต้อบแบบสอบถาม …………………………………….………………………………………………………………… 

ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สถานที่ท างาน……………………………………………………………………………………………………………………... 

วันที…่…………….. เดือน ……………………. พ.ศ. ………………………….. 

 

 

 

 

 

เดลฟายรอบที่ 3 

 

 

(แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ) 



303 

ค าชี้แจง 

 เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถามครัง้นี้เป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  1. แบบสอบถามฉบับนี ้มวีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรมในภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ 

  2. แบบสอบถามฉบับนีเ้ป็นแบบสอบถามรอบที่ 3 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายของ 

การวิจัย มีจุดมุง่หมายเพื่อให้ท่านผู้เช่ียวชาญได้ทบทวนค าตอบ โดยอาจยืนยันค าตอบเดิม

หรอืเปลีย่นแปลงค าตอบ ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูเ้ช่ียวชาญ 

ในรอบที่ 2 มาค านวณค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 

Range) ของแต่ละข้อที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2  

เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญได้รับทราบค าตอบของกลุ่ม และค าตอบของผู้เช่ียวชาญว่ามีความ

สอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด เพื่อประกอบการพิจารณาการคงเดิมหรือเปลี่ยนแปลง

ค าตอบ 

  3. เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามความมุง่หมายของการวิจัย ผูว้ิจัยใคร่ขอความ

อนุเคราะห์ท่านได้ตอบแบบสอบถามและส่งคืนทางไปรษณีย์ โดยใช้ซองที่เขียนที่อยู่ พร้อม

ติดแสตมป์ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

วิธีการตอบ 

 1. เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์

แสดงค่่าสถิติจากการวิเคราะหค์ าตอบของผูเ้ชี่ยวชาญไว้ ดังนี้ 

                          หมายถึง ค่ามัธยฐานที่เป็นตัวแทนค าตอบของกลุ่มผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 

                          หมายถึง ค่าระดับคะแนนที่เป็นค าตอบของผูเ้ชี่ยวชาญในรอบที่ 2  

                          หมายถึง ขอบเขตของค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่แสดงว่าค าตอบของ

ผูเ้ชี่ยวชาญตกอยู่ในช่วงนี่่ 

 2. การตอบค าถามของผู้เช่ียวชาญในรอบนี้ ขอให้ท่านได้พิจารณาค าตอบของท่าน 

ซึ่งท่านผู้เช่ียวชาญสามารถตัดสินใจได้ 2 กรณี คอื  
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  2.1 การยืนยันค าตอบเดิม ท่านผู้เช่ียวชาญไม่ต้องค าเครื่องหมายใด ๆ ในกรณีที่

เครื่องหมายทั้งสองอยู่ใกล้กันหรืออยู่ในช่องเดียวกันในขอบเขตค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

แสดงว่่าค าตอบของท่านใกล้เคียงหรอืตรงกับค าตอบของกลุ่มแลว้ แตถ่้าหากค าตอบเดิม

ของท่านตกอยู่นอกเขตพิสัยระหว่างควอไทล์                ซึ่งไกลจากความคิดเห็นของ 

กลุ่ม ถ้าท่านยังคงยนืยันความคิดเห็นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค าตอบ ขอให้ท่านแสดงเหตุผล

ประกอบเพื่อยืนยันค าตอบเดิมของท่านด้วย 

  2.2 การเปลี่ยนแปลงค าตอบใหม่ กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในชอ่งระดับ

ความคิดเห็นที่ควรจะเป็น คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) 

ซึ่งเป็นค าตอบใหม่ในข้อนัน้ ๆ ดังตัวอย่างในการตอบ 
 

ข้อ 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วชิาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม

แผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

ระดับความเหมาะสม ให้เหตุผลเฉพาะข้อท่ี

ตอบอยู่นอกขอบเขต

พสิัยระหว่าง 

ควอไทล์ 

5 4 3 2 1 

ก ผู้มีจิตศรัทธาเป็นปัจจัยท่ีเอื้อท่ีอยา่งหนึ่งในการ

สนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

  

ข คณะกรรมการสถานศึกษามสี่วนร่วม 

ในการตัดสนิใจ เพื่อคัดเลอืก ครู นักเรียน เข้าสู่

สถานศกึษา 

  

ค ระบบประกันภายในเป็นหน่วยงานท่ีท าให้

โรงเรียนพระปริยัติธรรมพัฒนาและบรรลุ

เป้าหมายตามท่ีองค์กรได้คาดหวัง 

 ระบบประกัน

คุณภาพภายในไม่

นา่จะเป็นหน่วยงาน 

 

ค าอธิบาย  

 1. ค าตอบข้อ ก. แสดงวา่ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา ในข้อนี้ผู้เช่ียวชายส่วนใหญ่มี

ความเห็นสอดคล้องกันว่าเหมาะสม 
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ตอนที่ 2 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 

โรงเรยีนพระปรยิัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ด้าน 

 

ปัจจัยท่ีเอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนา

สมรรถนะบริหารงานวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ระดับความเหมาะสม ให้เหตุผลข้อท่ีตอบ

อยู่นอกขอบเขตพสิัย

ระหว่างควอไทล ์

5 4 3 2 1 

1. การมสี่วนร่วมของชุมชน : การท่ีชุมชน บุคคล ครอบครัว หรอืองค์กร ที่ได้รับการแตง่ตัง้ในฐานะ

คณะกรรมการการศึกษาหรือไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ก็ตาม ที่เข้ามามีสว่นเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

ก ากับ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการการศกึษา โดยเป็นให้ข้อมูลขา่วสาร ให้ความร่วมมอื และรับฟัง

ความคิดเห็น 

1.1 ชุมชนสนับสนุนวัสดุอุปกรณเ์พื่อ

สนับสนุนกิจการการศึกษา 

      

1.2 ชุมชนมสี่วนร่วมในการรับฟัง เสนอ

ความคิดเห็น รวมถึงการตัดสนิใจใน

กิจกรรมตา่ง ๆ ของสถานศกึษา 

 

 

 

     

1.3 ชุมชนมกีารให้ข้อมูล  และก ากับดูแล

การด าเนนิงานของสถานศกึษา 

      

1.4 ชุมชนมสี่วนร่วมในการคัดเลอืก

คณะกรรมการสถานศึกษา 

      

1.5 ชุมชนให้บริการแหลง่เรียนรู้ มีปราชญ์

ชาวบ้าน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรมภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

 

 

 

     

2. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน : องคป์ระกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิด 

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ สภาวะแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีสวยงาม ร่มร่ืนเป็น

ระเบียบและมีบรรยากาศด ีมีความปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณเ์สริมสร้างพัฒนาการและเสริมการ

เรียนรู้อยา่งหลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งท่ีช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน พัฒนาตนเองให้ไปสู่

จุดมุ่งหมายตามท่ี โรงเรียน หรือสถาบันนัน้ ๆ ก าหนดให ้

2.1 โรงเรียนมสีภาพแวดลอ้มสวยงาม เป็น

ระเบียบ และปลอดภัย 

     

2.2 โรงเรียนมอีาคารสถานท่ีเอื้ออ านวยตอ่

การเรียนรู้ และมีการใชส้อยอย่างอย่าง

คุ้มคา่ 
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ด้าน 

 

ปัจจัยท่ีเอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนา

สมรรถนะบริหารงานวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ระดับความเหมาะสม ให้เหตุผลข้อท่ีตอบ

อยู่นอกขอบเขตพสิัย

ระหว่างควอไทล ์

5 4 3 2 1 

 2.3 ครูมีวิธีการสอน สื่อการสอนท่ีทันสมัย 

กระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้อยา่งเต็ม

ความสามารถ 

      

2.4 ครูมีการจัดกิจกรรมสง่เสริม สนับสนุน

ให้นักเรียนพัฒนาตนเองอยา่งเต็มศักยภาพ 

      

2.5  ครูส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจ

ตนเอง ปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยมท่ี

พงึประสงค์ 

        

3. ภาวะผู้น าของผู้บรหิาร : ความสามารถของผู้บริหารในการโนม้นา้ว จูงใจใหค้รูปฏบัิตติามความ

คิดเห็น ความตอ้งการของตนดว้ยความเต็มใจ และยินดีท่ีจะใหค้วามร่วมมอืโดยมคีวามส าเร็จของ

กลุ่มหรือโรงเรียนเป็นเป้าหมาย 

3.1 ผู้บริหารมเีข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะ 

การบริหารงานวชิาการอยา่งรอบด้าน 

      

3.2 ผู้บริหารมภีาวะผู้น าในการน าสมรรถนะ

ในการบริหารงานวชิาการ และด าเนนิการ

บริหารงานวชิาการในโรงเรียนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

      

3.3 ผู้บริหารสร้างความเข้าใจกบัครูให้เห็น

ความส าคัญของการบริหารงานวชิาการ 

      

3.4 ผู้บริหารมคีวามสามารถในการจูงใจ 

ประสานองค์กร เพื่อบริหารงานวชิาการให้

บรรลุเป้าหมาย 

      

3.5 ผู้บริหารยนิดใีห้ความร่วมมอืกับครูใน

การท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

      

 

 

 

 

 

 

 



307 

ด้าน 

 

ปัจจัยท่ีเอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนา

สมรรถนะบริหารงานวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ระดับความเหมาะสม ให้เหตุผลข้อท่ีตอบ

อยู่นอกขอบเขตพสิัย

ระหว่างควอไทล ์

5 4 3 2 1 

4. การประกันคุณภาพภายใน : กระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมินคุณภาพ โดยบุคลากรภายในสถานศกึษาท่ีต้องด าเนนิการอยา่งต่อเนื่อง เพื่อ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยา่งต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจใหผู้้รับบริการทางการศกึษาโดยตรง ได้แก่ 

ผู้เรียนและผู้ปกครอง และบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคม 

4.1 ผู้บริหารมกีระบวนการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตร 

      

4.2 ผู้บริหารจัดระบบประกันคณุภาพ

ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ

ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ 

      

 4.3 ผู้บริหารจัดระบบประกันคณุภาพ

ภายในสร้างความมั่นใจแกผู่้เรียนและ

ผู้ปกครอง ว่าโรงเรียนมจีัดการศกึษาท่ีมี

คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

 

 

 

 

     

 4.4 ผู้บริหารใชร้ะบบประกันคณุภาพภายใน

สร้างครูให้ท างานเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 

มคีวามรับผิดชอบ และตรวจสอบได้ 

 

 

 

     

 4.5 ผู้บริหารใชร้ะบบประกันคุณภาพภายใน

ท าให้ผลิตเยาวชนท่ีดมีคีุณภาพท่ีจะชว่ย

พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



308 

ด้าน 

ขอบข่ายและวิธีพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ระดับความเหมาะสม ให้เหตุผลข้อท่ีตอบ

อยู่นอกขอบเขตพสิัย

ระหว่างควอไทล ์

5 4 3 2 1 

1. ด้านบริหารจัดการการเรียนรู ้: ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการสง่เสริม สนับสนุน 

รวมท้ังอ านวยความสะดวกใหค้รูในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ การสง่เสริม

ให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหนว่ยการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูผู้สอนใชส้ือ่

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ปลูกฝังใหผู้้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ดว้ยตัวเอง ส่งเสริมให้ครู

วัดผลประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงอยา่งหลากหลาย ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินไปใชใ้น

การพัฒนานักเรียน 

1.1 พัฒนาโดยการใช้การอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิาร 

 

 

     

1.2 พัฒนาโดยการใช้การฝึกปฏบัิตงิานจรงิ       

1.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน       

1.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาด้วยตนเอง       

1.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษากับ

ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

     

1.6 พัฒนาโดยการใช้การเข้ารับการศึกษา

อย่างตอ่เนื่อง 

 

 

     

1.7 พัฒนาโดยการใช้การหมุนเวยีนงาน       

1.8 พัฒนาโดยการใช้การมอบหมาย

โครงการพเิศษ 

      

2. ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมให้ครู

จัดท าหลักสูตรสถานศกึษา พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา ได้แก่ การศึกษา

วเิคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2544 การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและ

สาระต่างท่ีก าหนดให้มีในหลักสตูรสถานศกึษา การน าหลกัสูตรไปใช ้การบริหารจัดการการใช้

หลักสูตร การนิเทศการใชห้ลักสูตร การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร การปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร 

 2.1 พัฒนาโดยการใช้การอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิาร 

      

 

 

 

 

 



309 

ด้าน 

 

ขอบข่ายและวิธีพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ระดับความเหมาะสม ให้เหตุผลข้อท่ีตอบ

อยู่นอกขอบเขตพสิัย

ระหว่างควอไทล ์

5 4 3 2 1 

 2.2 พัฒนาโดยการใชก้ารฝึกปฏบัิตงิานจรงิ       

2.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน       

2.4 พัฒนาโดยการใช้การศกึษาด้วยตนเอง       

2.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษากับ

ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

     

2.6 พัฒนาโดยการใช้การเข้ารับการศึกษา

อย่างตอ่เนื่อง 

 

 

     

2.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวยีนงาน       

2.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมาย

โครงการพเิศษ 

 

 

     

3. ด้านนิเทศการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา : ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการ

ชี้แนะให้ความช่วยเหลอืและแนะน าครูในการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไดแ้ก่ 

การจัดระบบนเิทศงานวชิาการและการเรียนการสอนในสถานศกึษา การด าเนนิงานวิชาการและ

การเรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา การประเมินผล  

การจัดระบบและกระบวนการนเิทศการศกึษาในสถานศึกษา 

3.1 พัฒนาโดยการใชก้ารอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิาร 

      

3.2 พัฒนาโดยการใชก้ารฝกึปฏิบัติ 

งานจรงิ 

 

 

     

3.3 พัฒนาโดยการใช้การศึกษาดูงาน       

3.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษา 

ด้วยตนเอง 

 

 

     

3.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษากับ

ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

     

3.6 พัฒนาโดยการใชก้ารเข้ารับการศึกษา

อย่างตอ่เนื่อง 

 

 

     

 

 

 

 

 



310 

ด้าน 

 

ขอบข่ายและวิธีพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ระดับความเหมาะสม ให้เหตุผลข้อท่ีตอบ

อยู่นอกขอบเขตพสิัย

ระหว่างควอไทล ์

5 4 3 2 1 

 3.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวยีนงาน       

 3.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมาย

โครงการพเิศษ 

      

4. ด้านส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ : ความสามารถของผู้บริหาร

สถานศกึษาในการสง่เสริมให้ครูมคีวามรู้ความเข้าใจในเร่ืองการท าวิจัยในช้ันเรียน รวมท้ังสามารถ

น าไปปฏบัิตไิด้จริง ได้แก่ สามารถก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวจิัยในชัน้เรียน สามารถสนับสนุน

ท าวิจัยในช้ันเรียนของครูในดา้นอุปกรณ ์สิ่งอ านวยความสะดวก สามารถวางระบบ กระตุ้น ก ากับ 

ตดิตาม ให้ความชว่ยเหลอืการท าวิจัยในช้ันเรียน สามารถสง่เสริมบรรยากาศให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่มของครูอาจารย์ในโรงเรียนให้ครูมเีวลาประชุม เพื่ออภปิราย

แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับงานวจิัยในชัน้เรียนของครูแตล่ะคนสามารถจัดกจิกรรมเผยแพร่ผล

วจิัยท้ังในและนอกโรงเรียน 

4.1 พัฒนาโดยการใชก้ารอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิาร 

 

 

     

4.2 พัฒนาโดยการใช้การฝึกปฏบัิตงิานจรงิ       

4.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน       

4.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาด้วยตนเอง       

4.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษากับ

ผู้เชี่ยวชาญ 

      

4.6 พัฒนาโดยการใชก้ารเข้ารับการศึกษา

อย่างตอ่เนื่อง 

      

4.7 พัฒนาโดยการใช้การหมุนเวยีนงาน       

4.8 พัฒนาโดยการใช้การมอบหมาย

โครงการพเิศษ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311 

ด้าน 

ผลลัพธ์ของการสร้างสมรรถนะ 

การบริหารงานวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ระดับความเหมาะสม ให้เหตุผลข้อท่ีตอบ

อยู่นอกขอบเขตพสิัย

ระหว่างควอไทล ์
5 4 3 2 1 

1. ผลลพัธ์ของการสรา้งสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ : ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการท่ีผู้บริหาร

มสีมรรถนะทางวชิาการ ประกอบด้วย มคีวามรู้ ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมทาง 

การบริหารงานวชิาการตามท่ีองค์กรคาดหวัง  

1.1 ผู้บริหารมคีวามรู้ มีทักษะ มพีฤตกิรรม 

ทางการบริหารงานวชิาการในดา้นบริหาร

จัดการการเรียนรู้ถึงระดับท่ีองค์การ

คาดหวังแลว้ เม่ือวัดกับวธีิวัดสมรรถนะ  

5 ระดับ 

 

 

 

 

 

     

1.2 ผู้บริหารมคีวามรู้ มีทักษะ มพีฤตกิรรม 

ทางการบริหารงานวชิาการในดา้นด้าน

พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาถึงระดับท่ี

องคก์ารคาดหวังแลว้ เมื่อวัดกบัวธีิวัด

สมรรถนะ 5 ระดับ 

 

 

 

 

 

     

1.3 ผู้บริหารมคีวามรู้ มีทักษะ มพีฤตกิรรม 

ทางการบริหารงานวชิาการในดา้นนเิทศ 

การจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษาถึงระดับท่ี

องคก์ารคาดหวังแล้ว เมื่อวัดกบัวธีิวัด

สมรรถนะ 5 ระดับ 

 

 

 

 

 

     

1.4 ผู้บริหารมคีวามรู้ มีทักษะ มพีฤตกิรรม 

ทางการบริหารงานวชิาการในดา้นด้าน

ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู้ถึงระดับท่ีองค์การ

คาดหวังแลว้ เม่ือวัดกับวธีิวัดสมรรถนะ  

5 ระดับ 

 

 

 

 

 

     

 

 

ขอบคุณอย่างสูงในความอนุเคราะห ์
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บรหิาร 

โรงเรยีนพระปรยิัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

-------------------------------------------------------------- 

ค าชี้แจง 

 1. การวจิัยนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ตรวจสอบรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 2. โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อและตอบตามความเป็นจรงิ เพราะข้อมูลที่ตรงกับ

ความเป็นจริงจะช่วยใหก้ารวิจัยมคีวามน่าเชื่อถือ และสามารถน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ได้ 

 3. การสรุปผลการวิจัยเป็นการสรุปในภาพรวม ดังนัน้ผลการวิจัยจะไม่ส่งผล

กระทบต่อหน่วยงานและตัวท่านแตอ่ย่างใด ขอให้ท่านตอบอย่างอสิระ โดยไม่ต้องลงช่ือ 

ในแบบสอบถาม 

 4. แบบสอบถามฉบับนีแ้บ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ขอ้มูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ  

(Check List) 

  ตอนที่ 2 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้ 

  5 หมายถึงระดับความเหมาะสม มากที่สุด 

   4 หมายถึง ระดับความเหมาะสม มาก 

  3 หมายถึงระดับความเหมาะสมปานกลาง 

  2 หมายถึงระดับความเหมาะสมน้อย 

  1 หมายถึงระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด 

 ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
 

ผู้วิจัย พระมหายุทธนา ตุม้อ่อน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

รหัส ……………………..                                                                      
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความจริงของท่าน 

               1. เพศ 

                         ชาย                 หญิง 

               2. อายุ 

                         40 ปีลงมา 

                         41 – 50 ปี          51 ปีขึ้นไป 

               3. สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

                         ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

                         ครูผูร้บัผดิชอบงานวิชาการ 

               4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

                         15 ปีลงมา         16 – 20 ปี 

                          21 – 25 ปี        26 ปีขึ้นไป 

               5. วุฒิการศึกษา 

                         ปริญญาตรี 

                         ปริญญาโท 

                         ปริญญาเอก 
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ตอนที่ 2 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 

โรงเรยีนพระปรยิัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 

ค าชี้แจง โปรดอ่านข้อความแตล่ะข้อแล้วท าเครื่องหมาย ลงในชอ่งระดับความคิดเห็น 

             ในแตล่ะประเด็น 

 

ด้าน 

ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนา

สมรรถนะบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1. การมีส่วนร่วมของชุมชน : การที่ชุมชน บุคคล ครอบครัว หรอืองค์กร ที่ได้รับ

การแต่งตั้งในฐานะคณะกรรมการการศกึษาหรอืไม่ได้รับการแต่งตั้งก็ตาม  

ที่เข้ามามีสว่นเกี่ยวข้องในการจัดการศกึษา ก ากับ สง่เสริม สนับสนุนกิจการ

การศกึษา โดยเป็นให้ขอ้มูลข่าวสาร ให้ความรว่มมือ และรับฟังความคิดเห็น 

1.1 ชุมชนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุน

กิจการการศกึษา 

     

1.2 ชุมชนมสี่วนรว่มในการรับฟัง เสนอความ

คิดเห็น รวมถึงการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ 

ของสถานศกึษา 

     

1.3 ชุมชนมกีารให้ขอ้มูล และก ากับดูแล 

การด าเนินงานของสถานศึกษา 

     

1.4 ชุมชนมีสว่นร่วมในการคัดเลือก

คณะกรรมการสถานศกึษา 

     

1.5 ชุมชนให้บริการแหล่งเรียนรู้ มีปราชญ์

ชาวบ้าน เพื่อให้นักเรียนเรียนรูท้างวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

     

2. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน : องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่จะ

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ได้แก่  

สภาวะแวดล้อม 
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ด้าน 

ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนา

สมรรถนะบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

 ในโรงเรยีนที่สวยงาม รม่รื่นเป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี มีความปลอดภัย มี

วัสดุอุปกรณ์เสริมสรา้งพัฒนาการและเสริมการเรยีนรู้อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็น

สิ่งที่ช่วยกระตุ้น สง่เสริม สนับสนุนให้นักเรียน พัฒนาตนเองให้ไปสู่จุดมุง่หมาย

ตามที่ โรงเรียน หรือสถาบันนั้น ๆ ก าหนดให้ 

2.1 โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมสวยงาม เป็น

ระเบียบ และปลอดภัย 

     

2.2 โรงเรียนมีอาคารสถานที่เอื้ออ านวยต่อ 

การเรียนรู ้และมีการใชส้อยอย่างคุ้มค่า 

     

2.3 ครูมวีิธีการสอน สื่อการสอนที่ทันสมัย 

กระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ 

     

2.4 ครูมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้

นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

     

2.5  ครูส่งเสรมิให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง 

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

     

3. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร : ความสามารถของผู้บริหารในการโน้มน้าว  

จูงใจใหค้รูปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตอ้งการของตนด้วยความเต็มใจ  

และยินดีที่จะให้ความรว่มมือโดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรือ 

โรงเรียนเป็นเป้าหมาย 

3.1 ผู้บริหารมเีข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการอย่างรอบด้าน 

     

3.2 ผูบ้ริหารมภีาวะผูน้ าในการน าสมรรถนะ 

ในการบริหารงานวิชาการ และด าเนินการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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ด้าน 

ปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนา

สมรรถนะบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

 3.3 ผูบ้ริหารสร้างความเข้าใจกับครูใหเ้ห็น

ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 

     

3.4 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการจูงใจ 

ประสานองค์กร เพื่อบริหารงานวิชาการให้บรรลุ

เป้าหมาย 

     

3.5 ผู้บริหารยินดีใหค้วามร่วมมือกับครู 

ในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

     

 การประกันคุณภาพภายใน : กระบวนการบริหารจัดการของสถานศกึษา 

ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร ประกอบด้วย 

การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

โดยบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเ้รียนอย่างตอ่เนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผูร้ับบริการทางการศกึษา

โดยตรง ได้แก่ ผูเ้รียนและผู้ปกครอง และบริการทางอ้อม ได้แก่  

สถานประกอบการ ประชาชน และสังคม 

4.1 ผูบ้ริหารมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน

ให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตร 

     

4.2 ผูบ้ริหารจัดระบบประกันคุณภาพ

ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  

การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

     

4.3 ผูบ้ริหารจัดระบบประกันคุณภาพภายใน

สร้างความมั่นใจแก่ผูเ้รียนและผู้ปกครอง วา่

โรงเรียนมีจัดการศกึษาที่มีคุณภาพเป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก าหนด 

     

4.4 ผูบ้ริหารใชร้ะบบประกันคุณภาพภายใน

สร้างครูให้ท างานเป็นระบบ มปีระสิทธิภาพ  

มีความรับผดิชอบ และตรวจสอบได้ 
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ด้าน 
ขอบข่ายและวธิีพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

 4.5 ผูบ้ริหารใช้ระบบประกันคุณภาพภายในท า

ให้ผลิตเยาวชนที่ดีมคีุณภาพที่จะช่วยพัฒนา

สังคมและประเทศชาติ 

     

1. ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ : ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการ

ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้ครูในการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ตามสาระ

และหนว่ยการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูผูส้อนใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรู้ ปลูกฝังให้ผูเ้รียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง สง่เสริมให้ครูวัดผล

ประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ครูน าผล 

การประเมินไปใช้ในการพัฒนานักเรียน 

1.1 พัฒนาโดยการใชก้ารอบรมเชิงปฏิบัติการ      

1.2 พัฒนาโดยการใช้การฝึกปฏิบัติงานจริง      

1.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน      

1.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาด้วยตนเอง      

1.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษากับผูเ้ชี่ยวชาญ      

1.6 พัฒนาโดยใช้การศกึษาต่อ      

1.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวียนงาน      

1.8 พัฒนาโดยการใช้การมอบหมายโครงการพิเศษ      

2. ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาใน

การส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตรสถานศกึษา พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของ

สถานศกึษา ได้แก่ การศกึษาวิเคราะหเ์อกสารหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2544 การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างที่ก าหนดใหม้ีในหลักสูตร

สถานศกึษา การน าหลักสูตรไปใช้ การบริหารจัดการการใชห้ลักสูตร การนเิทศ

การใชห้ลักสูตร การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
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ด้าน 
ขอบข่ายและวธิีพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

 2.1 พัฒนาโดยการใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการ      

2.2 พัฒนาโดยการใชก้ารฝึกปฏิบัติงานจริง      

2.3 พัฒนาโดยการใช้การศึกษาดูงาน      

2.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาด้วยตนเอง      

2.5 พัฒนาโดยการใช้การศึกษากับผูเ้ชี่ยวชาญ      

2.6 พัฒนาโดยใช้การศกึษาต่อ      

2.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวียนงาน      

2.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมาย 

โครงการพิเศษ 

     

3. ด้านนเิทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา : ความสามารถของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาในการช้ีแนะให้ความช่วยเหลือและแนะน าครูในการจัดการเรียน 

การสอนให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การจัดระบบนิเทศงานวิชาการและ 

การเรียนการสอนในสถานศกึษา การด าเนินงานวิชาการและการเรียนการสอน

ในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึษา การประเมินผล  

การจัดระบบและกระบวนการนเิทศการศกึษาในสถานศกึษา 

3.1 พัฒนาโดยการใชก้ารอบรมเชิงปฏิบัติการ      

3.2 พัฒนาโดยการใช้การฝึกปฏิบัติงานจริง      

3.3 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาดูงาน      

3.4 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาด้วยตนเอง      

3.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษากับผูเ้ชี่ยวชาญ      

3.6 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษาต่อ      

3.7 พัฒนาโดยการใชก้ารหมุนเวียนงาน      

3.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมาย 

โครงการพิเศษ 

     

 



319 

ด้าน 
ขอบข่ายและวธิีพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

4. ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ : 

ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมใหค้รูมีความรู้ 

ความเข้าใจในเรื่องการท าวิจัยในช้ันเรยีน รวมทั้งสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

ได้แก่ สามารถก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน สามารถสนับสนุน 

ท าวิจัยในชัน้เรียนของครูในด้านอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก  

สามารถวางระบบ กระตุ้น ก ากับ ตดิตาม ให้ความช่วยเหลือการท าวิจัย 

ในชั้นเรียน สามารถส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ซึ่งกันและกันในกลุ่มของครูอาจารย์ในโรงเรียนให้ครูมีเวลาประชุม  

เพื่ออภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับงานวิจัยในช้ันเรียนของครูแต่ละคน

สามารถจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลวิจัยทั้งในและนอกโรงเรียน 

4.1 พัฒนาโดยการใชก้ารอบรมเชิงปฏิบัติการ      

4.2 พัฒนาโดยการใชก้ารฝึกปฏิบัติงานจริง      

4.3 พัฒนาโดยการใช้การศึกษาดูงาน      

4.4 พัฒนาโดยการใช้การศึกษาด้วยตนเอง      

4.5 พัฒนาโดยการใชก้ารศึกษากับผูเ้ชี่ยวชาญ      

4.6 พัฒนาโดยการใชก้ารเข้ารับการศกึษา 

อย่างตอ่เนื่อง 

     

4.7 พัฒนาโดยการใช้การหมุนเวียนงาน      

4.8 พัฒนาโดยการใชก้ารมอบหมาย 

โครงการพิเศษ 
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ด้าน 
ผลลัพธ์ของการสร้างสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

ระดับความ

คดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ผลลัพธ์ของการสร้างสมรรถนะการบริหารงานวชิาการ : ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น

จากการที่ผูบ้ริหารมีสมรรถนะทางวิชาการ ประกอบด้วย มีความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และพฤติกรรมทางการบริหารงานวิชาการตามที่องค์กรคาดหวัง  

1.1 ผูบ้ริหารมคีวามรู้ มทีักษะ มพีฤติกรรม ทางการบริหารงาน

วิชาการในด้านบริหารจัดการการเรียนรูถ้ึงระดับที่องค์การ

คาดหวังแล้ว เมื่อวัดกับวิธีวัดสมรรถนะ 5 ระดับ 

     

1.2 ผูบ้ริหารมคีวามรู ้มีทักษะ มพีฤติกรรม ทางการบริหารงาน

วิชาการในด้านด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาถึงระดับที่

องค์การคาดหวังแล้ว เมื่อวัดกับวิธีวัดสมรรถนะ 5 ระดับ 

     

1.3 ผู้บริหารมคีวามรู้ มทีักษะ มพีฤติกรรม ทางการบริหารงาน

วิชาการในด้านนิเทศการจัดการเรียนรูใ้นสถานศกึษาถึงระดับที่

องค์การคาดหวังแล้ว เมื่อวัดกับวิธีวัดสมรรถนะ 5 ระดับ 

     

1.4 ผู้บริหารมีความรู้ มีทักษะ มพีฤติกรรม ทางการบริหารงาน

วิชาการในด้านด้านส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรยีนรู้ถึงระดับที่องค์การคาดหวังแล้ว เมื่อวัดกับวิธีวัด

สมรรถนะ 5 ระดับ 

     

 

ขอบคุณอย่างสูงในความอนุเคราะห์ 
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แบบประเมินส่วนประกอบคู่มือ 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บรหิาร 

โรงเรยีนพระปรยิัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ค าชี้แจง  

 แบบประเมินคู่มือการใชรู้ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืฉบับนี ้ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผูท้รงคุณวุฒิได้พิจารณาความเหมาะสมของคู่มอืการใช้ฯ ขอให้ท่าน

ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน  

 การประเมนิความเหมาะสมของคู่มือการใช ้ฯ นี ้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ (Rating Scale) มีความหมาย ดังนี้ 

  5 หมายถึงระดับความเหมาะสม มากที่สุด 

  4 หมายถึงระดับความเหมาะสม มาก 

  3 หมายถึงระดับความเหมาะสม ปานกลาง 

  2 หมายถึงระดับความเหมาะสม น้อย 

  1 หมายถึงระดับความเหมาะสม น้อยที่สุด 

 หากท่านเห็นว่าข้อความใดควรปรับปรุงแก้ไขให้มคีวามชัดเจนยิ่งขึน้ ขอความ

กรุณาให้  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วย 
                        

 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณท่านล่วงหนา้มา ณ โอกาสนี้ 

 

ผู้วิจัย พระมหายุทธนา ตุม้อ่อน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารและพัฒนาการศกึษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 ข้อมลูผูต้อบแบบประเมิน 

 ผูป้ระเมิน ........................................................................................................... 

 ต าแหน่ง ............................................................................................................. 

 สถานที่ท างาน .................................................................................................... 
 

ตอนที่ 2 ส่วนประกอบคู่มอืรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

สว่นประกอบของคู่มือ 
ระดับความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ค าชีแ้จง ชัดเจน ถูกต้อง       

2. ตอนที่ 1 ความเป็นมา สอดคล้อง

กับสภาพปัญหา 

      

3. วัตถุประสงค์ สามารถน าไปใช้ให้

บรรลุวัตถุประสงค์ 

      

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ       

5. ข้อเสนอแนะในการใชคู้่มือ       

6. ตอนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ

สมรรถนะการ บริหารงานวิชาการ

ความหมายสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระ

ปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษา 

สอดคล้องกับสภาพปัญหา 

      

7. ขอบข่ายสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการ ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

      

8. วิธีการพัฒนาสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร 

ครอบคลุม มคีวามเหมาะสม เขา้ใจ

งา่ย สามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้ 
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ส่วนประกอบของคู่มือ 
ระดับความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

9. ตอนที่ 3 ค าแนะน าการด าเนนิการตาม

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

      

10. องค์ประกอบส าคัญของรูปแบบการ

พัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

      

11. กรอบแนวคิดของการวิจัย มีประโยชน์ตอ่

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

      

12. การด าเนินงานตามรูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

      

13. กระบวนการพัฒนารูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

      

14. ตอนที่ 4 ขอบเขตการประเมินและ

ค าอธิบายระดบัคุณภาพในการประเมนิ 

การใชรู้ปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

      

15. ขอบเขตการประเมินและค่าน้ าหนักคะแนน       

16. รายการประเมิน       

17. เกณฑก์ารพิจารณาคุณภาพ มีความ

เหมาะสม 

      

18. แบบประเมินการด าเนินการตามรูปแบบ

การพัฒนาสมรรถนะบริหารงานวิชาการ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ  

……………………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 

ขอบคุณอย่างสูงในความอนุเคราะห์ 
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ภาคผนวก ง 
กลุ่มโรงเรียนพระปรยิัติธรรมที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ าแนกตามจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



326 
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ตาราง 17 กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัตธิรรมที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

             จ าแนกตามจังหวัด 

 

จังหวัด ชื่อโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม 

กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 7 

1. หนองบัวล าภู  

 

1. พิศาลรัญญาวาส   

2. สุวรรณารามวิทยา  

3. วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด  

4. วัดศรีสระแก้ววิทยา 

2. เลย 5. โรงเรียนปริยัตสิามัญวัดโพนชัย   

6. โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 

7. วัดวังสะพุงพัฒนาราม 

8. โรงเรียนวัดลาดปูทรงธรรมวิทยา 

9. วัดศรีวิชัยวนาราม  

10. วัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา  

11. วัดศรีภูกระดึง  

12. วัดสันติวนารามวิทยา  

13. วัดศรีภูเรอื  

14. วัดศรีบุญเรอืงปริยัติศึกษา   

3. ขอนแก่น 15. สารคุณวิทยา  

16. โรงเรียนปริยัตธิรรมสามัญญาณสังวร 

17. ประภัสสรวิทยา  

18. วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์  

19. โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 

20. โรงเรียนปุญยสารโสภติวิทยา 

21. ยิ่งเมอืงธีรานุเคราะห ์ 

22. วัดท่าน  าพอง  

23. วัดธรรมวทิย์ราษฎรบ์ ารุง  

24. วิเวกธรรมประสิทธิ์วทิยา  
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ตาราง 17 (ต่อ) 

 

จังหวัด ชื่อโรงรียนพระปริยัตธิรรม 

 25. มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา 

26. วัดโพธิ์กลาง 

27. บูรพารามวิทยาสรรค์  

28. วัดหนองแวงวทิยา  

29. วัดแจง้สว่างนอก  

30. พระปริยัติธรรมวัดสว่างรังษีวทิยา   

31. วัดจันทรประสิทธิ์ 

กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 8 

4. อุดรธานี 

 

32. วัดโสมนัสสันตยาราม  

33. วัดศรีสะอาด  

34. ประสาทคุณานุกิจวิทยา  

35. อุตตรทิศวิทยา   

36. วัดสว่างสามัคคี  

37. วัดศิรมิงคล  

38. วัดบูรพา  

39. วัดโคเขตตาราม  

40. วัดศรีชมชื่น  

41. วัดศิรนิทราวาส  

42. วัดศรีสวาท  

43. วัดมัชฌิมาวาส 

5. หนองคาย 44. บาลีสาธิตวิทยา มจร.วัดศรษีะเกษ    

45. วัดโกเสยเขต  

46. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัด

โพธิ์งาม  

47. บาลีสาธิตวัดเขตอุดม  
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ตาราง 17 (ต่อ) 

 

จังหวัด ชื่อโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม 

 48. วัดชา้งเผอืก 

49. วัดพระธาตุวิทยา  

50. วัดพระธาตุบังพวน 

6. บึงกาฬ 51. วัดไตรภูมิ  

52. วัดศรีโสภณธรรม 

7. สกลนคร  53. วัดโพธิ์ค า 

54. วัดทุ่ง  

55. วัดพระธาตุศรีมงคล  

56. วัดเหล่าแมดวิทยา   

8. อุบลราชธานี  

 

57. บาลีสาธิต มจร. ทุ่งศรีเมอืง  

58. ดงบังอาทรกิจวิทยา  

59. พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ตาก  

60. ศรมีงคลศกึษากร 

61. อัครธรรมวทิยา  

62. กิตติวทิยากร  

63. สาธุกิจวิทยา  

64. หนองขุ่นวทิยา  

65. กิตติญาณวิทยา  

66. เจริญทัศน์วิทยา  

67. รังสวีิทยากร  

68. วัดมงคลในวิทยา  

69. พระปริยัติธรรมวัดหนองเป็ด  

70. วัดบ้านหนองไฮวิทยา  
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ตาราง 17 (ต่อ) 

 

จังหวัด ชื่อโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม 

 71. พระปริยัติธรรมอัมพวันวิทยา  

72. วัดไชยมงคลวิทยา 

9. อ านาจเจริญ  73. ศรเีจริญวิทยา 

74. พระปริยัติธรรมวัดอ านาจเจรญิ  

75. ปัจฉิมวันวิทยา  

76. บ่อชะเนงวิทยา 

10. ยโสธร  77. พระปริยัติธรรมเจา้พระยาบดินทร 

เดชา  

78. ทรายมูลปริยัตวิิทยา 

11. มุกดาหาร  79. วัดศรีบุญเรอืงวิทยา  

กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 10 

12. มหาสารคาม  

 

 

80. บาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดอภิสทิธิ์  

81. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัด

สุวรรณาวาส  

82. วาปีคณานุสรณ์วทิยา  

83. ปทุมพิทยากร  

84. ปัจฉิมเชียงยืน  

85. อุทัยทิศวิทยา 

13. กาฬสินธุ์  86. ชัยมงคลวิทยา  

87. พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง  

88. พระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก  

89. พระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี  

90. วัดหนองบัวพัฒนาวิทยา  

91. ไชยวานวิทยาเสริม  
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

จังหวัด ชื่อโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม 
 92. สุนทรธรรมปริยัติ 

93. สุพรรณภูมพิิทยา  

94. ปริยัตสิารคุณ  

95. ธีรปริยัต ิ 

96. มงคลญาณปริยัต ิ 

97. สุเทพนครวิช  

98. วิโรจน์ผดุงศาสน์  

99. ศรทีองนพคุณวิทยา  

100. สามัคคีปริยัตธิรรม 
 101. วัดดาราราม 

102. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

วัดศรีชมภู  

103. พระปริยัติธรรมวัดสีหนาถวิทยา  

104. พระปริยัติธรรมวัดธาตุเรณูวิทยา  

105. วัดศรีสงคราม  

106. พระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ 
 107. ปริยัตสิามัญนครราชสีมา 

108. วิสุทธิพรตวิทยาคม  

109. ปริยัตธิีรวิทยา  

110. ศรเีกษตรวิทยา  

111. พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวทิยาคม  

112. ประจักษ์วทิยานุสรณ์ 

113. บูรพาวทิยานุสรณ ์ 

114. วัดชัยภูมพิิทักษ์ 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

จังหวัด ชื่อโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม 
 115. พุทธธรรมวทิยา  

116. ประจักษ์วทิยานุสรณ์  

117. วัดกลางเมืองเก่าวิทยา  

118. วัดชัยภูมิวนาราม 
 119. ปริยัตธิีรวิทยา  

120. สระมะค่าวิทยา  

121. วัดท่าสว่างวิทยา  

122. พระปริยัตธิรรมเย้ยปราสาทวิทยา 
 123. ศรเีกษตรวิทยา  

124. พระปริยัติธรรมวัดโนนคูณวิทยา  

125. กันทรลักษ์ธรรมวิทย์  

126. พระปริยัติธรรมวัดสระก าแพงใหญ่ 

127. พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 

128. ดวนใหญ่วิทยา  

129. โพธิ์ศรวีิทยา 
 130. โพธิศึกษา  

131. พระปริยัติโกศลวิทยา  

132. รัตโนภาสวิมลศกึษา  

133. พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา  

134. บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 
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ภาคผนวก จ 
ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ข้อค าถามการวิจัย 
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ตาราง 18 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  

             โดยพิจารณาจาก ค่า IOC (Index of Items Objectives Congruence) ที่มากกว่า 

    0.50 ขึ้นไป องค์ประกอบด้านปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จ ขอบข่ายและวิธีพัฒนา

    และผลลัพธ์การพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน 

             พระปริยัตธิรรม 

 

องค์ประกอบ 
ข้อค าถาม 

ที ่

คะแนนความคิดเห็น

ของผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 
1 2 3 4 5 

ด้านปัจจัยที่เอื้อตอ่ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม  

1. การมสี่วนรว่มของ

ชุมชน 

1.1 +1 0 +1 +1 0 0.60 สอดคล้อง 

1.2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2. สภาพแวดล้อมของ

โรงเรียน 

2.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3. ภาวะผูน้ าของผู้บริหาร 3.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.5 +1 +1 +1 +1 +1 1. 00 สอดคล้อง 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ 
ข้อค าถาม 

ที ่

คะแนนความคิดเห็น

ของผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 
1 2 3 4 5 

4. การประกันคุณภาพ

ภายใน 

4.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

ขอบข่ายและวธิีพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม 

1. ด้านบริหารจัดการการ

เรียนรู ้

1.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.8 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคล้อง 

2. ด้านพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา 

2.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ 
ข้อค าถาม 

ที ่

คะแนนความคิดเห็น

ของผู้เช่ียวชาญ (คน) ค่า 

IOC 

ความ 

หมาย 
1 2 3 4 5 

3. ด้านนิเทศการจัดการ

เรียนรู้ในสถานศกึษา 

3.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4. ด้านส่งเสริมให้มีการ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้ 

4.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.7 +1 +1 0 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 

4.8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

ผลของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

 1.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

 1.2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

 1.3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

 1.4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ประวัตยิ่อของผู้วจิัย 
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ประวัตยิ่อของผู้วจิัย 

ชื่อ-สกุล     พระมหายุทธนา ตุ้มอ่อน 

วัน เดือน ปีเกิด   4 พฤศจกิายน 2531 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม 

      จังหวัดนครพนม 48110 

ต าแหน่งปัจจุบัน   ครูสอนวิชาภาษาบาลี วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  

      ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม  

      จังหวัดนครพนม 48110 

สถานที่ท างาน    วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม 

      อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ. 2555  เปรียญธรรม 9 ประโยค วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 

      อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

 พ.ศ. 2557  ครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารการศกึษา 

      มหาวิทยาลัยนครพนม  

 พ.ศ. 2565  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)  

      สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา  

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ประวัติการท างาน 

 พ.ศ. 2555  ครูสอนบาลีวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ าเภอธาตุพนม  

      จังหวัดนครพนม 

 พ.ศ. 2564   ผูช่้วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 

      อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

 

 

 

 

 


