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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากรอบแนวคิดของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ 3) เพื่อพัฒนากลยุทธ์
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 324 โรงเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามและแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
กลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนี
PNIModified
ผลการวิจัยพบว่า 1) กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพประกอบด้วย กรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการ ได้แก่
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการสอน การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยี การวัด
และประเมินผล ส่วนกรอบแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพประกอบด้วย 3 คุณลักษณะได้แก่ มีความคิด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ
2) สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดการเรียนการสอนค่าเฉลี่ย (3.84) ส่วนสภาพพึงประสงค์ของการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนค่าเฉลี่ย (4.67) และกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
พั ฒ นาพลเมื อ งคุ ณ ภาพ (2) พั ฒ นาหลั ก สู ต รพลเมื อ งคุ ณ ภาพ (3) นิ เ ทศการสอนพั ฒ นาพลเมื อ ง
คุณภาพ (4) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนพลเมืองคุณภาพ (5) วัดและประเมินผลพัฒนาพลเมือง
คุณภาพ
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{

The purposes of this research were to 1) to study the academic management conceptual
framework of secondary school according to the concept of the quality citizen enhancement,
2) to study current and desirable state of academic management of secondary school according
to the concept of the quality citizen enhancement, and 3) to develop academic management
strategies of secondary school according to the concept of the quality citizen enhancement. The
sample of this study consisted of 324 secondary schools under the Office of the Basic Education
Commission. The instruments used for data collection were the questionnaires and assessment on
suitability and feasibility strategies. Data were analyzed through frequency, percentage, mean,
standard deviation, and PNIModified
The results of this research showed that 1) academic management conceptual framework
of secondary school according to the concept of the quality citizen enhancement consisted of the
following concepts: curriculum development, instructional management, instructional supervision,
development and use of technology, and measurement and evaluation. Conceptual framework on
quality citizen enhancement consisted of three characteristics as follows: creativity and critical
thinking, economic capability, morality and responsibility. 2) Overall current state of academic
management of secondary school was at high level. The highest mean score area was instructional
management (=3.84). Overall desirable state of academic management of secondary school was at
highest level. The highest mean score area was instructional management (=4.67). Moreover,
academic management strategies of secondary school according to the concept of the quality
citizen enhancement consisted of five strategies including: (1) curriculum development, (2) media
and technology development, (3) instructional management development, (4) measurement and
evaluation development, and (5) instructional supervision development for quality citizen
enhancement.
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โห อาจารย์ ดร. ธีรภัทร กุโลภาส และดร.สมเกียรติ ชอบผล ที่ให้ความกรุณาในการตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ ใ นการตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัย ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างกลยุทธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมกลุ่ม
(Focus Group) ขอกราบขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยทุกท่านที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ
การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ขอกราบขอบคุ ณ อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าสาขาบริ ห ารการศึ กษา และ
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ค่าที่ได้รับมา
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ สาขาบริหารการศึกษา ตลอดจนเพื่อนพี่น้องกัลยาณมิตร
ทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ที่คอยช่วยเหลือ ให้คาแนะนาและเป็นกาลั งใจให้ผู้วิจัยตลอดมา ด้วย
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คุณพ่อชมพู และคุณแม่พินทอง นิสภโกมล ผู้ล่วงลับไปแล้วที่ได้สนับสนุนการศึกษามาตั้งแต่ผู้วิจัย
ยังเป็นเด็ก ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการศึกษาคือ การพัฒนาตนเองอย่าหยุดเรียนรู้เมื่อมีเวลา
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันสิ่งที่สะท้อนให้เราเห็นคือปัญหาการเมืองการปกครองของไทยยังวนเวียนอยู่กับความ
ไม่เป็นประชาธิปไตยของระบบการเมือง ระบบการเมืองไม่มีประสิทธิภาพยังไม่สามารถนาความสุข
ความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประชาชนได้อย่างแท้จริง และประเทศไทยยังมีปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตของ
การเมืองสาเหตุประการหนึ่งคือ พลเมืองยังขาดความรู้ความเข้าใจระบบการเมืองที่ถูกต้อง เห็นได้จาก
วิกฤติการเมือง ความแตกแยกแบ่ งสี ตั้งแต่ปลายปี 2549 และวิกฤติมหาอุทกภัย 2554 จวบจน
ปัจจุบันกลไกลการเมือง และกลไกลบริหารงานด้านต่างๆ ของรัฐไม่ได้มีความสามารถในการจัดการ
เมื่อเผชิญกับปัญหารุนแรงดังกล่าว ประชาชนโดยทั่วไปยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่สามารถเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ ทาให้บทบาทของผู้นา หรือผู้กุมอานาจรัฐที่ มีความสาคัญ
และเกิดการรวมศูนย์อานาจของรัฐราชการมากขึ้น ความเข้าใจ และความรับรู้ทางการเมืองของคน
ไทยยังอยู่ในลักษณะจากัด คนไทยยังขาดวัฒนธรรมทางการเมือง การเมืองมีความเกี่ยวข้องกับทุกคน
ทุกเรื่อง ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต (ทิพย์พาพร ตันติสุนทร, 2554) ปัญหาทางสังคมและการเมือง
กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และประเด็นสีเสื้อ ความขัดแย้งทางความคิด และอุดมการณ์ทางการเมืองที่
แตกต่างกัน สร้างความแตกแยกร้าวลึกระหว่างคนไทยด้วยกัน จนทาให้สามารถทาร้ายและทาลาย
ความคิดที่ต่างกันเพียงเพื่อ “ประชาธิปไตย” จริงๆ แล้วคุณค่า และแก่นแท้ของประชาธิปไตยอยู่ที่
“ทาอย่างไรให้คนที่มีความคิดแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุข” ในเมื่อผู้ใหญ่ในวันนี้ไม่
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กๆ และเยาวชนที่จะเป็นกาลังของชาติได้แล้ว ถึงเวลาที่เราจะทุ่มเท
สรรพกาลังที่มีมุ่งไปสู่เด็กและเยาวชนของชาติ ด้วยการปลูกฝังและให้การศึกษาพวกเขาเพื่อพัฒนาสู่
ความเป็น “พลเมืองคุณภาพ” ที่เคารพสิทธิผู้อื่น เคารพกติกา และรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความรู้
ความเข้าใจและสานึกต่อความเป็น “พลเมือง” ของประเทศย่อมเป็นหนึ่งแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหา
ได้ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2556) คุณลักษณะของพลเมืองคุณภาพไม่ มีติดตัว มาตั้งแต่เกิด และไม่
สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหากต้องมีการพัฒนาขึ้นมาได้โดยการให้การศึกษาแก่พลเมืองเพื่อให้
มีพลเมืองคุณภาพ เข้าใจโครงสร้างระบบการเมืองการปกครอง มีกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์
สนใจข่าวสารบ้านเมือง การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาคนให้มีพลเมืองคุณภาพ การ
จัดการศึกษาจึงเป็นกลไกสาคัญของการพัฒนา ระบบการเมืองการปกครองให้มีคุณภาพ
การแข่ ง ขั น ในโลกศตวรรษที่ 21 ประเทศจะอยู่ ร อดได้ ขึ้ นอยู่ กั บ พลเมื อ งที่มี คุ ณ ภาพซึ่ง
พลเมืองจะมีคุณภาพได้ขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยการเสริมสร้าง
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พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพในหลายมิติ โดยเฉพาะคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองคุณภาพซึ่ง
ประกอบไปด้ ว ยผู้ ที่ มี ค วามคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ (Critical thinking) มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creative
Thinking) มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองคุณภาพได้ตามที่ประเทศต้องการเพราะบุคคลที่มีคุณลักษณะดังกล่าว สามารถ
กาหนดเลือกการดาเนินชีวิตของตนเองได้ เป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีศักดิ์ศรี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ยึด
ดารงตนเองอยู่ในหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการคิดในการกระทา มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์ ความอดทน ริเริ่มทาในสิ่งที่มีความก้าวหน้าสร้างสรรค์ มองอะไรเป็นองค์รวม ทางานในเชิง
รุกมากกว่าเชิงรับ ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นที่เยาวชนของประเทศหรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ ออกไปใช้
ชี วิ ต เป็ น เยาวชนหรื อ พลเมื อ งคุ ณ ภาพของประเทศ ในปั จ จุ บั น ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในสังคมและวัฒนธรรมไทย มี
ผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการดารงชีวิตของคนในสังคม อุปสรรคปัญหาที่ซับซ้อนที่ท้าทายความคิด การ
ตัดสินใจอย่างกะทันหัน ถ้าผู้เรียนมีความคิดเชิงวิพากษ์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และมีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐกิจ ย่อมสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ยุคใหม่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ในปัจจุบันสภาพสังคมไทยยังไม่ได้รับการส่งเสริมการ
พัฒนาความสามารถทางด้านคุณลักษณะของพลเมืองคุณภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือนาไปใช้ในการพัฒนา
ตนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงวิถีการดารงชีวิตและร่วมพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า
ประเทศไทยต้ อ งการพลเมื อ งคุ ณ ภาพซึ่ ง หากยึ ด ตามหลั ก การ “มวลน้ าหนั ก แห่ ง การ
เปลี่ยนแปลง(Critical Mass)”ต้องพัฒนาประชากรให้ได้หนึ่งในสามของประชากรทั้งหมด หรือคิดเป็น
ร้อยละ 35% ถึงจะเกิดพลังที่จะสามารถขับเคลื่อนคุณภาพของคนและช่วยให้ประเทศชาติโดยรวม
พัฒนาไปในทางที่พึ่งประสงค์ได้ ภารกิจนี้จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันจึงจะสาเร็จได้ (กมล
รอดคล้าย, 2557) ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน สภาพปัจจุบันในสังคมไทย อาจ
พบทั้งโอกาส และวิกฤต ปัจเจกชน และครอบครัวในระดับกลางและระดับล่างที่ยังไม่มีความพร้อม
และศักยภาพที่จะเติบโตอย่างเข้มแข็งไปพร้อมกับสภาพการขยายตัวของประเทศ ที่มีความซับซ้อน
สูงขึ้น มีความเป็นสากลมากขึ้น และค่าครองชีพที่จะสูงเป็นเงาตามตัว ปัญหาความไม่พร้อ มของ
พลเมืองไทยในปัจจุบันเพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน ในด้านความเป็นพลเมืองคุณภาพจะเป็น
รากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศ พลเมืองคุณภาพควรมีสัดส่วนสูงขึ้น และพยายามสร้างความ
เข้มแข็งให้กับพลเมือง เพื่อให้เกิดความสมดุล คือ การลงทุนด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการปรับ
กลยุทธ์การทางานของสานักการศึกษา ให้มีการดาเนินการประสานงานกันสู่ผลสัมฤทธิ์ของการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับพลเมือง เช่น การผลิตแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้น มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาอื่น มีความรู้ทักษะในด้านประกอบอาชีพเพื่อปรับตัวเข้าสู่การเป็นเจ้าของกิจการ การเพิ่ม
ทักษะการเรียนรู้ให้มีความก้าวหน้าไปในอาชีพที่ตนถนัด เป็นการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต เป็นการมุ่ง
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สร้ า งพลเมื อ งคุ ณ ภาพอย่ า งแท้ จ ริ ง การเริ่ ม สร้ า งพลเมื อ งคุ ณ ภาพต้ อ งเริ่ ม ที่ เ ด็ ก และเยาวชน มี
การศึกษา อบรม จัดโครงการพัฒ นาต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ มุ่งสร้างพลเมื อ งที่มี
บุคลิกภาพ และศักยภาพเป็นผู้นา ด้วยการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะที่ดีงามให้มากที่สุด
เพื่อให้เด็กและเยาวชนก้าวไปในการเป็นผู้นาของอาเซียนในอนาคต การสร้างความเข้มแข็งในด้านทุน
มนุษย์ในด้านวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในหมู่เราเอง และในหมู่คนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย
ให้พวกเขากลายเป็นพวกเรา คือควรจะเข้ามาเป็นพลเมืองคุณภาพอย่างแท้จริงมาเรียนรู้ มาใช้ชีวิต
แบบไทย วิถีไทย และเข้ามาอย่างเคารพ นิยม และรักความเป็นไทย และควรจะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา ด้วยการเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายของการพัฒนา (มานิต เตชอภิโชค, 2556)
แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 8 พ.ศ. 2550-2554 ได้กาหนดวัตถุประสงค์ ที่จะทาให้เด็กไทยมี
คุณลั กษณะของความเป็ น พลเมืองคุ ณภาพ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ เ ป็ น
ประมุขคุณลั กษณะดังกล่ าวได้แก่ การมีวินัย ความซื่อสั ตย์ มีความรับผิ ดชอบ เห็ นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเหมาะสม ความ
เป็นพลเมืองคุณภาพ มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศบทบาทของโรงเรียนมีความสาคัญในการ
พัฒนาความเป็นพลเมือง ควรจัดเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน เช่น ในด้านสังคม
มุ่งเน้ น คุณธรรม ศีล ธรรม ความซื่อสั ตย์สุ จริต ความเมตตา และสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับ คนอื่น ๆ เช่น
ความรู้สึกรับผิดชอบ และความมีศีลธรรมจริยธรรม (Domon, 2011)
เยาวชนเป็นวัยที่มีความจาเป็นที่จะได้เรียนรู้ความเป็นพลเมือง โรงเรียนควรจัดเข้าไว้ใน
หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้เยาวชน สามารถเรียนรู้ผ่าน ทางหลักสูตรของโรงเรียนได้เป็นดีที่สุด
(Aaron, 2013) ในประเทศแถบยุโรป และประเทศในทวีปอเมริกา ได้บรรจุ “วิชาพลเมืองศึกษา”
เพื่อให้ เยาวชนได้เป็ นพลเมืองต่อไปใน อนาคต โดยการจัดการเรียนการสอน ไว้ในหลั กสู ตรของ
โรงเรียน โดยเริ่มสอนกันตั้งแต่ชั้นอนุบาล ชั้นประถม และต่อเนื่องไปจนจบชั้นมัธยมศึกษา เพื่อลด
ความขัดแย้ง หรือเวลาทะเราะกัน ครูจะจับแยกเด็กทันที และจะให้เรียนรู้กติกาพื้นฐานประการแรก
ของการอยู่ร่วมกันในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย คือขัดแย้งกันได้แต่ห้ามใช้ความรุนแรง เรียนรู้
เรื่องของความรับผิดชอบ การใช้สิทธิเสรีภาพ ถูกฝึกฝนให้รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อผู้อื่นและ
รับผิดชอบต่อสังคม ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น ให้เด็กมีจิตสานึก
อยู่เสมอว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สังคมจะดีขึ้นหรือแย่ลงอยู่ที่การกระทาของคนในสังคม สอน
ให้เด็กเรียนรู้ การประนีประนอม การทางานร่วมกับคนอื่น และยังสร้างจิตสานึกให้เด็กได้ออกไป
สัมผัสกับปัญหาต่างๆ ของชุมชน ทาให้เด็กเห็นและยอมรับความแตกต่าง เคารพสิทธิของผู้อื่น ลงมือ
ปฏิบัติทาให้เกิดจิตสานึกที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และพัฒนาไปสู่ “ความเป็นพลเมืองดี” ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่สาคัญที่สุดในการสร้างประชาชนไปสู่ “ความเป็นพลเมืองคุณภาพ” (ปริญญา เทวานฤมิตร
กุล, 2555)
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ความเป็นพลเมืองคุณภาพเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญงอก
งามและยั่งยืนในทุกด้านทั้งใน ด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมือง บทบาทของโรงเรียนเป็นลักษณะ
หนึ่งที่มีความสาคัญ และสังคมให้ความคาดหวังว่า สามารถบู รณาการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองคุณภาพให้กับเยาวชน โดยมีกระบวนการเริ่มต้นด้วยการกาหนดการศึกษา เพื่อความเป็น
พลเมืองไว้ในหลักสูตรอย่างชัดเจน และจัดการเรียนการสอนโดยการใช้กิจกรรมที่ให้นักเรียนปฏิบัติ
จริ งร่ ว มกับ ชุมชนในด้านต่างๆ ทาให้ นักเรียนเกิดพัฒนาการทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ความรู้สึก
ร่างกาย และจิตใจสามารถ อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) การ
พัฒนาคนให้เป็น พลเมืองคุณภาพ ต้องใช้การศึกษาเข้ามาช่ว ยโดยเฉพาะการบริห ารงานวิช าการ
เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของนักเรียน และความสามารถของผู้บริหาร
สถานศึกษา เพราะการบริหารงานวิชาการเป็นการสร้างกระบวนการงอกงามให้แก่บุคคล และสังคม
ทาให้คนเป็นคนรู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สามารถปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จัก
พึ่งตนเองและ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง การพัฒนา
พลเมืองคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานด้านวิชาการของ
โรงเรี ย น การบริ ห ารงานด้านวิช าการเป็นงานหลั ก และหั ว ใจส าคัญในการบริห ารสถานศึกษาที่
ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญเป็นลาดับแรก ในการบริหารงานการบริหารงานจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วย
พัฒนาความเป็นพลเมืองคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ในการ
พัฒนาความรู้ความสามารถที่นักเรียนควรจะได้รับจากครูผู้สอนที่มีคุณภาพ
จากการศึกษาของงานวิจัยยังพบว่า เยาวชนช่วงอายุ 15-18 ปีหรือช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นช่วงที่ควรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองมากที่สุดเพราะ เป็นช่วงที่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะ
แก้ไขปัญหา หรือประเด็นต่างๆที่สนใจของสังคมนั้นได้ โดยนาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่ได้เรียนมา
นาไปใช้ในการดารงชีวิต เมื่อเรียนจบออกไปแล้วต้องออกไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคม เช่น ทางานร่วมกับ
ผู้อื่น ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่เยาวชนในการเติบโตเป็นพลเมือง
คุณภาพ และออกไปช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนมี
การศึกษาพบว่า ตั้งแต่เด็กเล็ก -เยาวชน ซึ่งเป็นช่วงวัยสาหรับการเรียนรู้ เด็กเล็กวัย 7-12 ขวบ จะมี
ทัศนคติเหมือนครูเด็กเริ่มเรียนรู้สังคมใกล้ตัว เช่น พ่อ แม่ โรงเรียน ชุมชน ชนเผ่า ประเทศตนเองเป็น
พื้นฐาน เป็นการเรียนรู้โดยที่ไม่มีข้อมูล และเหตุผล เด็กวัย 13-15 ขวบจะมีการจิตนการ เรื่องสังคม
และการเมืองเพิ่มมากขึ้น เริ่มที่จะเข้ าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง พรรคการเมือง การ
เลือกตั้ง เรื่องของประเทศไม่เฉพาะแต่นายกรัฐมนตรีที่มีบทบาททางการเมือง รู้ประวัติศาสตร์ของ
ประเทศสิ่งเหล่านี้จะเริ่มสั่งสมมากขึ้น จนเมื่ออายุ 16-18 ปี ความเข้าใจทางการเมืองและประเทศก็
จะเพิ่มมากขึ้นหลายเรื่องตามมา คือ เรื่องระบอบการปกครอง เรื่องรัฐธรรมนูญ รัฐสภา เศรษฐกิจ
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ภาษี สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง ความรักชาติ ความรับผิดชอบทางการเมืองและสังคม
(ทิพย์พาพร ตันติสุนทร, 2554)
การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการสร้างและพัฒนา หล่อหลอมคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์
ที่ มี คุ ณ ภาพ และการที่ จ ะบรรลุ เ ป้ า หมายได้ ต้ อ งได้ รั บ การศึ ก ษา การเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งจาก
สภาพแวดล้อม สังคม ครอบครัว การเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวให้แก่เด็กและเยาวชน โดยการ
เสริมสร้างคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักสามัคคี มีความเข้มแข็งทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เ ป็นพลเมืองดี อันจะนาไปสู่การพัฒนา
เป็นพลเมืองคุณภาพ เพื่อนามาในการพัฒนาประเทศ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548)
ความเป็นพลเมืองจะเป็นการเน้นให้นักเรียนได้มีเครื่องมือ สาหรับการเตรียมตัวเป็นพลเมืองคุณภาพ
เครื่องมือดังกล่าว คือ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อเกี่ยวกับความเป็น
พลเมือง เพื่อเตรียมให้นักเรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ การ
จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีและพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพ
เป็นการเชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนทั้ งทั้งระบบซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ
ทั้งหมด
การที่ จ ะปรั บ คุ ณ ลั ก ษณะของคนไทยให้ เ ป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพ ต้ อ งใช้ ก ระบวนการจั ด
การศึกษาเข้ามาช่วย เพราะความคิดแบบประชาธิปไตยไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่ต้องให้การศึกษา
มนุ ษ ย์ เ องต้ อ งฝึ ก แทบทุ ก เรื่ อ ง เช่ น ฝึ ก กิ น ฝึ ก นอน ฝึ ก ฟั ง ฝึ ก พู ด ฝึ ก คิ ด รวมทั้ ง ฝึ ก เรี ย นรู้
ประชาธิปไตยดังนั้นประเทศไทยต้องให้ความสาคัญกับการศึกษา สอนความเป็นพลเมือง ความเป็น
พลเมืองดี และเป็นพลเมืองคุณภาพเพื่อนามาพัฒนาประเทศ การบูรณการเรียนรู้ควรมีทักษะทาง
สังคม เป็นการเรียนรู้การกระทาต่างๆ ที่มีผลต่อตนเองและผู้อื่นเป็นทักษะภายในที่ช่วยให้ บุคคล
สามารถแก้ ปั ญ หาในสถานการณ์ ต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ประจ าวั น ได้ อ ย่ า งมี ป ะสิ ท ธิ ภ าพ และ
เตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวในอนาคต มีการเรียนรู้ในการปรับตัว เรียนรู้การตัดสินใจ รวมทั้งรู้จัก
ยับยั้งชั่งใจ บุคคลที่มีทักษะนี้จะเป็นบุ คคลที่มีเหตุผล รู้จักเลือกการดารงชีวิตที่เหมาะสม ช่วยให้การ
ทางานเกิดความรอบครอบ และเกิดนิสัยการทางานเพื่อสังคม ทาให้เกิดความพร้อมของตนเองและ
สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข (เจมส์ เอ แบ็งค์ อ้างใน Thai Civic Education,2557)
การบริหารงานวิชาการ เป็นการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนซึ่งคลอบคลุม ตั้งแต่
การพัฒนาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การจัดการเรียนการสอน การนิเทศงาน การใช้สื่อการสอน
การวัดและประเมินผล เป็นต้น การบริหารงานวิชาการเป็นการดาเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อพัฒนา
พลเมืองให้มีคุณภาพ ความเป็นพลเมืองคุณภาพต้องมีความรู้ มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความเป็นเป็นคนดี พลเมือง พลเมืองดี และจึงจะมาเป็นพลเมืองคุณภาพได้ จะต้องมีการเรียนการ
สอน หรือจะต้องมีการบริหารงานวิชาการที่มีคุณภาพ การบริหารงานวิชาการจึงถือเป็นหัวใจของการ
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บริหารงานการศึกษา ในสถานศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนต่างๆ จะมีผู้บริหารฝ่ายวิชาการที่มี
ชื่อเรียกต่างๆ เช่น ผู้ช่วยอานวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หรือผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการบริหารงานวิชาการ เป็นการบริหาร
กิ จ กรรมทุ ก ชนิ ด ในโรงเรี ย นเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการเรี ย นการสอนให้ ไ ด้ ผ ลดี และมี
ประสิทธิภาพที่สุด เพราะหน้าที่หลักของโรงเรียนทุกแห่ง คือ การให้ความรู้ในด้านวิชาการแก่ผู้เรียน
มีผู้บริหารหรือครูใหญ่ที่เป็นผู้นาทางวิชาการ มีการทางานร่วมกันกับครู ให้คาแนะนาและประสานงาน
ให้ทุกคนทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (ภิญโญ สาธร, 2526) การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
นอกจากจะให้ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาหลัก ที่ถือว่าจาเป็นต่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมแล้ว
ปัจจุบันงานวิชาการยังรวมถึง การอบรมศีลธรรมจริยธรรม และความประพฤติของนักเรียน เพื่อให้
เป็นพลเมืองคุณภาพ นอกเหนือจากความรู้ ความสามารถนามาเลี้ยงชีพได้ อยู่ดีมีค วามสุข ตลอดจน
ช่วยเหลื่อเผื่อแผ่เพื่อนบ้าน สังคมและประเทศชาติ งานวิชาการเป็นงานที่มีขอบข่ายกว้างขวาง และมี
ความสาคัญต่อหน่วยงานการศึกษา เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของโรงเรียน การบริหารงานของโรงเรียน
ทุกอย่าง เพื่อตอบสนองความสาเร็จของผลงานทางวิชาการ หรือการเรียนการสอน จุดมุ่งหมายของ
งานวิชาการอยู่ที่การสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ ให้มีความรู้ มีจริยธรรม และมีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการ
ของสังคม ประเทศชาติ งานวิชาการจึงไม่ใช่อยู่ที่นักเรียนอ่านออกเขียนได้เท่านั้น แต่งานวิชาการเป็น
งานที่รับผิดชอบต่อคุณภาพของพลเมือง และความมั่นคงของประเทศชาติ การที่โรงเรียนจะทาหน้าที่
นี้ได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้บริหารให้ความสาคัญแก่งานวิชาการ เข้าใจขอบข่ายงาน และภาระหน้าที่
ของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเป็นอย่างดีการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง
คุณภาพของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
การบริ ห ารงานวิช าการโรงเรียนมัธยมศึกษาจึงเป็นเป้าหมายหลั กในการดาเนินงานเพื่อ
พัฒ นาพลเมืองคุณภาพของนั กเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาให้ ประสบความส าเร็จ และออกไปเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพต่อสั งคม ผู้เรียนจะสัมฤทธิ์ผลได้มากน้อยเพียงใดนั้ น ผู้บริหารงานวิชาการมี
บทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานในสถานศึกษา เพื่อให้องค์การของตนเอง มีคุณภาพ พัฒนา
ความรู้ ความสามารถ พัฒ นาความคิด และพัฒ นาศักยภาพของนั กเรี ยนให้ มี ประสิ ทธิภ าพ และ
ประสิทธิผลสามารถเผชิญ กับ กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่า งมีคุณภาพ และยัง
เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นที่มีศักยภาพ ในการวาง
แผนการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ และสามารถกาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการทางานได้อย่าง
ชัดเจน แนวทางในการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่หลักสาคัญของสถานศึกษา คือ ความเข้มแข็งของการ
บริหารงานวิชาการซึ่งผู้บริหารต้องให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก องค์ประกอบที่จะให้งานบริหาร
วิชาการสาเร็จลุล่วงไปได้ดีขึ้นอยู่กับ การบริหารงานของผู้บริหารงานในด้านต่างๆ เช่น การใช้อานาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษา คุณลักษณะผู้นาวิชาการ การบริหารความขัดแย้ง การบริหารระบบการ
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ทางาน การกาหนดภารกิจของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการ เป็นต้น แต่การบริหารงานจะสาเร็จมากน้อยเพียงใด ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกับทุกๆ
ฝ่ายในสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะสถานศึกษาเป็นองค์การ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่าง
สร้างสรรค์ หล่อหลอมให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพ เป็นกาลังสาคัญในการพัฒ นา
ประเทศและพร้อมที่จะดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีสันติและมีความสุข
จากความเป็นมาและความสาคัญข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพของโรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามแนวคิด
การพัฒนาพลเมืองคุณภาพของโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม ความ
ตระหนักรู้ มีจิตสานึกและพฤติกรรมตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพในทางที่ดีขึ้นซึ่ง เป็น
ตัวชี้วัดความเจริญ และพัฒนาประเทศชาติ
คาถามการวิจัย
1. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
พลเมืองคุณภาพเป็นอย่างไร
2. สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพเป็นอย่างไร
3. กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารงานวิช าการโรงเรีย นมั ธ ยมศึ ก ษาตามแนวคิ ด การพั ฒ นาพลเมือง
คุณภาพเป็นอย่างไรควรเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากรอบแนวคิดของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการ
พัฒนาพลเมืองคุณภาพ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และสภาพพึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารงานวิช าการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒ นา
พลเมืองคุณภาพ
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นิยามศัพท์
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ หมายถึง แนวทางเชิงรุกในการบริหารงานวิชาการ ที่คลอบ
คลุม การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการสอน การพัฒนาและการใช้สื่ อ
เทคโนโลยี และการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาพลเมืองคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทาหลักสูตรโดยมีจุดมุ่งหมายและมีการจัดเนื้อหาสาระ
ของรายวิชาเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเกี่ยวกับการพัฒนา
นั ก เรี ย น ส่ ง เสริ ม ให้ รั ก การอ่ า น สร้ า งนิ สั ย ใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เ รี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารจั ด แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน
มาร่วมจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ เช่น แนะแนว ลูกเสือ ชมรมวิชาการต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพ
การนิเทศการสอน หมายถึง มีการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วมใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมอบรมครูให้มี
ความรู้ ความสามารถในการสอนการแก้ ปั ญ หาด้ ว ยสั น ติ วิ ธี และสร้ า งบรรยากาศห้ อ งเรี ย น
ประชาธิปไตย มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยวิธีการแลกเปลี่ยน
การเรี ย นรู้ และแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ที่หลากหลายภายในกับสถานศึกษาอื่นๆ มีการติดตาม
ประสานงานกับ เขตการพื้น ที่การศึกษา เพื่อพัฒนาการนิเทศการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพ
การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยี หมายถึง มีการจัดทาและจัดหาสื่อการสอน สื่อการเรียนรู้
และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการพัฒนาสื่อ แบบเรียน และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการพัฒนา
ห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมและมีแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา มี
การศึกษาสารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการใช้สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา มีการวางแผน
กากับ ติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพ
การวัดและประเมินผล หมายถึง การจัดทาเอกสาร ระเบียบการวัดประเมินผลการเรียนอย่าง
เป็ น ระบบของสถานศึ ก ษา มีการวัดผล เทียบโอนประสบการณ์ผ ลการเรียนทุ ก กลุ่ ม สาระมี ก าร
ประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียนของนักเรียน มีการอบรมพัฒนาครู ให้ครูมีความรู้
ในการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และสภาพ
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ปั ญหาของนั กเรี ย น มีการสอนซ่อมเสริ มเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน และนามา
ประเมินผลการเรียนอีกครั้ง มีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอน
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
แนวคิดพลเมืองคุณภาพ หมายถึง การพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความคิดเชิงวิพากษ์ และ
คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ มีความสามารถทางด้านเศรษฐกิจช่วยให้เยาวชนหรือ
บุคคลมีความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยคุณลักษณะของแนวคิดพลเมืองคุณภาพมี 3 คุณลักษณะ
ได้แก่ 1) มีความคิดสร้างสรรค์ และมี ความคิดเชิงวิพากษ์ 2) มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ 3) มี
คุ ณ ธรรมและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
การพัฒนาพลเมืองคุณภาพ หมายถึง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนให้
ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ มุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนหรือเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ให้ ดีขึ้น รวมทั้งมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดเชิงวิพากษ์ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านเศรษฐกิจคือ มีความสามารถประกอบการงาน อาชีพที่ตนเอง
ถนัดสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาคุณธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การพัฒนากลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน TOWS Matric การร่างกลยุทธ์ การตรวจสอบกลยุทธ์ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒ นา
พลเมืองคุณภาพนามากาหนดกรอบแนวคิดโดยมีรายละเอียดของกรอบแนวคิดดังนี้
1. ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการโรงเรียนได้นาแนวคิดการบริหารงานวิชาการตามแนวคิด
การพัฒนาพลเมืองคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ (2550) และกมล รอดคล้อย (2557) ได้ระบุว่า การ
ที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีความเป็นพลเมืองคุณภาพได้ต้องใช้การบริหารงานวิชาการ 5 ด้านดังนี้
1.1 การพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนการสอน
1.3 การนิเทศการสอน
1.4 การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยี
1.5 การวัดและประเมินผล
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2. กระบวนการบริ ห ารงานวิช าการโรงเรียนมัธ ยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒ นาพลเมือ ง
คุณภาพ ได้จ ากการสั งเคราะห์ กระบวนการบริห ารงานของ Fayol (1916), Gulick and Urwick
(1936), Sears (1950), Derming (1993) สรุปเป็น 3 ขั้นตอนประกอบด้วยกระบวนการบริหาร PIE
3 ขั้นตอนคือ
2.1 การวางแผน
2.2 การนาแผนไปปฏิบัติ
2.3 การประเมินผล
3 แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์
(2553), อานันท์ ปันยารชุน (2557), มานิต เตชอภิโชค (2556), คิม วงสถิตวัฒนา (2556), Danie
Prinzing (2555:108), Josephson Institute (1993), Vivian (1999), David,C (2006),
Bellanca,J(2011) ได้คุณลักษณะ 3 กลุ่มดังนี้
3.1 มีความคิดเชิงวิพากษ์ และความคิดสร้างสรรค์
3.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
3.3 มีคุณธรรมและมีรับผิดชอบต่อสังคม
4 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นากลยุท ธ์ กระบวนการการจั ด การเชิ งกลยุ ท ธ์ป ระกอบด้ว ย
องค์ประกอบพื้นฐานหลายองค์ประกอบ Wheelen and Hunger (2012) เสนอองค์ประกอบพื้นฐาน
ของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 2องค์ประกอบ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องดังนี้
4.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
4.2 การร่างกลยุทธ์
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ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
1. การพัฒนาหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน
3. การนิเทศการสอน
4. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
5. การวัดและประเมินผล
กระบวนการบริหารโรงเรียน
Fayol (1916), Glick&Urwick
(1936), Sears (1950), Deming
(1993) ประกอบด้วย
1. การวางแผน
2. การนาแผนไปปฏิบัติ
3. การประเมินผล

การพัฒนากลยุทธ์
Wheelen and Hunger (2012)
1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก
2.การร่างกลยุทธ์

กลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนา
พลเมืองคุณภาพ

คุณลักษณะของความเป็นพลเมือง
คุณภาพแบ่งออกเป็น 3
คุณลักษณะดังนี้
1 มีความคิดเชิงวิพากษ์ และ
ความคิดสร้างสรรค์
2. มีความสามารถในด้าน
เศรษฐกิจ
3. มีคุณธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
1. โรงเรียนที่ศึกษาเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สภาพปั จ จุ บั น และสภาพพึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรียน
มัธ ยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒ นาพลเมืองคุณภาพ แบ่งเป็น 3 กลุ่ มประกอบด้ว ย ผู้ อานวยการ
โรงเรียน รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ และครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การวิจัยครั้งนี้หลังจากที่บรรลุวัตถุประสงค์และจะได้รับประโยชน์ดังนี้
1. หน่วยงานต้นสังกัดระดับนโยบาย ได้แก่ สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ สามารถนาผลวิจัย มาประกอบการตัดสินใจ การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
2. ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษามัธ ยมศึ กษาสามารถนากลยุทธ์ การบริห ารงานวิช าการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพของนักเรียนให้เหมาะกับบริบทของแต่ละ
โรงเรียน
3. ผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการบริห ารโรงเรียนสามารถนาผลวิจัยมาเป็น ข้ อมูล
ประกอบการบริหาร และวามแผนพัฒนา และวางแผนพัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียนเพื่อพัฒนา
พลเมืองคุณภาพของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สถาบันที่สอนในสาขาบริหารการศึกษา รวมถึงสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อค้นพบ
ของการวิจั ย ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของการบริห ารงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพมาใช้ป ระกอบการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นการพัฒนาพลเมืองคุณภาพต่อไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารงานวิช าการโรงเรียนมัธ ยมศึกษาตามแนวคิด พลเมื อง
คุณภาพ ผู้ วิจั ย ได้ศึกษากรอบแนวคิ ดทฤษฎีจ ากเอกสารงานวิจัย ที่ เกี่ ยวข้ องโดยมีส าระส าคั ญ ที่
นาเสนอเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้
1. แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
2. แนวคิดการบริหารโรงเรียนและการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
3. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
1.1 ความหมายของพลเมืองคุณภาพ
มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของพลเมืองคุณภาพไว้ดังนี้
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2520) ได้ให้ความหมายของพลเมืองคุณภาพ
กล่าวไว้ว่า หมายถึง พลเมือง ที่สามารถดารงชีวิต และทาประโยชน์ให้แก่สังคม เคารพในสิทธิและ
หน้าที่ตนเองและผู้อื่น มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย ศาสนาและหลักธรรม เข้าใจมีส่วนร่วมใน
การปกครองตามวิถีทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ มีความรับผิดชอบต่อชาติ ต่อท้องถิ่น ต่อครอบครัว ต่อตนเอง มีจิตสานึกในความ
เป็นคนไทยและเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติ มีความรักชาติ ตระหนักในความมั่นคงปลอดภัยของชาติ
มีส่วนร่วมในการปกป้องประเทศ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารมีความเข้าใจและร่วมมือซึ่งกัน
และกัน รู้จักแสวงหาความจริง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหาและข้อขัดแย้งด้วยสติปัญญา
และสันติวิธี
กระทรวงศึกษาธิการ (2555b) ได้ให้ความหมายของ พลเมืองคุณภาพ (quality
citizen) หมายถึง พลเมืองที่มีความรู้ดี มีความรับผิดชอบ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ มี สมรรถนะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ฟรีดริค เอแบร์ท (2555) ได้ให้ความหมาย พลเมืองคุณภาพไว้ว่า หมายถึง การ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของประชาชน ให้ มี ค วามรู้ ดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ตระหนั ก ในบทบาทหน้ า ที่ มี
คุณลักษณะพึงประสงค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติในฐานะที่เป็นพลเมืองใน
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ระบอบประชาธิปไตย ที่มีประชาชนเป็นเจ้าของอานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ พลเมืองจึงเป็น
กุญแจอันสาคัญยิ่งของกระบวนการประชาธิปไตย เพราะว่าพลเมืองเป็นศูนย์กลางการแสดงบทบาท
โดยเฉพาะการปรึกษาหารือ ถกเถี ยงประเด็นสาธารณะ ที่สาคัญๆกับทุกภาคส่วนของสังคมกระทั่ง
นาไปสู่การตัดสินใจที่เห็นพ้องร่วมกันโดยมีเป้าหมายที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมีพลเมืองมีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขัน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) ได้ให้ความหมายของ พลเมือง
คุ ณ ภาพ (quality citizen) หมายถึ ง ความมี ร่ า งกาย จิ ต ใจดี คิ ด เป็ น ท าเป็ น แก้ ไ ขปั ญ หาได้ มี
ประสิทธิภาพ เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงให้กับประเทศชาติ
สรุป ความหมายของความเป็นพลเมืองคุณภาพ หมายถึง เป็นพลเมืองที่มีความรู้ดี
มีความรับผิดชอบ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหาและข้อขัดแย้งด้วยสติปัญญาและสันติวิธี มีสมรรถนะและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เคารพในสิทธิและหน้าที่ตนเองและผู้อื่น
มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย ศาสนาและหลักธรรม เข้าใจมีส่วนร่วมในการปกครองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 ความสาคัญของพลเมืองคุณภาพ
วารินทร์ พรหมคุณ (2556) ได้กล่าวถึงความสาคัญของพลเมืองคุณภาพ (citizen
quality) ไว้ว่า อนาคตของประเทศ ขึ้นอยู่กับการคุณภาพของพลเมืองการที่ประเทศนั้นๆ มีพลเมือง
คุณภาพมีความสาคัญสองด้านคือ พลเมืองมีความรู้มีความสามารถ และมีจริยธรรม
มานิ ต เตชอภิ โ ชค (2556) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความส าคั ญ ของพลเมื อ งคุ ณ ภาพไว้ ว่ า
ทุกประเทศที่กาลังพัฒนาย่อมต้องการพลเมืองคุณภาพ ประเทศหรือเมืองไหนมีพลเมืองคุณภาพมาก
จะทาให้ประเทศนั้นมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม เพราะมีการจ้าง
แรงงานมาก และผลแห่งการจ้างงานที่หลากหลาย จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้น ประเทศก็
จะ เจริ ญ ขึ้ น (Cities with higher average levels of human capital should experience
faster employment growth) ในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเชีย ประเทศ
เหล่านี้มีการลงทุน ในด้านทรั พยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบมาตลอด ทาให้ประเทศเหล่ านี้มีความ
เข้มแข็ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลสูงกว่าในประเทศไทยในทุกด้าน
อภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ (2557) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความส าคั ญ ของพลเมื อ งคุ ณ ภาพไว้ ว่ า
เป็นปัจจัยสาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ถ้าหากว่า
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ประเทศใดมีพลเมืองคุณภาพและมีความเข้ม แข็ง คือทั้งเก่งและดี มีความรู้คู่ไปกับคุณธรรม ปัญหา
ต่างๆ ก็จะได้รับการแก้ปัญหาได้ง่าย
สรุป ความสาคัญของพลเมืองคุณภาพได้ว่า อนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของพลเมือง การที่ประเทศนั้นๆ มีพลเมืองคุณภาพมีความสาคัญสองด้านคือ พลเมืองมีความรู้มี
ความสามารถ และมีจริยธรรม เป็นปัจจัยสาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ประเทศใดมีพลเมืองคุณภาพและมีความเข้มแข็ง คือทั้งเก่ง และดี มีความรู้คู่ไปกับ
คุณธรรม ปัญหาต่างๆ ก็จะได้รับการแก้ปัญหาได้ง่าย
1.3 คุณลักษณะของพลเมืองคุณภาพ
มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงคุณลักษณะพลเมืองคุณภาพไว้ดังนี้
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553) กล่าวในWorld-Class Standard School: World
Citizen (โรงเรียนมาตรฐานสากล : ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะพลเมือง
คุณภาพไว้ว่า
1. เป็นคนดี คนเก่ง
2. เป็นคนที่สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า
3. มีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยภายใต้บริบทของสังคมโลกใหม่
4. เพิ่มศักยภาพและความสามารถในระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร
5. พึ่งตนเองได้
6. มีสมรรถนะในการแข่งขัน
อานันท์ ปันยารชุน (2556) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของพลเมืองคุณภาพไว้ว่า
1. รู้จักเคารพในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
2. มีความรับผิดชอบ
3. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของสังคม
4. เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
5. สานึกในสิทธิหน้าที่
6. รู้จักความเป็นประชาธิปไตย
7. พัฒนาบุคลิกภาพประชาธิปไตยของตนเองและส่วนรวม
8. มีคุณธรรม จริยธรรม
9. มีความซื่อสัตย์สุจริต
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10. เป็นคนดี คนเก่ง และไม่เป็นปัญหาแก่สังคม
มานิต เตชอภิโชค (2556) ได้ให้คุณลักษณะของพลเมืองคุณภาพไว้ว่า
1. เป็นพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง
2. มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. เป็นคนทางานที่มีประสิทธิภาพหรือเป็นแรงงานที่มีทักษะสูง
5. มีแนวโน้มในการพัฒนาอาชีพ
6. มีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวดี
7. มีความสุข
8. มีความรู้ดี การศึกษาดี
9. มีอาชีพการงาน ฐานะมั่นคง
10. มีจิตสาธารณะและช่วยพัฒนาเมืองและสังคม
คิ ม วงสถิ ต วั ฒ นา (2556) ได้ ก ล่ า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของพลเมื อ งคุ ณ ภาพไว้ ว่ า มี
องค์ประกอบที่สาคัญ 4 ลักษณะคือ
1. คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้
2. ทางานเป็นทีมได้
3. เข้าใจความแตกต่างระหว่างคน
4. มีความคิดสร้างสรรค์
Josephson Institute (1993) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองคุณภาพ
หก เสาหลัก (Six Pillars of Character) ประกอบด้วย 6 คุณลักษณะได้แก่
1. ความน่าเชื่อถือ (trustworthiness)
2. ความเคารพ (respect)
3. ความรับผิดชอบ (responsibility)
4. ความเป็นธรรม (fairness)
5. ความเอาใจใส่ (caring)และ
6. มีความเป็นพลเมือง (and citizenship)
Ota Wang Vivian. (1999) “The Citizen of the New Century” ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง
พลเมืองคุณภาพที่เหมาะกับสังคมในศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะดังนี้
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1. มีความสามารถที่มองปัญหาและแก้ปัญหาได้ในฐานะของคนในสั งคม
โลกาภิวัตน์
2. มีความสามารถที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบหน้าที่และ
บทบาทของตนเอง
3. มีความสามารถที่จะเข้าใจ ยอมรับ และอดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม
4. มีความสามารถที่คิดในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ (critical way) และคิด
อย่างเป็นระบบ
5. มีเจตนารมณ์ที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งใดๆด้วยสันติวิธี
6. มีเจตนารมณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและอุปนิสัยการบริโภคให้เอื้อต่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. มีความสามารถที่จะรับรู้และปกป้องสิทธิของมนุษยชาติ สิทธิสตรีและ
สิทธิของชนกลุ่มน้อย
8. มีเจตนารมณ์และสามารถเข้ าร่ว มกิ จกรรมทางการเมื อ งทั้ งในระดั บ
ชุมชนระดับชาติ และระดับนานาชาติ
David, C (2006) ได้ ก ล่ า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะพลเมื อ งคุ ณ ภาพไว้ ว่ า การพั ฒ นา
รั ฐ ธรรมนู ญ ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยต้ อ งการพลเมื อ งคุ ณ ภาพ ประกอบด้ ว ย 6
คุณลักษณะได้แก่
1. ศีลธรรมและจริยธรรม (moral)
2. ความซื่อสัตย์ (honesty)
3. ความยุติธรรม (justice)
4. ความพอเพียง (moderation)
5. ความกล้าหาญ (courage)และ
6. ความเมตตา (and compassion)
Daniel Prinzing (2555) ได้ ก ล่ า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของพลเมื อ งคุ ณ ภาพไว้ ว่ า เมื่ อ
นักเรียนสาเร็จการศึกษาไปสู่วัยทางาน เขาต้องการพลเมืองคุณภาพ พลเมืองคุณภาพจะมีคุณลั กษณะ
ที่เหมาะสมกับการทางาน ได้แก่
1. ทางานเป็นทีมได้
2. มีความคิดสร้างสรรค์
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วิ จ ารณ์ พานิ ช (2555) ได้ ก ล่ า ว ถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะพลเมื อ งคุ ณ ภ าพ ใน21st
Century Skills ไว้ ว่ า เป็ น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ค่ า เป็ น ที่ ย อมรั บ สามารถทางานและใช้ ชี วิ ต อยู่
ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค ว ามสุ ข ในศตวรรษที ่ 21 จากบทความเรื่ อ ง“Twenty-First Century
Student Outcomes and Support Systems”สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า เด็ ก ในศตวรรษที่ 21 นี้ ค วรมี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะจาเป็นตลอดจนสิ่งต่างๆ มีปัจจัยสนับสนุนที่จะทาให้ เกิดการเรียนรู้
ดังกล่าวได้ แ ก่
1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) ในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ นวัตกรรม และการสร้ างสรรค์ (Creativity and Innovation) ประกอบด้ว ย การคิด อย่ า ง
สร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และการนานวัตกรรมไปใช้ มีการคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ประกอบด้วย การมีเหตุผล การคิด
อย่ า งเป็ น ระบบ การตั ด สิ น ใจ / ตั ด สิ น และการแก้ ปั ญ หา มี ก ารสื่ อ สารและการร่ ว มมื อ กั น
(Communication and Collaborative) ประกอบด้วย การสื่อสารที่ชัดเจน และการร่วมมือกับผู้อื่น
2) ทั ก ษะด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร สื่ อ และเทคโนโลยี (Information, Media and
Technology Skills) ประกอบด้ ว ย การอ่ า นออกเขี ย นได้ ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร สื่ อ และ ICT
(Information, Communications and Technology)
3) ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) เด็กและ
เยาวชนในศตวรรษที่ 21ควรมีทักษะที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ ริเริ่มและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มี
ทักษะทางสั ง คมและก้าวข้ ามวั ฒ นธรรม มีความรับผิ ดชอบ และสามารถผลิ ต สร้า งสรรค์ ง านได้
ตลอดจนมีความเป็นผู้นาและรับผิดชอบต่อสังคม
สรุป คุณลักษณะของพลเมืองคุณภาพได้ว่า เป็นผู้ที่มีความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical
thinking) และมีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทาเป็น รู้จักแก้ปัญหาได้ มีทักษะในการประกอบวิชาชีพ
คือ มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2557 ประเทศไทยและสังคมโลกกาลังก้าวสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีการสื่อสาร สื่อ
และสังคมล้วนมีอิทธิพล ต่อแนวคิดและการดารงชีวิต ดังนั้น สิ่งที่น่ากังวลคือ แนวคิด ความเชื่อ
ค่านิยม ความตระหนักรู้ถึงคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการซึมซับแนวคิดการทุจริต คอร์รัปชั่น ติด
สินบน หรือการนาเอาสาธารณะสมบัติมาเป็นของตน ฯลฯ ของเยาวชนยุคใหม่ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้
ตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยน ทั้งนี้ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในสังคมไทย ต้องเตรียมพร้ อมเยาวชนไทยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว ให้เยาวชนไทย
ตระหนักและรู้เท่าทัน ตลอดจนสามาถแยกแยะ“ความดี” “ความเลว” ความถูกต้องเหมาะสม จึง

32
เป็นที่มาของ เตรียมจัดงานสร้างความพร้อมเยาวชนไทยในงาน การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที 21
โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่การศึกษารูปธรรมความสาเร็จของการส่งเสริมพัฒนา เด็กนักเรียนตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาการศึกษานอกระบบรวมถึงการเพิ่มเติมความรู้ให้คณาจารย์ใน
ส่วนความรู้ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ในงานครั้งนี้ อาทิการพัฒนาคุณธรรมใน โรงเรียนปฐมวัย: “Play
& Learn”นาเสนอกรณีศึกษา 3 กรณีคือ
1) แนวทางการจั ด กิ จ กรรมวิ ถี ธ รรม วิ ถี ไ ทย ของโรงเรี ย นอนุ บ าลแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์
2) การพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา
3) แนวทางจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ใ นศู น ย์ วิ ท ยาการเชิ ง คุ ณ ธรรมของ
โรงเรียนวัดหนองเต่าจ.อุทัยธานี
·
การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมในโรงเรี ย นระดั บ ประถม“เด็ ก ดี สร้ า งได้ ” การแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ การปลูกฝัง เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ในบริบทและสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกัน การ
พัฒนาคุณธรรมในชุมชนและการศึกษานอกห้องเรียน“เรียนนอกห้อง คิดนอกกรอบ”การนาเสนอการ
เรี ย นรู้ คุณธรรมจากวิถีชีวิตในชุมชนเป็นการเชื่อมโยงชีวิตจริง ของผู้ เรียน เรียนรู้ผู้ คนที่แตกต่าง
หลากหลายประสบการณ์เป็น การฝึกฝนทักษะสาคัญของผู้เรียนทั้งทักษะการคิด ทักษะชีวิต การ
สื่อสารและเสริมสร้างการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน
การพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนระดับมัธยม“เยาวชนวัย ใส ใส่ใจ คุณธรรม”การ
นาเสนอกรณีศึกษาวิธีการพัฒนาทักษะและความสามารถผ่านสภาพปัญหาสถานการณ์จริง เพื่อฝึกฝน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาและการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น คณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการพัฒนาการศึกษา
เพื่อความเป็นพลเมืองดี ได้มีการกาหนดความเป็นพลเมือง โดยมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของ
พลเมืองในสังคมไทย และกาหนดคุณลักษณะของพลเมืองไว้ดังนี้ พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
สามารถสรุปคุณสมบัติได้ 6 ประการดังนี้
1.พึ่งตนเองและรับผิดชอบตนเองได้
2.เคารพสิทธิผู้อื่น
3.เคารพความแตกต่าง
4.เคารพหลักความเสมอภาค
5.เคารพกติกา เคารพกฎหมาย
6.รับผิดชอบต่อสังคม
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน และสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(2557) ได้มีข้อเสนอยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง พ.ศ. 2543-2561ให้กับเด็ก
และเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองคุณภาพ เป็นบทเรียนสาคัญสาหรับการดาเนินการใน
ระยะต่อไปดังนี้
1.เรื่ องมโนทัศน์ เป็นเรื่องส าคัญ เป็นหั ว ใจส าคัญในการขับเคลื่ อนการทางานทั้ง
ระบบ เพราะการเข้าใจคลาดเคลื่อนทาให้ การปฏิบัติคลาดเคลื่อนไปด้ วย โดยมีการเปลี่ยนวาทกรรม
ใหม่เป็น
1.1 Democratic Citizenship Education เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
เตรียมพลเมืองให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
1.2 Political Literacy เพื่ อ ให้ เ ห็ น ความแตกต่ า งในการพั ฒ นากรอบ
แนวคิด ที่มุ่งเน้นสอนเฉพาะให้คน เป็นคนดีเท่านั้น
1.3 Moral Education การให้การศึกษาแนวพัฒนาคุณลักษณะ หรือการ
สอนคุณธรรมและจริยธรรม
จากการศึกษาพบว่าการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองตามแนวทางใหม่ เป็นการเตรียม
พลเมืองให้มีคุณภาพ หรือความเป็นพลเมืองคุณภาพและสามารถแก้ปัญหาการเมืองเชิงโครงสร้ างได้
อย่างยั่งยื่น
2.วิธีการเรียนรู้ประจาศาสตร์ ด้านการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง เพื่อใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมสาหรับการเป็นพลเมืองคุณภาพได้ข้อค้น พบว่าการ
สร้างผู้เรียน ให้สนใจข่าว และเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมือง การมีทักษะแสวงหาความรู้
การวิพากษ์วิจารณอย่างมีเหตุผลใช้ “ความรู้สึก” ที่มี “ความรู้” กากับ กับเป้าหมายจึงต้องมี การ
พัฒนาการจัดการเรียรู้ เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมือง
คุณภาพ
3.เครือข่ายการทางานด้านการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ การทางานเครือข่าย
ในแนวราบเป็นพลังอันใหม่ในสังคม จากเดิมอานาจอยู่ที่รัฐ มาเป็นอยู่ที่ว่าใครมี “ทุน” หรือมี “เงิน”
มากกว่า สุดท้ายพลังอานาจเคลื่อนตัวมาสู่จุดที่เรียกว่า “พลังทางสังคม” ที่หลายคนมารวมตัวกันจึง
เกิดพลังอานาจที่จะทางานร่วมกันต้องมีเครือข่ายแนวร่วม ในการดาเนินภารกิจต่างๆ
4.การผลิ ตสื่ อส าหรับการจัดการเรียนรู้ เป็นการสร้างสื่ อส่ งเสริมการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบต่างๆ เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยกระจายแนวคิด ให้เกิดชุมชนการเรียนรู้มากขึ้นจากการศึกษา
พบว่าสาเหตุที่การปกครองระบอบประชาธิปไตยล้มเหลวมีดังนี้
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1.เกิดชนชั้นปกครองใหม่ที่มาจากการเลื อกตั้ง ซึ่งไม่ใช่การปกครองโดย
ประชาชนที่แท้จริง แต่เป็นการปกครองโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง
2.ประชาธิปไตยนาไปสู่ การแตกแยกของคนในสั ง คม ครอบครัว ชุมชน
สงครามการเมือง
3.เสรีภาพตามอาเภอใจ นาไปสู่ความเสื่อมของสังคม เรียกร้องแต่เสรีภาพ
แต่ไม่รั บ ผิ ดชอบ สิ ทธิเสรี ภ าพต้องควบคู่ไปกับความรับผิ ดชอบต่อสั ง คม ประชาธิปไตยไม่ใช่ ก ฏ
ธรรมชาติ แต่ฝืนธรรมชาติ (ต้องอยู่ภายใต้ก ฎกติกา เคารพผู้อื่น ไม่ใช้กาลัง คนเท่าเทียมกัน) จึงต้อง
ฝึกเพราะเกิดขึ้นเองไม่ได้ พลเมืองเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่เจ้าของ
ประเทศ จะต้ อ งร่ ว มกั น สร้ า งประชาธิ ป ไตย ประเทศต้ อ งการพลเมื อ งคุ ณ ภาพเป็ น กุ ญ แจแห่ ง
ความสาเร็จของประชาธิปไตย วิธีแก้ปัญหาคือ ไม่ก่อปั ญหา เมื่อไม่ก่อปัญหาก็ไม่มีปัญหาให้แก้ทาไม
การเมืองไทยไม่ก้าวหน้า ส่วนหนึ่งมาจากการเมืองไทยที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น
1.ยังไม่มีการเลือกตั้งก็มีการซื้อตัวผู้แทนราษฎร
2.เมื่อเลือกตั้งก็มีการซื้อเสียง
3.พอเลือกตั้งเสร็จก็แย่งกันเป็นนายกรัฐมนตรี
4.ถ้าไม่ได้เป็นก็มีการปั่นป่วน ให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ เพื่อให้ตัวเอง
หรือพวกพ้องได้มาเป็นรัฐมนตรี
5.ไม่พอใจหรือไม่ได้ประโยชน์ที่ตนเองต้องการ ก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดี
คุณลักษณะบางประการของคนไทยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย คือ
1.คนไทยเบื่อการเมือง ไม่สนใจการเมือง ไม่เห็นความสาคัญของ
การเมืองว่ามีส่วนสาคัญ และสัมพันธ์กับชีวิตของตนอย่างไร ครูจึงทาหน้าที่ต้องจุดประกายให้เด็กสืบ
ค้นหาองค์ความรู้เพิ่มเติม
2.คนไทยมีความรู้ ความเข้าใจไม่ถูกต้อง
3.คนไทยไม่ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของนักการเมือง
4.คนไทยขาดวิจารณญาณที่ดี ในการตัดสิ นใจทางการเมือง ไม่
สามารถแยกเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้ การที่จะให้คนไทยปรับตัวให้เหมาะสมกับ
ระบอบการปกครอง และเป็นพลเมืองคุณภาพได้ ต้องใช้กระบวนการ “การจัดการศึกษา”เข้ามาช่วย
สานักเลขาธิการสภาการศึกษา(2552: 14)การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ส อง
(พ.ศ.2552- 2561)ได้กล่าวถึง การพัฒนาคนไทยยุคใหม่ไว้ว่า “พัฒนาคนไทยยุคใหม่ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
ตั้งแต่ปฐมวัย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตมีความสามารถ
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ในการสื่ อสาร สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะมีระเบียบวินัย
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถทางานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสานึก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซื้อเสียง ขายเสียง สามารถก้าวทันโลก
มี สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพใจที่ ส มบู ร ณ์ แข็ ง แรงเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพ สามารถท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งโอกาสเรียนรู้เท่าเทียม เสมอภาค”
The International Association for the Evaluation of Education
Achievement (IEA) (2557) ได้สรุปเรื่องแนวทางและการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะของ
พลเมืองจากงานวิจัยต่างๆ ทั่วโลกพบว่ามี 5 ประเด็นดังนี้
1.ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของรัฐบาล และกระบวนการรัฐสภา
2.การลงคะแนนเลื อ กตั้ ง เป็นการศึกษาข้ อมูล ผู้ แ ทนและข้ อ มูล อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3.ความไว้วางใจในองค์กร การตระหนักรู้เกี่ยวกับการเมืองที่มีประสิทธิภาพ
ความสารถในการคิดอย่างใคร่ควร เกี่ยวกับนโยบายรัฐ และเจตคติทางการเมือง
4.การเคารพความคิดเห็นทางการเมือง ที่แตกต่างจากความคิดเห็ นของ
ตนเอง และเคราพในสิทธิของคนกลุ่มน้อย ชาติพันธ์ ภาษา
5.การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โยการรับใช้สังคม (Service Learning) หรือ
โครงการเกี่ยวกับชุมชน
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1.มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้

2.มีความสามารถ
ในด้านเศรษฐกิจ

1.มีประสิทธิภาพในการทางานหรือเป็นแรงงานที่มี
ทักษะสูง
2.มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3.มีศักยภาพความสามารถระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
4.มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ

2.คิดในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ มองปัญหาแก้ปัญหาได้
และสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งใดๆด้วยสันติวิธี

√

√
√
√
√

2.มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม
3.มีความรับผิดชอบ
4.มีจิตสาธารณะและช่วยพัฒนาเมืองและสังคม
5.มีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย
6.ยอมรับ อดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
ก้าวข้ามวัฒนธรรม
7.มีความเป็นผู้นา

√

√

√
√
√
√

√

1.เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของสังคม

√

√

√

5.ทางานเป็นทีมได้
3.มีคุณธรรมและ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

√

√
√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

Bellanca,J (2011)

√

√

David,C (2006) 21st
Century Skills(2012)

√

Josephson Institute
(1993)
Ota Wang Vivia.(1999)

Danie Prinzing(2555:108)

1.มีความคิดเชิง
วิพากษ์ และมี
ความคิด
สร้างสรรค์

มานิตรย์เตชอภิ
ไพฑู
(2553:
สินลารั
โชคตน์ (2556)
4)
คิม วงสถิตวัฒนา (2556)

แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะพลเมืองคุณภาพ

อานันท์ปันยารชุน (2556)

คุณลักษณะของ
พลเมืองคุณภาพ

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553)

ตารางที่ 1 สังเคราะห์คุณลักษณะพลเมืองคุณภาพ

√

√
√

√
√

√

จากการสังเคราะห์คุณลักษณะของพลเมืองคุณภาพจากนักการศึกษาได้ให้คุณลักษณะของพลเมือง
คุณภาพสามารถสังเคราะห์ได้ 3 คุณลักษณะดังนี้
1. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์ มีองค์ประกอบดังนี้
1.มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทาเป็นแก้ปัญหาได้
2.คิดในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ มองปัญหาแก้ปัญหาได้ และสามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งใดๆด้วยสันติวิธี
2. มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ มีองค์ประกอบดังนี้
1.มีประสิทธิภาพในการทางานหรือเป็นแรงงานที่มีทักษะสูง
2.มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
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3.มีศักยภาพและความสามารถในระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร
4.มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
5.ทางานเป็นทีมได้
3. มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีองค์ประกอบดังนี้
1.เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของสังคม
2.มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความยุติธรรม
3.มีความรับผิดชอบ
4.มีจิตสาธารณะช่วยพัฒนาเมืองและสังคมและให้ความร่วมมือกับผู้อื่น
5.มีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยภายใต้บริบทของสังคมโลกใหม่
6.ยอมรับอดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมและก้าวข้ามวัฒนธรรม
7.มีความเป็นผู้นา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1 มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์
1.1 มีความคิดเชิงวิพากษ์
1.1.1 ความหมายการคิดวิพากษ์ มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้
ความหมายของการคิดเชิงวิพากษ์ไว้ดังนี้
Beyer (1995) ได้ให้ความหมายของการคิดวิพากษ์ไว้ว่า หมายถึง ความสามารถที่จะตัดสินใจ
สิ่งต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลไม่ใช้การคาดเดานับตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่
Angelo (1995) ได้ให้ความหมายของการคิดวิพากษ์ไว้ว่า หมายถึง การคิดด้วยเหตุผล และ
ใช้ทักษะการคิดที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รับรู้ปัญหา แก้ปัญหาและหาข้อสรุป
Kurland (1995) ได้ให้ความหมายของการคิดวิพากษ์ไว้ว่า หมายถึง การคิดที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุผล ใช้สติปัญญาและมีความคิดที่เปิดกว้างซึ่งตรงข้ามกับการใช้อารมณ์ไม่ยอมใช้สติปัญญา ดังนั้น
การคิดเชิงวิพากษ์จึงยึดหลักของเหตุผลมากกว่าอารมณ์ และมีความถูกต้องแม่นยา
Scriven (1996) ได้ให้ความหมายของการคิดวิพากษ์ไว้ว่า หมายถึง กระบวนการคิดอย่าง
สังเคราะห์เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ หรือเพื่อตรวจสอบข้อมูล ที่มาจากการสังเกต การทดลอง การใช้
เหตุผล หรือการติดต่อสื่อสารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนาไปปฏิบัติต่อไป
Halpern (1996) ได้ให้ความหมายของการคิดวิพากษ์ไว้ว่า หมายถึง กระบวนทางความคิด
และใช้เหตุผล โดยนาความรู้ที่มีอยู่แล้วมาใช้ในการคิดหาข้อสรุป เพื่อเพิ่มโอกาสของความสาเร็จให้
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มากขึ้น เป็นการคิดที่มีเป้าหมายแน่นอน มีเหตุผลสามารถแก้ปัญหา คานวณหาความเป็นไปได้ และ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Ruggiero (1996) ได้ให้ความหมายของการคิดวิพากษ์ไว้ว่า หมายถึง การตรวจสอบความคิด
ของเราเอง การตัดสินใจว่าวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคืออะไร ความเชื่อแบบใดที่มีเหตุผลมากที่สุด จากนั้น
จึงมีการประเมินข้อสรุปอีกครั้ง
Mckowen (1996) ได้ให้ความหมายของการคิดวิพากษ์ไว้ว่า หมายถึง ความคิดที่แจ่มแจ้ง
ผ่านการใคร่ครวญมาแล้วอย่างรอบครอบ ใช้ทุกอย่างอย่างดีที่สุดเท่ าที่จะเป็นไปได้ผู้คิดจะต้องไม่ใส่
อารมณ์ของตนเองเข้าไปด้วย โดยเฉพาะในการคิดเกี่ยวกับกฎหมายหรือตรรกวิทยา
Feldman (1996: 274) ได้ให้ความหมายการคิดเชิงวิพากษ์ หมายถึง กระบวนการใช้เหตุผล
ในการวิเคราะห์ปัญหา เป็นการใช้ข้อมูลและการแก้ปัญหา เพื่อช่วยตัดสินใจ อย่า งมีเหตุผล เกี่ยวกับ
สิ่งที่จะทาหรือเชื่อต่อไป มีหลักฐานจากการวิจัยจานวนมากที่สนับสนุนความคิดที่ว่า คนเราสามารถ
เรียนรู้ วิธีคิดในการตัดสินใจ และการแก้ปัญหาได้ กฎต่างๆ ที่เป็นนามธรรม การใช้เหตุผลในการคิด
เป็นสิ่งที่สอนได้ ฝึกได้ การฝึกจะช่วย ให้คนเราคิดหา สาเหตุที่ซ่อนเร้นไว้ของเหตุการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน มียุทธวิธีหลายอย่าง (Strategies) ที่ช่วยให้เราคิด เชิงวิเคราะห์ ประเมินปัญหา และ
ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่าง สร้างสรรค์ ดังนี้
1. การระบุและคิดทบทวนปัญหา (Redefine the problems)
2. คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Adopt a critical perspective)
3. ใช้หลักการของเหตุผล (Use analogies)
4. คิดหลากหลาย (Think divergently)
5. ใช้แนวคิดแบบองค์รวม (Use heuristics)
6. ทดลองแก้ปัญหาหลายๆ แบบ (Experiment with various solutions)
สรุป ความหมายของการคิดเชิงวิพากษ์ หมายถึง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาโดยการยึดหลักการคิดด้วยเหตุผล เป็นความสามารถในการพิจารณา ประเมิน
และตัดสินสิ่งต่างๆหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ที่มีข้อสงสัยหรือ ข้อโต้แย้งโดยการพยายามแสวงหาคาตอบ
ที่มีความสมเหตุสมผล โดยการคิดวิพากษ์นั้นจะเกิดขึ้น เมื่อมีการเผชิญสถานการณ์แปลกๆ ที่ไม่
คาดหวัง การพบปัญหาที่ยากๆ เกิดความสงสัยหรือเกิดข้อโต้แย้ง ในเหตุผลหรือข้ออ้างนั้น การที่
ต้องการตรวจสอบ และสืบค้นความจริง
1.1.2 ความสาคัญของการคิดเชิงวิพากษ์ มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงความสาคัญ
ของการคิดเชิงวิพากษ์ไว้ดังนี้
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Russell (1991) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการคิดเชิงวิพากษ์ไว้ว่า การคิดเชิงวิพากษ์ทาให้
เรามีความสามารถควบคุมการจัดการความคิดของตนเองได้ เท่ากับว่าเราสามารถควบคุมการดาเนิน
ชีวิตของเราได้ หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขชีวิตเราให้ดีขึ้นได้ และเดินไปในทางที่ถูกต้อง
Oliver and Utermohlen (1995)ได้ ก ล่ า วถึ ง ความส าคั ญ ของการคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ ไ ว้ ว่ า
ความคิดเชิงวิพากษ์จะทาให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน และสามารถเลือกแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องทั้งที่มีตัวเลือกมากมาย การเรียนที่มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์เป็นเรื่องสาคัญและจาเป็น
สาหรับหลักสูตรทุกชั้นเรียนในโรงเรียนควรบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนรู้ เพราะเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการเรียนรู้ และสามารถดาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในโลกปัจจุบัน ยุคของข้อมูลข่าวสาร บุคคลที่มี
ความคิดเชิงวิพากษ์จะสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีหลักการ สามารถควบคุม จัดการ และตรวจสอบ
ความคิดตนเองได้ รวมทั้งสามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้โดยการใช้เหตุผลอย่างถูกต้อง เหมาะสม
Janine Huot (1998) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการคิดเชิงวิพากษ์ไว้ว่า การสร้างคนยุคใหม่
ให้ทาเป็น คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น จาเป็นต้องมีทักษะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่จะนาไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพในแต่ละด้าน สิ่งที่จาเป็นและสาคัญที่บุคคลนั่นต้องมีคือ มีความสามารถในการคิดเชิง
วิพากษ์
Morrison, (2000) ได้ให้ความสาคัญในการคิดเชิงวิพากษ์ไว้ว่า คนเราต้องใช้ทักษะการคิดใน
การทากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน เพื่อช่วยตัดสินใจเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเลือกสิ่ง
ต่างๆ จากตัวเลือก (Choices) ทั้งหลายที่มีอยู่มากมาย ผู้ที่มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ จะสามารถทา
กิจกรรมต่าง ๆ (ดังนี้
1. ระบุประเด็นสาคัญได้
2. เปรียบเทียบความเหมือนกันและความแตกต่างกัน
3. ตัดสินใจได้ว่าข้อมูลใดใช้ได้หรือเกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ
4. ตั้งคาถามที่เหมาะสมได้
5. แยกแยะระหว่างความจริงกับความคิดเห็นได้ และตัดสินได้ว่าการกระทาใดเป็น
การกระทาที่ สมเหตุสมผล
6. ตรวจสอบความคงที่ได้ (Checking consistency)
7. ระบุความคิด / สมมุติฐานที่แฝงไว้ (Unstated ideas) ได้
8. รู้ว่าอะไรเป็นการพูดแบบ Stereotype คือ การคิดถึงลักษณะของคนใดคนหนึ่ง
แล้วเหมารวมว่าคนอื่นๆ จะเป็นเช่นเดียวกัน
9. รู้ว่าข้อมูลใดเบี่ยงเบน (Bias) ข้อมูลใดเป็นการชวนเชื่อ หรือลาเอียง
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10. รับรู้ถึงค่านิยมที่แตกต่างกันและรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี
11. ประเมินได้ว่าข้อมูลที่จาเป็นมีอะไรบ้าง ต้องใช้ข้อมูลมากเพียงใด
สรุป ความสาคัญของการคิดเชิงวิพากษ์ได้ว่า เป็นทักษะสาคัญที่จะพัฒนาบุคคลให้มี
ลักษณะ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น อันเป็นคุณลักษณะที่จะช่วยให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมี
มั่นคง เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขในโลกปัจจุบันและอนาคต
1.1.3 คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ มี ก ารคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ มี นั ก การศึ ก ษาได้ ก ล่ า วถึ ง
คุณลักษณะของการคิดเชิงวิพากษ์ไว้ดังนี้
Wade (1995) ได้ ก ล่ า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ที่ มี ก ารคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ ไ ว้ ว่ า ผู้ ที่ มี ก ารคิ ด เชิ ง
วิพากษ์จะมีองค์ประกอบที่สาคัญดังนี้
1. คิดตั้งคาถามเป็น
2. คาถามมีความชัดเจน
3. ตรวจสอบหาข้อมูล
4. สามารถวิเคราะห์ข้อสันนิษฐาน และความลาเอียงทีอาจมีขึ้น
5. หลีกเลียงที่จะใช้อารมณ์มาเป็นตัวตัดสิน
6. หลีกเลี่ยงการคิดแบบตื้นๆ ง่ายๆ เกินไป
7. พิจารณาถึงการตีความที่เป็นไปได้หลายทาง
8. ยอมรับว่าอาจมีความกากวมไม่ตรงไปตรงมาเกิดขึ้นได้
9. ตระหนักรู้เกี่ยวกับความคิดของตน รู้ตัวว่าคิดอะไรอยู่
Beyer (1995) ได้ ก ล่ า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ที่ มี ก ารคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ ไ ว้ ว่ า ผู้ ที่ มี ก ารคิ ด เชิ ง
วิพากษ์จะมีองค์ประกอบที่สาคัญดังนี้
1. คิดตั้งคาถามเป็น
2. สามารถวิเคราะห์ข้อสันนิษฐาน
3. ให้เหตุผลสามารถหาข้อยุติจากข้อเสนอหรือหลักฐานที่มีอยู่หลากหลาย
4. รู้จักใช้มุมมองต่างๆ กันในการตีความเพื่อให้เข้าใจดีขึ้น
5. ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพต่อเหตุผล ยอมเปลี่ยนจุดยืน
หรือเหตุผลที่ดี
6. แยกแยะข้อสรุปหรือข้อตัดสิน ที่อยู่บนหลักความจริงที่เชื่อถือได้ มีความ
แม่นยา สามารถถกเถียงอย่างสร้างสรรค์
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Ferrett (1997) ได้กล่ าวถึงคุณลั กษณะของผู้ ที่มีการคิดเชิง วิพากษ์ไว้ว่า ผู้ ที่มีการคิดเชิง
วิพากษ์จะมีองค์ประกอบที่สาคัญดังนี้
1. คิดตั้งคาถามเป็น
2. มีความสนใจใฝ่รู้ ต้องการคิดค้นหาคาตอบใหม่ๆ
3. ตอบคาถามตรงประเด็น
4. ตรวจสอบข้อมูล ความเชื่อ
5. วิเคราะห์ข้อมูล ข้อสันนิษฐาน ความเห็นต่างๆและหาข้อพิสูจน์
6. ใช้เหตุผลข้อมูลที่เป็นจริง หรือจากข้อเท็จจริงต่างๆ
7. ตรวจสอบความคิดเห็นของตนเอง
8. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับว่าตนเองยังมีความรู้ความเข้าใจไม่
มากพอ เปลี่ยนความคิดได้
9. ประเมินข้อถกเถียงได้ และตัดสินเรื่องราวจากการรวบรวมข้อเท็จจริง
ทั้งหมด
สรุป คุณลักษณะของผู้ที่มีคุณลักษณะการคิดเชิงวิพากษ์ได้ว่า เป็นผู้ที่มีการคิดตั้ง
คาถามอย่างชัดเจน ต่อมาเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ และคิดค้นหาคาตอบที่ถูกต้องโดยการแสวงหาข้อมูล รวบรวม
ข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อสันนิษฐาน ความเห็นต่างๆ ประเมินข้อถกเถียงได้ ตีความที่
เป็ น ไปได้ห ลายๆ ทาง ตัดสิ น และหาข้อสรุปบนพื้นฐานของเหตุผล และข้อเท็จจริงเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจ
Bloom Benjamin (1956) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเรียนรู้จากง่ายไปสู่การเรียนรู้ที่
ซับซ้อนมากขึ้นและเป็นทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ได้แก่
1. ความรู้ (Knowledge) เน้นการจาและการอ้า งอิ ง ข้อ มูล คากริยาเชิ ง
พฤติกรรมที่ใช้ เช่น ระบุ บอกรายการ บอกชื่อ ตั้งชื่อ ให้คาจากัดความ บอกแหล่งที่ตั้ง จับคู่ จาได้
และทาใหม่
2. ความเข้าใจ (Comprehension) เน้นการเชื่อมโยงและจัดการข้อมูลที่ได้
เรียนมา คากริยาที่ใช้ เช่น อธิบาย เชื่อมโยง กาหนดหลักเกณฑ์ สรุป พูดใหม่ เรียงข้อความใหม่ สาธิต
3. การประยุกต์ใช้ (Application) เน้นการใช้ข้อมูลโดยการนาเอากฎหรือ
หลักการมาประยุกต์ใช้ คากริยาที่เกี่ยวข้องเช่น แก้ปัญหา เลือก ตีความ ทา สร้าง เอามาไว้ด้วยกัน
เปลี่ยน ใช้ ผลิต แปล
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4. วิเคราะห์ (Analysis) เป็นการคิดเชิงวิเคราะห์ส่วนประกอบและหน้าที่
ของสิ่งต่างๆ คากริยาที่ใช้ เช่น วิเคราะห์ เปรียบเทียบ จัดประเภท แยกส่วนประกอบ หาข้อแตกต่าง
สารวจ แบ่งเป็นส่วยย่อย แยกแยะ หาข้อขัดแย้ง
5. สังเคราะห์ (Synthesis) เน้นการคิดในการนาเอาส่วนประกอบปลีกย่อย
หรือรายละเอียดมารวมกันสร้างสิ่งใหม่ คากริยาที่เกี่ยวข้อง เช่น ประดิษฐ์ สร้าง (Create) รวมกัน ตั้ง
สมมุติฐาน วางแผน ริเริ่ม เพิ่มเติม จิตนาการ ทานาย
6. การประเมิน (Evaluation) เน้นการประเมินและการตัดสินโดยใช้ข้อมูล
เป็นฐาน คากริยาที่ใช้ เช่น ประเมิน (Assess) แนะนาว่าดี (Recommend) วิพากษ์วิจารณ์ หาข้อดี
และข้อเสีย ให้น้าหนัก และตัดสินคุณค่า
1.2 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
1.2.1 ความหมายความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
Creativity มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “creo” = to create, to make
=สร้างหรือทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์คือ ปรากฏการณ์ที่บุคคลสร้างสรรค์ ”สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต
การแก้ปัญหา นวัตกรรม หรืองานศิลปะ ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การจะตีความเกี่ยวกับ ”ความใหม่” ขึ้นอยู่
กับผู้สร้างสรรค์หรือสั งคม หรือแวดวงสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นั้น การประเมินคุณค่าก็ในทานองเดียวกัน
คุณสมบัติที่มักใช้ในการตีความ “ความใหม่” ประกอบด้วย
1.สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
2.สิ่งประดิษฐ์ที่อาจปรากฏอยู่ที่อื่น แต่มีผู้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยอิสระ
3.การคิดวิธีดาเนินการใหม่
4.ปรับกระบวนการผลผลิตเข้าสู่ตลาดที่แตกต่างออกไป
5.คิดวิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหา
6.เปลี่ยนแนวคิดที่แตกต่างจากผู้อื่น
ความคิดสร้างสรรค์คือ ความคิดใหม่ๆ แนวทางใหม่ ๆ ทัศนคติใหม่ๆ ความเข้าใจ
และการมองปัญหาในรูปแบบใหม่ ผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ที่ชัดเจน คือ ดนตรี การแสดง
วรรณกรรม ละคร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางเทคนิค แต่บางครั้งความคิดสร้างสรรค์ก็มองไม่เห็น
ชัดเจน เช่น การตั้งคาถามบางอย่างที่ช่วยขยายกรอบของแนวคิดซึ่งให้คาตอบบางอย่าง หรื อการมอง
โลกหรือปัญหาในแนวนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์คือ ความคิดเชื่อมโยงที่พยายามหาทางออก
หลายๆ ทางใช้ความคิดที่หลากหลาย แสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ และนอกกรอบ คัดสรรค์หาทาง
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เลือกใหม่ๆ และพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ นักการศึกษาได้ให้ ความหมายเกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ไว้หลายท่านดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ(2538,2)ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่าหมายถึง
ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นทาให้เกิดความคิด
ใหม่ต่อเนื่องกันไปและความคิดสร้างสรรค์นี้ประกอบด้วยความคล่องในการคิ ด ความคิดยืดหยุ่น และ
ความคิดที่เป็ น ของตนเองโดยเฉพาะ หรือความคิดริเริ่มจากคาจากัดความของนักวิช าการต่า งๆ
ดังกล่าวข้างต้นพอสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์ เกิดจากจินตนาการที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานของความเป็นไปได้
และต้องควบคู่ไปกับความพยายาม
2. ความคิดสร้ างสรรค์จะเน้นที่ความแปลกใหม่ หรือความคิดริเริ่มที่มีคุณค่าต่อ
สังคมส่วนรวมคาว่าคุณค่าอาจพิจารณาได้หลายแง่ เช่น ความคิดที่ช่วยแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
หรืออาจเป็นคุณค่าในแง่นามธรรมและสุนทรียะ (Aesthetic) เช่น บทกวีที่ทาให้ผู้อ่านมีความสุข ทา
ให้เกิดเป็นความคิดใหม่ เห็นสัจธรรมของชีวิต ทราบว่าการมีชีวิตอย่างมีคุณค่าควรดาเนินชีวิตอย่างไร
เป็นต้น มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้
อารี พั น ธ์ ม ณี (2537:25) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความหมายของความคิ ด สร้ า งสรรค์ ไ ว้ ว่ า
ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกนัย อันนาไปสู่การคิดพบสิ่ง
แปลกใหม่ด้วยการคิดดัดแปลง ปรุงแต่งจากความคิดเดิมผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่ ซึ่งรวมทั้งการ
ประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่งต่างๆ ตลอดจนวิธีการคิด ทฤษฎีหลักการได้สาเร็จ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้น
ได้มิใช่เพียงแต่คิดในสิ่งที่เป็นไปได้ หรือสิ่งที่เป็นเหตุผล เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่คิดจินตนาการ
ก็เป็นสิ่งสาคัญยิ่ งที่จ ะก่อให้เกิดความแปลกใหม่ แต่ต้องควบคู่กันไปกับ ความพยายามที่จะสร้าง
ความคิดฝันหรือจินตนาการให้เป็นไปได้หรือเรียกว่าเป็นจินตนาการประยุกต์นั้นเอง จึงจะทาให้เกิดผล
งาน
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2537 : 56) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ 2
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนยากแก่การให้คาจากัดความที่
แน่นอนตายตัว
2 .ถ้าพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ในเชิงผลงาน ผลงานนั้นต้องแปลกใหม่
และมีคุณค่ากล่าวคือ ใช้ได้โดยมีคนยอมรับ ถ้าพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ในเชิงกระบวนการคือการ
เชื่อมโยงสั มพัน ธ์สิ่ งของหรื อ ความคิดที่ มีความแตกต่ างกันมากเข้าด้ว ยกัน ถ้าพิจารณาความคิ ด
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สร้างสรรค์เชิงบุคคล บุคคลนั้นต้องเป็นคนที่มีความแปลก เป็นตัวของตัวเอง เป็นผู้ที่มีความคิดคล่อง
มีความยืดหยุ่น และสามารถให้รายละเอียดในความคิดนั้นๆ ได้
Mednick. (2004: 196) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความหมายของความคิ ด สร้ า งสรรค์ ไ ว้ ว่ า
ความคิดสร้างสรรค์คือความสามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์องค์ป ระกอบในแบบใหม่ๆได้ และถ้าสิ่งที่นามา
เชื่อมโยงกันนั้นมีความห่างไกลกันมากเพียงใดการเชื่อมโยงสัมพันธ์ก็มีความสร้างสรรค์มากขึ้นเพียง
นั้น
Wallach & Kogan. (2010: 18) ได้กล่าวถึงความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้
ว่า ความคิดสร้างสรรค์หมายถึง ความคิดโยงสัมพันธ์ได้ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์คือคนที่สามารถคิด
อะไรได้อย่างสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ยิ่งคิดได้มากเท่าไรยิ่งแสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์มาก
เท่านั้น
Torrance (1962: 16) ได้กล่าวถึงความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า ความคิด
สร้างสรรค์เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดสร้างสรรค์ผลิตผล หรือสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ที่ไม่รู้จักมา
ก่อน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจจะเกิดจากการรวมความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากประสบการณ์แล้วเชื่อมโยง
กับสถานการณ์ใหม่ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่จาเป็นสิ่งสมบูรณ์อย่างแท้จริง ซึ่งอาจออกมาในรูปของผลผลิต
ทางศิลปะ วรรณคดี วิทยาศาสตร์
Wallach and Kogan (1961: 13-20) ได้ ก ล่ า ว ถึ ง คว า มหม าย ข อ งคว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงความคิดโยงสัมพันธ์ (Association) คนที่มีความคิด
สร้างสรรค์ คือ คนที่สามารถจะคิดอะไรได้อย่างสัมพันธ์เป็นลูกโซ่
สรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลที่จะคิด
ได้หลายทิศหลายทาง หรือคิดได้หลายคาตอบ และความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆโดยมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นทาให้เกิดความคิดใหม่ต่อเนื่องกันไป และความคิดสร้างสรรค์นี้อาจ
เป็นความคิดใหม่ผสมผสานกัประสบการณ์ก็ได้
1.2.2 ความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์
ศิวกานท์ ปทุมสูติ (2548,16-19) กล่าวถึงความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า
ความคิดสร้างสรรค์ในคนเรานั้นเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการมีชีวิตอยู่ อย่างมีความหมาย มีคุณค่า
และมีความภาคภูมิใจในตัวตน เพราะความคิดสร้างสรรค์จะเป็นสิ่งแสดงความเจริญงอกงามทาง
ความคิด สติปัญญา และวุฒิภาวะของบุคคลว่ามีมากหรือมีน้อยอย่างไรมีความหมายขององค์ความรู้
ประสบการณ์ และทิศทางอย่างไร ทั้งเป็นเครื่องหมายแห่งความมีตัวตนและมีเกียรติภูมิ โดยนัยของ
การรู้จักคิด รู้จักกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นให้มีขึ้นอย่างเป็นคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น
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Hurlock. (2009: 319) กล่าวถึงความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า ความคิด
สร้างสรรค์ให้ความสนุกความสุข และความพอใจแก่ผู้เรียนและมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของผู้เรียนมาก
ไม่มีอะไรที่จะทาให้ผู้เรียนรู้สึกหดหู่ใจได้เท่ากับงานสร้างสรรค์ของเขาถูกตาหนิถูกดูถูกหรือถูกว่า สิ่งที่
เขาสร้างขึ้นนั้นไม่มีคุณค่า
Jersild. (2009: 153–158) กล่ าวไว้ว่า ความคิดสร้า งสรรค์มี ความส าคัญ ต่ อ การ
เรียนที่ส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ช่วยส่งเสริมสุนทรียภาพ ผู้เรียนจะชื่นชมและมีทัศนะคติที่ดีต่อสิ่งต่างๆ
ที่เขาคิดขึ้นมาซึ่งผู้สอนควรทาเป็นตัวอย่าง โดยการยอมรับและชื่นชมในผลงานของผู้เรียนการพัฒนา
สุนทรียภาพแก่ผู้เรียนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นว่า ผลงานที่ผู้เรียนคิดหรือสร้างขึ้นมามีความหมาย
สาหรับตัวเขา และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตสิ่งที่แปลกจากสิ่งธรรมดาสามัญ ให้ได้ยินในสิ่งที่ไม่เคย
ได้ยินและหัดให้ผู้เรียนสนใจในสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
2. เป็ น การผ่ อนคลายอารมณ์ การทางานอย่างสร้างสรรค์เป็นการผ่ อ น
คลายอารมณ์ ลดความกดดัน ความคับข้องใจ และลดความก้าวร้าว
3. สร้ า งนิ สั ย ในการท างานที่ ดี ในขณะที่ ผู้ เ รี ย นท างานผู้ ส อนควรสอน
ระเบียบและนิสัยที่ดีในการทางานควบคู่ไปด้วยเช่น หัดให้ผู้เรียนรู้จักเก็บสิ่งของให้เป็นที่ ล้างมือเมื่อ
ทางานเสร็จ
4. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาผู้เรียนส่วนใหญ่จะชอบทากิ จกรรมที่
ส่งเสริมให้เขาได้ใช้จิน ตนาการในการสร้างสิ่ งใหม่ๆ ดังนั้นผู้สอนจึงควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ ใช้
จินตนาการของเขาในการพัฒนาการทดลองสร้างสิ่งใหม่เช่น ฝึกให้ผู้เรียนสมมติตนว่าเป็นนักก่อสร้าง
หรือสถาปนิก
สรุปได้ว่า ความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ มีคุณค่า และมีความภาคภูมิใจใน
ตัวตน เพราะความคิดสร้างสรรค์จะเป็นสิ่งแสดงความเจริญงอกงามทางความคิด สติปัญญา และวุฒิ
ภาวะของบุคคลว่ามีมากหรือมีน้อยอย่างไรมีความหมายขององค์ความรู้ ประสบการณ์ ให้ความสนุก
ความสุข และความพอใจแก่ผู้เรียนและมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของผู้เรี ยน และยังช่วยส่งเสริมผู้เรียน
ในด้านส่งเสริมสุนทรียภาพ ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ สร้างนิสัยในการทางานที่ดี และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ศึกษาผู้เรียนส่วนใหญ่จะชอบทากิจกรรมที่ส่งเสริมให้เขาได้ใช้จินตนาการในการสร้างสิ่ง
ใหม่ๆ
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1.2.3 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
อารี พันธ์มณี (2537) ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทาง
สมองที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทาง หรือเรียกว่าลักษณะการคิดแบบอเนกนัยหรือการคิดแบบกระจาย
(Divergent thinking) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้
1. ความคิ ด ริ เ ริ่ ม (Originality) หมายถึ ง ลั ก ษณะความคิ ด แปลกใหม่
แตกต่างจากความคิดธรรมดาหรือที่เรียกว่า wild idea เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและ
สังคม ความคิดริเริ่มอาจเกิดจากการนาเอาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลง และประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่
2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน
การคิดหาคาตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณที่มากในเวลาที่จากัด แบ่งออกเป็น
2.1 ความคิดคล่ องแคล่ ว ทางด้านถ้อยคา (Word fluency) เป็น
ความสามารถในการใช้ถ้อยคาอย่างคล่องแคล่วนั่นเอง
2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (Associational
fluency) เป็นความสามารถที่หาถ้อยคาที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ภายใน
เวลาที่กาหนด
2.3 ความคล่ อ งแคล่ ว ทางด้ า นการแสดงออก (Expressional
fluency) เป็นความสามารถในการใช้ว ลีหรือประโยค กล่าวคือ สามารถที่จะนาคามาเรียงกันอย่าง
รวดเร็วเพื่อให้ได้ประโยคที่ต้องการ
2.4 ความคล่ อ งแคล่ ว ในการคิ ด (Ideational fluency) เป็ น
ความสามารถที่จะคิดสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่กาหนด ความคล่องในการคิดมีความสาคัญต่อการ
แก้ปัญหาเพราะในการแก้ปัญ หาจะต้องแสวงหาคาตอบหรือวิธีแก้ไขหลายวิธี และต้องนาวิธี การ
เหล่านั้นมาทดลองจนกว่าจะพบวิธีการที่ถูกต้องตามที่ต้องการ
Guilford (1991: 125-143) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งความคิ ด สร้ า งสรรค์ ซึ่ ง กล่ า วไว้ ว่ า
ความคิดสร้างสรรค์มีองค์ประกอบที่สาคัญประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
1. ความคิ ด ริ เ ริ่ ม (Originality) หมายถึ ง ลั ก ษณะความคิ ด แปลกใหม่
แตกต่างจากความคิดธรรมดา หรือความคิดง่ายๆ ที่เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
1. รูปภาพ
2. สัญลักษณ์
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3. ภาษา
4. พฤติกรรม
กิลฟอร์ด ได้สรุปว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถด้านสมองที่จะคิดได้หลาย
แนวทางหรือคิดได้หลายคาตอบ เรียกว่า การคิดแบบอเนกนัย
Dalton (1988: 5-6) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์มีองค์ประกอบ 8 ประการ โดย 4
องค์ประกอบแรกเป็นความสามารถทางสติปัญญาและ 4 องค์ประกอบหลังเป็นความสามารถทางด้าน
จิตใจและความรู้สึก ดังนี้
1. ความคิดริเริ่ม (Originality)
2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)
3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)
4. ความประณีตหรือความละเอียดลออ (Elaboration)
5. ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity)
6. ความสลับซับซ้อน (Complexity)
7. ความกล้าเสี่ยง (Risk - taking)
8. ความคิดคานึงหรือจิตนาการ (Imagination)
1.2.4 คุณลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
Baron and Welsh (1952) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พบว่า
คนที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้นชอบคิดอย่างซับซ้อน และสนุกตื่นเต้นกับการค้นคว้าสิ่งต่างๆ ตลอดเวลา
Garison (1954) ได้อธิบายถึงลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้
1. เป็นคนที่สนใจในปัญหา ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ไม่ถอยหนีปัญหาที่
จะเกิ ด ขึ้ น แต่ ก ล้ า ที่ จ ะเผชิ ญ ปั ญ หา กระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาตลอดจนหาทางปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงพัฒนาตนและงานอยู่เสมอ
2. เป็นคนมีความสนใจกว้างขวาง ทันต่อเหตุการณ์รอบด้านต้องการการ
เอาใจใส่ในการศึกษาหาความรู้ จากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ พร้อมทั้งยอมรับข้อคิดเห็ นจาก
ข้อเขียนที่มีสารประโยชน์ และนาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบใช้พิจารณาปรับปรุงพัฒนางานของตน
3. เป็นคนที่ชอบคิดหาทางแก้ปัญหาได้หลายๆ ทาง เตรียมทางเลือกสาหรับ
แก้ไขปัญหาไว้มากกว่า 1 วิธีเสมอ ทั้งนี้เพื่อจะช่วยให้มีความคล่องตัวและประสบผลสาเร็จมากขึ้น
เพราะการเตรียมทางแก้ไว้หลายๆ ทางย่อมสะดวกในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ และ
ยังเป็นการประหยัดเวลาและเพิ่มกาลังใจในการแก้ไขปัญหาด้วย
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4. เป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ หรือสุขภาพกาย
ดีสุขภาพจิตก็ดีนั่นเอง ทั้งนี้เพราะมีการพักผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอ และมีความสนใจต่อสิ่งใหม่ที่
พบ และยังเป็นช่างซักถามและจดจาได้ดี ทาให้สามารถนาข้อมูลที่จดจามาใช้ประโยชน์ได้ดี จึงทาให้
งานดาเนินไปได้ด้วยดี
5. เป็ น คนที่ ย อมรั บ และเชื่ อ ในบรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มว่ า มี
ผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมว่า มีผลกระทบต่อ
ความคิดสร้ า งสรรค์ดั ง นั้ น การจั ดบรรยากาศ สถานที่ สิ่ งแวดล้ อมที่ เหมาะสม จะสามารถขจั ด
สิ่งรบกวนและอุปสรรค ทาให้การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Mackinnon (1960) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้ างสรรค์ พบว่าผู้ที่มีความคิด
สร้างสรรค์จะเป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา มีความสามารถในการใช้สมาธิ มีความสามารถในการพินิจ
วิ เ คราะห์ ความคิ ด ถี่ ถ้ ว นเพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาและมี ค วามสามารถในการสอบสวน ค้ น หา
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดกว้างขวาง คุ ณลักษณะอีกประการหนึ่งก็คือ เป็นผู้
ที่ เ ปิ ด รั บ ประสบการณ์ ต่ า งๆ อย่ า งไม่ ห ลี ก เลี่ ย ง (Openness to Experience) ชอบแสดงออกมา
มากกว่าที่จะเก็บกดไว้ และยังกล่าวเพิ่มเติมว่า สถาปนิกที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมักเป็นคนที่รับรู้สิ่ง
ต่างๆ ได้ดีกว่าสถาปนิกที่มีความคิดสร้างสรรค์ต่า
From (1963) กล่าวถึงลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ไว้ค่อนข้างละเอียดดังนี้
1. มีความรู้สึกทึ่ง ประหลายใจที่พบเห็นของใหม่ที่น่าทึ่ง(Capacity of be puzzled)
หรือประหลาดใจ สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ หรือของใหม่ๆ
2. มีสมาธิสูง (Ability to Concentrate) การที่จะสร้างสิ่งใดก็ได้ คิดอะไรออกก็ต้อง
ไตร่ตรองในเรื่องนั้นเป็นเวลานาน ผู้ที่สร้างสรรค์จาเป็นจะต้องมีความสามารถทาจิตใจให้เป็นสมาธิ
3. สามารถที่จ ะยอมรั บสิ่ ง ที่ไ ม่แ น่น อนและเป็นสิ่ งที่ เป็น ข้ อขั ดแย้ งและความตึ ง
เครียดได้ (Ability to accept conflict and tension)
4. มีความเต็ม ใจที่จ ะท าสิ่ งต่ า งๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ทุ กวั น (Wllingness to be born
everyday) คือ มีความกล้าหายและศรัทธาที่จะผจญต่อสิ่งแปลงใหม่ทุกวัน
Griswald (1966) พบว่าบุคคลดังกล่าวจะมองเห็นลู่ทางที่จะแก้ปัญหาได้ดีก ว่า เนื่องจากมี
ความตั้งใจจริง มีการรับรู้เร็วและง่าย และมีแรงจูงใจสูง
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Torrance.(1962: 81–82) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
สูงจากการศึกษาพบว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงเป็นคนที่มีความคิดแปลกไปจากคนอื่นและมี
ผลงานที่ทาไม่ซ้าแบบใคร
Cropley (1966: 124) กล่าวไว้ว่า ผู้มีความคิดสร้างสรรค์จะประกอบด้วยลักษณะที่สาคัญ 4
ประการ คือ มี
1. ประสบการณ์ที่กว้างขวาง (Procession of wide categories)
2. เต็มใจและพร้อมที่จะเสี่ยง (Willingness to take risks)
3. เต็มใจและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า (Willingness to have ago)
4. และสามารถที่จะยืดหยุ่นความคิดได้อย่างคล่องแคล่วในระดับสูง
Rice. (2007: 69) กล่าวถึง ลักษณะคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะ ดังนี้
1. เป็นคนที่มีไหวพริบ
2. มีความสามารถในการประยุกต์ การตอบสนองที่แสดงออกถึงความคิดริเริ่ม
และมีความยืดหยุ่น
3. มีอิสระในการคิดและแสดงออก
4. สนใจที่จะมีประสบการณ์ต่างๆ สังเคราะห์สิ่งที่ได้พบเห็นรวมกับความรู้สึกภายในใจ
5. มีความสามารถในการหยั่งรู้
6. มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี และเข้าใจคุณค่าของความงาม
7. รู้จักตนเอง เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของสิ่งต่าง ๆ
8. เข้าใจในสภาพของตนในกระบวนการที่ตนมีส่วนร่วม
1.2.5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์
ประสาท อิศรปรีดา (2538: 8–9) กล่าวถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์
ว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะอยู่ในระดับบุคคล ระดับกลุ่มหรือระดับสังคมก็ตาม จะขึ้นอยู่กับปัจจัย
2 ส่วน คือ
1. ปัจจัยที่เป็นส่วนของความสามารถ (Abilities) ทักษะทางการคิด (Skills)
ซึ่งเป็นศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวบุคคล
2. ปั จ จั ย ทางแรงจู ง ใจ (Motivation) ที่ อ าจเกิ ด จากการกระตุ้ น จาก
ภายนอกอีกส่วนหนึ่ง บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ จะต้องมีปัจจัยหลายๆ อย่างที่เอื้อซึ่งกันและกัน
เสมอ นั่นคือ ไม่เพียงแต่มี แรงจูงใจ มีทักษะ หรือความสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
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เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องมีศักยภาพทางการคิด (Cognitive) มีความอดทน ความอยากรู้
อยากเห็น กล้าเสี่ยง ซึ่งเป็นคุณลักษณะทางอารมณ์
1.2.6 ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์
1. ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทาให้เกิดแนวทางใหม่ๆในการดาเนินชีวิต
และหนทางใหม่ในการแก้ปัญหาชีวิตและการทางาน
2. ก่อให้เกิดความสนุก เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องค้นหาวิธีการคิดใหม่ๆ
ขึ้นมาทดแทน
3. ความคิดเก่าๆสาหรับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การที่มนุษย์
ต้องคิดอะไรใหม่ๆอยู่เสมอย่อมเป็นเรื่องสนุกเพราะทาให้ชีวิตไม่จาเจ
4. พัฒนาสมองของคนให้มีความฉลาดเฉียบคม การฝึกการคิดหรือพยายาม
คิดเรื่องที่แปลกๆใหม่ๆ เป็นประจา จะทาให้เกิดความเฉียบแหลมในการคิดแก้ปัญหาต่างๆเพิ่มขึ้น
5. สร้างความเชื่อมั่น ความน่านับถือและความพอใจในตัวเองขึ้นมา เมื่อใด
ก็ตามที่เราพัฒนาขีดความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์จนสามารถเผชิญหน้าและและแก้ปัญหาต่างๆ
ได้อย่างราบรื่นก็จะกลายเป็นผู้นาทางด้านความคิดและเกิดความภูมิใจในตนเอง
นอกจากนี้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ยั งช่ ว ยยกระดั บ ความสามารถ ความอดทนและ
ความคิดริเริ่มของผู้นาให้ เพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการพัฒนาความสนใจในงาน พัฒนาการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์และพัฒนาชีวิตให้ทันสมัยมากขึ้น
2 มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
2.1 ความสาคัญของด้านมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้กล่าวถึงมาตรฐานทางด้าน
เศรษฐกิจที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ชาติต้องการไว้ว่า
มาตรฐานที่ 1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคการ
ใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
มาตรฐานที่ 2 เข้ า ใจระบบ และสถาบั น ทางเศรษฐกิ จต่ า งๆ ความสั ม พั น ธ์ ท าง
เศรษฐกิจ และความจาเป็นในการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546: 39 - 64) เสนอความเห็นจาก
เอกสารเรื่องวิธีการเรียนรู้ของคนไทย ซึ่งจัดทาโดยคณะทางานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
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แห่งชาติกาหนดคุณลักษณะของคนไทยพึงควรรู้ว่า ชีวิตในอนาคตของเด็กไทยจะต้องเผชิญกับชีวิต
เช่นไร ซึ่งสรุปผลจากการระดมความคิดของผู้เชี่ยวชาญว่าในอนาคตคนไทยจะเป็นดังนี้คือ
การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งประมวลจากพระบรมราโชวาทที่ปรากฏใน
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องพระมหาชนก และพระราชดารัสเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชนจากหนังสือคาพ่อสอนรวมทั้งปาฐกถาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในหนังสือชื่อ รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา ได้ข้อสรุปคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ ความ
เพี ย รที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ปั ญ ญาที่ เ ฉี ย บแหลม และก าลั ง กายที่ ส มบู ร ณ์ ค วามเพี ย รที่ บ ริ สุ ท ธิ์ (Pure
Perseverance ) คือ ความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยในกิจการที่ทา โดยแยกคุณสมบัติออกเป็นสอง
ด้านคือ
1) ความสามารถในการกระทา และ
2) คุณธรรม จิตสานึกในการกระทา
ปัญญาที่เฉียบแหลม คือความฉลาดรู้ และสติปัญญา-ความคิด ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
ของการรู้จริง รู้ครบถ้วน รู้เหตุรู้ผล รู้เท่าทัน รู้เชื่อมโยงความเป็นไทยกับความรู้สากล รู้จักตนเอง รู้จัก
สังคมกาลังกายที่สมบูรณ์ หมายถึงการมีสุขภาวะทั้งทางกายและจิตการที่เด็กในช่วงวัยรุ่น ที่มีอายุ
ในช่วง 13 - 18 ปี จะมีคุณลักษณะทั้ง 3 ประการได้ ต้องมีความพร้อม 7 ประการ ได้แก่
1. ความพร้อมในการแสวงหาความรู้และค้นพบความรู้
2. ความพร้อมทางด้านคุณธรรมและวัฒนธรรม
3. ความพร้อมทางด้านทักษะชีวิตและวินัยชีวิต
4. ความพร้อมทางด้านการคิดและจินตนาการ
5. ความพร้อมทางด้านสังคมและมนุษยสัมพันธ์
6. ความพร้อมทางด้านการทางานและความสามารถในการงานอาชีพ
7. และความพร้อมของสมรรถนะในการแข่งขัน ในส่วนของความพร้อมใน
ทางด้านการทางานและความสามารถในอาชีพ เอกสารวิถีการเรียนรู้เสนอของเด็กจะต้องมีลักษณะ
เหล่านี้เป็นฐานคือ
1) การเรียนวิชาการอย่างเป็นระบบกับการเรียนรู้ในการทางาน
2) การนาผู้เรียนออกสู่สถานประกอบการในชุมชน กับการนาความรู้เรื่อง
งานอาชีพในชุมชนเข้าสู่ชั้นเรียน
3) การปลูกฝังคุณธรรมการทางานกับการเรียนรู้คุณธรรมจากการทางาน
จริง
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4) การฝึกทักษะความสามารถเฉพาะตน กับการทางานเป็นกลุ่มการสร้าง
ทีมงาน
5) การฝึ กใช้แรงงาน (ฝึ กทา) กับการฝึ กใช้ปัญญาในการทางาน (ฝึ กคิด
ประยุกต์)
6) การใฝ่หาความเป็นเลิศในงาน กับการประเมินผลงานแต่ละขั้นตอน
จากการวิเคราะห์ ดังกล่ าวมีความสอดคล้ องกับแนวคิดของนั กการศึ กษาที่ได้สั งเคราะห์
คุณลักษณะด้านมีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ได้กล่าวถึง การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ ให้แก่นักเรียนได้มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่ดีต่อการทางานและการดาเนินชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุขกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย สามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการเรียนในการดาเนิน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน การ
เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง คือ การเรียนรู้ถึงปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช
ดารัชชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย รวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของ ทางสายกลาง คานึงถึงหลักสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ 3 ห่วง 2
เงื่อนไข 3 ห่วงประกอบไปด้วย
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบครอบ และ
คุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทาในการบริหารจัดการชีวิต 2 เงื่อนไข
ประกอบไปด้วย กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตน
ในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามุ่งเน้นการรอดพ้นจาก
ภัย และวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยังยื่นของการพัฒนา
สานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2549) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มุ่งสู่ “สั งคมอยู่เย็นเป็นสุ ขร่ว มกั น ”
ภายใต้ แ นวปฏิบั ติ “ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”โดยมี ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ในการพั ฒ นาประเทศ 5
ยุทธศาสตร์
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1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้
เป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ เพื่อช่วยให้ประชากรมีทักษะความรู้เพิ่มขึ้น และนาไปสู่รายได้ต่อหัว
ที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว และการเสริมสร้างคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้พลเมือง
มีคุณภาพ ในการสร้ างองค์ความรู้ได้อย่างยั่งยืน และการเสริมสร้างให้คนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสันติสุขเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ช่วยให้เพิ่มผลิตภาพการผลิต
ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การพั ฒ นาคนให้ มี คุ ณ ธรรมน าความรู้ เกิ ด ภู มิ คุ้ ม กั น โดย
พัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต
1.2 การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและ
ใจ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
1.3 การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่รวมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข มุ่ง
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดารงชีวิตอย่างมั่นคงทั้งใน
ระดับครอบครัวและชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคมให้เป็นรากฐาน
ที่มั่นคงของประเทศ ให้ความสาคัญกับ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ ายทางสังคมต่างๆ
บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจต่างๆ กันอันจะช่วยให้เกิดการสั่งสม กระจาย และถ่ายทอดความรู้
ในระดับบุคคล และชุมชน ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มผลิตภาพการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นปัจจัยให้
เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1การบริ ห ารจั ด การกระบวนการชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ด้ ว ยการ
เสริมสร้างการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทาในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความ
พร้อมของชุมชน มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้ และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน มี
เครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในชุมชน
2.2การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการบูรณการ
กระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพ และความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล
2.3การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของชุ ม ชนในการอยู่ ร่ ว มกั น กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสันติสุข
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3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ให้ ส มดุ ล และยั่ ง ยื น ให้
ความสาคัญกับ การเพิ่มผลิตภาพ และคุณค่าของสิ้นค้าและบริการบนฐานของความรู้ และส่งเสริม
การออม เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณค่าของสิ้น
ค้า และบริการบนพื้นฐานของความรู้ และความเป็นไทย
3.2 การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ของระบบเศรษฐกิ จ โดยการบริ ห าร
เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มั่นคง และสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างการผลิตโดยการระดมทุนไปสู่ภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
3.3 การสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ที่ เ ป็ น ธรรม และกระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ให้ความสาคัญกับ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ไม่สามารถช่วยให้เกิดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นคืนมาได้เสมอไป การรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวอย่าง
ยั่งยืน รายละเอียดมีดังนี้
4.1 การักษาทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อรักษา
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
4.2 การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยการปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อ
ลดผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ให้
ความสาคัญกับ การเสริมสร้างการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ดี รวมถึงกฎระเบียบและ
การกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพและความเป็นธรรม การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย การลดปัญหา
คอรัปชั่น ช่วยจูงใจให้ภาคเอกชนมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเพิ่มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลิตภาพการใช้ทุน เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในระยะยาว รายละเอียดดังนี้
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5.1 การเสริมสร้าง และการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และ
ธรรมภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดาเนินชีวิตในสังคมไทย
5.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนให้สามารถเข้าร่วมใน
การบริหารจัดการประเทศ
5.3 สร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมภิบาล
5.4 การกระจายอ านาจการบริ ห ารจั ด การประเทศสู่ ภู มิ ภ าค
ท้องถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
5.5 ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้มีความเข้มแข็ง สุจริต และมีธรรม
ภิบาล
5.6 การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการ
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จาการพัฒนา
5.7 การรักษาและส่งเสริมความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริห าร
จัดการประเทศสู่ดุลยภาพและความยั่งยืน
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2540 และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 มุ่งพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) คุ ณ ลั ก ษณะเด็ ก ไทยที่ พึ่ ง ประสงค์ ต ามแนวการจั ด
การศึกษาที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความสาคัญกับคุณภาพ
การศึกษาโดยการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ในการการจัดการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ ความ
เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จัก
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
3. มีคุณธรรม (Morality/Virtue) และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
3.1 ความหมายของคุณธรรม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525: 189) ให้ความหมายของคุณธรรม ไว้สั้น
ๆ ว่า “สภาพคุณงามความดี” และตามที่บัญญัติไว้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542
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“คุณธรรม” หมายถึง สภาพคุณงามความดี เป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ ซึง่
สามารถแยกออกเป็น 2 ความหมาย คือ
1. ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซึ่งมีพื้นฐานมา
จากหลักศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรทา ไม่ควรทา และอาจกล่าวได้ว่า คุณธรรม
คื อ จริ ย ธรรมแต่ ล ะข้ อ ที น ามาปฏิ บั ติ จ นเป็ น นิ สั ย เช่ น เป็ น คนซื่ อ สั ต ย์ เสี ย สละ อดทน มี ค วาม
รับผิดชอบ ฯลฯ
กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึด
หลั กคุณธรรมน าความรู้ส ร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความ
สมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยง ความร่วมมือของสถานบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาโดยมี
จุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็น คนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข การขับเคลื่อนดังกล่าวเพื่อให้เกิดเป็น
รูปธรรมและสามารถนาไปปฏิบัติ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
ประกอบด้วย 1) ขยัน 2) ประหยัด 3) ซื่อสัตย์ 4) มีวินัย 5) สุภาพ 6) สะอาด 7) สามัคคี และ8) มี
วินัย
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) จั ด ท า
นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ที่มีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึง
การมี
ธรรมาภิบาลของภาครัฐและภาคเอกชน มีการนาเสนอคุณธรรมเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน 6
องค์ประกอบหลักของการมีธรรมภิบาลคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความ
มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า การนาเอาหลักครุธรรมมาใช้เพื่อควบคุม กากับ
การปฏิบัติงานของภาครัฐให้ยึดถือหลักคุณธรรมในสังคม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม
การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน
อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจาชาติ
หลักคุณธรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 25502554) ได้นาเรื่องคุณธรรมมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการทุกขั้นตอน โดยการเสริมสร้าง
ศีลธรรม และให้ประชาชนสานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และดาเนินชีวิตด้วยความ
เพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พร้อมที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ได้ระบุในวิสัยทัศน์ประเทศไทยว่า “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คน
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ไทยมีคุณธรรมนาความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมี
คุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม”
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มีการ
ยึดหลักคุณธรรมเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการพัฒนา “ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน และ
สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ” ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนา
ความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน และ “ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมภิบาลในการบริหารจัดกรประเทศ” ได้ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาความเป็นผู้นาประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล
สานักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กาหนด
มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานรอบที่ ส อง (พ.ศ. 2549-2553) ตั ว ชี้ วั ด หลั ก คุ ณ ธรรมในโรงเรียน
คุณธรรมเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญในการประเมินคุณภาพของผู้ เรียน ทางด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ 1 ว่า
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพึงประสงค์ดังนี้
วีระ บารุงรักษ์ (2523: 131) ได้ให้ความหมายของคุณธรรมไว้ว่า หมายถึง ความรู้สึก
นึกคิด (Mental Attitude) หรือสภาพจิตใจที่เป็นกุศล คุณธรรมเป็นพื้นฐานของการแสดงออก เน้น
การกระทาพฤติกรรม หรื อกิจ กรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผู้ อื่น สภาพจิตใจที่เป็นกุศลที่
เรียกว่า “คุณธรรม” นี้ เกิดขึ้นได้เพราะจิตรู้จักความจริง (Truth) ความดี (Goodness) และความงาม
(Beauty)”
สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2527: 10-11) ได้ให้ความหมายของคุณธรรมไว้ว่า คุณธรรม
หมายถึงความดี ความงามของบุคคลที่กระทาไปด้วยความสานึกในจิตใจ โดยมีเป้าหมายว่าเป็นการ
กระทาความดี หรือเป็นพฤติกรรมที่ดี เป็นที่รักของสังคม เช่น ความเสียสละ ความมีน้าใจงาม ความ
เกรงใจ ความยุติธรรม ความรักเด็ก ความรักเพื่อนมนุษย์ และความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นต้น
พระเทพวิ สุ ท ธิ เ มธี (2539: 90 อ้ า งถึ ง ใน สมจิ ต ต์ เครื อ สุ ค นธ์ , 2539: 10) ให้
ความหมายคุณธรรมไว้ว่า “คุณสมบัติฝ่ายดี โดยส่วนเกี่ยวข้องเป็นที่ตั้ง หรือเป็นประโยชน์แก่สันติสุข
ของมนุษย์”
ทิศนา แขมมณี ( 2546 : 4 ) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณธรรมหมายถึง คุณลักษณะ
หรือสภาวะภายในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ดีงาม ซึ่งเป็นภาวะนามธรรมอยู่ในจิตใจ
ลิขิต ธีรเวคิน ( 2548 ) ได้กล่าวไว้ว่า คุณธรรม คือ จิตวิญญาณของปัจเจกบุคคล
ศาสนาและอุดมการณ์ เป็นดวงวิญญาณของปัจเจกบุคคลและสังคมด้วย ปัจเจกบุคคลต้องมีวิญญาณ
สังคมต้องมีจิตวิญญาณคุณธรรมของปัจเจกบุคคลอยู่ที่การกล่อมเกลาเรียนรู้โดยพ่อ
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สรุป คุณธรรม หมายถึง หลักของความดีความงาม ความถูกต้อง ซึ่งจะแสดงออกมา
โดยการกระทา ทางกาย วาจาและจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจเป็นสภาพความดีงามที่เกิดจากการ
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามผู้ทรงคุณงามความดี หรือ เกิดจากมโนธรรมของตนเอง ซึ่งเป็นหลักประจา
ใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่ น และสังคม เช่น ความ
เสียสละ ความซื่อสัตย์ เป็นต้น
3.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
3.2.1 ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม
สุ ร ศั ก ดิ์ หลาบมาลา (2009) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่ า ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
หมายถึง การรับเป็นภาระ รักษา แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม การสอนให้เด็กเกิดจิตสานึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)นั้นเป็นเรื่องยากมาก เพราะครูไม่รู้ว่าปัญหาสังคมและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ละเรื่องนั้นจะแก้อย่างไร และครูไม่รู้ว่าในอนาคตเด็กจะเผชิญกับปัญหาอะไรบ้าง
3.2.2 ความสาคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม
Schmidt (2009) ได้กล่าวถึงความสาคัญของความรับผิ ดชอบต่อสังคมไว้ว่า เด็ก
และเยาวชนเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เด็กสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เช่น ปัญหาความยากจน เชื้อ
โรค อาชญากรรมข้ามชาติ ความโหดร้ายทารุณ สงคราม การขาดแคลนน้า ฯลฯ เป็นปัญหาระดับโลก
การแก้ปัญหาเหล่านี้ต้องใช้การแก้ปัญหามากกว่าการเมือง การเงิน และเศรษฐกิจ แต่การอ่านออก
เขียนได้ และการคิดเลขเป็นจาเป็นต่อมนุษย์ และที่สาคัญมากกว่าการอ่านออกเขียนได้ก็คือ มนุษย์ที่
อ่านออกเขียนได้ต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใ ช่คิดแต่จะมาเอาประโยชน์จากสังคม
อย่างเดียว ครูผู้สอนสามารถให้ความรู้ ทัศนคติแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาสังคมได้ ด้วยการนาเสนอ
ปัญหาสังคมให้กับเด็กต้องมีการวางแผน เตรียมข้อมูล สื่อการสอน และศึกษางานวิจัยต่างๆ ไว้เป็น
อย่างดี
Seider (2009) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม
ตัว อย่ างเป็ น เด็กมัธ ยมปลาย จ านวน 83 คน เป้าหมายของงานวิจัย ครั้ งนี้คื อ การให้ เด็ กเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมบริการทางสังคม พบว่า
1.ไม่ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสังคมมากจนเกินไปจนทาให้เด็กเห็นว่าไม่มี
ทางทาได้สาเร็จ ครูให้ข้อมูลว่าเด็ กในกลุ่มประเทศที่กาลังพัฒนามีความหิวโหยปีละ 10 ล้านคน เด็ก
ตอบว่ามีมากจนเกินไปไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้ เพราะมีมากจนเกินไปจนไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้
จึงไม่ทาอะไรเลย
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2.ไม่ควรให้ข้อมูลที่เป็นเรื่องสะเทือนใจมากจนเกินไป ทาให้เด็กคิดถึงตัวเอง
มากกว่าปัญหาที่ครู นาเสนอ ครูเสนอภาพคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยในบอสตัน 6,000 คน เด็กตอบสนองว่า
หากครอบครัวเธอตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น เธอจะทาอย่างไร
3.ไม่ควรใช้การกระตุ้นที่รุนแรงเกินไปเพราะจะทาให้เด็กรู้สึกต่อต้าน ไม่
ชอบคนที่ให้เหตุผลในลักษณะเช่นนั้น เช่น ครูเสนอบทบาทให้เด็กเข้าร่ วมโครงการช่วยเหลื อ เด็ก
กาพร้า โดยใช้คาพูดว่า ถ้าหากไม่เข้าไปช่วยเหลือเด็กกาพร้าก็เท่ากับว่าเป็นคนไม่มีคุณธรรม เป็นต้น
เด็กจะชอบตัดสินใจด้วยตัวเองมากกว่า
4.การเสนอข้อมูลเป็นประโยชน์บอกเล่า เช่น เด็กชาวเขาไม่มีโอกาสเรียน
หนังสือ มีชีวิตอยู่อย่างยากจนหน้าหนาวต้องนอนผิงไฟ เป็นต้น จะช่วยกระตุ้นความรู้สึกเด็กได้น้อย
กว่าการใช้ประโยคคาถาม เช่น เด็กยากจนส่วนมากอยู่ที่ไหน หน้าหนาวเด็กในภูเขามีความเป็นอยู่
อย่างไร เป็นต้น
Weissbound (2009) ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในตั ว เด็ ก
พบว่า ผู้ใหญ่ในชุมชนควรสารวจค่านิยม คุณธรรม และทัศนคติของตนเองต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน
และควรมองว่าโรงเรียนเป็นสิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมคุณธรรมในตัวเด็ก ผู้ปกครอง และครูควรตกลง
กันว่าการจะส่งเสริมคุณธรรมใดบ้างให้เกิดกับเด็ก บ้าน วัด และโรงเรียนควรร่วมมือกันอย่างไร เพื่อ
แก้ปัญหาของบ้าน วัด และโรงเรียนโดยให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนในโรงเรียนครูควรปลูกจิตสานึก
ในตัวเด็ก โดยครูพยายามสอดแทรกกิจกรรมเข้าไปในบทเรียนหรือกิจกรรมโรงเยนดังนี้
1.ให้เด็กศึกษาว่าการเป็นประชาชนมีความหมายว่าอย่างไร
2.ศึกษาหรือสารวจวิธีการที่เด็กสามารถเข้าไปมีบทบาทในการบริหาร และ
บริการชุมชนใกล้ตัวจนกระทั่งถึงระดับประเทศและระดับโลก เช่น แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพื่อนต่างแดน เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
3.ให้เด็กอภิปรายภาวะผู้นาทางการเมือง ผู้นาของชุมชน หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของการกุศลและเอกชน บทบาทสารสนเทศ และสื่อมวลชนในการแก้ปัญหาสังคม
4.ให้เด็กค้นหา เข้าถึง จัดระบบ และประยุกต์ใช้ส าระสนเทศที่เกี่ยวกับ
ปัญหาของสังคม และแนวทางแก้ปัญหาสังคมทุกรูปแบบ เช่น การค้ามนุษย์ การเอารัดเอาเปรียบผู้
ด้อยการศึกษา การหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
5.ปรึ ก ษาผู้ รู้ และศึ ก ษาหาความรู้ เ กี่ ย วกั บ การปกครองกฎหมายและ
การเมือง เพื่อการตัดสินใจในการแก้ปัญหาของสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ
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6.สังเกต ตรวจสอบ และวิเคราะห์พัฒนาการ การให้เหตุผลเชิงคุณธรรม
ของตนเอง เพื่อจะเข้าใจแนวความคิดของคนเหล่านั้นต่อปัญหาของสังคมในปัจจุบัน
7.ให้เด็กทาบันทึกว่าในแต่ละสัปดาห์ตนเองทาความดีอะไรบ้าง เพราะอะไร
ใครช่วยเหลือเราบ้าง และเพราะอะไร
Haynes (2009) ได้ทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบในโรงเรียนของเด็ก
พบว่า การกระทาสิ่งต่างๆ ด้วยความกล้า ความดี ความเมตตาเป็นนิสัยของจิต (Habit of mind) ที่
สั่งสมมาตลอดชีวิตและจะแสดงออกเมื่อเห็นเพื่อนมนุษย์ถูกทาร้าย เหยียดหยาม เอารัดเอาเปรียบ
และถูกใช้เป็นเครื่องมื อในการกระทาชั่ว ความรู้สึกรับผิดชอบอยู่ในตัวตน ช่วยให้คนแยกผิดจากถูก
ซึ่งอาจเกิดจากการเลี้ยงดูของครอบครัวตั้งแต่เยาว์วัย เกิดจากการสั่งสอนที่โรงเรียน เกิดจากเพื่อน
และการมีชีวิตอยู่ในชุมชน ความรู้สึกผิดชอบจะกระตุ้นจิตให้คนทาในสิ่งที่ว่าถูกต้อง ชีวิตในโรงเรี ยน
วันละ 6-8 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น โรงเรียนควรสนับสนุนและสอนให้เด็กทาเพื่อส่วนรวม และส่วนตน
โดยไม่ลิดรอนสิทธิของคนอื่น เด็กควรมีโอกาสได้ใช้สามัญสานึก หรือความรู้สึกรับผิดชอบในกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้
1.การตัดสินใจร่วมกันทากิจกรรมของกลุ่ม
2.เรียนรู้การช่วยเหลือเพื่อนๆในกิจกรรมต่างๆ
3.ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อน
4.ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรมและศีลธรรม
5.ใช้จริยธรรมในการเรียนวิชาต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ ควรพิจารณาในการ
ตอบแทนสังคมควบคู่กับการมองหาแนวทางให้ได้ประโยชน์เฉพาะตน
6.สร้างสังคมที่รักกันฉันท์พี่น้อง
7.ให้ เด็กเข้าไปมีส่ ว นร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนที่ให้เด็กมีบทบาท
มากกว่าการใช้แรงงานเด็ก
8.ให้เด็กมีเสรีภาพในการแสดงออกทั้งวาจา การเขียน และการแสดง โดย
เป็นการลิดรอนเสรีภาพของคนอื่น
9.ส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนและหลักสูตรคุณธรรม เช่น โรงเรียนวิถีพุทธให้
เด็กได้เลือกเรียน เป็นต้น
10.ให้ เ ด็ ก ได้ มี โ อกาสอภิ ป รายปั ญหาสั ง คมในชั้ นเรี ยน และน าไปสู่ ก าร
แก้ปัญหาสังคมที่เด็กสามารถทาได้ในบริบทของตน เช่น ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ในโรงเรียน หรือ
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การระดมทรัพย์ สิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนที่ ยากจน เป็นต้น ในการฝึกให้เด็กและเยาวชนมีบทบาท
ดังกล่าว ครูหรือผู้ใหญ่ควรมีทัศนะดังนี้
1.เด็กและเยาวชนที่มีคุณค่าสามารถช่วยเหลือสังคมได้เมื่ออยู่ใน
สภาพที่เอื้ออานวย และเด็กมิใช่ปัญหาสังคม
2.การให้การศึกษาโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม และบริการสังคม
เป็นงานของสังคม ศาสนา และโรงเรียนร่วมกัน
3.การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาของสังคมเป็นหน้าที่และสิทธิ
ของทุกคนในสังคม ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีอิทธิพลเท่านั้น การเสนอความคิดเห็นควรเสนอแนวทางการ
แก้ไขควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทุกคนในสังคม
4.ควรเข้าถึงเด็กทุกคนในการนาเด็กออกมาช่วยสังคม
3.2.3 ประโยชน์ที่เด็กเข้าร่วมกิจกรรมบริการสังคม
การชักชวนเด็กเข้าร่วมกิจกรรมบริการสังคม เพราะเด็กที่เข้าร่วมจะได้การพัฒนา
ด้านจิตใจ และสติปัญญา จากการวิจัยพบว่า เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมบริการสังคมได้รับประโยชน์ดังนี้
1.มีโอกาสประสบความสาเร็จในชีวิตเมื่อเป็นผู้ใหญ่
2.ได้เสนอความคิดเห็นในมุมมองของเด็กซึ่งมักจะแตกต่างในมุมมองของ
ผู้ใหญ่ และสังคมเราก็ประกอบไปด้วยเด็กและผู้ใหญ่ไม่ใช่มีเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น
3.ได้รับประสบการณ์และความรู้ในการแก้ปัญหาของสั งคม และสิ่งนี้จะ
ทักษะในการแก้ปัญหาของเด็กได้ในอนาคต
4.ความรู้ ทักษะและความผูกพันกับบุคคลต่างๆ ในสังคมเอื้อต่อเด็กในการ
เรียนวิชาต่างๆ การทากิจกรรมของเด็ก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กที่เข้าร่วมในกิจกรรม
บริการสังคมจะสูงขึ้นกว่าเดิม
5.การสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทางบริการสังคม โรงเรียนควรจัด
วิชาหนึ่งเข้าไปไว้ในหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียน การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะทางสั งคม สามารถเข้าใจสังคมได้ดีขึ้น และเป็นการเตรียมเด็ก เพื่อเป็นพลเมือง
คุณภาพ และมีส่วนร่วมในการบริหารสังคมในอนาคตต่อไป
3.2.4 การวัดความรับผิดชอบต่อสังคม (Measuring Social Responsibility)
Rothstein and Joachbson (2009) ได้กล่าวถึงการวัดความรับผิดชอบต่อสังคมไว้
ว่า สังคมจะมีความสงบสุข และสันติก็ต่อเมื่อผู้ที่อยู่ในสังคมมีความรับผิดชอบต่อสังคม โรงเรียนสอน
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ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการให้ความรู้ พัฒนาทัศนคติ และการปฏิบัติต้องมีการวัดผู้เรียนว่ามี
ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด การวัดความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศอังกฤษ และอเมริกามีดังนี้
1. National Assessment of Education Progress ของอเมริกา วัดความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยการแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่มแข่งกันว่าเด็กกลุ่มไหนจะทาได้ก่อน เด็กตกลงกัน
ว่าจะตั้งคาถามอะไร และจะต้องหมุนเวียนกันถามคะแนนจะพิจารณาจาก
1.เด็กเสนอคาแนะนาในการตั้งคาถามไม่ซ้ากัน
2.ให้เหตุผลในการตั้งคาถาม
3.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น
4.ช่วยกันกาหนดกระบวนการทางาน
5.การให้ความร่วมมือกับเพื่อนๆ กรรมการจะให้คะแนนติดลบถ้า
หากเด็ก พูดทาให้เพื่อนเสียกาลังใจ และการพูดนอกเรื่อง
2. Civil Liberties and Citizenship ของอเมริกา กรรมการสัมภาษณ์เด็ก
อายุ 13 และ 17 ปี คาถามมีลักษณะดังนี้
1.ถ้าเห็นคนขายหนังสือหรือภาพลามกอนาจาร เด็กจะทาอย่างไร
2.เด็กควรจะซื้อลอตเตอรี่หรือไม่
3.เด็กควรจะชวนเพื่อนที่พ่อของเขาเป็นผู้ต้องโทษไปเล่น ที่บ้าน
หรือไม่
4.ควรจะอนุญาตให้คนพูดผ่านสื่อโทรทัศน์ว่า ประเทศใดประเทศ
หนึ่งเป็นคู่แข่งกับเรา มีการพัฒนามากกว่าประเทศเราหรือไม่
5.เด็กควรจะเก็บของที่มีคนทาเก็บไว้เป็นของตนเองหรือไม่ เพราะ
อะไร
3. Ethical Questions ของอเมริกา กรรมการสัมภาษณ์เด็กอายุ 13 และ
17 ปีเกี่ยวกับแนวความคิดทางจริยธรรม โดยมีคาถามในลักษณะดังต่อไปนี้
1.ถ้าเห็นคนทาลายเด็กและสตรีจะทาอย่างไร
2.ถ้าเห็นคนไม่สบายนอนอยู่ข้างถนนจะทาอย่างไร
3.ถ้าเห็นคนนาเด็กทารกมานั่งขอทานข้างถนนหรือบนสะพานลอย
ข้ามถนนจะทาอย่างไร
4.ถ้าเห็นคนแอบเข้าไปในบ้านที่เจ้าของบ้านไม่อยู่จะทาอย่างไร
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5.ถ้าเห็นคนชวนสาววัยรุ่นไปทางานต่างประเทศโดยไม่ให้บอกให้
ใครทราบจะทาอย่างไร
6.ถ้าเห็นคนยกพวกตีกันจะทาอย่างไร
4. Office for Standard in Education (Ofsted) เป็ น การตรวจเยี่ ย ม
โรงเรียนในอังกฤษ ออกตรวจโรงเรียน 3 ปีต่อครั้งต่อโรง เป็นการแต่งตั้งครูใหญ่ที่มีผลงานดีให้เป็น
ผู้ตรวจราชการของสมเด็จพระราชินี (Her Majesty Inspectors) ภาระงานมีดังนี้
1.ตรวจความเป็นอยู่และความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของ
เด็ก
2.ตรวจพัฒนาด้านจิตใจ จริยธรรม สังคม และวัฒนธรรมของเด็ก
3.ตรวจรูปแบบการดารงชีวิตที่เป็นสุข (Healthy life style)
4.ตรวจการช่วยเหลือหรือบริการสังคมของเด็ก
ผู้ตรวจการจะประเมิน และให้คาแนะนาและจะกลับมาตรวจสอบอีกครั้งเมื่อเวลา
ผ่านไป 1-2 ปี เพื่อตรวจดูว่าโรงเรียนปฏิบัติตามคาแนะนาได้เพียงใด ถ้าทาไม่ได้ครูใหญ่และครูอาจมี
การเปลี่ยนแปลง
สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2543) ได้เสนอภาพรวมการสอนความรับผิดชอบต่อสังคมที่ครู
ควรดาเนินตามขั้นตอนดังนี้
1.ให้ เ ด็ ก ศึ ก ษาตนเองตามความคิ ด เห็ น ของตนเอง และเพื่ อ นในเรื่ อ ง
จุดอ่อน จุดแข็ง ลักษณะนิสัย
2.เตรียมความพร้อมของเด็กโดยการสร้างจิตสานึก และความรู้สึกผิดชอบ
3.แนะนาเด็กให้เห็นปัญหาของสังคมในขอบเขตที่เหมาะสมกับอายุของเด็ก
4.สอนแนวทางแก้ปัญหาของสังคมในอดีตและปัจจุบัน
5.ให้เด็กคิดโครงงานของตนเองในลักษณะของทีมงาน
6.นาโครงงานไปปฏิบัติหรือร่วมปฏิบัติกับหน่วยงานการกุศลที่ทาเรื่องนั้นๆ
อยู่แล้ว
7.ครูประเมินโครงงาน และความรับผิดชอบต่อสังคมของเด็ก
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2. แนวคิดการบริหารโรงเรียนและการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
2.1 แนวคิดการบริหารโรงเรียน
พัฒนาการของการบริหารโรงเรียนตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1980 เริ่มจากแนวคิดการบริหาร
วิทยาศาสตร์ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาที่มีประสิทธฺภาพ โดยมีการวิเคราะห์การทางาน (Job
Analysis) ต่อมาการบริหารการศึกษาได้แนวคิดการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ที่ให้ความสาคัญกับการ
นาประชาธิปไตยมาใช้ในการบริหาร โดยเปิดให้ครู บุคลากร และผ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
และหลังจากนั้นการบริหารการศึกษาได้นาแนวคิดการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ให้ความสาคัญกั บ
ทักษะของผู้บริหาร พฤติกรรมผู้นา การจัดระบบและการบริหารเชิงระบบเปิด โดยการเปิดโอกาสให้
ครู ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบ
ศาสตร์ด้านการบริหารงานโรงเรียน มีนักวิชาด้านการบริหารการศึกษาได้นาแนวคิด
ของทฤษฎีการบริหารต่างๆ มาต่อยอด และประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ตลอดจนค้นคว้าวิจัยรูปแบบ
และแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของสถานศึกษา แนวคิดกระแสหลัก
ของการบริ ห ารสถานศึ ก ษา ได้ มุ่ ง เน้ น ให้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ฐานหรื อ หน่ ว ยบริ ห ารหลั ก เพื่ อ ความ
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทสถานศึ ก ษาซึ่ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Sake Hlder) ประกอบด้ ว ยผู้ บ ริ ห าร ครู
ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวางแผน ดาเนินการ ติดตาม และ
ประเมิน
แนวคิดกระบวนการบริหาร
ในการปฏิบัติตามแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้โดย
ใช้กระบวนการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดในการ
บริหารงานโรงเรียนดังนี้
1. กระบวนการ POCCC ของ Fayol (1916) ประกอบด้วย
P- Planning คือ การวางแผน
O- Organnizing คื อ การจั ด การองค์ ก ารแบ่ ง งานการจั ด สายบั ง คั บ
บัญชา
C- Commonding คือ การบังคับบัญชา
C- Coordination คือ การประสานงาน
C- Controlling คือ การควบคุมให้เป็นไปตามแผน
2. กระบวนการ POSDCORB Model ของ Glick&Urwick (1936) ประกอบไปด้วย
P- Planning คือ การวางแผน
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O- Organnizing คือ การจัดการองค์การแบ่งงานการจัดสายบังคับบัญชา
S- Staffing คือ การเลือกสรรบุคลากรและมอบหมายผู้รับผิดชอบ
D- Directing คือ การกากับติดตามหรือการอานวยการ
CO- Coordinating คือ การประสานงาน
R- Reporting คือ การรายงาน
B- Budgeting คือ การจัดทางบประมาณ
3. กระบวนการ PODCC ของ Sears (1950)
P- Planning คือ การวางแผน
O- Organnizing คือ การจัดการองค์การแบ่งงานการจัดสายบังคับบัญชา
D- Directing คือ การกากับติดตามหรือการอานวยการ
C- Coordinating คือ การประสานงาน
C- Controlling คือ การควบคุมงาน
4. กระบวนการ PDCA ของ Deming (1993)
P- Planning คือ การวางแผน
D- Do คือ การปฏิบัติตามแผน
C- Check คือ การตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน
A- Action คือ การปรับปรุง
ศึกษาแนวคิดกระบวนการบริหารเพื่อนามาจัดทาตารางสังเคราะห์กระบวนการบริหาร สรุปได้ดังตารางที่ 2
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1.Planing
2.Implementation

Planing
Organizing
Commanding
Coordinating
Staffing
Budgeting
Do
Controlling
Directing
Reporting
Check
Action

3.Evaluation

√
√
√
√

Deming (1993)

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร

Glick & Urwick
(1936)
Sears(1950)

กระบวนการบริหาร

Fayol (1916)

ตารางที่ 2 สังเคราะห์กระบวนการบริหาร

√
√

√

√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการบริหารได้สังเคราะห์เพื่อนามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
คือ กระบวนการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1 การวางแผน (Planing) 2การนา
แผนไปปฏิบัติ (Implementation) 3 การประเมินผล (Evaluation) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวางแผน (P-Planing)
คาว่า plan มาจากภาษาลาตินว่า Planum หมายถึง การกาหนดแบบฟอร์มในทาง
ราบ เช่น แผนที่ และแบบพิมพ์เขียวของสิ่งก่อสร้าง ต่อมาการวางแผนได้นามาใช้ในองค์การทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายการวางแผนไว้ดังนี้
Fayol (1916) ได้ให้ความหมายการวางแผนไว้ว่า หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหาร
ที่จะต้องคาดการณ์ล่วงหน้าที่จะมีผลกระทบต่อธุระกิจ และได้กาหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน เพื่อเป็น
แนวทางของการปฏิบัติงานในอนาคต

67
Glick & Urwick (1936) ได้ ใ ห้ ค วามหมายการวางแผนไว้ ว่ า หมายถึ ง การคาด
เหตุการณ์ต่างๆ ที่จ ะเกิดขึ้น ในอนาคต ต้องนึกถึงทรัพยากรภายในองค์การ และสภาพแวดล้ อม
ภายนอก เพื่อให้แผนที่กาหนดขึ้นมีความรอบครอบ และสามารถนาไปปฏิบัติใช้ได้
Kast and Rosenzweig (1970: 435-436) ได้ ใ ห้ ค วามหมายการวางแผนไว้ ว่ า
หมายถึง กระบวนการในการคาดการณ์ล่วงหน้าในการตัดสินใจไว้ล่วงหน้าว่าจะทาอะไร อย่างไร มี
วัตถุประสงค์ โครงการ และวิธีปฏิบัติอย่างไรที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
Robbins (1980: 421) ได้ให้ ความหมายการวางแผนไว้ว่า หมายถึง การกาหนด
วัตถุประสงค์ หรือวิธีการที่ ทาให้บรรลุวัตถุประสงค์เอาไว้ล่วงหน้า โดยมีการตัดสินใจว่าต้องทาอะไร
ทาเมื่อไร และใครเป็นผู้ทา การวางแผนต้องมุ่งลดผลกระทบที่จะเกิดขันในองค์การทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวจึงจะประสบความสาเร็จ
Hicks and Gullett (1981: 248) ได้ให้ความหมายการวางแผนไว้ว่า หมายถึง เป็น
หน้าที่ประการแรกของการบริหารงานที่จะต้องกาหนดกิจกรรมในองค์การ และการวางแผนจะต้องมี
การวิเคราะห์ข้อมูลในอดีด การตัดสินใจในปัจจุบันและประเมินผลในอนาคตจึงจะประสบความสาเร็จ
Deming (1993) ได้ให้ความหมายการวางแผนไว้ว่า หมายถึง การดาเนินงานอย่าง
รอบครอบ เป็นการกาหนดหัวข้อในการที่จะกาหนดการเปลี่ยนแปลง การแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การวางแผนประกอบไปด้วย การกาหนดการดาเนินงาน การกาหนดระยะเวลา
กาหนดผู้ดาเนินการ และกาหนดงบประมาณ โดยมีการเขียนแผนงานไว้ล่วงหน้าสามารถแก้ไข หรือ
ปรับเปลี่ยนได้ การวางแผนสามารถช่วยให้คาดเหตุการณ์ในอนาคตได้
Dessler (1999) ได้ให้ความหมายการวางแผนไว้ว่า หมายถึง กระบวนการกาหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และชุดกิจกรรม เพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคค์ เป้าหมายที่ตั้งไว้
Robbins and Coulter (2008) ได้ให้ความหมายการวางแผนไว้ว่า หมายถึ ง การ
กาหนดเป้ าหมาย วัตถุป ระสงค์ และกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อให้ บรรลุ จุดประสงค์ การวางแผน
เกี่ยวข้องทั้งเป้าหมายและวิธีการ คือจะต้องมีการบูรณาการ และประสานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็น
หนึ่งเดียว
สรุ ป ได้ ว่ า การวางแผน หมายถึ ง เป็ น การก าหนดกระบวนการ วั ต ถุ ป ระสงค์
เป้าหมายไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางในการนาไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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2. การนาแผนไปปฏิบัติ I- Implementation
จากแนวคิดของนักการศึกษา ขั้นตอนการนาแผนไปปฏิบัติมีองค์ประกอบสาคัญมาก
ที่สุด และได้สังเคราะห์มาประกอบด้วย การบังคับบัญชา การประสานงาน การจัดสรรบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการนา
การจัดองค์การ (Organizing)
Fayol (1916) ได้ให้ความหมายของการจัดการองค์การไว้ว่า หมายถึง หน้าที่ของ
ผู้บริหารที่จะต้องจัดโครงสร้างของงานต่างๆ และอานาจหน้าที่ เพื่อให้เครื่องจักร สิ่งของ บุคคลอยู่ใน
ส่วนประกอบที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลสาเร็จ
Glick & Urwick (1936) ได้ให้ ความหมายของการจัดการองค์การไว้ว่า หมายถึง
การจัดแบ่งงานตามความชานาญเฉพาะอย่างแบ่งออกเป็น กรม กอง ฝ่าย แผนก จะพิจารณาปริมาณ
งาน คุณภาพงาน ขนาดของการควบคุม และพิจารณาแบ่งสายงานหลัก และสายงานที่ปรึกษา โดย
คานึงถึงอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
Koonz and Weihrich (1990) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการจั ด การองค์ ก ารไว้ ว่ า
หมายถึ ง การจั ด งาน จั ด คน และวั ต ถุ ป ระสงค์ ทั้ ง หมดขององค์ ก ารเป็ น การจั ด กระบวนการจั ด
โครงสร้างงานขององค์การ รวมถึง การแบ่งงานการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงาน การ
กาหนดกลุ่มงาน กาหนดความสัมพันธ์ในสายบังคับบัญชา การประสานหน่วยงานต่างๆ การจัดสรร
ทรัพยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ
Holt (1993) ได้ให้ความหมายของการจัดการองค์การไว้ว่า หมายถึง การรวบรวม
ทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ และการจัดโครงงาน เพื่อให้การดาเนินงานของ
องค์การบรรลุวัตถุประสงค์
Robbins (1998) ได้ให้ความหมายของการจัดการองค์การไว้ว่า หมายถึง การแบ่ง
งาน หรือการมอบหมายงาน การกาหนดโครงสร้างขององค์การ การกาหนดกลุ่มงาน การประสานงาน
และการบังคับบัญชา
Robbins and Coulter (2003) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการจั ด การองค์ ก ารไว้ ว่ า
หมายถึง การแบ่งงานการกาหนดหน้าที่ตวามรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงาน การกาหนดกลุ่มงาน การ
กาหนดความรับผิดชอบในสายบังคับบัญชา และการประสานงานของหน่วยงานต่างๆ
สรุปความหมายของการจัดการองค์การได้ว่า กระบวนจัดโครงงานขององค์ การ
ประกอบไปด้วย การแบ่งงาน การมอบหมายงาน การกาหนดกลุ่มงาน การประสานงาน การจัด
ทรัพยากร เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
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3. การประเมินผล (E- Evaluation)
จากการสังเคราะห์จากแนวคิดของนักการศึกษาพบว่า การประเมินผลประกอบไป
ด้วยกระบวนการควบคุม การรายงานผล การตรวจสอบ และการแก้ไชปรับปรุง มีนักการศึกษาได้ให้
ความหมายการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ดังนี้
Deming (1993:135) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลไว้ว่า หมายถึง การปะ
เมินผลการปฏิบัติบัติงานว่าบรรลุเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ มีปัญหาเกิดขึ้นในขณะ
ปฏิ บั ติ ง านหรื อ ไม่ มี ก ารแก้ ปั ญ หาระหว่ า งปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งไร โดยติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลควบคู่กันไป
Kaplan and Narton (1996) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลไว้ว่า หมายถึง
การที่จะทาให้ผู้บริห ารระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์การได้อย่างชัดเจน ควรใช้การประเมินผลของ
Balanced Scarecard 4 ด้านคือ ด้านการเงิน ด้านความพอใจของลูกค้า ด้านกระบวนการบริหาร
และด้านการมุ่งสร้างการเรียนรู้ นวัตกรรมและการเจริญเติบโต
Pearce and Robinson (2009: 409) ได้ให้ ความหมายของการประเมินผลไว้ ว่ า
หมายถึง การคอยตรวจสอบปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกี่ยวกับแผนโดยตรง และหาทาง
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
สรุ ป ความหมายของการวั ด และประเมิ น ผลได้ ว่ า หมายถึ ง การติ ด ตามการ
ดาเนินงานตามแผน เป็นการตรวจสอบ และแก้ปัญหาระหว่างปฏิบัติงานควบคู่กันไปเพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของแผนงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
2.2 แนวคิดการบริหารงานวิชาการ
งานบริหารวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 มุ่งกระจายอานาจในการบริหารจัดการไปให้
สถานศึกษามากที่สุด ด้วยมีเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดาเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญทาให้สถานศึกษามีคุณภาพในการบริหาร
และการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร การจัดเรียนการสอน การนิเทศการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยี
สื่อการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองคุณภาพของนักเรียน
ดังมาตราต่อไปนี้
มาตรา 24 จัดกระบวนการเรียนรู้
มาตรา25 รั ฐ ต้องส่ งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ
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มาตรา 26 จัดประเมินผู้เรียน
มาตรา 27 จัดทาสาระหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางในส่วนที่
เป็นปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว
มาตรา 30 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และส่ง เสริมให้ผู้สอน
สามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
มาตรา 48 จั ด ให้ มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา และจั ด ท ารายงาน
ประจาปีเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะชน
มาตรา 66 พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผู้เรียน
2.2.1ความหมายของการบริหารงานวิชาการ
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2528) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ว่า หมายถึง
การดาเนินงานกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับครูหรือนักเรียน
อดุ ล ย์ เพี ย รเสมอ (2539) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการบริ ห ารงานวิ ช าการไว้ ว่ า
หมายถึง กระบวนการดาเนินการต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอน ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
พิชัย เสงี่ยมจิต (2542) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ว่า หมายถึง
กระบวนการบริหาร ในการจัดกิจกรรมในการพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนในสถานศึกษา ให้
เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตร และมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน มีนักการศึกษาได้
ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ดังนี้
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ว่า
หมายถึ ง การบริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยมี ก ารจั ด กิ จ กรรมทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง
พัฒนาการเรียน การสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
สรุป การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดการทุก
สิ่ งทุกอย่ างที่เกี่ย วกับ การปรับ ปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ ได้ผ ลดี และมีประสิ ทธิภาพให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
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2.2.2ความสาคัญของงานวิชาการ
งานวิ ช าการเป็ น งานหลั ก ของการบริห ารสถานศึ ก ษา ไม่ ว่ า สถานศึ ก ษาจะเป็น
ประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานทางวิชาการ เนื่องจาก
งานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็น
หัวใจของสถานศึกษา และ เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา
ซึ่งอาจเกี่ยวข้องทางตรงทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น
พนัส หันนาคินทร์ (2538) ได้ให้ความสาคัญของงานวิ ชาการในโรงเรียนไว้ว่า งาน
วิช าการเป็ น หัวใจของโรงเรี ยนเป็นชีวิตของสถาบัน ส่ว นงานอื่นเป็นองค์ประกอบที่จะทาให้ชีวิต
สถาบันดาเนินไปด้วยความราบรื่นเท่านั้นโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้ ความสามารถอ่านออกเขียนได้
คิดเป็น ทาเป็นแก้ปัญหาเป็น มีความรู้ด้านอาชีพ ให้การอบรมด้านศีลธรรมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นขอบข่าย
ที่กว้างขวางของการดาเนินงานทางวิชาการในโรงเรียนต่าง ๆ ไม่ ว่าขนาดใหญ่หรือเล็กจะแตกต่างกัน
ที่ปริมาณและความรับผิดชอบเท่านั้น
อุทัย บุญประเสริฐ (2539) ให้ความสาคัญทางการบริห ารงานวิช าการไว้ว่า งาน
วิชาการเป็นหัวใจของโรงเรีย นจุดประสงค์ของการจัดการศึกษาในโรงเรียนคือการจัด กิจกรรมให้
นักเรียนได้พัฒนาความรู้ทักษะ และเจตคติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะเป็น เครื่องชี้ให้เห็น
ถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการปฏิบัติงานด้านวิชาการของโรงเรียนอย่างชัดเจนและจาก
ผลสรุ ป ในการประชุ ม เพื่ อ ระดมความคิ ด ของครู ป ฏิ บั ติ ก ารสอนผู้ บ ริ ห ารโรงเรีย นประถมศึ ก ษา
ศึกษานิเทศก์หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอและผู้อานวยการการประถมศึกษาจังหวัดได้เสนอแนะไว้
ว่าผู้บริหารโรงเรียนควรใช้เวลาในการบริหารงานวิชาการ เช่น ด้านการวางแผนและโครงการควบคุม
กากับและนิเทศเฉลี่ยสัปดาห์ละประมาณ 12-13ชั่วโมงหรือประมาณร้อยละ 35 ของเวลาทั้งหมด
อุทัย บุญประเสริฐ (2540) ได้ให้ความสาคัญของงานวิชาการไว้ว่า งานวิชาการของ
โรงเรียนจะมีหลักสูตรเป็นแกนกลางในกิจกรรมของโรงเรียนซึ่งเป็นงานการเรียนการสอนหลักสูตรจะ
เป็นตัวกากับในเรื่องเนื้อหาความรู้ เรื่องทักษะ เรื่องคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร และภาวะสุขภาพของผู้เรียน
เสรี ลาชโรจน์ (2540) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการมีความสาคัญในการจัดการ
เรียนการสอนเป็นกิจกรรมทั้งหลายทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและหลักสูตรอันเป็นงาน
หลักของสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆให้แก่นักเรียนตลอดจนการอบรม
ศีลธรรม จรรยาและความประพฤติของนักเรียนเพื่อให้เป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถพอที่จะทามา
หากินเลี้ยงชีพได้มีความสุขความพอใจตามมาตรฐานและสภาพความเป็นอยู่และช่วยเหลือเผื่อแผ่
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เพื่อนบ้านและสังคมตามสมควร
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2545) การบริหารงานวิชาการ เป็นงานที่สาคัญสาหรับผู้
บริ ห ารงานสถานศึกษา เนื่ องจากงานบริห ารวิช าการเป็ นงานที่เ กี่ยวข้ องกับ กิจ กรรมทุ กชนิ ด ใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของ
สถานศึกษา และเป็นเครื่องชี้ความสาเร็จและความสามารถของผู้บริหาร
จันทรานี สงวนนาม (2551) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจสาคัญ
ของการบริ ห ารสถานศึกษา และเป็นส่ ว นหนึ่งของการบริหารงานการศึกษาที่ผู้ บริหารจะต้องให้
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งส่วนการบริหารงานด้ านอื่นๆ นั้นแม้จะมีความสาคัญเช่นเดียวกันแต่ก็เป็น
เพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Smith and others (1961) ได้กล่าวถึง การบริหารงานวิชาการไว้ว่า การใช้เวลาใน
การบริหารงาน และการให้ความสาคัญกับการบริหารงานในสถานศึกษา งานในความรับผิดชอบของ
ผู้บริหาร แยกงานออกเป็น 7 ประเภทพบว่า
1. การบริหารงานวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 40
2. ง า น บ ริ ห า ร บุ ค ล า ก ร ไ ด้ แ ก่ ค รู อ า จ า ร ย์ แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ คิ ด เ ป็ น
ร้อยละ 20
3. งานบริหารกิจการนักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20
4. งานบริหารการเงินคิดเป็นร้อยละ 5
5. งานบริหารอาคารสถานที่ คิดเป็นร้อยละ 5
6. งานบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน คิดเป็นร้อยละ 5
7. งานบริหารทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 5
สรุป ความสาคัญของการบริหารงานวิชาการ คือ สถานศึกษาทุกประเภท และทุก
แห่ง ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีหน่วยงานวิชาการในสถานศึกษาของตน งานวิชาการจึงถือว่าเป็นงานที่
มีความสาคัญ หรือเรียกได้ว่า เป็นงานหลักของสถานศึกษา ส่วนงานบริหารบุคลากร งานกิจการ
นักเรียน งานธุรการ และงานด้านอื่นๆ ล้วนมาสนับสนุนงานด้านวิชาการให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ดังนั้ น
การบริหารงานวิชาการจึงมิใช่ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ หรือคิดเลขเป็นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการ
นาเอาไปประกอบอาชีพ การดารงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ให้นักเรียนรู้จักการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต การบริหารงานวิชาการจึงเป็นงานที่
รับผิดชอบต่อบุคคลซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญ ที่จะออกไปพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตให้
ยั่งยืน
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2.2.3ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจสาคัญในการบริหารสถานศึกษาทั้งนี้
เพราะจุ ดมุ่งหมายของการบริ ห ารสถานศึ กษาคื อการจัด การศึ กษา คุณภาพและมาตราฐานของ
สถานศึกษาจึงอยู่ที่งานด้านวิชาการ
อุทัย บุญประเสริฐ (2540) ได้กล่าวถึงขอบข่ายของงานการบริหารงานวิชาการของ
สานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติที่ได้กาหนดไว้ในขณะนั้น ได้แก่ (1) งานด้านหลักสูตร
และการนาหลักสูตรไปใช้ (2) งานด้านการเรียนการสอน (3) งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการ
เรียนการสอน (4) งานวัดและประเมินผล (5) งานห้องสมุด (6) งานนิเทศภายในและ (7) งานอบรม
เชิงวิชาการ
พิ ชั ย เสงี่ ย มจิ ต (2542) ได้ ก ล่ า วถึ ง ขอบข่ า ยของการบริ ห ารวิ ช าการไว้ ว่ า การ
บริหารงานวิชาการเป็นเรื่องที่คลอบคลุมงานวิชาการในเรื่องที่สาคัญดังนี้ (1) การวางแผนงานวิชาการ
(2) การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน (3) การจัดระบบงานวิชาการ (4) การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร (5) การนิเทศงาน (6) การวัดและประเมินผล (7) การพัฒนางานวิชาการ
กมล ภู่ประเสริฐ (2544) ได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวิชาการที่สาคัญไว้ดังนี้
(1) การบริหารหลักสูตร (2) การบริหารการเรียนการสอน (3) การบริหารการประเมินการเรียนการ
สอน (4) การบริหารนิเทศภายในสถานศึกษา (5) การบริหารพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ (6) การ
บริหารการวิจัยและพัฒนา (7) การบริหารโครงการทางวิชาการอื่นๆ (8) การบริหารระบบข้อมูลและ
สาระสนเทศทางวิชาการ (9) การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) ได้กล่าวถึงขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการไว้
ว่า ความสาเร็จของสถานศึกษาอยู่ที่กาบริหารงานวิชาการ มีขอบข่ายกว้างขวางในด้า นหลักสูตร และ
การเรียนการสอนและครอบคลุมตั้งแต่ การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน การจัดบริการการสอน และการจัดการวัดและประเมินผล รวมทั้งการติดตามผล
ภาวิดา ธาราศรี สุ ทธิ (2549) ได้กล่ าวถึงขอบข่ายการบริห ารงานวิช าการไว้ว่า ถ้าจะบริห ารงาน
วิช าการให้ มีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล ผู้บริห ารโรงเรียนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความสามารถ ต้องรู้ขอบข่ายงานวิชาการที่แยกย่อยออกไปในแต่ละประเภท มีลักษณะความสาคัญ
ควรจะบริหารควรจะส่งเสริมอย่ างไรจึงจะบังเกิดผลดีที่สุด จึงได้กาหนดขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการไว้ดังนี้ (1) การบริหารหลักสูตร (2) บทบาทและหน้าที่ของผู้ บริห ารงานวิชาการ (3) การ
จัดการงานวิชาการในสถานศึกษา (4) นักเรียนกับการเรียนรู้ (5) การจัดการและบริหารห้องสมุด (6)
สื่อการสอน (7) การนิเทศภายในสถานศึกษา (8) การประกันคุณภาพสถานศึกษา
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ทั้งนี้การพัฒนาพลเมืองคุณภาพกระทรวงศึกษาธิการ (2557)ได้กาหนดแผนการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเพื่อสร้ างความเป็นพลเมือง มุ่งหวังให้ ทุกภาคส่ ว นในสั งคมมีความเข้าใจ เห็ น
ความส าคัญ และร่ ว มเป็ น พลังขับ เคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษาให้ บรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ในทิศทาง
เดียวกัน คือ สร้างเด็กให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีความสามารถสนับสนุนการแข่งขันของประเทศ
อยู่รวมกันในสังคมโลกได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นไทย จึงมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อ
สร้างความเป็นพลเมือง โดยบูรณนาการการกับวิชาลูกเสือ ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การอบรมครูผู้สอนและการจัดกิจกรรมหรือนิเทศการศึกษา การใช้สื่อในการเรียนการ
สอน และการวัดประเมินผลที่เน้นความเป็นพลเมืองคุณภาพ จากกฎกระทรวงศึกษาธิการ ขอบข่าย
งานการบริหารงานวิชาการ และกมล รอดคล้าย(2557) ได้กล่าวว่า การพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็น
พลเมืองคุณภาพตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการที่เกี่ยวข้องได้แก่งานด้าน 1)การพัฒนาหลักสูตร
2)การจัดการเรียนการสอน 3)การนิเทศการสอน 4)การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี 5)การวัดและ
ประเมินผล
งานบริหารวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 มุ่งกระจายอานาจในการบริหารจัดการไปให้
สถานศึกษามากที่สุด ด้วยมีเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดาเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญทาให้สถานศึกษามีคุณภาพในการบริหาร
และการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร การจัดเรียนการสอน การนิเทศการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยี
สื่อการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองคุณภาพของนักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดขอบข่ายและภาระกิจการบริหารงานวิชาการ ตามที่
กาหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิ การ การบริหารงานวิชาการตามแนวทางการกระจายอานาจ การ
บริหารจัดการการศึกษา พ.ศ. 2550 มีรายละเอียดดังนี้
1. หลักการและแนวคิดสาคัญ
1) ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลั กสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่าง
แท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม
2) มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
3) มุ่งส่งเสริมให้ชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมในการกาหนดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ รวมทั้งเป็นเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้
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4) มุ่ ง จั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน โดยจั ด ให้ มี ดั ช นี ชี้วัด คุ ณ ภาพการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สามารถตรวจสอบตรวจสอบคุณภาพจัดการศึกษาได้ทุกช่วงชั้นทั้งระดับ
เขตพื้นที่ของสถานศึกษา
5) มุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ
ในการจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ขอบข่ายและภารกิจงาน ตามที่กฎกระทรวงกาหนด มีรายละเอียดดังนี้
1) การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น
2) การวางแผนงานด้านวิชาการ
3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6) การวัดประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
8) การพัฒนาและการส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้
9) การนิเทศการศึกษา
10) การแนะแนว
11) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์การอื่น
14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
15) การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
17) การพัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3. การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ กษา ด าเนิ น การได้ ทุก รายการตามภาระงานที่
กฎกระทรวงฯ และประกาศสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด

76
4. การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ โดยภาระงานด้านการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้แก่
1) การวางแผนงานด้านวิชาการ
2) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
3) การพัฒนาระบบประคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
5. ขอบข่ายการดาเนินงานและบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา
1) การพัฒนาหรือกาพัฒนาเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น
(1) วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดไว้ให้
(2) วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกาหนดจุดเน้นหรือประเด็นการศึกษา
ให้ความสาคัญ
(3) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพื่อ
นามาเป็นข้อมูลจัดทาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
(4) จัดทาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา เพื่อนาไปจัดทารายวิชา
พื้นฐานหือรายวิชาเพิ่มเติม จัดทาคาอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการ เรียนรู้เพื่อจัด
ประสบการณ์ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง
(5) ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ
2) การวางแผนด้านวิชาการ
(1)วางแผนด้า นวิช าการโดยการเก็ บ ข้ อ มูล และกากั บ ดูแล นิเทศและ
ติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้รู้
การวัดประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
การพัฒนาและกาใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและการส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
(2)ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาอนุ มั ติ โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(1) จัดทาแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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(2) จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิรูป
การเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พัฒนาคุณธรรมนาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) ใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
(4) จัดกิจกรรมห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
(5) ส่งเสริมการวิจัย และการพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
(6) ส่งเสริมการพัฒนาความเป็ นเลิศของนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียน
พิการ ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ
4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
(1) จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง โดย
(1.1)จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เอง ให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น
(1.2)จัดทาหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วนกันได้อย่างมีความสุข
(1.3)จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
(1.4)เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาสาระให้ สู ง และลึ ก ซึ้ ง มากขึ้ น ส าหรั บ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรีนาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่
ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง พิการ และการศึกษาทางเลือก
(1.5)เพิ่มเติมเนื้อหารสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก
(2)สถานศึกษาสามารถจัดทาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและ
อื่นๆ ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
(3)คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา
(4)นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผล
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
(1)จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของ
ผู้เรียนโดยคานึ่งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
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(2)ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(3)จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้
คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(4)จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝั่งคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ไว้ในวิชา
(5)ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อกาเรียน
การสอน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม
กันจากสื่อการเรียนการสอนจากแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
(6)จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับ
บิดา มารดา และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(7)ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบ หรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า
เพื่อเป็นการนาจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น
6) การวัดประเมินผลและการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
(1)กาหนดระเบียบการ วัดประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ
(2)จัดทา เอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดประเมินผล
ของสถานศึกษา
(3)วัดผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียน และอนุมัติผลการเรียน
(4)จัดให้มีประเมินผลการเรียนทุกช่ว งชั้น และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณี ที่มี
ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
(5)จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดประเมินผล
(6)จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน
เพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
(7)ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ รายปี2/ราย
ภาค และตัดสินผลการเรียนการผ่านช่วงชั้น และจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(8)การเที ย บโอนผลการเรี ย นเป็ น อ านาจของสถานศึ ก ษาที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินการเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับเทียบระดับ
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การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธ ยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอ
กรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการ พร้อมทั้งให้ผู้บริหารศึกษาอนุมัติการเทียบโอน
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
(1) กาหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ และกระบวนการทางาของนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(2) พัฒ นาครู และนักเรียนให้ มี ความรู้เ กี่ ยวกับ การปฏิรูป การเรี ยนรู้ โดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นสาคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น ทาให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหา
เหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการ และการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ
(3) พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย
(4) รวบรวม และเผยแพร่การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งสนับสนุนให้ครูนาผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนา การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
(1)จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้
พอเพียง เพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
(2)จั ดระบบแหล่ ง การเรียนรู้ภ ายในโรงเรียนให้ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ข อง
ผู้เรียน เช่น การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุม
หนังสือในห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์
วิทยาบริการ Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป็นต้น
(3)จั ด ระบบข้ อ มู ล แห่ ง การเรี ย นรู้ ใ นท้ อ งถิ่ น ให้ เอื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ยนรู้ ของ
สถานศึกษาของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง แผนที่และระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
(4)ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ กากับติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(5)ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ
9) การนิเทศการศึกษา
(1)สร้ างความตระหนัก ให้ แ ก่ ครู และผู้ เกี่ยวข้ อ งให้ เ ข้า ใจกระบวนการนิ เ ทศ
ภายในว่าเป็นกระบวนทางานร่วมกันที่ใช้เหตุผล การนิเทศเป็นการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการทางานของ
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แต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่าได้
ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง
(2) จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึง และต่อเนื่องเป็นระบบ
และกระบวนการ
(3) จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึ กษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10) การแนะแนว
(1)กาหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสาคัญ โดย
ให้ทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
(2)จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาให้ชัดเจน
(3)สร้ า งความตระหนั ก ให้ ค รู ทุ ก คนเห็ น คุ ณ ค่ า ของการแนะแนวและดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน
(4)ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยา การแนะแนว
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้สามารถบูรณการในการจัดการเรียนรู้ และเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ใน
ชีวิตประจาวัน
(5)คัดเลือกบุคลกรที่มีความรู้ความสามารถ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมทาหน้าที่
ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจาชั้น และอนุกรรมการแนะแนว
(6)ดู แ ล ก ากั บ นิ เ ทศ ติ ด ตามและสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานแนะแนว ดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
(7)ส่งเสริมความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีระหว่าง ครู ผู้ปกครองและชุมชน
(8)ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา องค์กร ภาครัฐ และเอกชน
บ้าน ศาสนาสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว
(9)เชื่อมโยงระบบการแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
(1)กาหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความ
ต้องการของชุมชน
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(2)จัดระบบบริหารสาระสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนา
งาน และสร้ างระบบประกัน คุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้ เป็นหมวดหมู่ ข้อมูล มีความ
สมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(3)จั ด ท าแผนสถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา (แผนกลยุ ท ธ์ แ ผน
ยุทธศาสตร์)
(4)ดาเนินการตามแผนพัฒนาการสถานศึกษา ในการดาเนินโครงการ/ กิจกรรม
สถานศึกษา ต้องสร้างระบบการทางานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของ
เดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือที่รู้จักกันว่าวงจร PDCA
(5)ตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยดาเนินอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการ
สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
(6)ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กาหนดเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
(7)จัดทารายงานคุภาพการศึกษาประจาปี (SAR) และสรุปรายงานประจาปี โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
12) การส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งทางวิชาการ
(1)จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น
(2)ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน
(3)ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี ก ารจั ด การศึ ก ษาอบรม มี ก ารแสวงหาความรู้ ข้ อ มู ล
ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา และวิทยาการต่างๆ
(4)พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการรวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน
13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น
(1)ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
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(2)เสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงาน
กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
(3)ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับ
แหล่งวิชาการในที่อื่นๆ
(4)จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับศิษย์เก่า การประชุมผู้ปกครองของนัก เรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับ
สถาบันการศึกษาอื่น เป็นต้น
14) การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ ช าการแก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา
(1)ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์ก รชุมชน
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิช าชีพ สถานบันสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และสถานบันสังคมอื่น ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการ
(2)จั ด ให้ มี ก ารสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจการเพิ่ ม ความพร้ อ มให้ กั บ บุ ค คล
ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถานบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่ร่วมจัดการศึกษา
(3)ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการ และสถานสังคมอื่นร่วมกัน
จัดการศึกษา และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
(4)ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(5)ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาน
สังคมอื่นได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม และจาเป็น
(6)ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
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15) การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
(1)ศึกษาและวิเคราะห์ ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิช าการของ
สถานศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
(2)จัดทาร่างระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
(3)ตรวจสอบร่ า งระเบี ย บ และแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ งานด้ า นวิ ช าการของ
สถานศึกษา แก้ไขและปรับปรุง
(4)นาระเบี ยบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ไปสู่ การ
ปฏิบัติ
(5)ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ
ของสถานศึกษา และนาไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป
16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
(1)ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน
(2)จั ด ท าหนั ง สื อ เรี ย น หนั ง สื อ เสริ ม ประสบการณ์ หนั ง สื อ อ่ า นประกอบ
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน
(3)ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่าน
ประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(1)จัดให้มีการร่วมกันกาหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหา พัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
(2)พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ เพื่อเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา
(3)พัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ให้ข้อเท็จจริงในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นโดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่
เสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
(4)พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา และชุมชน
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(5)นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
Miller (1965) ได้กล่าวถึงขอบข่ายงานวิชาการไว้ 4 ด้านคือ 1) การจัดโปรแกรมเรียน 2)
การปฏิบัติตามโปรแกรม 3) การติดตามการเรียนการสอน 4) การจัดบริการการสอน
Faber & Sherron (1970) ได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริห ารงานวิช าการ ไว้ว่า งานบริห าร
วิชาการมีความสาคัญโดยแบ่งงานออกเป็น 6 ด้าน คือ กาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การจัดเนื้อหา
ของหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การจัดอุปกรณ์การสอน การนิเทศการสอน และการส่งเสริมครู
ประจาในด้านความรู้
Campbell, Bridges & Nystrrand (1977) ได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ไว้ว่า
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวางแผน การดาเนินงาน การประเมินผล เป็นการกาหนดจุดมุ่งหมายของ
สถานศึกษา เช่น กาหนดโปรแกรมการเรียนการสอนในจุด มุ่งหมาย เพื่อการพัฒ นาและการน า
หลักสูตรไปใช้ การจัดอุปกรณ์สื่อการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน
Sergiovanni and other (1980) ได้ ก ล่ า วถึ ง ขอบข่ า ยการบริ ห ารงานวิ ช าการ ไว้ ว่ า
ประกอบด้วย1) การตั้งปรัชญาการศึกษาขึ้นมาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2) การจัดทาโครงการทาง
การศึกษาต่างๆ3) จัดให้มีการประเมินผลหลักสูตรและมีการเรียนการสอน4) การสร้างบรรยากาศใน
สถานศึกษาให้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง และ5) การจัดหาวัสดุสาหรับการเรียนการสอน
Kimbrough & Nunnery (1988) ได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ไว้ว่า เป็นการ
กาหนดนโยบาย และหลักการชัดเจน เช่น การกาหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา การจัดระบบการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย การกาหนดโครงสร้างของการเรียนการสอน การจัดอุปกรณ์
การเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการเรียนการสอน
David (1995) ได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ไว้ว่า การบริหารงานด้านวิชาการ
ประกอบด้วยกิจกรรมหลักพื้นฐานได้แก่ การวางแผนการจัดการองค์การการนาและการควบคุมเป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันเป็นวงจรกระบวนการที่สาคัญต่อการสร้างกลยุทธ์
ขอบข่ายงานการบริหารงานวิชาการ ถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะ
จุดมุ่งหมายของการบริหารสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษา คุณภาพ และมาตรฐานของสถานศึกษา
จึงอยู่ที่งานด้านวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยงานด้าน การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
การจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดสิ่งส่งเสริมงานด้านวิชาการ รวมถึงงานด้านการวัดและประเมินผล
ขั้นตอน การดาเนินงานด้านวิชาการ จะมีการวางแผนงานด้านวิชาการ ขั้นการจัดและดาเนินการ และ
ขั้นส่งเสริมและติดตามผลด้านวิชาการการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ว่า
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กิจ กรรมใดๆ ที่เกี่ย วกับ การเรี ย นการสอน ถือว่างานนั้นเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริห ารงานด้าน
วิชาการทั้งหมด
กระทรวงศึกษาธิการ(2557 )ได้กาหนดแผนการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความเข้าใจ เห็นความสาคัญ และร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในทิศทางเดียวกัน คือ สร้างเด็กให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มี
ความสามารถสนับสนุนการแข่งขันของประเทศ อยู่รวมกันในสังคมโลกได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย จึงมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง โดยบูรณนาการการกับวิชา
ลูกเสือ ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การอบรมครูผู้สอนและการจัดกิจกรรม
หรือนิเทศการศึกษา การใช้สื่อในการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลที่เน้นความเป็นพลเมือง
คุณภาพ จากกฎกระทรวงศึกษาธิการ ขอบข่ายงานการบริหารงานวิชาการ และ กมล รอดคล้าย
(2557) ได้ ก ล่ า วว่ า การพั ฒ นาเยาวชนของชาติ ใ ห้ เ ป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพตามขอบข่ า ยงานการ
บริหารงานวิชาการที่เกี่ยวข้องได้แก่งานด้าน 1)การพัฒนาหลักสูตร 2)การจัดการเรียนการสอน 3)การ
นิเทศการศึกษา 4)การพัฒนาและการใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาถ 5)การวัดและประเมินผล
ดั้ ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง น าแนวคิ ดการบริ ห ารงานวิช าการโรงเรี ยนตามกฎกระทรวงศึ ก ษาธิการ
(2551)และกมล รอดคล้าย(2557)มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้แก่
1.การพัฒนาหลักสูตร
2.การจัดการเรียนการสอน
3.การนิเทศการศึกษา
4.การพัฒนาและการใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาถ
5.การวัดและประเมินผล
1. การพัฒนาหลักสูตร
1.1 ความหมายของหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ 2557 ได้กล่าวถึงความหมายของไว้ว่า หลักสูตร หมายถึง มวล
ประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งระบบ หลักสูตรหรือ Curriculum มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน
หมายถึง race course เป็นลู่วิ่งไปสู่เป้าหมาย หลักสูตรจึงเป็นชุดการสอน และประสบการณ์ต่างๆ ที่
จัดให้ผู้เรียน โดยเฉพาะหลักสูตรชาตินั้นเป็นการจัดการศึกษาสาหรับ การเตรียมเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ จึง
มีความสาคัญมากอาจกล่าวได้ว่า “หลักสูตรเป็นการออกแบบทางสังคม หรือ the curriculum is a
social engineering” มีนักการนักศึกษาได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ดังนี้
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ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 25) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หมายถึง
หลักสูตรเป็นศาสตร์ที่มีทฤษฎี หลักการและการนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามที่มุ่งหมายไว้
อย่างเป็นระบบในการจัดการศึกษา เป็นแผนจัดการเรียนการสอน โดยมีปัจจัยนาเข้า (Input) ได้แก่
ครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ กระบวนการ (Process) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผลผลิต (Output) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสาเร็จทางการศึกษา ที่มุ่งฝึกฝนผู้เรียนให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
Taba (1962:10-11) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หมายถึง แผนการเรียนรู้ที่
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ และจุดหมายเฉพาะการเลือกและการจัดเนื้อหา วิธีกาจัดเนื้อหาและการ
ประเมินผล
Johnson (1970: 25) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ หรือสามารถทาได้ ผลที่ออกมาไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นการคาดหวังละตั้งใจ
Babbit (1973: 42) ได้ให้ความหมายของหลั กสูตรไว้ว่า หมายถึง รายการของสิ่งต่างๆ ที่เด็กและ
เยาวชนต้องทา และมีประสบการณ์ด้วยวิธีพัฒนาความสามารถในการทาสิ่งต่างๆ ให้ได้ดีเพื่อสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในวัยผู้ใหญ่ได้
Good (1973: 157) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หมายถึง กลุ่มรายวิชาที่จัด
ไว้อย่างเป็นระบบหรือล าดับวิชาที่บังคับส าหรับการจบการศึกษา หรือเพื่อรับประกาศนียบั ตรใน
สาขาวิชาหลักๆ
Saylor & Alexander (1974: 6) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หมายถึง แผน
สาหรับจัดโอกาสการเรียนรู้ ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือจุดหมายที่วาง
เอาไว้ โดยมีโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ
สรุ ป ความหมายของหลั ก สู ต รได้ ว่ า หมายถึ ง แผนการเรี ย นรู้ ที่ ป ระกอบด้ ว ย
วัตถุประสงค์ และจุดหมายเฉพาะการเลือกและการจัดเนื้อหา วิธีกาจัดเนื้อหาและการประเมินผล
1.2 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกประเภท
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ และเป็น
การวางแผนการประเมินผลให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน ว่ าได้บรรลุตามความมุ่งหมาย
และจุดประสงค์จริงหรือไม่ เพื่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะได้รู้และคิดเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป ดังนั้น
หลักสูตรที่ดีและเหมาะสมจะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา
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สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองของประเทศตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการ
และเทคโนโลยีต่าง ๆ
ในอดีตนักพัฒนาหลักสูตรจะให้ความสาคัญเกี่ยวกับเป้าหมาย เนื้อหาและวิธีการ
สอนของหลักสูตรโดยไม่ค่อยสนใจหรือคานึงผู้เรียนว่าจะมีความรู้สึกหรือมีผลกระทบอย่างไร ปกติ
นักพัฒนาหลักการสูตรจะกาหนดจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นสาคัญ และเนื้อหาสาระ
ตลอดทั้งกระบวนการเรียนการสอนก็จะต้องเป็นเรื่องของครูที่จะต้องคิด ครูมักจะหาเนื้อเรื่องและ
วิธีการเรียนการสอนโดยคานึงว่าผู้เรียนคิดอย่างไร มีความรู้สึกอย่างไร และมีความต้องการอย่างไร
แต่ในปัจจุบันแนวคิดนี้ได้เปลี่ยนไป จึงเป็นหน้าที่ของนักพัฒนาหลักสูตรที่จะต้องหาแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรให้มีความถูกต้อง ชัดเจนและเป็นประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด ทั้งนี้ได้มีนักการศึกษา
กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้
สันต์ ธรรมบารุง (2527 : 92) ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว้ว่า
การพัฒนาหลักสูตร (curriculum development) จะมีความหมายครอบคลุมถึงการสร้างหลักสูตร
การวางแผนหลักสูตรการปรั บปรุ งหลั กสูตร การพัฒนาหลักสูตรซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพของ
หลักสูตรให้ดีขึ้นทั้งระบบ ตั้งแต่จุดมุ่งหมาย การเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล
บุญมี เณรยอด (2531 : 18) กล่าวว่าการพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง การปรับปรุง
โครงการที่ประมวลความรู้ และประสบการณ์ทั้งหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้นให้ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพสังคมและเพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
สงัด อุทรานันท์ (2532 : 30) กล่าวคาว่า “การพัฒนา” หรือ คาในภาษาอังกฤษว่า
“development” มีความหมายที่เด่นชัดอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก หมายถึง การทาให้ดีขึ้น
หรือ ทาให้สมบูรณ์ขึ้น และอีกลักษณะหนึ่ง หมายถึง ทาให้เกิดขึ้น โดยเหตุนี้ความหมายของการ
พัฒนาหลักสูตรจึงอาจมีความหมายได้ 2 ลักษณะเช่นเดียวกัน คือ ความหมายแรก หมายถึง การทา
หลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือสมบูรณ์ขึ้น และอีกความหมายหนึ่งก็ คือ เป็นการสร้างหลักสูตรขึ้นมา
ใหม่ โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพื้นฐานอยู่เลย
หั ท ยา เจี ย มศั ก ดิ์ (2539 : 12) ให้ ค วามหมายว่ า การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร หมายถึ ง
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒ นาหรือคิดประสบการณ์เรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมหรือดียิ่งขึ้น
สวัสดิ์ จงกล (2539 : 19) ได้ให้ความหมายว่าการพัฒนาหลักสูตร คือ การเกี่ยวข้อง
กับการวางแผนพัฒนาหรือคิดประสบการณ์เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมหรือดียิ่งขึ้น

88
Good V. Carter , (1973 : 157 -158 ) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร
เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการ
พัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่ง เพื่อให้เหมาะกับโรงเรียนและระบบโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการสอนวัสดุ
อุปกรณ์ วิธีสอนรวมทั้งการประเมินผล ส่วนคาว่า การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร หมายถึง การแก้ไข
หลักสูตรให้แตกต่างไปจากเดิมเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนใหม่
สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับปรุง แต่ง เสริม เติมต่อ หรือการ
ด าเนิ น งานอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ความเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสภาพสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไปและสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
1.3 เป้าหมายของพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองคุณภาพของผู้เรียน
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร (2551)ได้ ก ล่ า วถึ งหลั ก สู ต รเปรีย บเสมื อ นแนวทางในการ
จั ด การเรี ย นการสอนและเป็ น แนวทางส าคั ญ ในการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท างการศึ ก ษาของ
ประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสาคัญของมาตรฐานการศึกษาในแต่ละประเทศ ทั้งนี้เพราะ
การศึ ก ษาของแต่ ล ะประเทศจะดี ห รื อ ไม่ ดี นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ หลั ก สู ต รและการน าหลั ก สู ต รไปใช้ เ ป็ น
สาคัญ หลักสูตรยังมีความสาคัญอีกประการหนึ่งต่อการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน กล่าวคือ
ผู้สอนจะใช้หลักสูตรเป็นเสมือนแม่แบบในการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไม่หลงทางและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างครบถ้วน สาหรับความสาคัญ
ของหลักสูตรกับผู้เรียน หากหลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรที่ดีจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงสร้างทักษะอื่นๆทั้งการเคารพสิทธิมนุษยชนและสามารถยอมรับในความ
หลากหลายของผู้คนได้
หลักสูตรเปรียบเสมือนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแนวทางสาคัญ
ในการบรรลุ วัตถุป ระสงค์ทางการศึกษาของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในตัว ชี้วัดส าคัญของ
มาตรฐานการศึกษาในแต่ละประเทศ ทั้งนี้เพราะการศึกษาของแต่ละประเทศจะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่
กับหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้เป็นสาคัญ หลักสูตรยังมีความสาคัญอีกประการหนึ่งต่อการ
จัดการเรียนการสอนในห้ องเรียน กล่าวคือผู้สอนจะใช้หลั กสู ตรเป็นเสมือนแม่แบบในการด าเนิน
กิจ กรรมการเรี ย นการสอนต่างๆ เพื่อให้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ห ลงทางและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อย่างครบถ้วน สาหรับความสาคัญของหลักสูตรกับผู้เรียน หากหลักสูตรนั้นเป็น
หลักสูตรที่ดีจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงสร้างทักษะอื่นๆทั้งการ
เคารพสิทธิมนุษยชนและสามารถยอมรับในความหลากหลายของผู้คนได้
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กระทรวงศึกษาธิ การ ได้กาหนดแผนการส่ งเสริ มการศึก ษาเพื่ อสร้ างความเป็ น
พลเมือง มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความเข้าใจ เห็นความสาคัญ และร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการ
ปฏิรูป การศึกษาให้ บ รรลุ เป้ าหมายที่ตั้งไว้ในทิศทางเดียวกัน คือ สร้างเด็กให้ เป็นคนดี คนเก่ง มี
ความสุข มีความสามารถสนับสนุนการแข่งขันของประเทศ อยู่รวมกันในสังคมโลกได้อย่างยั่งยืนบน
พื้นฐานของความเป็นไทย จึงมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง โดยบูรณนาการ
การกับวิชาลูกเสือ ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและการจัด
กิจกรรมที่เน้นความเป็นพลเมืองคุณภาพ
เป้าหมายของพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองคุณภาพของผู้เรียน
1.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ค่านิยม และลักษณะ
นิ สั ย ซึ่งผู้ เรี ย นจาเป็ นต้องมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตพลเมือง ในฐานะที่เป็นพลเมืองที่แ ข็งขันในชุมชน
ประเทศชาติ ภูมิภาคและโลก
2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ แบบมีตัวแทน ระบบกฎหมาย และ
วิถีชีวิตแบบพลเมืองของไทย
3.พัฒ นาผู้ เรียนให้ เห็ นในสิ ทธิ ความรับผิ ดชอบ ของความเป็นพลเมื อ ง
รวมทั้ ง วิ ถี ชี วิ ต แบบพลเมื อ งทั้ ง ในระดั บ ประเทศ ประชาคมอาเซี ย นและระดั บ โลก รวมถึ ง
ความสามารถทาหน้าที่พลเมือง ที่มีความรู้และความรับผิดชอบ กากับและติดตาม การนาค่านิยม
และหลักการประชาธิปไตยไปสู่การปฏิบัติจริง
4.พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของลักษณะพหุวัฒนธรรม
ในสังคมไทย และยึดมั่นต่อหลักสิทธิมนุษยชน
1.4ลักษณะสาคัญของลักสูตรการพัฒนาความเป็นพลเมืองคุณภาพของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษามีลักษณะสาคัญดังนี้
1.เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการเมือง (Political Literacy) ที่
ถูกต้องเพื่อปรับมโนทัศน์ใหม่ต้องจัดการเรียนรู้ ให้เกิดการปรั บเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการเมืองของ
ผู้เรียน เพื่อสร้างความรู้เป็นของตนเอง ตามแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้ (Construction) และไม่ลดทอน
ความเป็นการเมือง (Depoliticize)
2.เน้นให้ผู้เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณ(Critical Thinking) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่มีความยั่งยืนและปราศจากการครอบงาทางความคิด ด้วยการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสืบหาสาเหตุปัจจัย
คิดแก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเปรียบเทียบ คิดประเมินค่า ด้วยการจัดการเรียนรู้ เช่น การ
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สนทนาแบบโสเครตีส (Socratic Dialogus) การโต้ว าที (Debate) การอภิปรายถกเถียงปัญหาใน
ประเด็นที่เป็นปัญหาของสังคม(Controversial Issue) เป็นต้น หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทา
ให้ผู้เรียน คิดเป็น และคิดเก่ง จะทาให้ผู้เรียนไม่ต้องเรียนเนื้อหามากจนเกินไป
3.เน้นออกแบบหลักสูตร ที่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง และจิตวิทยาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เช่น ผู้เรียนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาสมองส่วนปัญญายังไม่พัฒนา หลักสูตรจึงควร
เน้นเจตคติ มากว่าความรู้ความเข้าใจและความคิดเน้น “วัฒนธรรมประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นพื้นฐาน
สาคัญ จนกระทั่งพัฒนาต่อเนื่อง จนเป็นผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งสมองส่วนปัญญาพัฒนามากขึ้น
หลักสูตรจึงเน้นการพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิด เน้นประชาธิปไตยในฐานะ
ระบอบการปกครองมากขึ้น
4.เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ พฤติกรรม และการนาไปใช้สาหรับผู้เรียนทั้งในระดับ
ปฐมศึกษา และมัธยมศึกษาให้ปฏิบัติจริง ไม่ใช่เน้นแต่ ความรู้ ความเข้าใจ แต่การเรียนรู้ด้วยการลง
มือปฏิบัติมีจุดมุ่งหมายสาคัญอยู่ที่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่า การให้ผู้เรียนออกไปรับใช้
ชุ ม ชน และสั ง คม (Service Learning) ในลั ก ษณะกิ จ กรรมจิ ต อาสา งานสั ง คมสงเคราะห์ หรื อ
กิจกรรมขององค์การเอกชน เป็นการเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดจิตสานึกรับใช้สังคมผ่านคาถาม
ศึกษาหาข้อมูล คิดอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งนี้เพื่อให้มองเห็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างถอนรากถอนโคน
ไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การจัดการเรียนรู้จึงเน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้ความเข้าใจ
การคิด เจตคติ ทักษะและพฤติกรรม และการนาไปใช้อย่างแท้จริง
5.เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควบคู่ไปกับการเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม โดยเอาลักษณะเด่นของสังคม และวัฒ นธรรมไทยที่สอดคล้องกับประชาธิปไตย
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสม เช่นความมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
(Solidarity) คารวะธรรม มีการนาเอาหลักธรรม ทั้งคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนา
6.เน้นการวัดประเมินผล (Measurement, Assessment and Evaluation) อย่าง
จริงจัง และครบรอบด้านทุกมิติ ต้องมีการเปรียบเทียบการเรียนรู้ ก่อนและหลังการเรียนรู้ซึ่งการ
เปรียบเทียบจะนาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผลจริง ใช้แนวทาง
การประเมิ น ที่ ห ลากหลาย การประเมิ น แบบมี ส่ ว นร่ ว ม รวมทั้ ง การประเมิ น แบบคิ ด ไตร่ ต รอง
(Reflection Thinking) เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ และใช้เป็นข้อมูลในการปรับ กระบวนการเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนด
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ ไว้ว่า หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึ่งประสงค์สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลเมืองโลก มีดังนี้ 1)รักชาติ ศาสน์ กษัตริย
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2)ซื่อสัตย์ สุจริต 3)มีวินัย 4)ใฝ่เรียนรู้ 5)อยู่อย่างพอเพียง 6)มุ่งมั่นในการทางาน 7)รักความเป็นไทย
8)มีจิตสาธารณะ
2. การจัดการเรียนการสอน
2.1 ความหมายการจัดการเรียนการสอน
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนการสอน
การไว้ว่า หมายถึง การพัฒ นาคุณภาพมนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
คุณธรรม ค่านิยม ความคิด การประพฤติปฏิบัติ โดยคาดหวังว่า คนที่มีคุณภาพจะทาให้สังคมมีความ
มั่น คง สงบสุ ข เจริ ญก้าวหน้ าทัน โลก แข่งขันกับสั งคมอื่นในเวทีระดับประเทศได้ คนในสั งคม มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพการงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์
การจัดการศึกษามีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา ตาม
อัธยาศัย ย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันไป การจัดการศึกษา
เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจาเป็นต้องดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีบุคคล
และหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าร่วมดาเนินการ มีรูปแบบ มีขั้นตอน กติกาและวิธีการดาเนินการ มี
ทรัพยากรต่างๆ สนับสนุน และต้องมีกระบวนการประเมินผลการจัดการศึกษาที่เที่ยงตรงและเชื่อถือ
ได้ ผลผลิตทางการศึกษา คือ ผู้ที่ได้รับการศึกษา ส่วนผลลัพธ์หรือผลสะท้อนสุดท้ายคือ การมีพลเมือง
คุณภาพ และสังคมที่มีสภาพที่พึงประสงค์
เอกชั ย กี่ สุ ข พั น ธ์ (2525) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการจั ด การเรี ย นการสอนไว้ ว่ า
หมายถึง เป็นการดาเนินงานเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร หรือโปรแกรมการศึกษา เช่น
การจัดตารางสอน การจัดครูผู้สอน และการอานวยความสะดวกในเรื่องเกี่ยวกับการสอนวิชาต่างๆ
2.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
สานักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้จัดกระบวนการเรียนการ
สอน โดยมีขั้นตอนสาคัญดังนี้
- สารวจความต้องการ ความสนใจ และความรู้เดิมของผู้เรียน
- การเตรียมการ ครูเตรียมการเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น การวางแผน
- การดาเนินกิจกรรมการเรียน
- การประเมินผล
- การสรุปและนาไปประยุกต์ใช้
Carroll (1974) ได้เสนอหลักการสาคัญจากงานวิจัย เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่
ประสบความสาเร็จ ไว้ 5 ประการดังนี้
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1.ความถนัดของผู้เรียน (Learner’s Aptitude) ผู้เรียนย่อมมีความแตกต่างกันใน
ด้านความถนั ดในการเรี ย นรู้ การใช้เวลาของผู้ เรียนแต่ล ะคนย่อมแตกต่างกัน แต่ทุกคนสามารถ
ประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ได้
2.ความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียน (Learner’s Intelligence) ผู้เรียนย่อมมี
ความสามารถทางสติปัญญาที่แตกต่ างกัน เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ก็ย่อมแตกต่างกันด้วยในชั้นเรียนแต่
ละชั้น ย่อมจะมีผู้เรียนที่มีระดับสติปัญญาแตกต่างกัน
3.ความอุตสาหพยายามของผู้เรียน (Learner’s Perseverance) ผู้เรียนแต่ละคน
ย่อมมีความสนใจและความต้องการในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และย่อมจะมีผลต่อแรงจูงใจ พร้อมทั้ง
ความใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนรู้แตกต่างกันด้วย
4.คุณภาพในการสอน (Quality of Instruction) กลวิธีการสอนที่แตกต่างกัน ย่อม
มีผลในการเรียนรู้ของผู้เรียนแตกต่างกัน การสอนที่ดีย่อมทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
5.โอกาสในการเรียนรู้ (Learning Opportunities) ผู้เรียนที่มีโอกาสในการเรียนรู้
มากย่อมมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ได้ดี ผู้สอนจะเป็นผู้ให้โอกาสในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้โดยการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม
องค์ป ระกอบส าคั ญ 5 ประการของการเรีย นการสอนที่ ประสบความส าเร็ จ นั้ น
ผู้สอนจะต้องคานึงถึงผู้เรียน (ข้อ 1-3) ในด้านความแตกต่างทางสติปัญญา ความสามารถแลความ
สนใจความสามารถของผู้สอน (ข้อ 4-5) จะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับผู้เรียนให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้มากที่สุด กลวิธีการสอนที่เหมาะสม จึงควรจัดให้
เหมาะกับขั้นตอนในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนอย่างรู้แจ้ง
Carroll (1974) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่า Mastery Learning
ดังนี้
1.ขั้นรับรู้ (Acquisition Stage) ในขั้นนี้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนโดยการลองผิ ดลอง
ถูกและยังไม่มีความชานาญมากนัก ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเริ่มการรับรู้การสอนของผู้สอนใหม่ๆ
2.ขั้นคล่องตัว (Fluency Stage) ในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนสิ่งที่เรียนรู้มากขึ้น
ผู้เรียนจะมีความชานาญในความรู้ที่เรียนมา เช่น การฝึกทาแบบฝึกหัดต่าง ๆ
3.ขั้ น ค ง ที่ (Maintenance Stage) ใ น ขั้ น นี้ ผู้ เ รี ย น จ ะ มี ค ว า ม ช า น า ญ แ ล ะ
ความสามารถจดจาสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างคงที่เนื่องจากประสบความสาเร็จในการฝึกฝนจนคล่องตัวแล้ว
ในขั้นที่ 2 จึงทาให้เกิดความทรงจาระยะยาวได้ในสิ่งที่เรียนรู้ เช่น การจาคาศัพท์ การจัดรูปประโยค
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4.ขั้นนาไปใช้ (Application Stage) ในขั้นนี้ผู้เรียนจะสามารถนาความรู้ที่มี ความ
แม่นยาไปใช้ เช่น การลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาในสถานการณ์จริง
5.ขั้นปรับตัว (Adaptation Stage) ในขั้นนี้ผู้เรียนจะสามารถปรับการนาความรู้ไป
ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่ างเหมาะสม เช่น การสร้างโครงงาน หรือ แผนงาน ด้ว ยความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน
ขั้นตอนการเรียนรู้ดังกล่าว สามารถนาไปใช้ในการสร้างแผนการสอน รวมทั้ง การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างแม่นยา
และสามารถนาความรู้ไปใช้ได้จริง
2.3 องค์ประกอบในการจัดแผนการเรียนการสอน
การจัดแผนการเรียนการสอนที่ประสบผลส าเร็จควรคานึงถึงองค์ประกอบส าคัญ 6
ประการดังนี้
1.หลักการและแนวทฤษฎีของวิชาที่ทาการสอน (Approach) ศึกษาหลักการและ
ทฤษฎีของวิช าที่ทาการสอนอย่ างละเอียด โดยพิจารณาหลั กการและเหตุผ ลของแนวโน้มในการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมจากตารา หรือผลงานวิจัยต่าง ๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน
2.วิธีการสอน (Method of Teaching) ศึกษาแนวโน้มของหลักการและทฤษฎีหรือ
ผลงานวิจัย วิธีการสอนที่ได้ผลของวิชาที่ทาการสอนที่เหมาะสมและจัดล าดับขั้นตอนการสอนให้
สอดคล้องตามแนวโน้มของหลักการและทฤษฎีที่ได้ศึกษา
3.เทคนิคการสอน (Techniques of Teaching) ศึกษากลวิธีการสอนต่าง ๆ ที่จะ
ช่วยทาให้ขั้นตอนการสอนต่าง ๆ ประสบความสาเร็จได้ เช่น วิธีการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยคาถาม
เป็นหลัก (Problem-Based Learning) เทคนิคหรือกลวิธีการสอนที่สาคัญคือ การใช้คาถาม การนา
การอภิปราย การเสริมต่อการเรียนรู้ ฯลฯ
4.หลักสูตร (Curriculum) ผู้เรียนต้องเข้าใจรายละเอียดของหลักสูตรตั้ งแต่ ปรัชญา
หลักการ วัตถุประสงค์ รายละเอียดของรายวิชาที่กาหนด รวมทั้งการวัดและประเมินผล เพื่อการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
ระยะยาวและระยะสั้น
5.สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอน (Teaching Materials) การเตรียมการเพื่อ
นาเสนอเนื้อหาแก่ผู้เรียนเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องมีการวางแผน และการเตรียมการว่าจะนาเสนอเนื้อหา
หรือแนวคิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ใดบ้างที่สมควรนามาใช้ให้
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เหมาะสมกับ วัย ระดับ ความสามารถและความสนใจ สอดคล้ องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ข อง
หลักสูตร
6.บทบาทของผู้ ส อนและผู้ เ รี ย น (Roles of Teachers and Students) การ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนทั้งระยะยาวและระยะสั้น เพื่อพิจารณาบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน
จากกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนเพื่อการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้การเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างราบรื่น
2.4 หลักการจัดแผนการเรียนการสอนที่ได้ผล
การจั ดแผนการเรียนการสอนที่ได้ผ ล ควรพิจารณาแผนการสอนระยะสั้ น หรือ
แผนการสอนในแต่ละคาบเรียนให้สอดคล้องกับแผนการสอนระยะยาว ซึ่งกาหนดไว้ตามหลักสูตร
และแบ่งช่วงของการสอนออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
1.การให้รูปแบบการสอน (Modeling) พิจารณาการนาเสนอรูปแบบของแนวคิด
หรือเนื้อหาให้ผู้เรียนสนใจ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้รูปภาพ การใช้สื่อทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การเล่า
เรื่อง การใช้กรณีศึกษา การใช้คาถาม ฯลฯ การใช้รูปแบบการสอน จะเน้นการนาเสนอที่สามารถ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแนวคิด หรือ การค้นคว้าที่ต่อเนื่อง โดยการนา หรือ เสนอแนะวิธีการจากผู้สอน
เป็นตัวอย่าง
2.การให้ฝึกปฏิบัติ (Practicing) ในช่วงนี้ให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติในกลุ่มย่อยกับ
เพื่อน ๆ หรือตามลาพัง ภายใต้การดูแลเอาใจใส่และการแนะนาของผู้สอนการปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
อิ ส ระ (Conducting Independent Activities) ในช่ ว งนี้ ค วรเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ ล งมื อ ปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระตามแนวคิดของตนเอง หรือของกลุ่มโดยให้ประยุกต์ความรู้และแนวคิดที่
ได้เรียนรู้มาใช้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ที่สาคัญในการพิจารณากระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนคือการพิจ ารณาหลั กการจัดการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นเสาหลั กของการศึกษา (Delors,
1998) ในยุคศตวรรษใหม่ ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ประการณ์การเรียนรู้ดังกล่าวดังนี้
3.การเรียนรู้เพื่อเข้าใจ (Learning to know)ให้ผู้เรียนได้รับรู้และเรียนรู้ เนื้อหาต่าง
ๆ อย่างมีวิจารณญาณด้วยเหตุและผล เพื่อเข้าใจรายละเอียดของเนื้อหาหรือแนวคิดต่าง ๆ ลักษณะ
ของการเรียนรู้จึงควรเน้นกระบวนการทางการคิด เช่น การอภิปราย การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ
4.การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติ (Learning to do)ให้ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงจากการปฏิบัติ
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5.การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน (Learning to live together)ให้ผู้เรียนมีโอกาสทางาน
ร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อให้รู้จักการแบ่งปัน ความรับผิดชอบร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
6.การเรี ย นรู้ เ พื่ อ เป็ น ตั ว ของตั ว เอง (Learning to be)ให้ ผู้ เ รี ย นมี โ อกาสได้ รั บ
ประสบการณ์การเรียนโดยการรู้จักคิดและตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเองอย่างมีเหตุผล
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง และมีความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจ เป็นทั้งคนดี คนเก่ง
และมีความสุขในการเรียนรู้
สรุ ป หลั ก การและกระบวนการจัด การเรีย นการสอน ผู้ ส อนควรท าความเข้าใจ
ธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเฉพาะการทางานของสมอง ซึ่งเป็นกลไกการเรียนรู้ที่สาคัญ แนวคิดจาก
กลไกการเรียนรู้จะช่วยให้เข้าใจระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งแนวโน้มใน
การจัดการเรียนการสอนให้ประสบความสาเร็จย่อมมีองค์ประกอบสาคัญที่ควรพิจารณาทั้งในด้านตัว
ผู้เรียน และคุณสมบัติของผู้สอน อันได้แก่ คุณภาพของการจัดการเรียน การสอน และเวลาในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การพิจารณาจัดขั้นตอนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถได้อย่าง
แท้จริง ก็นับว่าเป็นเรื่องสาคัญที่ผู้สอนต้องตระหนักในการจัดวางแผนการ สอนระยะยาว และระยะ
สั้นให้สอดคล้องกัน รวมทั้งการพิจารณารายละเอียดขององค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอน
นับตั้งแต่การเข้าใจหลักการและทฤษฎีของวิชาที่ทาการสอน การเลือกหรือสร้างสรรค์วิธีการสอน
และเทคนิคการสอน รวมทั้งความเข้าใจกระบวนการพัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน บทบาทของผู้สอน
และผู้เรียน รวมทั้งลักษณะของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรมีโอกาสในการจัดการเรียนรู้อย่างครบวงจร
2.5 ความจาเป็นในการจัดการศึกษา
การศึกษาเป็นเรื่องที่ ต้อ งมี การจั ดการ มีเป้าหมาย มีมาตรฐาน มีคุณภาพ
เพราะกระบวนการศึกษาจะซึมทราบเข้าไปในใจของผู้เรียน เช่น ค่านิยมต่าง การจัดการศึกษาเป็น
เรื่องของการลงทุนที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตของมนุษย์แต่ละคน เป็นการลงทุนเพื่อการอยู่รอด
และพัฒนาสังคม เพราะการศึกษาส่งผลกระทบ และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ
การเมื อ ง วั ฒ นธรรม วิ ท ยาการ และเทคโนโลยี ที่ จ าเป็ น ในการท างาน และการใช้ ชี วิ ต ในการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เหมาะสมกับความจาเป็นในแต่ละยุคสมัย ปัจจุบันโลกก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และเข้าสู่
เศรษฐกิจฐานความรู้ ความรู้จึงเป็นเครื่องมือที่จาเป็น ในสังคมสมัยใหม่ความรู้ที่ทันสมัยที่เหมาะสมที่
เหมาะสมกับสภาพการณ์จะช่วยแก้ปัญหาได้ และนาไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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2.6 วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษามุ่งเป้าหมายระยะยาวสาหรับการพัฒนาของแต่ละบุคคล
และพัฒนาสังคม การจัดการศึกษามีวัตถุประสงค์ที่มุ่งบรรลุเป้าหมายหลายประการ ได้แก่
1,ให้บริการทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในการดาเนินชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ
2.เตรียมเด็กอ่อนในวัยเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้
3. ให้โอกาสทางการศึกษา
4. ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาระดับสูงในเชิงคุณภาพ
5. พัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เต็มความสามารถ และตอบสนองวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาประเทศ
2.7 เป้าหมายของการจัดการศึกษา
เป้ าหมายของการจัด การศึ ก ษาในภาพรวม คือ สมาชิกทุกคนในสั ง คม
เพื่อให้เกิดการครอบคลุมจึงมีการแบ่งกลุ่มประเภทของเป้าหมายออกตามความเหมาะสมในการจัด
เช่น แบ่งตามกลุ่ม แบ่งตามสาระเนื้อหา แบ่งตามลักษณะของบุคคล ดังนี้
1.เด็กก่อนวัยเรียน กลุ่มแรกที่เลี้ยงดูเด็กคือ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
ปู่ย่าตายาย ญาติหรือคนเลี้ยงดู ขณะเดียวกันก็ให้การศึกษาอบรมอย่างไม่เป็นระบบ แต่เป็นธรรมชาติ
ยังไม่ถือว่าเป็นการจัดการศึกษา ทางเลือกอีกประการหนึ่งคือ ส่งบุตรหลานเข้าไปในศูนย์การเรียน
ปฐมวัย ศูนย์เลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กในวัยนี้เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการเตรียมพร้อม
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการทั้ ง 4 ด้ า นคื อ ด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ สั ง คม และสติ ปั ญ ญา ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น
สถานศึกษาเบื้องต้นที่มีการจัดการศึกษา
2.บุคคลในวัยเรียน หมายถึง รัฐกาหนดให้ผู้ปกครองต้องนาไปเข้า
เรียน คืออยู่ในข่ายการศึกษาภาคบังคับ โดยแต่ละประเทศกาหนดอายุไว้แตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสม ในประเทศไทยกาหนดให้การศึกษาระดับประถมถึงชั้นมัธยมปีที่สามเป็นการศึกษาภาค
บังคับ หากผู้ปกครองมีความพร้อมต้องการส่งเสียบุตรหลานของตนให้เรียนสูงขึ้นไปอีกตามกาลังของ
ตน ความสามารถระดับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายแบ่งได้อีกหลายระดับ ได้แก่
2.1การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมั ก ใช้ เ วลาใน
การศึกษาประมาณสิบสองปี คือ ชั้นประถมปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมปีที่หก และชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง
ถึงมัธยมปีที่หก หรือเยาวชนที่สนใจเรียนสายอาชีพ ได้แก่ โรงเรียนอาชีวะระดับต้นต่างๆ
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2.2การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตั้งแต่ระดับปริญญา
ตรี โท เอก หรือศึกษาเฉพาะด้าน
3.ผู้ด้อยโอกาส หรือบุคคลลักษณะพิเศษ มีลักษณะที่แตกต่างไปจากบุคคล
ทั่วไป อาจเกิดจากฐานะทางเศรษฐกิจ คือคนจนที่ด้อยโอกาสในการเล่าเรียนตามปกติ เช่น เด็กที่
ผู้ปกครองไม่ส่งเสริมให้การศึกษาเล่าเรียน เด็กไร้ผู้อุปการะ หรือมีความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ
และสมอง เช่น เด็กพิการ เด็กปัญญาอ่อน เด็กที่ มีปัญหาทางจิตใจและอารมณ์ เด็กอั จฉริยะ เด็ก
เหล่านี้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ครูต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อง อดทน มี
ความเมตตา ความเข้าใจ สาหรับผู้บริหารที่จัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสต้องมีความเข้าใจ ทักษะ
และไดรับการอบรมมาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
4.ผู้มีงานทา บุคคลเหล่านี้ได้รับการศึก ษามาแตกต่างกันไป และมุ่งศึกษา
เพิ่มเติมโดยมีเหตุผลแตกต่างกันไป ส่วนหนึ่งเข้าศึกษาระดับสูงขึ้นในสถาบันการศึกษาปกติ หรือเข้า
อบรมตามโครงการพิเศษ การจัดการศึกษาเช่นนี้ อาจมีการรับรองวุฒิให้หรือไม่อาจเทียบวุฒิก็ได้ หรือ
อาจจัดการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย การจัดอบรมสาหรับผู้มีงานทา รวมถึงครูผู้สอนควรสนใจรับ
การอบรมตามหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพของ
ตน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิทยาการและ เทคโนโลยีต่างๆ เกิดขึ้นรวดเร็ว จึงจาเป็นผู้ที่ทางานแล้ว
ควรได้รับเนื้อหาใหม่ๆ เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพของตนตลอดเวลา
5.ประชาชนทั่วไป ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสาคัญในการจัดการศึกษา เพื่อให้
สมาชิกของสังคม ได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ ที่เป็นประโยชน์ สาหรับเป็นพลเมืองคุณภาพ และ
เพิ่มพูนความคิดอ่านของตนอย่ างต่อเนื่อง การจัดการศึ กษาลักษณะนี้ถือเป็นส่วนที่ได้เรียนรู้ จาก
สื่อมวลชน จากกลุ่มคนใกล้ชิด โดยผ่านสื่อต่างๆ ได้หลากหลายเป็นการพัฒนาคุณภาพของประชาชน
ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2.8 องค์ประกอบของการจัดการศึกษา
องค์ประกอบของการจัดการศึกษามี 8 องค์ประกอบ ได้แก่
1.สาระเนื้อหาในการศึกษาผู้จัดการศึกษามักจัดทาหลักสูตรเป็นตัวกาหนด
เนื้อหาสาระ เป็นหลักสูตรกลางที่ใช้สาหรับการศึกษาแต่ละระดับ แต่ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดเนื้อหาสาระที่เหมาะสมตามท้องถิ่นได้ด้วย เนื้อหาสาระในการจัด
การศึ ก ษาที่ ค วรทั น สมั ย ต่ อ เหตุ ก ารณ์ เหมาะสมกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รีย นและสอดคล้ อ งกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ครูต้องทบทวนเนื้อหาสาระที่ตนสอนเพื่อปรับแก้ไขให้ถู กต้ อง
ทันสมัย และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน
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2.ครูผู้สอน หรือผู้ให้การเรียนรู้ ผู้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระ ได้แก้ ครูอาจารย์
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง บุคคลเหล่านี้ต้องได้รับการศึกษาอบรม ทั้งในด้านเนื้อหาและ
วิธีการถ่ายทอด เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ และสาระวิช าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.สื่ อ และอุ ป กรณ์ ส าหรับ การศึ ก ษา สื่ อ และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เช่ น อาคาร
สถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ กระดานเขียน หนังสือ แบบเรียน สมุด ดินสอ ตลอดจนอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่มีราคา
แพงทั้งหลาย เช่น อุป กรณ์ป ฏิบั ติการทางวิทยาศาสตร์ เครื่องคอมพิว เตอร์ อุปกรณ์เหล่ านี้เป็น
ส่วนประกอบจาเป็นในการจัดการศึกษา ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลสิ่ง
เหล่านี้มีอย่างเพียงพอ อยู่ในสภาพใช้งานได้ และใช้สื่อเหล่านี้เป็นส่วนช่วยในการเกิดการถ่ายทอด
เนื้อหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.รูปแบบและวิธีการเรียนการสอน ระบบการศึกษายุคใหม่เน้นความสาคัญ
ของผู้เรียนเป็นสาคัญ รูปแบบการเรียนการสอนแตกต่างไปจากเดิม จึงเกิดคาว่า “ปฏิรูปการเรียนรู้”
เป็นการนาไปสู่กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การระดมความคิด การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การไปทัศนะศึกษานอกสถานที่
5.ผู้บริหารและบุคลากรที่ทาหน้าที่สนับสนุนทางการศึกษา ได้ แก่ ผู้บริหาร
ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ จั ด การศึ ก ษาที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบให้ เ ป็น ไปอย่า งเรี ยบร้ อ ย น าไปสู่ เ ป้ า หมายที่ ต้อ งการ มี
เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาอื่นร่วมด้วย เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน งานโภชนาการและ
อนามัย รวมทั้งฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ
6.เงินทุนสนับสนุน การจัดการศึกษาเป็นเรื่องของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจ
เป็นรัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ปกครอง ผู้เรียน ชุมชน เป็นต้น
รวมทั้งฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ
7.สถานที่ศึกษาและบรรยากาศแวดล้อม การจัดการศึกษายังอาศัยชั้นเรียน
ยั ง เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ดั ง นั้ น อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย นที่ มี ค วามเหมาะสม ปลอดภั ย เพี ย งพอ และ
บรรยากาศแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ในการจัดการศึกษาเป็นสิ่งจาเป็น
8.ผู้เรียน ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นองค์ประกอบสาคัญที่สุดของการจัดการศึกษา
เพราะผู้เรียน คือผู้ที่รับการศึกษา และเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา การปรับเปลี่ยนความรู้
และพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาจึงครอบคลุม
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมสาหรับการเรียนรู้ การให้
การศึกษาอบรม การประเมิน และการส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งที่ตัวผู้เรียนเป็น
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สาคัญ โดยมีปรัชญาพื้นฐานสาคัญคือ “ทุกคนต้องเป็นส่วนสาคัญของการจัดการศึกษา และการศึกษา
ต้องจัดสาหรับทุกคน
2.9 ตัวชี้วัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการจั ด การศึ ก ษา เน้ น ที่ คุ ณ ภาพการของผลผลิ ต ของ
กระบวนการศึกษาเป็นหลัก ส่วนปริมาณเป็นปัจจัยรอง การจัดการศึกษามุ่งถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เชิง
คุณภาพเป็นเกณฑ์ โดยมีดัชนีตัวชี้วัดบางประการดังนี้
1. คุณภาพของผู้เรียน
2. คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
3. ความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา
4. ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา
2.10 แนวทางการจัดการเรียนการสอน
แนวทางในการจั ด การเรีย นรู้เ พื่ อ ยกระดั บ ผู้ เ รีย นมั ธ ยมศึ ก ษาในด้ า นความเป็น
พลเมื อ งคุ ณ ภาพ คื อ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ จุ ด มุ่ ง หมาย เหมาะสมกั บ วั ย ของผู้ เ รี ย น
ด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรม การเรี ย นรู้ อ ย่ า ง
หลากหลาย และให้เรียนรู้ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองคุณภาพประกอบด้วย 5 ประการดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2551)
1.การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Learning) ผู้ เ รี ย น
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้เรียน รู้จักที่จะเรียนรู้จากการร่วมกันวางแผนการเรียนรู้จัดกิจกรรม
และวิธีการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน บุคคล และสื่อ
ต่างๆ เพื่อให้การเรียนรู้มีความหมายอย่างแท้จริง
2.การจัดการเรียนรู้แบบลงมือทา (Learning by doing) ผู้เรียนเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง หรือเสมือนจริง โดยฝึกการวางแผน ฝึกปฏิบัติ และฝึกการแก้ปัญหา ทั้งนี้เพื่อร่วมกัน
สรุป โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน
3.การจัดการเรียนรู้เพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Learner centered) เน้น
บทบาทผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ เป็นของตนเอง
4.การจัดการเรียนรู้ที่ไม่ชี้ความคิดเห็น (Prohibition against impassion
of point of view) เคารพและให้ความส าคัญกับความเป็นมนุษย์ของผู้เรี ยน คือต้องไม่ชี้นาความ
คิดเห็น ไม่ครอบงา ไม่โฆษณาชวนเชื่อ เพื่อให้ผู้เรียน เข้าใจผิด หรือหลงผิดด้วยวิธีการใด ด้วยการ
จัดการเรียนรู้คิดอย่างมีวิจารณญาณ
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5.การจัดการเรียนรู้ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมือง (Prohibition
against political bias-nonpartisan learning) ไม่ใช้อานาจหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ โดยลาเอียง
เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
2.11 แนวทางจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาความเป็นพลเมืองคุณภาพนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในระบอบประชาธิปไตยดังนี้
1.แนวทางจัดการเรียนการสอน จัดกลุ่ มวิธีการสอนเพื่อพัฒ นาพลเมือ ง
คุณภาพ ให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ และลักษณะปัจจัยในสถานการณ์นั้นๆ
2.การสอนทักษะกระบวนการ เป็นการประมวลการจัดกิจกรรม ที่ทาให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้เชิงกระบวนการ ที่สามารถใช้ได้กับทุกวิชา วิธีการหลัก ที่จะช่วยให้เป็น
พลเมืองคุณภาพในสังคมไทย ประมวลมาจากเอกสารและประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ การสอน เป็นสรรพาวุธ หากครูผู้สอนมีมากพอ สามารถเลือกใช้
ได้อย่ างไม่จ ากัด และหากเข้าใจหลั กส าคัญของการสอนนั้น ก็ส ามารถประยุกต์ใช้ในการสอนได้
วิธีการสอนสามารถจัดเป็น 5 กลุม่ เน้นตามผลกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น ดังนี้
2.1)การจัดการเรียนรู้เน้นไปที่พฤติกรรมการเรียนรู้ (Behaviorfocused learning) เป็นแนวคิดพฤติกรรมนิยม (Behaviorist Approach) เชื่อว่าสิ่งแวดล้อมหรือสิ่ง
เร้าที่จัดขึ้นจะกระตุ้นให้มนุษย์ตอบสนองต่อสิ่งเร้า ตามแนวคิดดังกล่าว พฤติกรรมของนักเรียนจะ
ได้รับการส่งเสริมหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยกระตุ้นหรือให้แรงเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์
จาเป็นต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
1.1 กิจกรรม ออกแบบให้เหมาะสม
1.2 ทบทวนและประยุกต์ใช้
1.3 การให้การเสริมแรง
1.4 เป้าหมายหรือพฤติกรรมที่ต้องการความชัดเจน
2)การจั ด การเรี ย นรู้ เ น้ น ไปที่ ทั ก ษะกระบวนการคิ ด (Focus on thinking) เป็ น
กระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้น พฤติกรรม เพราะการคิดเป็น กระบวนการทางปัญญา ไม่สามารถแสดง
ออกมาเป็นพฤติกรรมได้ วิธีทางปัญญา มนุษย์จะเรียนรู้จากการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างการลงข้อสรุป
ความคาดหวัง และเหตุการณ์ต่างๆ หลักในการพัฒนาการคิดมีดังนี้
2.1 การเตรียมข้อมูลที่ชัดเจน
2.2 การรับรู้ข้อมูล
2.3 การรับความรู้ใหม่
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2.4 การสรุปทบทวน
3)การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ไปที่ พั ฒ นาการ(Focus on development)เน้ น ไปที่ ก าร
เพิ่มพูนศักยภาพสูงสุดของบุคคล ส่งเสริมการให้ความสาคัญเรื่องของอารมณ์ และสิทธิในการเลือก
แนวทางของตนเอง มุมมองของบุคคลที่เน้นเรื่อง ความต้องการพื้นฐานและพัฒนาไปสู่การบรรลุสัจจะ
การแห่ ง ตน (Self-actualization) ตามแนวคิ ด ของ Abraham Maslow การจั ด การเรี ย นรู้ เ น้ น ที่
กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ประกอบด้วยองค์ประกอบเหล่านี้
3.1 การเชื่อมโยงกับบุคคล อารมณ์และการคิดของบุคคลมีความสาคัญใน
การเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนรู้
3.2 การตั้งใจ การเสริมแรงเป็นปัจจัยภายนอก ที่ทาให้บุคคลเกิดการเรียนรู้
ปัจจัยภายในเป็นเรื่องเจตจานงที่จะเรียนรู้
4)การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ (Focus on interaction) จากกระบวนการ
ทางสังคม บุคคลเรียนรู้ผ่านบุคคลอื่นด้วยการตั้งใจ การเป็นแบบอย่าง และการมีปฏิสัมพันธ์ในการ
เรี ย นรู้ ครู ควรเน้ น ไปที่ ก ารมีป ฏิ สั ม พั นธ์ ร ะหว่ างนั กเรีย น ครูช่ว ยเหลื อให้ ก ระบวนการกิจ กรรม
อภิปรายดาเนินไป แต่ไม่ต้องถึงกับควบคุมหรือสั่งการ
5)การจัดการเรีย นรู้ ที่เน้นการได้รับประสบการณ์ (Focus on experience) ชีวิตเป็น
การรวบรวมประสบการณ์ การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างความหมายกับประสบการณ์ที่ได้รับ การ
เรียนรู้แบบมีประสบการณ์มีพื้นฐานประกอบด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลทั้งจากส่ วน
บุคคล และจากประสบการณ์ของผู้อื่น ครูควรสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่นักเรียน ช่วยนักเรียน
วิเคราะห์ประสบการณ์ เพื่อกาหนดทิศทางในการทางานต่อไป ด้วยการสะท้อนประสบการณ์ที่ได้ผ่าน
ไปแล้ว หน้าที่ครู คือ การบรรยายประสบการณ์ วิเคราะห์ และสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน
3.การนิเทศการสอน
3.1 ความหมายของการนิเทศการสอน
การนิ เ ทศงาน มี นั ก การศึ ก ษาหลายท่ า นได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้
ดังต่อไปนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน(2546)ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง “ชี้แจง”
หรื อ “แสดง” ภาษาอั ง กฤษเรี ย กว่ า Supervise เป็ น เรื อ งเกี่ ย วกั บ การดู แ ลควบคุ มหรื อ การให้
คาแนะนาชี้แจงในเรื่องงาน
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กรมสามัญศึ กษา(2532)ได้ให้ ความหมายไว้ว่า หมายถึง การจัดการให้ เกิดความ
ร่วมมือ ประสานการทางานของบุคลากรที่เกี่ ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาที่จะทาให้เกิดการ
พัฒนาปรับปรุง คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
Briggs and Jestmart(1952)ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึงความร่วมมือ ที่ทาให้
เกิดการกระตุ้น และการชี้แนะ ให้เกิดพลังที่จะกระตุ้น และชี้แ นะให้นักเรียนเกิดการใช้สติปัญญาใน
การทากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
Desal.D.M.(1963)ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง ผู้ที่ให้คาแนะนาช่วยเหลื อ ครู
อาจารย์ใหญ่ และผู้บริหารทางการศึกษาให้มีกระบวนการเข้าใจในกระบวนการศึกษาทุกรูปแบบของ
แต่ละโรงเรียน เรียกว่า “ผู้นิเทศก์”
Wiles Kimball(1967)ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเพื่อ
หาแนวปรับปรุงทางแก้ไข การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในการให้คาแนะนา การวางแผน
การปรึกษาหารือร่วมกัน
Lloyd W. Dull(1981)ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง การให้บริการครูผู้สอนเป็น
รายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม เป็นการจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือครูให้ปฏิบัติงานดีขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ปรับปรุงการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
Glickman D.Carl(1985)ได้ให้ ความหมายไว้ว่า หมายถึง การให้ ความช่ว ยเหลือ
ครูผู้สอน โดยการให้ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การให้บริการเสริมวิชาการ และ
การสนับสนุนการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อนาข้อมูลมาปรับการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็น
หน้าที่ของโรงเรียนจะต้องให้คาแนะนา ชี้แจงการเรียนการสอน
สรุป ความหมายของการนิเทศการสอน หมายถึง กระบวนการ การทางานร่วมกัน
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ย วข้องทางการศึกษาทุกฝ่ าย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงการ
ทางาน และปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3.2 ความสาคัญของนิเทศการสอน
มีนักการศึกษาได้ให้ความสาคัญกับนิเทศการสอนไว้ดังนี้
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศการงานการศึกษามี
ความสาคัญดังนี้
1.พัฒนาส่งเสริมการบริหารและงานวิชาการของสถานศึกษา
2.ทาให้การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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3.ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาในการสารวจ วิเคราะห์ วิจัยและ
การประเมินผล
4.พัฒนาหลักการ สื่อการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
5.พั ฒ นาบุ ค ลากร เช่ น ครู อาจารย์ ให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์
3.3 จุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน
สงัด อุทรานันท์ (2533:16) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอนไว้ว่า
การนิเทศการสอนมีจุดมุ่งหมาย 4 ประการคือ
1.เพื่ อ พั ฒ นาคน คื อ กระบวนการท างานร่ ว มกั น ของครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
2.เพื่อพัฒนางาน คือ การนิเทศงานเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ผู้เรียนซึ่ง
เป็นผลผลิตทางการสอน ทาให้ช่วยพัฒนาการสอนให้ดีขึ้น
3.เพื่อสร้างประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์ที่เกิดจากการทางาน
4.เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานร่วมกัน
ชารี มณีศรี (2534: 43)ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอนไว้ว่า เป็น
การปรับปรุงการเรียนการสอนโดยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทางานร่วมกันไม่มีการแบ่งกลุ่ม และมุ่งส่งเสริม
ขวัญกาลังใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตลอดเวลาที่ประจาการเพื่อให้การศึกษาประสบ
ความสาเร็จ
ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ (2543) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน
ไว้ว่า
1.เพื่อส่ งเสริมการบริ หารงานวิชาการงานวิ ชาการในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
2.เพื่อสารวจ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
3.เพื่อพัฒ นาหลั กการและสื่ อการเรียนการสอนให้ ได้ มาตรฐาน
และเอกสารทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็น
4.เพื่อพัฒนาบุคลกรให้มีความรู้โดยเฉพาะครู อาจารย์ให้มีความรู้
ทักษะ และประสบการณ์
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สรุป จุดมุ่งหมายการนิเทศการสอนจากแนวคิดนักการศึกษาได้ว่า มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ช่วยเหลือ และพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. การพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี
4.1 ความหมายของสื่อ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้
ว่า สื่อการสอน หมายถึง ระบบการนาวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการมาเป็นตัวกลางในการศึกษษแก่ผู้เรียน
และได้จาแนกสื่อการสอนออกเป็น 3 ประเภทได้แก่
1. ประเภทวัสดุ (Materiate) ได้แก่ สิ่งที่เป็นสิ่งของทั้งหลาย ทั้งรูปภาพ สัญลักษณ์
2. ประเภทอุปกรณ์ (Equipment) ได้แก่ วิดีทัศน์ โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์
3. ประเภทวิธีการ (Methods) ได้แก่ สื่อประเภทกระบวนการ และการกระทา เช่น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบต่างๆ การสาธิต การทดลอง การจัดนิทรรศการ
กิดานันท์ มลิทอง (2540) ได้กล่าวถึงความหมายของสื่อการเรียนการสอนไว้ว่า หมายถึง
การประยุกต์เอาแนวคิด เทคนิค วิธีการ วัศดุ อุปกรณ์ การจัดระบบสารสนเทศ และสิ่งต่างๆ มาใช้ใน
การศึกษษให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อรนุช ลิมตศิริ (2543) ได้กล่าวถึง สื่อการเรียนรู้ (Media for learning) มาจา
ภาษาลาตินว่า “Medium” แปลว่า ระหว่าง (between) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูลเพื่อให้ผู้
ส่งและผู้รับการสื่อสารกันได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ เมื่ อนามาใช้ในการเรียนการสอนจึงเรียกสื่อการ
สอน (Instructional Media) หมายถึง สื่อชนิดใดก็ตาม เช่น เทปบันทึกเสียง ภาพนิ่ง แผนภูมิ หนังสือ
วิทยุ โทรทัศน์ สไลด์ เป็นต้น ที่บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน สิ่งเหล่านี้เป็นวัสดุอุปกรณ์ทาง
กายภาพที่นาเอามาใช้ในเทคโนโลยีการศึกษา เป็นเครื่องมือที่ผู้สอนส่งไปถึงผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมาย ที่วางไว้เป็นอย่างดี
ชัย ยงค์ พรหมวงศ์ (2545)ได้ กล่ าวถึง ความหมายของสื่ อ การเรี ยนการสอนไว้ ว่ า
หมายถึง เป็นศาสตร์ว่าด้วยวิธีการหรือการศึกษา เป็นเรื่องของระบบในการประยุกต์ นาเทคนิค
วิธีการ แนวคิด อุปกรณ์ และเครื่ องมือใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาปรับปรุงคุณภาพการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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Romiszowski(1992)ได้ ใ ห้ ค วามหมายของสื่ อ “midia”ไว้ ดั ง นี้ “the carrers of
messages, from some transmitting souree to the receiver of the message” ห ม า ย ถึ ง
ตัวนาสารจากแหล่งกาเนิดของการสื่อสารไปยังผู้รับสาร
Newby (1996)ได้ให้ความหมายของสื่อการสอนไว้ว่า ช่องทางต่างๆ ของการสื่อสาร
ซึ่งพาสารต่างๆ ไปตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ด้วยเส้นทางและวิธีการที่สามารถนาพา
สารสนเทศไปนาส่งให้ถึงผู้เรียนได้
Heinnich (1996) ได้ให้ ความหมายของสื่ อ “midia”ไว้ดังนี้ “Media is a chanal
of communication”สื่ อ คื อ ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และมี ร ากศั พ ท์ ม าจากภาษาลาติ นมี
ความหมายว่า ระหว่าง (between) หมายถึง อะไรก็ตามซึ่งทาการบรรทุกหนือนาพาข้อมูล หรือ
สารสนเทศ สื่อเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างแหล่งกาเนิดสารกับผู้รับสาร
สรุป ความหมายของสื่อการสอนได้ว่า สื่อการสอน หมายถึง สิ่งใดๆ ก็ตามที่เป็น
ตัวกลางระหว่างแหล่งกาเนิดของสารกับผู้รับสาร เป็นสิ่งที่นาพาสารจากแหล่งกาเนิดไปยังผู้รับสาร
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลๆ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการสื่ อ สาร“สื่ อ การสอน” มี ค วามหมายตรงกั บ ค าใน
ภาษาอังกฤษว่า “Instruction media” หรือ “ Education Media” สิ่งที่นาความรู้ไปสู่ผู้เรียน อยู่ใน
รูปของสิ่งพิมพ์ และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ ที่ผู้สอนสามารถส่งถึงผู้เรีย เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4.2 ประเภทของสื่อ
กระทรวงศึกษาธิการ(2545)ได้กล่าวถึงสื่อการเรียนการสอนไว้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่
ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ สิ่งของ สถานที่ เหตุการณ์ หรือความคิดก็ตามถือเป็นสื่อการสอนได้ทั้งสิ้ น
ขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนรู้จากสิ่งนั้นๆหรือนาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่การเรียนรู้ของเราหรือไม่สื่อทั้งมวลอาจ
แยกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้
1.สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง หนังสือหรือเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งได้แสดงหรือจาแนกหรือ
เรียบเรียงสาระความรู้ต่างๆโดยใช้ตัวหนังสือ ที่เป็นตัวเขียนหรือตัวพิมพ์ เป็นสื่อเพื่อแสดงความหมาย
สื่ อสิ่ งพิมพ์มีห ลายประเภทได้แก่ เอกสาร หนังสื อ ตารา หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร วารสาร จุล สาร
จดหมาย จดหมายเหตุ บันทึก รายงาน วิทยานิพนธ์ เป็นต้น
2.สื่ อ เทคโนโลยี หมายถึ ง สื่ อ การสอนที่ ไ ด้ ผ ลิ ต ขึ้ น เพื่ อ ใช้ ค วบคู่ กั บ เครื่ อ งมื อ
โสตทัศนวัสดุ หรือเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ สื่อการเรียนรู้ดังกล่าว เช่น แถบบันทึกภาพพร้อม
เสียง แถบบันทึกเสี ยง สไลด์ สื่อคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน นอกจากนี้สื่ อเทคโนโลยี ยังหมายรวมถึง
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กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เช่น การใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน การศึกษาผ่านดาวเทียม
3.สื่ออื่นๆ นอกจากสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยี แล้ว ยังมีสื่ออื่นๆที่ส่งเสริมการเรียน
การสอนซึ่งมีความส าคัญไม่ยิ่ งไปกว่าสื่ อ 2 ประเภทดังกล่ าว เพราะสามารถอานวยประโยชน์ แก่
ท้องถิ่นที่ขาดแคลนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยีสื่อเหล่านี้อาจแบ่งได้เป็น4ประเภทดังนี้
3.1 สื่อบุคคลบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่ง
สามารถถ่ายทอดสาระความรู้ แนวคิด เจตคติและวิธีปฏิบัติตนไปสู่บุคคลอื่นสื่อบุคคลอาจเป็นบุคคล
ในระบบ เช่น ผู้บริหาร ครูผู้สอน ตัวผู้เรียน หรืออาจเป็นบุคคลภายนอก เช่น บุคลากรในท้องถิ่นที่มี
ความชานาญและเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ
3.2 สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
หรือสภาพที่อยู่รอบตัวผู้เรียน เช่น พืชผัก ผลไม้ สัตว์ชนิดต่างๆ ปรากฏการณ์แผ่นดินไหว สภาพดิน
ฟ้าอากาศ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งวิทยบริการ หรือแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ชุ มชน สังคม
วัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อที่มีความสาคัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งครูหาได้ไม่ยาก
3.3 สื่อกิจกรรม/กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการที่ครูและ
ผู้เรียนกาหนดขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ใช้ในการฝึกทักษะซึ่งต้องใช้กระบวนการคิด
การปฏิบัติ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้ของผู้เรียน เช่น การแสดงละคร บทบาทสมมติ
การสาธิต สถานการณ์จาลอง การจัดนิทรรศการ การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ การปฏิบัติตามใบงาน
ฯลฯ
3.4 สื่ อ วั ส ดุ / เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ หมายถึ ง วั ส ดุ ที่ ป ระดิ ษ ฐ์ ขึ้ น เพื่ อ
ประกอบการเรี ย นรู้ เช่น หุ่ น จ าลอง แผนภูมิ แผนที่ ตาราง สถิติ กราฟ นอกจากนี้ยังรวมถึงสื่ อ
ประเภทเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ เช่ น อุ ป กรณ์ ท ดลอง
วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิชาช่าง เป็นต้น
Edgar Dale, (1965: 42 – 43) ได้แบ่งประเภทของสื่อการสอนไว้ 3 ประเภท คือ
สื่อประเภทวัสดุ (Software) หมายถึง สื่อที่เก็บความรู้อยู่ในตัวเองซึ่งจาแนกย่อยเป็น2 ลักษณะ คือ
วัสดุประเภทที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จาเป็นจะต้องอาศัยอุปกรณ์อื่นช่วย เช่ น
แผ่นเสียง ลูกโลก รูปภาพ หุ่นจาลอง ฯลฯและวัสดุที่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตนเอง
จาเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์อื่นช่วย เช่น แผ่นฟิล์ม ภาพยนต์ สไลด์
สื่อประเภทอุปกรณ์ (Hardware) หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวกลางหรือตัวผ่าน ทาให้
ข้อมูลหรือความรู้ที่บันทึกในวั สดุที่สามารถถ่ายทอดออกมาให้เห็นหรือได้ยิน เช่น เครื่องฉายแผ่น
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โปร่งใส่เครื่องฉายสื่อประเภทเทคนิคและวิธีการ (Techniques and Methods) หมายถึง สื่อที่มี
ลั กษณะเป็ น แนวความคิดหรื อรู ป แบบขั้นตอนในการเรียนการสอน โดยสามารถนาสื่ อวัสดุและ
อุปกรณ์มาใช้ช่วยในการสอนได้ เช่น เกม สถานการณ์จาลอง บทบาทสมมุติ และการสาธิต เป็น
ต้น
4.3 จุดประสงค์ของการใช้สื่อ
1.สร้างความรู้ที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดแนวคิด และได้ประสบการณ์ตรง
มากขึ้น
2.เร้าความสนใจ และสร้งแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
3.ให้ผู้เรียนจาสิ่งที่เรียนรู้ได้ในระยะยาว
4.นาสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงจากแหล่งต่างๆ มาสู่ห้องเรียนได้มากขึ้น
5.สร้างพื้นฐานในด้านความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียนได้มากขึ้น
6.เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจบทเรียน และเนื้อหาวิชาต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
7.เสริมสร้างเจตคติต่อการเรียนรู้
8.เป็นเครื่องมือที่ใช้ทบทวนสรุป และทาให้เนื้อหาวิชาสัมพันธ์กัน
9.เสริมสร้างกิจกรรมที่แปลกออกไป และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนที่กาลังเรียน
อยู่
10.ช่วยให้ผู้เรียน เรียนได้เร็วขึ้น
4.4 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ตรขั้ นพื้ น ฐาน พ.ศ.2544ได้ ก ล่ า วถึ ง การพั ฒ นาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไว้ว่า สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนันสนุนในการจัดการเรียนรู้
ของครู อาจารย์ให้บบรรลุผลโดยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้มีความ
หลากหลายและเหมาะสม ควรเน้นตังแต่การจัดทา จัดหาจากท้องถิ่นไปจนถึงสื่อที่ทันสมัยเป็นสากล
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สื่อเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ ทาหน้าที่
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ สร้างสถานการณ์เรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางความคิด ได้แก่ การคิดไตร่ตรอง การคิดสร้างสรรค์ และ
การคิดอย่างมีวิจาณญาณ ตลอดจนสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมให้แก่ผู้เรียน สื่อการ
เรียนรู้ในปัจจุบันมีอิทธิพลสูงต่อการกระตุ้ นต่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองมีมากมายหลากหลายรูปแบบ มีบทบาทและให้คุณประโยชน์ได้ สถานศึกษามีแนวปฏิบัติดังนี้

108
1.ศึกษา วิเคราะห์ความจาเป็นใช้ในการใช้สื่อ และนวัตกรรมการเรียนการ
สอน และการบริหารงานวิชาการ
2.ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน
3.จัดหารสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4.ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหารพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว
องค์การ หน่วยงานและสถาบันอื่น
5. ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4.5 ประโยชน์และความสาคัญของสื่อการเรียนการสอน
1.ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้มากและจดจาได้นาน
2.ช่วยให้ผู้เรียนสนใจและมีส่วนร่วมอย่ างแข็งขันในกระบวนการเรียนการ
สอน
3.ช่วยส่งเสริมการคิดเป็นและการแก้ปัญหาใจกระบวนการเรียนของผู้เรียน
4.ช่วยอธิบายสิ่งที่ยากสลับซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย
5.ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเอกลักษณ์บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็กเก่งหรือเด็ก
เรียนช้า
6.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนโดยประหยัดเวลาและแรงงาน
7.ทาให้ครูสามารถปับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบ
8.ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางมากขึ้น
9.ช่วยแก้ปัญหาข้อจากัดในการเรียนการสอนบางประการ อาทิ เช่น
9.1ทาสิ่งที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น
9.2ทาสิ่งเคลื่อนไหวเร็วให้ช้าลง
9.3ทาสิ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงช้าให้เร็วขึ้น
9.4ทาสิ่งที่ใหญ่ให้ย่อขนาดลง
9.5ทาสิ่งที่เล็กมากให้ขยายใหญ่ขึ้น
9.6นาอดีตมาศึกษาได้
9.7ทาสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
9.8นาสิ่งที่อยู่ใกล้หรือลี้ลับมาศึกษาได้
9.9ช่วยให้นักเรียนเรียนสาเร็จเร็วขึ้นและสอบได้คะแนนมากขึ้น
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9.10ช่วยให้ความหมายของศัพท์เพิ่มขึ้น
9.11พัฒนาความคิดได้ต่อเนื่อง เช่น ภาพยนตร์
9.12ถ้าใช้สื่อการสอนอย่างสม่าเสมอจะสามารถเปลี่ยนความคิด
ทัศนคติ ทั้งยังช่วยสร้างทัศนคติให้มั่นคงได้
9.13ให้ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
4.6 นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในด้านการศึกษาถือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และผู้เรียนสาคัญที่สุด
องค์ประกอบที่แสดงถึงปัจจัยที่เป็นหัวใจของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
คือ วิสัยทัสน์ และแรงผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารระดับสูง ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ(Information Technology : IT)เป็นการนาเอาวิ ท ยาการด้า นคอมพิว เตอร์ และการ
สื่ อ สารโทรคมนาคมที่ ทั น สมั ย มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นสาขาต่ า งๆ อย่ า งกว้ า งขวางทั้ ง ในภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน รวมทั้ง เครื่อข่ายอินเตอร์เนต(Internet)มีการกระจายกันอย่างรวดเร็วทาให้การสืบค้น
ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เนตทาได้สะดวกและกว้ างขวาง และการสื่อสารด้วยระบบไปรษณีย์อิเลคโท
นิกส์(Electronic Mail : E-mail)ซึ่งเปิดกว้างให้บุคคลเข้าถึงข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
เปรียบเหมือนห้องสมุดโลก ทาให้บทบาทของครูและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป การ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา
1.เพื่อลดความเหลื่อมล้าของโอกาสทางการศึกษา เพื่อสนองนโยบายของการ
จัดการศึกษาที่ว่า “การศึกษาเพื่อประชาชนทุกคน” เป็นการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา
เช่น ทาให้โรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญและด้อยโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ผ่านอิเทอร์เนต
2.เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่อ สื่ออิเลคทรอนิกส์ นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา
ใหม่ๆ ทั้งทางภา พ ข้อความ และเสียงที่มีความหลากหลายในการส่งเสริมการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนมี
สนใจในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีการพัฒนารวดเร็ว และเข้าใจง่ายขึ้น
3.เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การนาเอาเทคโนโลยีมาใช้
ประโยชน์ในวงการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทาให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกระจายได้อย่างรวดเร็ว และ
เกิดอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ใยแก้วนาแสง ดาวเทียมสื่อสาร
ซี ดี ร อม มั ล ติ มี เ ดี ย อิ น เทอร์ เ นต ท าให้ เ กิ ด ระบบคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน(Computer Aided
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Instruction :CAI) และระบบคอมพิว เตอร์ช่ว ยเรีย น(Computer Aided Learning :CAL)ทั้งระดั บ
ท้องถิ่นและระบบทางไกล
4.7 นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การระดมสรรพความรู้ที่
มีเหตุผ ล มาประยุ กต์ใช้ให้ เป็ น ระบบใหม่ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ที่เป็ นจริง ในการ
แก้ปัญหาให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากว่าเดิม เป็นการอาศัยความรู้
หลากหลายด้าน เช่น โสตทัศนศึกษา การวัดผล จิตวิทยาการศึกษา และแนะแนว การศึกษาพิเศษ
การบริหารการศึกษา รวมทั้งความรู้ด้านอื่นๆ ในปัจจุบันนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาจะ
เน้นการศึกษาด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Instuction)
2.การเรียนการสอนสาเร็จรูป (Programmed Instruction)
3.การแสวงหานวัตกรรมทางการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นโดยการ
เข้าสู่ระบบ (System Approach)
4.โสตทัศนศึกษา (Audio Visual Education)
5.คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aided Instruction : CAI)
6.การใช้ทรัพยากร (Resource) ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
7.เครื่องช่วยสอน (Teaching Machine)
8.สื่อการศึกษามวลชน (Mass Education) เช่น วิทยุ โทรทัศน์ทางการศึกษา
9.ความเสมอภาคทางการให้โ อกาสทางการศึกษาตามเอกัตภาพของแต่ละ
บุคคล
10.ให้ความเสมอภาคทางการศึกษาทุกท้องถิ่น
11.ให้ ความรู้ทางจิตวิทยาสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเอกัต
บุคคล
12.การศึกษาตลอดชีพ (Life long Education)
13.การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
14.การศึกษาทางอินเตอร์เนต เช่น Web-Base Instuction, E-Learning
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5 การวัดและประเมินผล
5.1 ความหมายของการวัดและประเมินผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551ได้ให้ความหมายของการวัด
และประเมิ น ผลไว้ ว่ า การวั ด (Measurement) หมายถึ ง การก าหนดตั ว เลขให้ กั บ วั ต ถุ สิ่ ง ของ
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรื อพฤติกรรมต่า ง ๆ ของผู้ เรียนการจะได้ม าซึ่ งตัว เลขนั้น อาจต้ อ งใช้
เครื่ อ งมื อ วั ด เพื่ อ ให้ ไ ด้ ตั ว เลขที่ ส ามารถ แทนคณุ ลั ก ษณะต่ า งๆ ที่ ต้ อ งการวั ด การประเมิ น
(Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูล ตีความบันทึกและใช้ข้อมลู เกี่ยวกับ คาตอบของ
ผู้เรียน ที่ทาในภาระงาน/ชิ้นงาน ว่าผู้เรียนรู้อะไร สามารถทาอะไรได้ และจะทาต่อไปอย่างไร ด้วย
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย
การประเมินค่า/การตัดสิน (Evaluation) หมายถึง การนาเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้
จากการวัดหลายๆ อย่ าง มาเป็ น ข้อมูล ในการตัดสิ นผลการเรียน โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์
(Criteria) ที่ส ถานศึกษากาหนด เพื่อประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียนว่าผู้ เรียนมีความเก่งหรืออ่อน
เพียงใด บรรลุเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด ซึ่งคือการสรุปผลการเรียน การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ในชั้น เรี ยน (Classroom Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บ รวบรวม วิเคราะห์
ตี ค วาม บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวัดและประเมิ นทั้ ง ที่ เป็ นทางการและไม่ เ ป็น ทางการ โดยการ
ดาเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน นับตั้งแต่ก่อนการเรียนการ
สอน ระหว่างการเรียนการสอน และหลังการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เหมาะสม
กั บ วั ย ของผู้ เ รี ย น มี ค วามสอดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ พฤติ ก รรมที่ ต้ อ งการวัด น าผลที่ ไ ด้ ม าตีค่า
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดในตัวชี้วัดของมาตรฐานสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร ข้อมูลที่ได้นี้
นาไปใช้ในการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ ความก้าวหน้า จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงให้แก่ผู้เรียน การ
ตัดสินผลการเรียนรู้รวบยอดในเรื่อง หรือหน่วยการเรียนรู้ หรือในรายวิชาและการวางแผน ออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนของครู การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาเป็นการรวมกันระหว่างคา2
ค าคื อ การวั ด หรื อ การวั ด ผล (Measurement) และค าว่ า การประเมิ น หรื อ การประเมิ น ผล
(Evaluation)เป็ น ค าที่ มี ความหมายที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ มั ก จะใช้ ค วบคู่ กั น เสมอ คื อ การวั ด และ
ประเมินผลหรือการวัดผลและ ประเมินผล เพื่อให้ครอบคลุมความหมายได้ครบถ้วนความหมายของ
คาว่าการวัดผลและประเมินผลได้มีนักการศึกษาให้ความหมายทั้งสองคาไว้ ดังนี้
ชวาล แพรัตกุล (2516) ได้กล่าวถึงการวัดผลไว้ว่า การวัดผล หมายถึง กระบวนการ
ใดๆ ที่จะให้ได้มา ซึ่งปริมาณจานวนหนึ่ง อันมีความหมายแทนขนาดของสมรรถภาพนามธรรม ที่
นักเรียนผู้นั้น มีอยู่ในตน
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อุ ทุ ม พร ทองอุ ไ ร (2520 ) ได้ ก ล่ า วถึ ง การวั ด ผลไว้ ว่ า การวั ด ผล หมายถึ ง
กระบวนการนาตัวเลขหรือ สัญลักษณ์มาเกี่ยวข้องกับลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุ คน หรือสิ่ งของ
ที่จะวัด
เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์ (2521) ได้กล่าวถึงการวัดผลไว้ว่า การวัดผล หมายถึง ขบวนการ
ในการกาหนดสัญ ลักษณ์หรือตัวเลขให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อแทนคุณภาพหรือปริมาณของสิ่งนั้นอย่าง
มีกฎเกณฑ์ที่เชื่อถือได้
ล้วน สายยศ (2527) ได้กล่าวถึงการวัดผลไว้ว่า การวัดผล หมายถึง การนาเครื่องมือ
ไปกระตุ้นยุแหย่ หรือไป เร้าสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อให้ได้มาซึ่งปริมาณของสิ่งนั้น
บุ ญ ธรรม กิ จ ปรี ด าบริ สุ ท ธิ์ (2535) ได้ ก ล่ า วถึ ง การวั ด ผลไว้ ว่ า การวั ด ผลเป็ น
กระบวนการเชิงปริมาณในการ กาหนดค่าตัวเลข หรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายแทนคุณ ลักษณะของ
สิ่งที่วัด โดยอาศัยกฎเกณฑ์อย่างใด อย่างหนึ่ง
Noll (1965) ได้กล่ าวถึงการวัดผลไว้ว่า การวัดผลหมายถึง กระบวนการในการ
กาหนดคุณลักษณะ ของสิ่งที่ต้องการวัดในเชิงปริมาณ โดยผลการวัดจะแสดงออกในรูปจานวน หรือ
ตัวเลขที่มีหน่วยคงที่
Ebel (1978)ได้กล่ าวถึง การวั ดผลไว้ว่ า การวัดผลหมายถึ ง กระบวนการในการ
กาหนดจานวน ให้แก่แต่ละสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มสิ่งของหรือบุคคลที่ต้องการวัด เพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึงความ
แตกต่างของ คุณลักษณะที่จะวัดของสิ่งของหรือของบุคคลนั้นๆ
สรุปได้ว่า การวัดผล หมายถึง กระบวนการกาหนดตัวเลข ให้กับสิ่งที่ต้องการจะ
วัด โดยค่าที่ได้สามารถบ่งชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของคุณลักษณะนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ความสาคัญของการวัดและประเมินผล
อาภา บุญช่วย (2537) ได้กล่าวถึงการวัดผลไว้ว่า การวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ ที่จะช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นกระบวนการที่ตรวจสอบว่านักเรียนไปถึงจุดหมายปลายทางตามหลักสูตรต้องการหรือไม่เพียงใด
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550) ได้กล่าวถึงการวัดผลไว้ว่า การวัดและประเมินผลมี
ความสาคัญและมีประโยชน์ ในกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้
1. เพื่อเป็นการปรับกระบวนการเรียนการสอนของครูให้ดีขึ้น
2. เพื่อปรับปรุงการเรียนของผู้เรียน ว่ามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด
3. เพื่อปรับปรุงระบบภายในการบริหารสถานศึกษา
4. เพื่อเป็นข้อมูลทางการศึกษาทั่วไป
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5. เป็นหลักฐานด้านการศึกษาของสถานศึกษา ในด้านการรับนักเรียน ผลการ
เรียนและการสาเร็จหลักสูตร
6. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในด้านผลการเรียน และการสาเร็จ
การเรียนของนักเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดว่า การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน และตัดสินว่าผู้เรียนมี
ความรู้ทักษะความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในระดับใด สามารถที่จะได้รับการเลื่อ นชั้น หรือ จบการศึกษาได้หรือไม่
สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทาระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียน ของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกาหนดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยควรมีสาระต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
หลักการดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
1. การตัดสินผลการเรียน
2. การให้ระดับผลการเรียน
3. การรายงานผลการเรียน
4. เกณฑ์การจบการศึกษา
5. เอกสารหลักฐานการศึกษา
6.การเทียบโอนผลการเรียน
5.3 องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ก าหนดจุ ด หมาย
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและ
กรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันในเวทีระดับโลก กาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่กาหนดใน
สาระ การเรียนรู้๘ กลุ่มสาระ มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน
1.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
3.การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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5.4 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สถานศึกษาต้องดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1.สถานศึกษาต้องดาเนินการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทั้ง 4
ด้าน ตามแนวทางและวิธีการ ของการวัดและประเมินผลแต่ละองค์ประกอบ และกาหนดเอกสาร
บันทึกผลการประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการวัดและประเมินผล
2.ให้ครูผู้สอนนาผลการประเมินแต่ล ะองค์ประกอบบันทึกลงในเอกสาร
บันทึก
การประเมินตามที่สถานศึกษา กาหนดและนาเสนอผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติผล
การประเมิน
3.ให้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการพัฒนาองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ให้
ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ และรายงาน สรุปผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค
4.ผู้บริหารโรงเรียนต้องกาหนดวิธีการและมอบหมายผู้รับผิดชอบ ปรับปรุง
พัฒนาผู้เรียนที่ได้ผลการเรียน ซ้ารายวิชาหรือซ้าชั้น
5.สถานศึ ก ษาก าหนดแนวทางในการก ากั บ ติ ด ตามการบั น ทึ ก ผลการ
ประเมินในเอกสารหลักฐานการศึกษา ทั้งแบบ ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และแบบที่สถานศึกษา
กาหนด แนวทางการวัดและประเมินผลมีองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เป็นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิดที่
กาหนดอยู่ในตัวชี้วัดในหลักสูตร ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ต่อไป ภารกิจของสถานศึกษาในการดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
รายละเอียดดังนี้
1.กาหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค โดยให้
ความสาคัญของคะแนนระหว่างเรียน มากกว่าคะแนนปลายปี/ปลายภาค เช่น 60 : 40, 70 : 30, 80 :
20 เป็นต้น
2.เอกสารหลักฐานการศึกษา ทั้งแบบ ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และแบบ
ที่สถานศึกษากาหนด
3.กาหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริมระหว่างเรียน กรณีผู้เรียนมีผลการ
ประเมินตัวชี้วัด/ มาตรฐานการเรียนรู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
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4.กาหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริม การสอบแก้ตัว กรณีผู้เรียนมี ระดับ
ผลการรียน “๐” หรือ มีระดับคุณภาพต่ากว่าเกณฑ์ และแนวดาเนินการกรณีผู้เรียนมีผลการเรียนที่มี
เงื่อนไข คือ “ร” หรือ “มส”
5.กาหนดแนวปฏิบัติในการอนุมัติผลการเรียน
6.กาหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง
5.5 ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบ่งประเภทเป็นอย่างไรบ้างจะช่วยให้ผู้สอน
ออกแบบ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผู้เรียนยิ่งขึ้น ได้นาเสนอประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
1.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จาแนกตามขั้นตอนการจัดการเรียนการ
สอน ก่ อ นเรี ย น ระหว่ า งเรี ย นและหลั ง เรี ย น มี 4 ประเภท ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งกั น ตามบทบาท
จุดมุ่งหมาย และวิธีการวัด และประเมิน ดังนี้
1.1ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล เ พื่ อ จั ด ว า ง ต่ า แ ห น่ ง ( Placement
Assessment) เป็ น การประเมิน ก่อน เริ่มเรียนเพื่อต้องการข้อมูล ที่แสดงความพร้อม ความสนใจ
ระดับความรู้และทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการเรียน เพื่อให้ผู้สอนนาไปใช้กาหนดวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้ วางแผน และออกแบบกระบวนการเรียนการสอน ที่เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งรายบุคคล ราย
กลุ่ม และรายชั้นเรียน
1.2การประเมิน เพื่ อวินิ ฉัย (Diagnostic Assessment) เป็นการ
เก็บข้อมูลเพื่อค้นหาว่า ผู้เรียนรู้อะไรมาบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน สิ่งที่รู้มาก่อนนี้ถูกต้องหรือไม่ จึงเป็น
การใช้ในลักษณะประเมิน ก่อนเรียน นอกจากนี้ยังใช้เพื่ อหาสาเหตุของปัญหาหรืออุปสรรคต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่มักจะ เป็นเฉพาะเรื่อง เช่น ปัญหาการออกเสียงไม่ชัด แล้วหาวิธี
ปรับปรุงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและเรียนรู้ ขั้นต่อไป วิธีการประเมินใช้ได้ทั้งการสังเกต การ
พูดคุย สอบถาม หรือการใช้แบบทดสอบก็ได้
1.3การประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) เป็น
การประเมินเพื่อพัฒนา การเรียนรู้ (Assessment for Learning) ที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด
การเรียนการสอน โดยมิใช่ ใช้แต่การทดสอบระหว่างเรียนเป็นระยะ ๆ อย่างเดียว แต่เป็นการที่ค รู
เก็บข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
1.4ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ พื่ อ ส รุ ป ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ( Summative
Assessment) มักเกิดขึ้นเมื่อจบ หน่วยการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามตัวชี้วัด
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และยังใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบกับ การประเมินก่อนเรียน ทาให้ทราบพัฒนาการของผู้เรียน
การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ยังเป็นการตรวจสอบ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตอนปลายปี/ปลายภาคอีก
ด้วย การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ใช้วิธีการและเครื่องมือ ประเมินได้อย่างหลากหลาย โดยปกติมัก
ดาเนินการอย่างเป็นทางการมากกว่าการประเมินระหว่างเรียน
5.6 วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง รูปแบบ ยุทธวิธี
และเครื่องมือ ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยทั่วไปมี
จุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ
1.เพื่อรู้จักผู้เรียน
2.เพื่อประเมินวิธีเรียนของผู้เรียน
3.เพื่อประเมินพัฒนาการของผู้เรียน
ผู้สอนสามารถเลือกใช้ หรือคิดค้นวิธีการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย
ของการนาผลการประเมินไปใช้เพื่อตอบสนอง ความต้องการ 3 ประการ ข้างต้น
1.วิธีการวัดประเมินผลแบบเป็นทางการ
ข้อมูลผลการเรียนรู้ที่นิยมใช้กันมาแต่ดั้งเดิม เช่น วัดและประเมินโดยการ
จัดสอบ และใช้แบบสอบหรือแบบวัด (Test) ที่ครูสร้างขึ้น โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ใน
การวัดและประเมินที่ได้ผลเป็นคะแนนและนาไปใช้ ในการเปรียบเทียบ เช่น เปรียบเทียบระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน เพื่อดูพัฒนาการหรือใช้เพื่อประเมิน ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้หรือรายวิชา วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบเป็นทางการเหมาะสาหรับการ
ประเมินเพื่อตัดสิน มากกว่า ที่จะใช้เพื่อประเมินพัฒนาการผู้เรียน หรือเพื่อหาจุดบกพร่องสาหรับ
นาไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม วิธีการและเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลผล
การเรียนรู้แบบเป็นทางการ ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ในเชิงปริมาณมีข้อสังเกตที่ผู้สอนต้องระมัดระวังใน
การนาไปใช้ เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นตัวแทน ของระดับความสามารถที่แท้จริงของ
ผู้เรียน คือข้อมูล ต้องได้มาจากวิธีการวัดที่ถูกต้อง เหมาะสมกับลั กษณะ ข้อมูล เครื่องมือวั ดและ
ประเมินผลมีความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง สามารถวัดได้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัด และมีความ
เชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง ผลการวัดมีความคงเส้นคงวา เมื่อมีการวัดซ้าโดยใช้เครื่องมือคู่ขนาน
หรือเมื่อวัดในระยะเวลาใกล้เคียงกัน และวิธีการวัดมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบและเชื่อถือได้
(Acceptable)
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2.วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบไม่เป็นทางการ
ข้อมูลผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคล จากแหล่งข้อมูลหลากหลาย
ที่ผู้สอนเก็บรวบรวมตลอดเวลา วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความพร้อมและพัฒนาการของผู้เรียน ปรับการ
เรี ย นการสอนให้ เ หมาะสม และแก้ ไ ขปั ญ หา การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น ลั ก ษณะของข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
นอกเหนือจากตัวเลขหรือข้อมูลเชิงปริมาณแล้ว อาจเป็นข้อมูล บรรยายลักษณะพฤติกรรมที่ผู้สอนเฝ้า
สังเกต หรือผลการเรียนรู้ในลักษณะคาอธิบายระดับพัฒนาการ จุดแข็ง จุดอ่อน หรือปัญหาของผู้เรียน
ที่พบจากการสั งเกต สัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่น ๆ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลั กสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ ผล
การเรียนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการพัฒนา พฤติกรรมตามคุณลั กษณะอั น พึง
ประสงค์ และผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น มีความ เหมาะสมกับวิธีการ
และเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบไม่เป็นทางการนี้ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการ พัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรีย นเป็นรายบุ คคล ช่วยให้ผู้สอนเข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่างลึ กซึ้งกว่า การ
ประเมินแบบเป็นทางการ และเป็นวิธีการที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์และบริบท วิธีการประเมินแบบ
ต่าง ๆ ที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้ มีดังต่อไปนี้
1.การสังเกตพฤติกรรม เป็นการเก็บข้อมูลจากการดูการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผู้ เรี ย น โดยไม่ขัดจั งหวะ การทางานหรือการคิดของผู้ เรียน การสั งเกตพฤติกรรมเป็นสิ่ งที่ ท าได้
ตลอดเวลา แต่ควรมีกระบวนการและ จุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการประเมินอะไร โดยอาจใช้
เครื่องมือ เช่น แบบมาตรประมาณค่า แบบตรวจสอบ รายการ สมุดจดบันทึก เพื่อประเมินผู้เรียนตาม
ตัวชี้วัด และควรสังเกตหลายครั้ง หลายสถานการณ์
2.การสอบปากเปล่า เป็นการให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการพูด ตอบประเด็น
เกีย่ วกับการเรียนรู้ ตามมาตรฐาน ผู้สอนเก็บข้อมูล จดบันทึก รูปแบบการประเมินนี้ผู้สอนและผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง สามารถมีการอภิปราย โต้แย้ง ขยายความ ปรับแก้ไขความคิดกันได้ มีข้อที่
พึงระวัง คือ อย่าเพิ่งขัดความคิด ขณะที่ผู้เรียนกาลังพูด
3.การพูดคุยเป็นการสื่อสาร 2 ทางอีกประเภทหนึ่ง ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
สามารถดาเนิน การ เป็นกลุ่มหรื อรายบุคคลก็ได้ โดยทั่วไปมักใช้อย่างไม่เป็นทางการเพื่อติ ดตาม
ตรวจสอบว่าผู้ เรี ย นเกิด การเรี ย นรู้ เพียงใด เป็นข้อมูล ส าหรับพัฒ นา วิธีการนี้อาจใช้เวลา แต่มี
ประโยชน์ต่อการค้นหา วินิจฉัยข้อปัญหา ตลอดจน เรื่องอื่น ๆ ที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนรู้
เช่น วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เป็นต้น
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4.การใช้คาถาม การใช้คาถามเป็นเรื่องปกติมากในการจัดการเรียนรู้ แต่ข้อมูล
งานวิจัยบ่งชี้ว่าคาถาม ที่ครูใช้เป็นด้านความจา และเป็นเชิงการจัดการทั่ ว ๆ ไปเป็นส่วนใหญ่ เพราะ
ถามง่ายแต่ไม่ท้าทายให้ผู้เรียนต้อง ทาความเข้าใจและเรียนรู้ให้ลึกซึ้ง การพัฒนาการใช้คาถามให้มี
ประสิทธิภาพแม้จะเป็นเรื่องที่ยาก แต่สามารถ ทาได้ผลรวดเร็วขึ้น หากผู้สอนมีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการประเมินในชั้นเรียน โดยทาการประเมินเพื่อพัฒนา ให้แข็งขัน
Clarke (2005) Clarke ได้นาเสนอวิธีการฝึกถามให้มีประสิทธิภาพ 5 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1ให้คาตอบที่เป็นไปได้หลากหลาย เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นเปลี่ยนการ
ถามแบบ ความจาให้เป็นคาถามที่ต้องใช้การคิดบ้าง เพราะมีคาตอบที่เป็นไปได้หลายคาตอบ (แต่พึง
ระวังว่าการใช้คาถาม แบบนี้ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนรู้ มีความเข้าใจพื้นฐานตามตัวชี้วัดที่กาหนดให้
เรียนรู้มาแล้ว) คาถามแบบนี้ทาให้ ผู้เรียนต้องตัดสินใจว่า คาตอบใดถูก หรือใกล้เคียงที่สุดเพราะเหตุ
ใด และที่ไม่ถูกเพราะเหตุใด นอกจากนี้ การใช้คาถามแบบนี้จะทาให้ผู้เรียนเรียนรู้ยิ่งขึ้นอีก หากมี
กิจกรรมให้ผู้เรียนทาเพื่อพิสูจน์คาตอบ
วิธีที่ 2เปลี่ยนคาถามจาให้เป็นประโยคบอกเล่า เพื่อให้ผู้เรียนระบุว่าเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย พร้อมเหตุผล การใช้วิธีนี้จะต้องให้ผู้เรียนได้อภิปรายกัน ผู้เรียนต้องใช้การคิดที่สู งขึ้นกว่าวิธีแรก
เพราะผู้เรียน จะต้องยกตัวอย่างสนับสนุนความเห็นของตน เมื่อให้ประโยคที่ผู้เรียนจะต้องสะท้อน
ความคิดเห็น ผู้เรียนจะต้อง ปกป้องหรืออธิบายทัศนะของตน การฝึกด้วยวิธีการนี้บ่อย ๆ จะเป็นการ
พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ น ผู้ ฟั ง ที่ ดี มี จิ ต ใจ เปิ ด กว้ า งพร้ อ มรั บ ฟั ง และเปลี่ ย นแปลงความคิ ด เห็ น ผ่ า น
กระบวนการอภิปราย ครูใช้วิธีการนี้กดดันให้เกิด การอภิปรายอย่างมีคุณภาพสูงระหว่างเด็กต่อเด็ก
และให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาแก่ทุกคนในชั้นเรียน
วิธีที่ 3หาสิ่งตรงกันข้าม หรือสิ่งที่ใช่/ถูก สิ่งที่ไม่ใช่/ผิด และถามเหตุผล วิธีการนี้
ใช้ได้ดี กับเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น จานวนในวิชาคณิตศาสตร์ การสะกดคา โครงสร้างไวยากรณ์
ในวิชาภาษา เป็นต้น เมื่อได้รับคาถามว่าทาไมทาเช่นนี้ถูก แต่ทาเช่นนี้ผิด หรือทาไมผลบวกนี้ถูก แต่
ผลบวกนี้ผิด หรือทาไมประโยคนี้ ถูกไวยากรณ์ แต่ประโยคนี้ ผิดไวยากรณ์ เป็นต้น จะเป็นโอกาสให้
ผู้เรียนคิดและอภิปรายมากกว่าเพียงการถามว่า ทาไมโดยไม่มีการเปรียบเทียบกัน และวิธีการนี้จะใช้
กับการทางานคู่มากกว่าถามทั้งห้อง แล้วให้ยกมือตอบ
วิธีที่ 4ให้ คาตอบประเด็นสรุปแล้ ว ตามด้ว ยคาถามให้ คิด เป็นการให้ ผู้ เรียนต้ อ ง
อธิบายเพิ่มเติม

119
วิธีที่ 5ตั้งคาถามจากจุดยืนที่เห็นต่าง เป็นวิธีที่ต้องใช้ความสามารถมากทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียน เพราะมีประเด็นที่ต้องอภิปรายโต้แย้งเชิงลึก เหมาะที่จะใช้อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ปัญหาสุขภาพ ปืเญหาเชิงจริยธรรม เป็นต้น
เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้มีหลายชนิด ได้แก่
1. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียน เช่น การสังเกตผู้เรียนขณะปฏิบัติงาน
2. แบบจัดอันดับคุณภาพของงาน
3. แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในสถานศึกษามี 2 ลักษณะ
3.1ข้ อ สอบแบบอั ต นั ย (Subjective Test) เป็ น แบบความเรี ย งที่ ไ ม่ จ ากั ด
คาตอบของผู้ตอบ ใช้สาหรับต้องการวัดความคิด และการใช้เหตุผล แต่มีข้อเสียที่ออกได้ไม่ตรงตาม
หลักสูตร ตรวจให้คะแนนไม่แน่นอนและเสียเวลามาก
3.2ข้อสอบแบบปรนั ย (Objective Test) เป็นข้อสอบที่จากั ด การตอบของ
ผู้สอบ สามารถออกได้มากข้อ ครอบคลุมหลักสูตร แบ่งได้เป็น 3 ชนิดคือ แบบถูก-ผิด แบบจับคู่ แบบ
เติมคา
3.3แบบเลื อกตอบ (Multiple Test) เป็นข้อทดสอบที่เหมาะสมที่สุ ด วัดได้
ครอบคลุมหลักสูตร สามารถหาความยากง่าย ค่าความเชื่อมั่น ค่าความเที่ยงตรงได้ เครื่องมือในการ
ประเมินมีหลากหลายรูปแบบ การนามาใช้จึงต้องพิจารณา
5.7 กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สิ่งที่ผู้สอนต้องวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ ผลการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระ ผลการเรียนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ผลการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรอย่างน้อย 8 ประการ
และผลการเรียนรู้ที่เกิดจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 4 ประการดังกล่าว
ข้างต้น มีที่มาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน คือด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดยทั้ง 3
ด้าน มีลักษณะสาคัญที่สามารถนามาอธิบายโดยสังเขปดังนี้ คือ
1. ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย
ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย หมายถึง ข้อมูล สารสนเทศ หลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง
ความสามารถด้านสติปัญญา 6 ด้าน คือ ความจา ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การ
ประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ โดยพฤติกรรมที่สะท้อนว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย
ได้แก่ การบอกเล่ า อธิบ าย หรื อเขียนแสดงความคิดรวบยอดโดยการตอบคาถาม เขียนแผนภูมิ
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แผนภาพ นาเสนอแนวคิดขั้นตอนในการแก้ปัญหาการจัดการ การออกแบบประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์
ชิ้นงาน เป็นต้น
2. ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย
ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย หมายถึง ข้อมูล สารสนเทศที่สะท้อนความสามารถด้าน
การเรียนรู้ในการจัดการอารมณ์ ความรู้สึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ โดยพฤติกรรมที่
สะท้อนว่าผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย คือ ผู้เรียนมีการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามบรรทัดฐานของสั งคม มีความสามารถในการตัดสิ นใจเชิง
จริยธรรม และมีค่านิยมพื้นฐานที่ได้รับการปลูกฝัง โดยแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อย่างน้อย 8 ประการตามที่หลักสูตรกาหนด
3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ผลการเรี ย นรู้ ด้านทั ก ษะพิสั ย หมายถึง ข้อมูล สารสนเทศที่แสดงถึ งทั ก ษะการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งเกิดจากการประสานงานของ
สมองและกล้ามเนื้อที่ใช้งานอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กันผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน ที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจน
ประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงที่ผู้เรียนได้รับการพัฒ นาเป็นผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นพร้อมกับ การ
เจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียน ซึ่งเป็นพัฒนาการที่ครูต้องแสวงหาหรือคิดค้นเทคนิค วิธีการ
และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้วัดและประเมินผลโดยคานึงถึงความสอดคล้องและเหมาะสม เพื่อให้ได้ผล
การวัดและประเมินที่มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของครูได้อย่างแท้จริง การประเมินผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหลักสูตร ซึ่งเป็นภารกิจของผู้สอน มี
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมิน
ปรียาพร วงศ์อนุโนชา (2553) ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมินไว้
ดังนี้
1. เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครู อาจารย์ให้ดีขึ้น
2. เพื่อปรับปรุงการเรียนของนักเรียนว่าตนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด
3. เพื่อปรับปรุงการบริหารงานในสถานศึกษาในด้าน หลักสูตร โครงการสอน
บันทึกการสอนมาสู่การปฏิบัติ
4. เพื่อเป็นข้อมูลทางการศึกษาทั่วไป
5. เป็นหลักฐานด้านการศึกษาของสถานศึกษา
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6. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
สาหรับในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยกาหนดกรอบการวัดประเมินผลการบริหารงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาความเป็นพลเมืองคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา การวัดประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์
3.1 ความหมายของกลยุทธ์
การทาความเข้าใจกับความหมายของยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ทาให้เห็นภาพองค์
รวมของการปฏิบัติงาน แนวทาง และวิธีปฏิบัติ เปรียบได้กับใช้เข็มทิศนาทางให้ภารกิจขององค์กร
บรรลุเป้าหมาย ถ้าขาดกลยุทธ์อาจทาให้เสียเวลาหรือหลงทางต่อการไปสู่จุดหมาย นอกจากนี้การทา
ให้ เข้าใจถึงหลั ก การของยุ ทธศาสตร์ จะเป็นพื้นฐานในการทาแผนกลยุทธ์ (Strategy Plan) แผน
แม่ บ ท (Master Plan) ซึ่ ง จะไปเชื่ อ มโยงกั บ แผนอื่ นๆ เช่ น แผนปฏิ บั ติก าร ( Action Plan) แผน
งบประมาณ (Budgeting Plan) แผนการตลาด (Marketing Plan) แผนการเติบโต (Growth Plan)
เป็นต้น
ค าว่ า ยุ ท ธศาสตร์ พบว่ า เป็ น ค าที่ ใ ช้ ใ นวงการทหารมาก่ อ นหน่ ว ยงานใดๆ มี
ความหมายเกี่ยวกับศิลปะ การทาสงครามหรือการรบ ซึ่งบางท่านเห็นว่าเป็นศิลปะของแม่ทัพ หรือ
ผู้นาหน่วยงานของทหารที่สามารถหยั่งรู้ฟ้าอากาศ หรือคาดการณ์หรือคาดการณ์ได้อย่างถูกต้ อง
แม่นยา จนนาไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์อย่างสุขุมรอบครอบและเหนือชั้น ในกองทัพไทยจะมีคานี้
เช่ น ยุ ท ธการ ยุ ท ธหั ต ถี ยุ ท ธวิ ธี ยุ ท โธปการณ์ เป็ น ต้ น “ยุ ท ธศาสตร์ ” ภาษาอั ง กฤษใช้ ค าว่ า
“Strategy” ในภาษากรีกใช้คาว่า “Startegos” ซึ่งเป็นบทบาทของนายพล (General)
Oakland (1986) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า Strategy มาจากรากศั พ ท์ ภ าษากรี ก 2 ค าคื อ
“Straos” แปลว่า “กองทัพ (Army)” หรือ ทหาร กับคาว่า “Agein” แปลว่า “การนา (To lead)”
เมื่อมารวมกันเป็น “Strategem” หมายความว่า “แผนการ” หรือ “กลวิธีเอาชนะศัตรู” (A trick or
plan to deceive an enemy or gian an advantage.)
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ได้กล่าวไว้ว่า Strategy เป็นศิลปะการวางแผน
ทางยุทธศาสตร์ต่อสู้เพื่อเอาชนะศัตรูของกองทัพ และมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า Strategia
ต่อมามีการน ามาใช้ กับ การบริห ารธุร กิจ และภาคเอกชนอย่ างแพร่ห ลาย โดยมี
ความหมายว่าใช้กลวิธีที่หลั กแหลม เหนือชั้น หรือพลิกแพลง เพื่อให้ได้เทียบคู่แข่งขันหรือเพื่อบรรลุ
เป้ าหมาย จึ งเกิดคาว่า “กลยุ ทธ์ ” ขึ้น จนบางตรั้งมีการใช้ 2 คานี้ปะปนกัน มีข้อสั งเกตว่าธุรกิจ
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ภาคเอกชนไม่นิยมใช้ คาว่า “ยุทธศาสตร์” เพราะมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องของการทหาร หริอการรบจึง
นิยมใช้คาว่า “กลยุทธ์” มากกว่า อย่างไรก็ตามสองคานี้มีความหมายเหมือนกัน คาว่า ยุทธศาสตร์
“Strategy”หรือกลยุทธ์(Tactic)ในประเทศไทยนักการบริหารจะให้ความสาคัญน้อยสังเกตได้จากเมื่อ
ลงมือปฏิบัติงานใดๆ กลับไม่มีการเอากระบวนการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ หรือมีก็ทาตามหลั ก การ
ค่อนข้างน้อย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน(2546)ได้ให้ความหมายว่า “กลยุทธ์”หมายถึง
การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยม วิธีการที่ต้องใช้อุบายต่างๆ เล่ห์เหลี่ยมที่ใช้ในการต่อสู้ “กลวิธี” หมายถึง วิธี
พลิกแพลง โดยอาศัยความรู้ความชานาญ“ยุทธศาสตร์”หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการพัฒนา และการใช้
อานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกาลังรบทางทหารตามความจาเป็นทั้งในยามสงบและ
สงคราม นอกจากนี้ยังเป็นวลีที่มีความสาคัญทางทหาร เช่น จุดยุทธศาสตร์
วัฒ นา พัฒ นวงศ์ (2546) ได้ให้ ความหมายว่า กลยุทธ์ (Strategy)” หมายถึง วิธี
ดาเนินงานให้บรรลุจุดหมายตามหลักวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ได้ให้ความหมายว่า กลยุทธ์ หรือ ยุทธศาสตร์
หมายถึง ความสามารถในการค้นหาวิธีการอย่างดีที่สุด ด้วยการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนท่ามกลาง
สภาพการณ์ที่ อาจมี อุป สรรค และ ความไม่แน่น อน เพื่อจะเอาชนะสถานการณ์ ดั งกล่ าวให้ ไ ปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้
พสุ เดชะรินทร์ (2548) ได้ให้ความหมายไว้ว่า กลยุทธ์ หรือ ยุทธศาสตร์ คือแนวทาง
ในการดาเนินทางให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย “กลยุทธ์” คือ วิธีการในการแข่งขันที่จะทาให้องค์กร
ได้เปรียบสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ กลยุทธ์เป็นแนวทางในการทาให้องค์กรประสบความสาเร็จ กลยุทธ์
ประกอบด้วยคาถามที่สาคัญ 3 ได้แก่
1.ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดใด
2.ความต้องการไปถึงจุดใด
3.จะไปถึงจุดหมายนั้นได้อย่างไร
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552)ได้ให้ความหมายไว้ว่าสิ่ งที่
องค์กรกาหนดเพื่อไปสู่ความสาเร็จ โดยแต่ละองค์กรมีเป้าหมายแตกต่างกัน ถ้าเป็นองค์กรเอกชน
ความสาเร็จของเป้าหมายอยู่ที่ตัวเลขทางการเงินหรือผลกาไร ถ้าเป็นหน่วยราชการการบริการเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน การสร้างความพึงพอใจ การบรรลุวิสัยทัศน์
สรุปได้ว่า กลยุทธ์ หรือ ยุทธศาสตร์ หมายถึง การวางแนวทางใช้ทรัพยากรที่เหนือ
คู่แข่ง ปรับเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง สร้างวิกฤตให้เป็นโอกาส เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
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3.2 ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์
การบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการบริหารงานสมัยใหม่
แนวคิดในด้านนี้ มีความส าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทยที่อยู่ในช่ว งของการปรับตัว ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับโลก
ภูมิภาค และภายในประเทศ จากการศึกษาพบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการตัดสินใจในการ
ดาเนินงาน ที่จะกาหนดผลการปฏิบัติงานขององค์การในระยะยาวให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
ธงชัย สันติวงค์ (2544)ได้ให้ความหมายการบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า หมายถึง การ
ตัดสินใจและการกระทาต่างๆ ซึ่งนาไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ ที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้ องค์ การ
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้
สมยศ นาวี ก าร(2545)ได้ ใ ห้ ค วามหมายการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ไ ว้ ว่ า หมายถึ ง
กระบวนการกาหนดทิศทางระยะยาว เป็นการกาหนดกลยุทธ์ การดาเนินกลยุทธ์ และการประเมินกล
ยุทธ์ขององค์การ
เสนาะ ติ เ ยาว์ (2546)ได้ ใ ห้ ค วามหมายการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ไ ว้ ว่ า หมายถึ ง
กระบวนการกาหนดการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นา
แผนนั้นไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่สาคัญคือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน การ
กาหนดภารกิจและจุดประสงค์ การกาหนดกลยุทธ์การนากลยุทธ์ไปใช้ และการควบคุมประเมินผลกล
ยุทธ์
อุ ทิ ศ ขาวเธี ย ร(2546)ได้ ใ ห้ ค วามหมายการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ไ ว้ ว่ า หมายถึ ง
เครื่องมือการชี้นาการบริหารขององค์การ ที่เกิดจากการระดมสมองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยยึด
หลักการวิเคราะห์ให้ทราบสภาวะแวดล้อมให้ “รู้เขารู้เรา” เพื่อชี้แนะเป้าประสงค์กลยุทธ์ การปฏิบัติ
ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม มีการจัดลาดับของความสาคัญของกลยุทธ์ เพื่อจัดการกับทรัพยากร
การบริหาร กระบวนการพัฒนา การกากับติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้า การดาเนินงานตามแผน
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน(2550)ได้ให้ความหมายการบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า หมายถึง
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการสร้างกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ์ เป็น
การตัดสินใจที่ทาให้องค์การบรรลุผล ถึงวัตถุประสงค์ได้ เน้นการบริหารเชิงบูรณการ
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Wright, Pringle and kroll (1992)ได้ ใ ห้ ค วามหมายการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ไ ว้ว่า
หมายถึง กระบวนการที่ทาให้ผู้บริหารระดับสูง บรรลุผลตามภาระกิจ และเป้าหมายขององค์การ
David (1997)ได้ให้ความหมายการบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า หมายถึง เป็นศาสตร์และ
ศิลป์ในการกาหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการประเมินผลกลยุทธ์
สรุ ป จากนั ก การศึ ก ษาได้ ใ ห้ ค วามหมายการบริห ารเชิง กลยุ ท ธ์ สรุ ป ได้ ว่ า เป็ น
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อให้การดาเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมาย
ขององค์การที่ได้กาหนดไว้ โดยพิจารณาจากสภาพแวล้อม องค์กรใดแม้จะจัดทากลยุทธ์ดีเลิศเพียงใด
ถ้าหากขาดความสามารถบริหารจัดการนากลยุทธ์นั้นไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จได้ กลยุทธ์นั้นก็
แทบจะไร้ค่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ยัง หมายถึง ความสามารถนากระบวนการบริหารไปสู่ความสาเร็จ
(Execution) ที่ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ และคานึงถึงผลระยะยาวขององค์กร การบริหารกลยุทธ์
เพือ่ นาไปสู่การแปลงกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ โดยมีคาถาม 4 ข้อคือ
1. วิเคราะห์องค์กร เช่นใช้หลัก SWOT
2. กาหนดวิสัยทัศน์/ทิศทาง
3. กาหนดกลยุทธ์
4. กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ใช้หลักการพื้นฐานเช่นเดียวกับการบริหารแผนทั่วไป
เพราะเป็นกระบวนการปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุผลซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation or Strategic Making)
2. ก า ร แ ป ล ง ห รื อ ก า ร ร่ า ง ก ล ยุ ท ธ์ สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ (Strategy
Implementation)
3. การควบคุม ติดตาม และประเมินผล (Strategy Evaluation)
3.3 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (2552: 18-21) ได้กล่าวถึงการวางแผนกลยุทธ์ไว้ว่า การ
วางแผนกลยุทธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) ประกอบด้วย
กระบวนการ 4 ขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์สถานการณ์
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การควบคุมเชิงกลยุทธ์ และการประเมินผล

125
Holt (1993) ได้กล่าวไว้ว่ากระบวการจัดการเชิงกลยุทธ์มีองค์ประกอบ 3 ขั้นตอน
คือ
1. การกาหนดพันกิจคือ กาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
2. การพัฒนาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์คือ กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้งานไป
ตามสภาพจริง
3. การกาหนดกลยุทธ์คือ การพิจารณากลยุทธ์นาไปสู่การปฏิบัติ
4. การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติคือ การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
5. การประเมินผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์คือ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
Dess and Miller (1993) ได้ ก ล่ า ว ไว้ ว่ า กระบว นการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ มี
องค์ประกอบด้วยกัน 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เป็นพื้นฐานของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
ประกอบด้วย
1.1 การพิจารณาเป้าหมายขององค์การ (Goal) เป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์ (Strategy Goal) กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
1.2 การวิ เ คราะห์ SWOT Analysis การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่
ประสบความสาเร็จขึ้นอยู่กับจุดแข็ง และจุดอ่อน ภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับโอกาส และภาวะ
คุกคาม
2. การกาหนดกลยุทธ์ เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงงานไว้ล่ว งหน้าให้
เป็นผลลัพธ์
3. การดาเนินกลยุทธ์ เป็นการกาหนดแผนปฏิบัติ ต้องคานึงถึงโครงสร้าง
องค์กร กลยุทธ์ความเป็นผู้นา และการควบคุมเชิงกลยุทธ์
กระบวนการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบพื้ น ฐานหลาย
องค์ป ระกอบวีล เลนและฮังเกอร์ (Wheelen and Hunger,2012) เสนอองค์ประกอบพื้นฐานของ
กระบวนการจั ดการเชิงกลยุ ทธ์ 4 องค์ประกอบซึ้งมีความสั ม พันธ์ในลั ก ษณะที่เป็น กระบวนการ
ต่อเนื่องดังนี้
1.การตรวจสอบสภาพแวดล้อม(Environmental Scanning)
กระบวนการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ เ ริ่ ม ต้ น ที่ ก ารวิ เ คราะห์ ตรวจสอบและประเมิ น
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ทั้งปัจจัยที่

126
เกิดจากสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก เพื่อเป็นตัว กาหนดอนาคตขององค์การ ซึ่งวิธีการที่
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่นิยมใช้กันมากคือ การวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ตัวแปรคือ โอกาสและภาวะคุกคามซึ่งอยู่ภายนอกองค์การ เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ในระยะ
สั้น มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมีผลกระทบกับองค์การโดยตรง ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับ การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นการวิเคราะห์ อีก 2 ปัจจัยคือ
จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ ซึ่งได้แก่โครงสร้าง วัฒนธรรม และทรัพยากรขององค์การ จุดแข็งจะ
กลายเป็นความสามารถหลักที่สามารถนามาใช้สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้
2. การกาหนดกลยุทธ์(Strategy Formulation)
2.1การกาหนดกลยุทธ์ คือ การจัดทาแผนระยะยาวเพื่อนามาใช้ในการบริหารงานให้
เหมาะสมกับ โอกาสปั ญหาและอุป สรรคที่เป็นอยู่ในขณะนั้น รวมทั้งจะต้องสอดคล้ องกับจุดแข็ ง
จุดอ่อนขององค์การ โดยมักจะกาหนดเป็นพันธกิจขององค์การ กาหนดวัตถุประสงค์ การพัฒนากล
ยุทธ์ และกาหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2.2การก าหนดกลยุท ธ์จ ากผลการวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มท าได้ โ ดยใช้ SWOT
Matrix จากการศึกษาวิธีการดังกล่าวของ Weihrich and Koontz (2005) พบว่ามีแนวคิดที่สาคัญ
สรุปได้ดังนี้
2.3การประเมินสถานการณ์โดยใช้ TOWS Matrix มีขอบเขตที่กว้างและให้มุมมองที่
ต่างออกไป ตารางการคิดแบบ TOWS เป็นกรอบวิเคราะห์การคิดอย่างเป็นระบบที่ช่วยในการจับคู่
เอาโอกาสและภาวะคุกคามภายนอก กับจุดอ่อนและจุดแข็งภายในองค์การเข้าด้วยกัน เป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ บ ริ ษั ท จะบุ จุ ด อ่ อ นจุ ด แข็ ง ด้ ว ยตนเอง เช่ น เดี ย วกั บ การระบุ โ อกาสกั บ ภาวะคุ ก คาม
สภาพแวดล้อมจากภายนอก แต่สิ่งมักจะมองข้ามคือ การเชื่อมโยงปัจจัยที่สาคัญเหล่านี้ ซึ่งต้องการกล
ยุทธ์ในการดาเนินการที่แตกต่างกันในการจัดการทางเลือกที่จะนาไปสู่กลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ถูกกาหนดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม คื อ โอกาส และภาวะคุกคาม
และสภาพแวดล้อมภายใน คือ จุดแข็งและจุดอ่อนดังนี้
1.ยุทธศาสตร์ WT เป็นยุทธ์ที่มีเป้าหมายเพื่อลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม ซึ่งองค์กร
อาจต้องดาเนินการ เช่น รวมบริษัทเข้าด้วยกัน ตัดทอนค่าใช้จ่าย หรือสะสางหนี้ชาระ
2.ยุทธศาสตร์ WO เป็นความพยายามที่ลดจุดอ่อนและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโดย
อาศัย ความสามารถหรื อสมรรถนะจากภายนอก เช่นเทคโนโลยีห รือคนที่ มี ความสามารถตามที่
ต้องการที่จะช่วยให้บรรลุความสาเร็จจากการใช้ประโยชน์ในโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอก
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3.ยุทธศาสตร์ ST อยู่บนพื้นแข็งขององค์กรที่จะจัดการกับภาวะคุกคามภายนอก
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะเพิ่มศักยภาพก่อน แล้วค่อยลดข้อที่เป็นภาวะคุกคามภายหลังซึ่งองค์กรอาจใช้
เทคโนโลยี การเงิน การจัดการ หรือความเข้มแข็งทางการตลาดเพื่อจัดการภาวะคุกคามมาจากคู่
แข่งขัน
4.ยุทธศาสตร์ SO สภาวการณ์ที่องค์กรต้องการจะเกิดขึ้นเมื่อองค์กรสามารถใช้จุด
แข็งภายในเพื่อสร้างประโยชน์จากโอกาสภายนอกสิ่งนี้คือ เป้าหมายของการประกอบการในการ
เปลี่ยนแปลงจุดยืน หากมีจุดอ่อนองค์กรจะต้องพยายามต่อสู้เพื่อเอาชนะให้ได้ซึ่งจะทาให้เข้มแข็งขึ้น
หากเผชิญกับภาวะคุกคามจะต้องรับมือให้ได้เพื่อมุ่งจัดการให้เป็นโอกาสสาหรับองค์กรทางเลือก
Wheelen and Hunger(2012)ได้ น าเอาแนวคิ ด ดั ง กล่ า วมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ โดยได้อธิบายและยกตัวอย่างการกาหนดกลยุทธ์ในบริษัท แห่งหนึ่งเมื่อสรุปแนวคิด
แล้วจะเห็นว่าคล้ายคลึงกัน มากโดย Wheelen and Hungerได้กล่าวว่า การประเมินสถานการณ์
องค์กรด้วยการ SWOT Analysis สามารถใช้กาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้จานวนมาก การใช้ SWOT
Matrix จะช่วยอธิบายถึงวิธีการในการเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งโอกาส ภาวะคุกคามที่
องค์กรเผชิญอยู่กับจุดแข็ง จุดอ่อน จากสภาพแวดล้อมภายในเพื่อนาไปสู่ผลการกาหนดกลยุทธ์ 4
ด้าน เป็นการดีที่จะใช้การระดมสมอง เพื่อกาหนดกลยุทธ์ที่อาจจะไม่ได้คานึงถึง และยังผลักดันให้
ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ได้สร้างสรรค์วิธีการไปสู่ความเจริญก้าวหน้าพอๆ กับกลยุทธ์ชะลอตัวและยัง
สามารถนาไปกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร และกลยุทธ์ระดับฝ่ายได้อีก
การคิดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรWheelen and Hunger กล่าวว่าจะต้องอยู่บน
พื้นฐานของการเชื่อมโยงมุมมองทั้ง 4 ด้านเข้าด้วยกันดังนี้
กลยุทธ์ SO กาหนดขึ้นโดยการพิจารณาถึงวิธีการที่องค์กรจะใช้จุด แข็ง
ภายในเพื่อให้ได้รับปะโยชน์จากโอกาส
กลยุทธ์ ST พิจารณาจุดแข็งขององค์กรหรือหน่วยงานเพื่อหาวิธีหลีกเลี่ยง
ภาวะคุกคาม
กลยุ ท ธ์ WO เป็ น ความพยายามที่ จ ะเอาประโยชน์ จ ากโอกาสโดยการ
หาทางเอาชนะจุดอ่อน
กลยุ ทธ์ WT พิจารณาถึงการตั้งรับหรือลดจุด อ่ อน และหลี กเลี่ ยงภาวะ
คุกคาม
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จากการศึ ก ษา แนวคิ ด การก าหนดกลยุ ท ธ์ SWOT Matrix สรุ ป ว่ า การเชื่ อ มโยงผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในเข้าด้วยกัน เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์ที่ตรงประเด็น
ชัดเจน และท้าทายต่อการพัฒนาศักยภาพเชิงรุกขององค์กร
3. การปฏิบัติดามกลยุทธ์ (Strategy Implementation)
การปฏิบัติตามกลยุทธ์เป็นกระบวนการดาเนินงานโดยนากลยุทธ์ที่กาหนดไว้มาสู่
การปฏิบัติ ด้วยการจัดทาโปรแกรมไว้มาดาเนินงาน การจัดทางบประมาณ และวิธีดาเนินงาน ในขั้นนี้
อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ตรวจสอบ เนื่องจากเป็น
แผนปฏิบั ติการ การปฏิบั ติตามกลยุทธ์จึงเกี่ยวข้องกับ การตัดสิ น ใจในการจั ดสรรทรั พยากรเพื่ อ
นาไปใช้ในการดาเนินงาน
4. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)
การประเมินผลและการควบคุม เป็นการตรวจสอบกิจกรรม และผลการปฏิบัติงานทั้งหมด
เพื่อเปรียบเทียบดูว่า ผลการปฏิบัติงานจริง กับที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้บรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่ เพื่อ
ทีจะนาข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินไปแก้ไขต่อไป
สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การ การกาหนดทิศทางขององค์การ การกาหนดกล
ยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุม ซึ่ งในการทากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดเป็ น กรอบแนวคิ ด
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การกาหนดกลยุทธ์ การ
ร่างกลยุทธ์ และการตรวจสอบกลยุทธ์
3.4 การพัฒนากลยุทธ์
Keller G.(1983) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนากลยุทธ์ไม่ใช่การนาเสนอความคิดของคน
เดียวให้คนอื่นนาไปปฏิบัติ แต่เป็นนวัตกรรมจากความคิด และการวางแผนของกลุ่มคนที่สาคัญใน
องค์การที่ทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และคานึงถึงความสาเร็จขององค์การระยะยาวในอนาคตโดยการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และระบุ
วิ ธี ด าเนิ น การที่ ก ะทั ด รั ด ทั้ ง นี้ ก ารพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ารต้ อ งรั ก ษาจุ ด ยื น และจุ ด แข็ ง หรื อ
เอกลักษณ์ขององค์การไว้
Wheelen and Hunger (2012: 62) น า เ ส น อ ก า ร บ ริ ห า ร ก ล ยุ ท ธ์ ซึ่ ง เ ป็ น
ความสั ม พั น ธ์ อ งค์ ป ระกอบพื้ น ฐานมี 4 องค์ ป ระกอบ คื อ การวิ เ คาระห์ ส ภาพแวดล้ อ ม
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(Environmental Scanning) การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
(Strategy Implementation) และการประเมิ น และการควบคุ ม (Evoluation and Control) ใน
ภาพดังนี้

การวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์

การวางแผน
กลยุทธ์

การนากลยุทธ์
ไปปฏิบัติ

การประเมินและ
ควบคุม

ภาพที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการบริหารกลยุทธ์
ที่มา : Wheelen and Hunger. Strategic Management and Business Policy.13th ed.
Upper Saddle River, New Jersey : Pearson, 2012: 63
Koont and Weihrich (1990: 93-95) กาหนดกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือสาหรับการ
วิเคราะห์ สถานการณ์ คือ ระบบ TOWS Matrix เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ระบบ เป็นการ
จับคู่ระหว่างภาวะคุกคาม และโอกาสจากภายนอกองค์การ กั บจุดอ่อนและจุดแข็งภายในองค์การใน
การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ ตามรู ป แบบ เริ่มพิจารณาจากภาวะคุก คามก่ อ น การวางแผนกลยุ ท ธ์
จาเป็นต้องพิจารณาผลของวิกฤติปัญหาและภาวะคุกคามเป็นอันดับแรก
กลยุทธ์ 4 ประเภทของ Koont and Weihrich มี 4 ประเภทดังนี้
1.กลยุทธ์ SO: Maxi-Maxi มีจุดมุ่งหมายคือ จุดแข็งร่วมกับโอกาสเพื่อกาหนดกล
ยุ ท ธ์ เ พิ่ ม ศั ก ยภาพ : เชิ ง รุ ก ระยะยาว โดยน าจุ ด แข็ ง ที่ มี ม าเสริ ม สร้ า งและน าโอกาสที่ เ ปิ ด มาท า
ประโยชน์อย่างเต็มที่ เป็นกลยุทธ์ที่มีศักยภาพสูงสุดในการบรรลุความสาเร็จ
2.กลยุทธ์ WO: Mini-Maxi มีจุดมุ่งหมายคือ จุดอ่อนร่วมกับโอกาสเพื่อกาหนดกล
ยุทธ์เร่งพัฒนา หรือกลยุทธ์การพลิกตัว : เชิงรุกระยะสั้น โดยการแก้ไขจุดอ่อน และนาโอกาสที่เปิดมา
ทาประโยชน์อย่างเต็มที่ จุดอ่อนบางประการจาเป็นต้องมีการพัฒนาหรือกาหนดสมรรถนะให้ เป็น
บุคลากรให้เป็นแนวปฏิบัติ เช่น การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอนที่จาเป็นเพื่อเอาชนะ
จุดอ่อน สาหรับมุมมองภายนอกเป็นการใช้โอกาสภายนอกมาเป็นประโยชน์ในการวางแผนงาน
3.กลยุทธ์ ST: Maxi-Mini มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาจุดแข็งร่วมกับภาวะคุกคามเป็น
การกาหนดกลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกันหรือการขยายขอบข่ายกิจการ :เชิงรุกระยะยาวโดยได้ประโยชน์จาก
จุดแข็ง หลีกภัยภาวะคุกคาม และหาแนวทางดาเนินการ ที่จะทาให้โรงเรียนสูญเสียน้อยที่สุด เป็นการ
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เพิ่มจุดแข็งที่มีอยู่เดิม และเพิ่มจุดแข็งที่ยังไม่มี เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการ
สอน เป็นการใช้จุดแข็งในการรับมือ หรือหลีกเลี่ยงภาวะคุกคามจากภายนอก
4.กลยุทธ์ WT: Mini-Mini มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาจุดอ่อนร่วมกับภาวะคุกคาม
เป็นการกาหนดกลยุทธ์แก้วิกฤติหรือกลยุทธ์เชิงป้องกันหรือตั้งรับ :เชิงรุกระยะสั้น โดยพยายามลด
จุดอ่อน หลีกเลี่ยงภาวะคุกคาม และหาแนวทางในการดาเนินการที่จะทาให้โรงเรียนสูญเสียน้อยที่สุด
และช่วยในการกาหนดรูปแบบ
จากกลยุทธ์ 4 ประเภทของ Koont and Weihrich แสดงรายละเอียดกลยุทธ์การ
วิเคราะห์สถานการณ์ตามรูปแบบ TOWS Matrix โดยอธิบายว่า TOWS Matrix มีความเกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ภายใต้จุดของเวลาที่เจาะจง เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ดังนั้นการออกแบบกลยุทธ์ จึงจาเป็นเตรียมกลยุทธ์ TOWS Matrix หลายๆประเภทในแต่ละช่วงเวลา
ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ TOWS Matrix ในอดีตต่อเนื่องกับการวิเคราะห์ใน
ปัจจุบัน และในอนาคต ระบบTOWS Matrix มีประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์ขององค์การ
ตารางที่ 3 TOWS Matrix สาหรับการกาหนดกลยุทธ์
สภาพแวดล้อมภายใน

จุดแข็ง(S)
อาทิ การบริหารจัดการการปฏิบัติงาน
การเงิน การตลาด การวิจัยและพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายนอก
วิศวกรรม เป็นต้น
โอกาส (O)
SO
ความเสี่ยง อาทิ สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและ Maxi – Maxi เป็นกลยุทธ์ที่มีศักยภาพ
อนาคตการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และ
สูงสุดในการบรรลุความสาเร็จ โดยใช้
สังคม ผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการ และ
ประโยชน์จากจุดแข็งขององค์กร เพื่อ
เทคโนโลยี
ประโยชน์ของโอกาสภายนอก
ภาวะคุกคาม (T)
ST
อาทิ ขาดแคนพลังงาน ภาวการณ์แข่งขัน
Maxi – Mini เป็นกลยุทธ์ที่ใช้จุดแข็ง
สภาพเศรษฐกิจ ในปัจจุบันและอนาคต การ
เพื่อรับมือ หรือหลีกเลี่ยงกับภาวะ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม เป็นต้น
คุกคาม

จุดอ่อน (W)
อาทิ การบริหารจัดการการ
ปฏิบัติงาน การเงิน การตลาด การ
วิจัยและพัฒนา วิศวกรรม เป็นต้น
WO
Mini – Maxi เป็นกลยุทธ์ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อเอาชนะจุดอ่อน ละ
เพื่อประโยชน์ของโอกาสภายนอก
WT
Mini – Mini เป็นกลยุทธ์เพื่อลด
จุดอ่อน และภาวะคุกคาม

แหล่งที่มา: Koont and Weihrich. THE TOWS MATRIX FOR STRATEGY
FORMULATION ESSENTIALS OF MANAGEMENT.5TH edition Singapore: McGraw-Hill.
1990: 94
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ปกรณ์ ปรี ย ากร(2548: 100-101)ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกเพื่อหาโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม(Threat) ที่นิยมใช้ทั่วไปคือ หลักที่เรียกว่า
PEST Analysisมีราบละเอียดดังนี้
1.การเมื อ ง(Political Component = P)เป็ น การวิ เ คราะห์ น โยบาย
กฏหมายของภาครัฐที่เป็นทั้งโอกาสและภาวะคุกคามต่อการดาเนินกิจการในองค์การ
2.เศรษฐกิจ (Ecconomic Component = E) เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ที่เป็นทั้งโอกาสภาวะคุกคามต่อการดาเนินกิจการในองค์การ
3.สั ง คมและวั ฒ นธรรม (Socia – Cultural Component = S) เป็ น การ
วิเคราะห์สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นทั้งโอกาสและภาวะคุกคามต่อการดาเนินกิจการใน
องค์การ
4.เทคโนโลยี (Technology Component = T) เป็นการวิเคราะห์สภาพ
ทางเทคโนโลยีที่เป็นทั้งโอกาสและภาวะคุกคามต่อการดาเนินกิจการในองค์การ
Certo and Peter (1991) ได้กล่าวไว้ว่า การวิเคาระห์สภาพแวดล้อมภายนอกใน
อนาคตมีเทคนิคการวิเคราะห์ดังนี้
1.วิเคราะห์แนวโน้มจากการศึกษาเอกสาร
2.คาดคะเนโดยใช้สติปัญญาและประสบการณ์
3.คาดคะเนแนวโน้มโดยใช้วิธีทางสถิติ
4.สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
5.ใช้เทคนิควิธีสัมภาษณ์แบบ EFR หรือ EDFR
6.ใช้เทคนิค Delphi
7.วิเคราะห์ผลกระทบ
การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายในซึ่งเป็นการวิเคราะห์ เพื่อหาจุดแข็ง (Strength) และ
จุดอ่อน (Weakness) มีหลักที่นิยมใช้ทั่วไปคือ หลักที่เรียกว่า 4Ms ซึ่งมีรายละเอียดคือ
1.บุคคากร (Man: M1) เช่น ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรในองค์การ
2.เงิน (Money: M2) เช่น การจัดสรรเงิน งบประมาณ การระดมทรัพยากร
ปริมาณ และคุณภาพการใช้เงินและงบประมาณ ความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงิน
3.วัสดุอุปกรณ์ (Material: M3) เช่น ปริมาณและคุณภาพของวัศดุอุปกรณ์
ในองค์การ การแบ่งปัน และการหมุนเวียนการใช้วัสดุอุปกรณ์ในองค์กา
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4.การบริหารจัดการ (Management: M4) เช่น การวางแผน การจัดระบบ
ในองค์การ การแต่งตั้งและมอบอานาจหน้าที่รับผิดชอบ การกระจายอานาจ การมีส่วนได้ส่วนร่วม
ของบุคลากรในองค์การ การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การควบคุม กากับและติดตามงาน
การวิเคราะห์ เพื่อจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจาเป็นในการ
บริหารองค์การจากมากไปหาน้อย โดยใช้สูตร Priority Neends Index (PNIModified) (นงลักษณ์ วิรัช
ชัย และสุวิมล ว่องวานิช, 2542)
สูตร PNIModified =
(I – D)/D
I
=
สภาพที่พึงประสงค์
D
=
สภาพปัจจุบัน
จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ ที่ได้สังเคราะห์การพัฒนากลยุทธ์ของการบริหาร
โรงเรียนจาก Koont and Weihrich (1990), Wheelen and Hunger (2012) เป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์ SWOT โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม
2. การกาหนดกลยุทธ์การบริหารโรงเรียน (Strategy Formulation) โดยใช้ TOWS
Matrix
3. การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารโรงเรี ย นแก้ ต ามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ (2552) ได้ทาวิจัยเรื่องการนาเสนอกลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแบบรวมเรียน
ผลการวิจัยพบว่า มีกลยุทธ์ด้านการพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการ
วั ด และประเมิ น ผล และด้ า นจั ด การเรี ย นการสอนมี ผ ลต่ อ สภาพแวดล้ อ มภายนอกโรงเรี ย น
ประถมศึกษาขนาดเล็กแบบเรียนรวมค่อนข้างเป็นปัจจัยเอื้อและเป็นโอกาสเฉพาะปัจจัยด้านสังคม
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยด้านนโยบายของรัฐ และได้เสนอกลยุทธ์ด้านการพัฒนาการใช้สสื่อ
เทคโนโลยี 2 กลยุทธ์คือ กลยุทธ์เร่งผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนร่วมกัน
เป็ น เครื อข่าย และจั ดให้ มีคอมพิว เตอร์ อ านวยความสะดวกให้ แก่ ครู อย่า งเพียงพอ และกลยุท ธ์
สนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกโรงเรียนใช้ในการ
เรียนการสอนอย่างหลากหลาย
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ปราโมทย์ เบจกาญจน์ และคณะ(2548) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่อ งรู ปแบบการพัฒ นา
พฤติกรรมภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าด้านการพัฒนาหลักสูตร
ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ช่วยพัฒนาความสามารถและคุณภาพในการสอน
ของครู ช่วยกระตุ้นให้กาลังใจครูและนักเรียนในการเรียนการสอน และช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน เน้นความสามารถและคุณภาพในการสอนของครู ให้ความสาคัญ
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสิ่งเหล่านี้สามารถทาให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
ได้
ศาลินา บุญเกื้อ (2551) ได้ทาการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ภาวะผู้นาในการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ผลการวิจัยพบว่า จุดเริ่มต้นของการจัดการเรียนการสอนเป็นแนวทางที่จะนาไปสู่เป้าหมายในการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รจะประสบความส าเร็ จ ได้ ต้ อ งมี ก ารจั ด การบริ ห ารที่ ดี มี ก ารวางแผน และการ
ดาเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องมีการส่งเสริม สนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร
ดลอดจนมีการพัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาเยาวชนของ
ชาติไปสู่พลเมืองคุณภาพ และมีปัจจัยนาไปสู่ความสาเร็จหลายประการ เช่น การมีส่วนร่วมให้ทุก
หน่วยงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ และยัง
พบว่าการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลเป็นหัวใจสาคัญในการบริหารงานวิชาการที่
ผู้บริหารควรมีกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลอย่างหลากหลายและยุติธรรมให้เกิด
ประสิทธิภาพและนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพตามมาตรฐาน และ
บรรลุเป้าหมายก่อให้เกิดสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และยังได้เสนอกลยุทธ์การ
พัฒนาสื่อและสารสนเทศทางการศึกษามีบทบาทสาคัญในการที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพราะ
สื่อ เทคโนโลยีจะทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและสามารถเพิ่มพูนทักษะความสามารถและ
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เกิดการค้นคว้าหาข้อมูลที่มากมายเพื่อ
นาไปสู่การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน
วรรณพงษ์ ศิริเจียรนัย (2545)ได้ทาการวิจัยเรื่องการศึกษาความจาเป็นและความ
ต้องการนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนในการปฏิรูบการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
จากการวิจัยพบว่า ครูต้องการ กล้องถ่ายภาพ เครื่องเล่นวีซีดี คอมพิวเตอร์ เครื่อง Printer เครื่อง
Scanner กระบวนการกลุ่ม การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบสรรค์
สร้ างความรู้ การเรี ย นการสอนแบบบูร ณาการ และ การสอนแบบปฏิบัติ การ ครูต้องการใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีในระดับมาก
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พู น ภั ท รา พู ล ผล (2554) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ความเป็นพลเมืองโลก ผลการวิจัยพบว่าด้าน
การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ น าไปสู่ ก ระบวนการเรี ย นรู้ แ ละกระบวนการคิ ด การใฝ่ รู้ ใ ห้ มี
ความสามารถด้านการประกอบอาชีพ และสามารถแข่ง ขันกับประชาคมโลกได้ต้องมีการตรวจสอบ
ติดตามผลการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สามารถเชื่อมโยงกระบวนการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้ เน้นกระบวนการสอนที่สอดคล้องชีวิตจริงของผู้เรียน ด้าน
การวัดประเมินผล ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้ งอานวยความสะดวกให้ครูมีระบบเกณฑ์การวัด
ประเมินความรู้หรือพฤติกรรมต่างๆ หรือใช้เครื่องมือวัดให้ได้ตัวเลขแทนคุณลักษณะต่างๆ โดยนาเอา
ข้อต่างๆที่ได้จ ากการวัดรวมกับ การใช้วิจ ารณญาณของผู้ ประเมิน มาใช้ใ นการตั ดสิ น ใจ โดยการ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ วัดความรู้ความสามารถของผู้ เรียนที่หลากหลาย ด้านการพัฒนาและการใช้สื่อ
เทคโนโลยี ด้วยการนาสื่อเทคโนโลยีมาช่วยอานวยความสะดวกให้เป็นแหล่งเชื่อมความรู้ให้มีอยู่ทั่วทุก
มุมโลกมาร่วมเป็นแหล่งเรีบยนรู้ร่วมกัน โดยการนาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพและพร้อมเป็นพลเมืองโลก
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ ห ารงานวิช าการเพื่อพัฒ นาความเป็นพลเมืองคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนมัธ ยมศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
จากรายงานการวิจัยที่มีการสังเคราะห์ วิธีการสร้างพลเมืองในโรงเรียนทั่วโลกพบว่า
มี 6 วิธีการคือ
1.การจั ด การเรี ย นการสอนในเรื่ อ งรั ฐ ประวั ติ ศ าสตร์ กฎหมาย และ
ประชาธิปไตย
2.การอภิปรายในประเด็นเหตุการณ์ในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ
เช่น ในประเทศเวียดนามใช้การเขียนสรุปคาถาม 5 ข้อในการพัฒนานักเรียน
1.วันนี้ทาความดีอะไรบ้าง
2.วันนี้ช่วยพ่อแม่ทางานอะไร
3.วันนี้ชุมชนมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้าง
4.รายงานข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศ
5.รายงานข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โลก
3.การมีโปรแกรมที่ออกแบบให้นักเรียนมีโอกาสได้ประยุกต์ใช้ ความรู้ที่ได้เรียนใน
การรับใช้สังคมซึ่งเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับการเรียนรู้ที่ห้องเรียน
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4.การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่จัดให้มีโอกาสได้มีส่วนร่วม กับโรงเรียนและชุมชน
ในกิจกรรมต่างๆ
5.ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วม กิจกรรมสภานักเรียน
6.ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในลักษณะสถานการณ์จาลอง (Simulation) ของ
กระบวนการประชาธิปไตย
UNESCO (2012) ให้ความสาคัญในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคน และ
ยังให้ความสาคัญกับเรื่องLiteracy ตามความหมายเดิม หมายถึง ความสามารถในการอ่านหรือเขียน
หรืออ่านออกเขียนได้ หรือ การรู้หนังสือ UNESCO ได้นิยามความหมายใหม่ไว้ว่า ความสามารถใน
การระบุ บ่งบอก ความเข้าใจ ตีความสร้างสรรค์ สื่อสาร ประมวลผล ความสามารถในการใช้ข้อมูล
และข้อเท็จจริงที่เป็นข้อเขียนหรือสิ่งที่พิมพ์ในบริบทที่หลากหลายได้ รวมถึงการต่อเนื่องการเรียนรู้ ที่
ช่วยให้บุคคลบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ หรือพัฒนาความรู้ ศักยภาพ คน ชุมชน และสังคมในมุมกว้าง
และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ซึ่งการรู้หนังสือเชิงการเมืองการปกครองเป็นประเด็นการจัดการศึกษา
เพื่อความเป็ น พลเมือง ต่างให้ ความสนใจและมุ่งพัฒ นาพลเมือ งให้ มี ความรู้ ความเข้าใจในเรื่ อ ง
ดังกล่าวด้วย ในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง จึงให้ความสนใจไปที่การรู้หนังสือเชิง
การเมือง หรือ Politic Literacy หมายถึงชุดของความสามารถที่ได้รับการพิจารณาว่าจาเป็นสาหรั บ
ประชาชน ที่มีส่วนร่วมกับรัฐบาล หรือผู้ปกครอง รวมถึงความเข้าใจว่ารัฐทางานอย่างไร และประเด็น
การใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณ ที่ใช้พิจารณาความแตกต่างของแนวคิด
และมุมมองในประเทศไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) 2557 นาโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์
โอชา หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายส่งเสริมด้านการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
และวิชาหน้าที่พลเมืองได้กล่าวไว้ว่า “ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็ นพลเมืองดี
ในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสันติสุขในสังคมไทย”
Democratic Citizenship Education-DCE working group(2555)ห รื อ
คณะทางานการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ได้กล่าวถึงความสาคัญของ
การจั ดการศึกษาความเป็ นพลเมืองคุณภาพไว้ว่า ความเป็นพลเมืองคุณภาพมีความส าคัญและมี
องค์ประกอบที่สาคัญ 4ประการดังนี้
1.ความคิดรวบยอด
2.ค่านิยมและแนวทางปฏิบัติ
3.ทักษะความสามารถ
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4.ความรู้และความเข้าใจ
การบูรณการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองคุณภาพ ควรมีทักษะทางสั งคม
เพราะการเรียนรู้เป็นทักษะทางสังคม หรือความสามารถเชิงสังคม คือ การเรียนรู้การกระทาต่างๆ ที่มี
ผลต่อตนเองและผู้อื่นเป็นทักษะภายในที่ช่วยในการให้บุคคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวในอนาคต มีการเรี ยนรู้
ด้วยตัวเอง รู้จักปรับตัว เรียนรู้การตัดสินใจ รวมทั้งรู้จักยับยั้งชั่งใจ บุคคลที่มีทักษะชีวิตจะเป็นคนที่มี
เหตุผล รู้จักเลือกการดารงชีวิตที่เหมาะสม ช่วยให้การทางานเกิดความรอบครอบ และเกิดนิสัยการ
ทางานเพื่อสังคม การฝึกฝนเป็นการเปิดโอกาสให้คนเกิดความพร้อมในตนเองและการดารงชีวิตได้
อย่างมีความสุของค์ประกอบทักษะทางสังคม
1.ทั ก ษะตระหนั ก รู้ ใ นตนเอง (Self-Awareness) เป็ น ความสามารถในการ
ค้นหา รู้จัก และเข้าใจตนเอง เช่น รู้ข้อดี ความต้องการ และสิ่งที่ไม่ต้องการของตนเองซึ่งจะช่วยให้
รู้จักตนเองเวลาเผชิญกับความเครียด หรือสถานการณ์ต่างๆ และทักษะนี้ยังเป็นพื้นฐานของการ
พัฒนาทักษะอื่น เช่นการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ การตัดสินใจ และความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
2.ทั ก ษะการเข้ า ใจผู้ อื่ น (Empathy) เป็ น ความสามารถในการเข้ า ใจความ
เหมือนความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความเชื่อ
สีผิว อาชีพ ฯลฯ ช่วยให้สามารถยอมรับบุคคลอื่นที่ต่างจากเรา เกิดการช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ด้อยกว่า
หรือบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อน
3.ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นความสามารถในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมีระบบ เช่น ถ้าบุคคลสามารถตัดสินใจ เกี่ยวกับการกระทาของ
ตนเอง ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิต โดยการประเมินทางเลือก และผลที่
ได้รับ จากการตัดสินใจ ทางเลือกที่ถูกต้องและเหมาะสม ก็จะมีผลต่อการมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและ
จิตใจ
4.ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นความสมารถในการจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีระบบ ไม่เกิดความเครียดทางกายและจิตใจจนอาจเป็นปัญหาใหญ่โต
เกินแก้ไข
5.ทักษะกรสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภ าพ (Effective Communication) เป็น
ความสามารถในการใช้คาพูด และท่าทางที่แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้อย่างเหมาะสม
กับวัฒนธรรมและสถาการณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น การแสดงความต้องการ การชื่น
ชม การขอร้อง การเจรจาต่อรอง การช่วยเหลือ การปฏิเสธ เป็นต้น
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6.ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship)
เป็นความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างกันและกัน และสามารถรักษาสัมพันธภาพไว้
ได้ยื่นยาว
7.ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with Emotion) เป็นความสามารถ
ในการรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น รู้ว่าอารมณ์มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมอย่างไร รู้วิธีจัดการกับ
อารมณ์โกธร ความโศกเศร้าที่ส่งผลทางลบต่อร่างกาย และจิตใจได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองคุณภาพ
ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความสาคัญในจัดการจัดการเรียนการสอนของเยาวชน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน และนามาพัฒนาประเทศ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒ นา
พลเมืองคุณภาพ ครั้งนี้ดาเนินวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดยการ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
โดยมีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัยที่สาคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึ่งประสงค์ของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 3 ยกร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดพลเมืองคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 4 นาเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดพลเมืองคุณภาพ
มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
ได้ทาการศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามา
กาหนดเป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี นาเสนอในรูปแบบวิเคราะห์เอกสาร
2. น าเสนอกรอบแนวคิ ด เชิ ง ทฤษฎี ที่ ไ ด้ ติ ด ต่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ มาพิ จ ารณา
ตรวจสอบ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยกาหนดขึ้น
4. ผู้วิจัยนาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ทรงคุณวุฒิในการศึกษากรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และนักวิชาการที่ความรู้ห รือประสบการณ์ และมีผลงานวิช าการที่เกี่ยวข้องกั บ การ
บริ ห ารงานวิช าการโรงเรี ย นมัธ ยมศึกษาตามแนวคิดการพ้ฒ นาพลเมืองคุณภาพ จานวน 5 ท่าน
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนากรอบแนวคิด คุณลักษณะของพลเมืองคุณภาพ และบริหารงาน
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วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้เลือกแบบเจาะจง
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
กลุ่ ม ที่ 1 ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการบริ ห ารงานวิ ช าการ จ านวน 2 ท่ า น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริ หารงานวิชาการ จานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสามัญ สังกัดสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษา โดยคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนที่มีผลการประเมินรอบที่ 3 โดยมีผลการประเมิน
ในระดับดีมาก
กลุ่มที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพลเมืองคุณภาพ ได้แก่ ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมด้านพลเมือง
คุณภาพจานวน 1 ท่าน
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยแบบประเมินกรอบแนวคิด ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
และคุณลั กษณะของความเป็ น พลเมื อ งคุ ณภาพ ที่เกี่ยวข้องกั บการบริห ารงานวิช าการโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึ่งประสงค์ของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อมากาหนดเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัยดาเนินการออกแบบและผู้ให้ข้อมูลออกแบบเครื่องมือ และออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทาวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ประเภทสามัญศึกษา สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 2,361 แห่ง
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทาวิจัยคือ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ประเภทสามัญศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 385 แห่ง โดยการคานวณกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยการใช้สูตรของ Yamane (1976) โดยกาหนดความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้
สูตรดังนี้
n
=
N
1+Ne2
เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

140
N = จานวนครูทั้งหมด
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
ขนาดของประชากรโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา ประเภทสามั ญ ศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจานวน 2,361 แห่งคานวณจากกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 385 แห่ง
การสุ่มเลือกโรงเรียน ดาเนินการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random) เพื่อให้
ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร โดยมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การสุ่ มตัว อย่ างแบบแบ่งชั้น (Systematic random sampling) เลื อกลุ่ มตัว อย่าง
ทั้ ง หมด 4 กลุ่ ม ตามขนาดของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา ประเภทสามั ญ ศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2558 ดังนี้
โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 0-499 คน
โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 500-1,499 คน
โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 1,500-2,499 คน
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป
2. กาหนดจานวนโรงเรียนตามจานวนสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างตามขนาดโรงเรียน จะได้
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 385 แห่งดังตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย
ตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย
โรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียนขนาดใหญ่
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
รวม

จานวนประชากร
461
661
542
697
2,361

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
68
82
97
138
385

โดยกาหนดผู้ให้ข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้อานวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รอง
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนละ1 คน และครู ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมโรงเรียนละ 1 คน จานวนทั้งสิ้น 1,155 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้ว ยความคิดเห็ นเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึ่งประสงค์ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิด
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พลเมืองคุณภาพ จานวน 1 ชุดสาหรับเก็บข้อมูล ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการ หัวหน้าฝ่าย
วิชาการและครู โดยมีประเด็นคาถามในเครื่องมือแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
ประกอบด้วย ตาแหน่ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในตาแหน่ง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึ่งประสงค์ของการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดพลเมืองคุณภาพ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามแนวคิดพลเมืองคุณภาพ มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด
การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ
1.นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ ตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหา และความชัดเจนของภาษา เพื่อให้แบบสอบถามครอบคลุม
และเหมาะสมกับเนื้อหาการวิจัย
2.นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่านตรวจสอบ
ความตรงเชิ ง เนื้ อ หา และพิ จ ารณาความเหมาะสมของแบบสอบถามน าผลการพิ จ ารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิมาคานวณหาค่าความตรงเชิงเนื้อหานาผลการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาคานวณหา
ค่าความตรงด้านเนื้อหา
4.น าผลการพิ จ ารณาจากผู้ ท รงมาค านวณหาค่ า ความตรงเชิ ง เนื้ อ หาเพื่ อ
พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) โดยใช้สูตรของโรวิเนลลี และแฮม
เบลตัน (อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) ดังนี้
IOC =
∑r
n
เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องที่มีค่าอยู่ระหว่าง-1 ถึง +1
∑R หมายถึง ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
n
หมายถึง จานวนผู้เชี่ยวชาญ
ใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อคาถามที่เหมาะสม คือ ค่าดัชนี IOC รายข้อต้องมีค่า
มากกว่า 0.80 (อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) ปรับปรุงภาษาของข้อคาถามตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งก่อนนาไปทดลองใช้
เกณฑ์การให้คะแนน
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+1 =
แน่ใจว่าประเด็นที่ตรวจสอบเครื่องมือมีความเหมาะสม
0 =
ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่ตรวจสอบเครื่องมือมีความเหมาะสม
-1 =
แน่ใจว่าประเด็นที่ตรวจสอบไม่มีความเหมาะสม
โดยค่า IOC ของแบบสอบถามในเรื่องการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ งานการบริหารงานวิชาการทั้ง 5 ฉบับเป็นที่ยอมรับและมีความ
เหมาะสม โดยข้อคาถามมีค่า IOC มีค่า 0.8 ขึ้นไป (ภาคผนวก)
การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือ
นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาไปทดลองใช้กับประชากรที่
ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย โดยมี ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล จ านวน 30 คน ได้ แ ก่ ผู้ อ านวยการ รอง
ผู้อานวยการ/ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จานวน 15 คน และครูจานวน 15 คน ดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้เครื่องมือ
โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒฝ่ายมัธยม
สายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นาคนาราอุปถัมภ์ฯ
เทพศิรินทร์
สามเสนวิทยาลัย
สายปัญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ฯ
เตรียมอุดมศึกษา
วชิรธรรมสาธิต

ระดับ
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา

ผู้ให้ข้อมูล
ผู้อานวยการ
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รองผู้อานวยการ
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ครู
1
1
1
1
1
1
1
1
1

โดยนาผลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของสุวิมล ติรกานันท์(2550 : 175) ดังนี้
สูตรที่ใช้

α

=

n
n-1

1- ΣS2i
S t2

เมื่อ

α
n

=
=

สัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเครื่องมือ
จานวนข้อคาถามนเครื่องมือ
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S2i
ความแปรปรวนของคะแนนคาถามแต่ละข้อ
=
S2t =
ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบทั้งหมด
โดยถือเกณฑ์ค่าส้มประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.70 ขึ้นไปจึงยอมรับว่า แบบสอบถามมี
ความเที่ยง โดยแบบสอบถามนี้ มีค่าพิสัยความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.856 – 0.987 ซึ่งถือว่าแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม และสามารถนาไปใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม
โดยมีรายละเอียดผลการแสดงวิเคราะห์ค่าความเที่งของแต่ละตัวแปร ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่
6
ตารางที่ 6 ค่าความเที่ยงแบบแอลฟาของครอนบาค
เครื่องมือวิจัย (แบบสอบถาม)
จานวนข้อ ความเที่ยง
แบบสอบถามสาหรับผู้อานวยการโรงเรียน
แบบสอบถามสาหรับรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
แบบสอบถามสาหรับครูผู้สอน

26

0.978

26

0.945

26

0.856

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่งแบบสอบถามพร้อมทั้งขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล ในสังกัด
สานักคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน จานวน 385 แห่ง จานวนผู้ให้ข้อมูลจานวนทั้งสิ้น 1,155 คน โดย
ผู้วิจัยใช้การส่งการรับทางไปรษณีย์
ตารางที่ 7 จานวนการส่งและจานวนการตอบกลับของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
จานวนส่งให้ผู้ให้ข้อมูล
ขนาด
โรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่
พิเศษ
รวม

จานวนการตอบกลับคืน

ผู้อาน วยการ

รอง
ผู้อานวยการ

ครู

รวม
ทั้งสิ้น

68

68

68

204

34

35

82

82

82

246

81

97

97

97

291

138

138

138

385

385

385

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

35

104

10.7

81

82

244

25.1

81

81

82

244

25.1

414

127

128

126

381

39.2

1,155

323

325

325

973

84

ผู้อานวยการ

รอง
ผู้อานวยการ

ครู
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การวิเคราะห์ข้อมูล
น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS
Windows (Statistical Package for Science) และใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
การแจงแจกความถี่ ค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 วิ เ คราะห์ ส ภาพปั จจุ บัน และสภาพพึ ง ประสงค์ ข องการบริห ารงานวิ ช าการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดพลเมืองคุณภาพ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบียง
เบนมาตรฐานมาเป็นในการพิจารณา
5 หมายถึง ระดับความเป็นจริงที่ตรงกับสภาพปัจจุบัน และระดับสภาพที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในอนาคตมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความเป็นจริงที่ตรงกับสภาพปัจจุบัน และระดับสภาพที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในอนาคตมาก
3 หมายถึง ระดับความเป็นจริงที่ตรงกับสภาพปัจจุบัน และระดับสภาพที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในอนาคตปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความเป็นจริงที่ตรงกับสภาพปัจจุบั น และระดับสภาพที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในอนาคตน้อย
1 หมายถึง ระดับความเป็นจริงที่ตรงกับสภาพปัจจุบัน และระดับสภาพที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในอนาคตน้อยที่สุด
จากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์ภาพรวม โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นาค่าเฉลี่ยที่
ได้มา แปลความหมายตามช่วงคะแนน ซึ่งผู้วิจัยกาหนดให้แต่ละช่วงคะแนนโดยมีความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง หรือ มีสภาพพึงประสงค์
ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง หรือ มีสภาพพึงประสงค์
ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง หรือ มีสภาพพึงประสงค์
ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง หรือ มีสภาพพึงประสงค์
ในระดับน้อย
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ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง หรือ มีสภาพพึงประสงค์
ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งเป็นคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตามแนวคิดพลเมืองคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์ เนื้อหา (Content
Analysis)
ขั้นตอนที่ 3 ยกร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดพลเมือง
คุณภาพ
ดาเนินการยกร่างกลยุทธ์ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่ การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) การยกร่างกลยุทธ์และการตรวจสอบความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)
ดาเนินการวิเคราะห์ SWOT จากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้ PNI เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ และวิเคราะห์จัดลาลั บ
ความสาคัญของความต้องการจาเป็นในการบริห ารงานวิชาการโรงเรียนมัธ ยมศึกษาตามแนวคิด
พลเมืองคุณภาพ ประเภทสามัญศึกษา สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากมากไป
หาน้อย โดยคานวณหาความต้องการจากสูตร การคานวณหาค่าดัชนี Modified Priority Needs
Index (PNIModified) เพื่อระบุความต้องการจาเป็นจากสูตร PNIModified (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล
ว่องวานิช, 2542)
สูตร PNIModified =
(I – D)/D
I = สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิดพลเมืองคุณภาพ
D = สภาพปัจจุบันของการบริห ารงานวิช าการโรงเรียนมัธ ยมศึก ษาตาม
แนวคิดพลเมืองคุณภาพ
เมื่อหา SWOT แล้ ว ผู้ วิจัยวิเคราะห์ PNI เพื่อจัดล าดับความสาคัญของความต้องการ
จาเป็น แล้วเลือก SWOT ที่มีค่าสูงเฉลี่ยนามาเขียนรายงานสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง และ
จุดอ่อน และรายงานสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสและภาวะคุกคามโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.เขี ย นรายงานจุ ด แข็ ง โดยเรี ย งล าดั บ จุด แข็ งที่ มี ค ะแนนสู งกว่ าค่ า เฉลี่ ยในด้านนั้น
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
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2.เขียนรายงานจุดอ่อน โดยเรียงลาดับจุดอ่อน ที่มีค่าคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในด้านนั้น
เรียงลาดับจากมากไปน้อย
3.เขียนรายงานโอกาส โดยเรียงลาดับโอกาส ที่มีค่าคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในด้านนั้นๆ
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
4.เขียนรายงานภาวะคุกคาม โดยเรียงลาดับภาวะคุกคามที่มีค่าคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยใน
ด้านนั้นๆ เรียงจากมากไปหาน้อย
จากนั้นผู้วิจัยทาตารางจัดทาร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิดพลเมืองคุณภาพ โดยดาเนินการดังนี้
1.จัดทาตารางเมตริกซ์
2.นา S-W-O-T มาใส่ตารางเมตริกซ์
3.จับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายใน กับ สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้
3.1 จับคู่จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT) เพื่อกาหนดกลยุทธ์เชิงป้องกัน (Defensive
Strategy) โดยพยายามลดจุดอ่อน หลีกภัยภาวะคุกคาม และหาแนวทางดาเนินการที่จะให้โรงเรียน
เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
3.2จั บ จุ ด อ่ อ น - โอกาส (WO) เพื่ อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารพลิ ก ตั ว (Turnaround Oriented Strategy) โดยแก้ไขจุดอ่อนและนาโอกาสที่เปิดให้มาทาประโยชน์อย่างเต็มที่
3.3จั บ คู่ จุ ด แข็ ง - ภาวะคุ ก คาม (ST) เพื่ อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ข ยายขอบข่ า ยกิ จ การ
(Diversification Strategy) โดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากจุ ด แข็ ง หลี ก ภั ย ภาวะคุ ก คาม และหาแนวทาง
ดาเนินการที่จะทาให้โรงเรียนเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
3.4จับคู่จุดแข็ง – โอกาส (SO) เพื่อกาหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategy)
โดยนาจุดแข็งที่มีมาเสริมสร้าง และนาโอกาสที่เปิดให้มาทาประโยชน์อย่างเต็มที่
4. จัดทาร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดพลเมือง
คุณภาพ
5. ร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดพลเมืองคุณภาพ
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3.2 การยกร่างกลยุทธ์
3.2.1 ยกร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตาม
แนวคิดพลเมืองคุณภาพ ฉบับที่ 1
ผู้วิจัยนาข้อมูลจากการวิเคราะห์ จุดแข็ง –จุดอ่อน – ภาวะคุกคามของสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดพลเมืองคุณภาพ มาย
กร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตามแนวคิ ด พลเมื อ งคุ ณ ภาพ โดย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการจัด การศึ กษา จ านวน 20 คนผู้ วิ จั ย เลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาจากสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2 ท่าน
กลุ่มที่ 2 นักวิชาการด้านพลเมืองคุณ ภาพ ประกอบด้วยจานวน 7 ท่าน และประธาน
คณะกรรมการจานวน 1 ท่าน
กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสานักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 5 ท่าน
กลุ่มที่ 4 ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจานวน 5 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัย คือ แบบประเมินกลยุทธ์ โดยผู้วิจัยสร้างแบบประเมินกล
ยุทธ์ดังนี้
1.ผู้วิจัยประยุกต์แนวคิดการประเมินนโยบายของ(Owens(1993)และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นการออกแบบในการประเมินกลยุทธ์
2.จั ดทาร่ างแบบประเมิ น และรายการข้อ คาถามที่ค ลอบคุ ม กลยุ ทธ์ การบริห ารงาน
วิช าการโรงเรี ย นมัธ ยมศึกษาตามแนวคิดพลเมืองคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ
3.ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4.ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามข้อเสนอนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
นาไปเก็บรวมรวบข้อมูล
3.2.2 ยกร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดพลเมือง
คุณภาพ ฉบับที่ 2
ผู้วิจัยนาผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดพลเมืองคุณภาพ ฉบับที่ 1 ผ่านการประเมิน
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โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาปรับปรุงและนาเสนอเป็นร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดพลเมืองคุณภาพ ฉบับที่ 2 จากนั้นจึงประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง จานวน 12 คน (กลุ่มเดิมจากการประเมิ นร่างกลุ่มที่ 1) โดยผู้วิจัยจัดประชุมสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งชี้แจงข้อเสนอแนะต่างๆ ในเชิง
ลึกอย่างละเอียด
การตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีกระบวนการดังนี้
1.ผู้ วิจั ย เชิญผู้ ทรงคุณวุฒิ ผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้อ งในการจัด การศึ ก ษา และนักวิช าการ
จานวน 15 คนมาร่วมสนทนากลุ่ม (F0cus Group Discussion)
2.ผู้วิจัยนาเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิด
พลเมืองคุณภาพ ฉบับที่ 2
3.จัดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการนา
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดพลเมืองคุณภาพ ฉบับที่ 2 มาใช้
ขั้นตอนที่ 4 นาเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดพลเมือง
คุณภาพ
ปรับปรุงกลยุทธ์กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิด
พลเมืองคุณภาพ ตามข้อเสนอแนะร่ว มกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และพัฒ นากลยุทธ์การ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดพลเมืองคุณภาพผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปราย
ผล และข้อเสนอแนะ เพื่อนามาเสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ และดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งเขียนบทความวิจัย
ลงทางวารสาร
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รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินวิจัยนาเสนอในภาพดังนี้

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการวิจัย การดาเนินการ และผลที่ได้รับ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการ
พัฒนาพลเมืองคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ เพื่อ
ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึ งประสงค์ และเพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาตามแนวคิ ด การพั ฒ นาพลเมื อ งคุ ณ ภาพ ผู้ วิ จั ย ได้ เ สนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1. ผลการประเมินกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
2. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพพึง ประสงค์ของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
3. ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
4. ผลการประเมินร่างกลยุทธ์ การบริหารงานวิชาการโรงเรีย นมัธยมศึกษาตามแนวคิดการ
พัฒนาพลเมืองคุณภาพ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1. ผลการประเมินกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
การประเมินกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการวิจัยครั้งนี้เป็นการตรวจสอบและประเมินด้าน
ความเหมาะสมของการประเมินกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาตามแนวคิ ด การพั ฒ นาพลเมื อ งคุ ณ ภาพ โดยใช้ แ บบประเมิ น ที่ ผู้ วิ จั ย จั ด ท าขึ้ น กั บ
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน
ผลการประเมินกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผลการประเมินกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
การวัดและประเมินผล ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านมีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสม
1.2 ผลการประเมินเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย
3
คุณลั กษณะที่ส าคัญ ได้แก่ มีความคิดเชิงวิพากษ์ และความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในด้าน
เศรษฐกิจ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม มีรายละเอียดดังนี้
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1) ความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์ มีองค์ประกอบย่อยที่สาคัญ ดังนี้
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ มีความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ มองปัญหา และ
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งใดๆ ด้วยสันติวิธี
2) มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ มีองค์ประกอบย่อย คือ มีประสิทธิภาพในการ
ทางานหรือเป็นแรงงานที่มีทักษะสูง มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีศักยภาพและความสามารถ
ในระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสารทางานเป็นทีมได้ มีสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพ
3) มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีองค์ประกอบย่อย คือ เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของสังคม ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ
มีจิตสาธารณะช่วยพัฒนาเมืองและสังคมและให้ความร่วมมือกับผู้อื่น มีความสุขบนพื้นฐานของความ
เป็นไทยภายใต้บริบทของสังคมโลกใหม่ ยอมรับอดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมและก้าวข้าม
วัฒนธรรม มีความเป็นผู้นา
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง 5 ท่ า นมี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่ า มี ค วามเหมาะสม โดยให้
ความเห็ น ว่า คุณลักษณะดังกล่ าวเป็นทักษะพื้นฐานส าคัญของการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 และมี
ข้อเสนอเพิ่มเติมคือ ควรใช้คาให้กระชับและเข้าใจง่าย เพราะเวลานาไปทาเครื่องมือวิจัย ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ ความสามารถในการให้ความเห็นแตกต่างกันซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
2. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่
2.1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.2สภาพปั จ จุ บั น และสภาพพึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารงานวิ ช าการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
2.3การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ประเด็นรายด้านของแนวคิดการ
พัฒนาพลเมืองคุณภาพ
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2.4ความต้องการจาเป็นของสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
รายละเอียดแต่ละส่วนมีดังนี้
2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม
ผู้อานวยการ
โรงเรียน

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ

ครู

รวม (N=973)

(N=323)

(N=325)

(N=325)

จานวน

ร้อยละ

ชาย

256

166

96

518

53.2

หญิง

67

159

229

455

46.8

น้อยกว่า 40 ปี
40– 49 ปี

27
57

75
88

104
99

206
244

21.2
25.1

50 – 60 ปี

239

162

122

523

53.8

ปริญญาตรี

22

60

161

243

25.0

ปริญญาโท

269

252

155

676

69.5

ปริญญาเอก

31

7

9

47

4.8

อื่นๆ

1

6

0

7

0.7

น้อยกว่า 5 ปี

35

74

65

174

17.9

5-10 ปี

44

94

80

218

22.4

11-15 ปี

66

53

64

183

18.8

16-20 ปีขึ้นไป

178

104

116

398

40.9

34

35

35

104

10.7

ขนาดกลาง

81

81

82

244

25.1

ขนาดใหญ่

81

81

82

244

25.1

ขนาดใหญ่พิเศษ

127

128

126

381

39.2

ข้อมูลพื้นฐาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์
ในการดารง
ตาแหน่ง

ขนาดเล็ก
ขนาดของ
สถานศึกษา
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จากตารางที่ 8 ในการพิจารณาภาพรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมี
จานวน 518 คน คิดเป็นร้อยละ53.2 และเพศหญิงจานวน 455 คนคิดเป็นร้อยละ46.8 ส่วนใหญ่ มี
อายุ 50-60 ปีมีจานวน 523 คนคิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาอายุ 40-49 ปี จานวน 244 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.1 และต่าที่สุดอายุน้อยกว่า 40 ปีจานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละต่าสุด 21.2 ส่วน
ใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีจานวน 676 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมาปริญญาตรีมี
จานวน 243 คนคิดเป็นร้อยละ 25.0 และต่าที่สุดปริญญาเอกมีจานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8
ส่ ว นใหญ่ มี ป ระสบการณ์ 16-20 ปี ขึ้ น ไปมี จ านวน 398 คนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.9 รองลงมา มี
ประสบการณ์ 5-10 ปีมีจานวน 218 คนคิดเป็นร้อยละ 22.4 และมีประสบการณ์ 11-15 ปีซึ่งมีจานวน
183 คน คิดเป็นร้อยละ18.8 ตามลาดับและมีประสบการณ์ต่าที่สุด 5 ปีมีจานวน 174 คน คิดเป็น
ร้ อยละ 17.9ขนาดของสถานศึกษา พบว่าส่ ว นใหญ่ พิเศษมีจานวน 381 คนคิดเป็น ร้อยละ 39.2
รองลงมา ขนาดใหญ่ซึ่งมีจานวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ25.1 และขนาดขนาดกลางมีจานวน 244คน
คิดเป็นร้อยละ25.1ตามลาดับ และขนาดเล็กมีจานวนต่าที่สุดคือ 104 คนคิดเป็นร้อยละ10.7
2.2 สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
การวิเคราะห์ ส ภาพปํ จ จุ บั น และสภาพพึง ประสงค์ ข องการบริ ห ารงานวิช าการโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนคือ
2.2.1 สภาพปั จ จุ บั น และสภาพพึ ง ประสงค์ ข องสภาพแวดล้ อ มภายในของการ
บริ ห ารงานวิช าการโรงเรี ย นมัธ ยมศึกษาตามแนวคิด การพัฒ นาพลเมื องคุ ณภาพด้านการพั ฒ นา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินผล
2.2.2 สภาพปํ จ จุ บันและสภาพพึงประสงค์ ของสภาพแวดล้อมภายนอกของการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพด้านการเมืองและ
นโยบายของรัฐ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี
รายละเอียดแต่ละส่วนมีดังนี้
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2.2.1 สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพด้านการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี การวัด
และประเมินผล ดังตารางที่ 9 – 14
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณ ในภาพรวม
สภาพปัจจุบัน

สภาพพึงประสงค์

การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา

X

SD

ระดับ

ลาดับ

การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
การนิเทศการสอน
การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
การวัดและประเมินผล
รวม

3.78
3.84
3.82
3.74
3.81
3.79

0.80
0.81
0.90
0.84
0.84
0.84

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
1
2
5
3

X

SD

ระดับ

ลาดับ

4.63
4.67
4.66
4.65
4.66
4.65

0.54
0.53
0.55
0.55
0.52
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5
1
3
4
2

จากตารางที่ 9 พบว่า การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
พลเมืองคุณภาพในภาพรวม สภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ ย อยู่ ในระดับ มาก( X =3.79) ส่ ว นสภาพพึ ง
ประสงค์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.65)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าสภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอนมี่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด( X =3.84)
รองลงมาคือ ด้านการนิเทศการสอน( X =3.82) และการวัดและประเมินผล( X =3.81)ตามลาดับและ
การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด( X =3.74)
ส่วนสภาพพึงประสงค์ พบว่า การจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด( X =4.67) รองลงมา
คือ การนิเทศการสอน( X =4.66) และการวัดและประเมินผล( X =4.66)ตามลาดับ และการพัฒนา
หลักสูตรมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด( X =4.63)
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ตารางที่ 10 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ด้านการพัฒนาหลักสูตร
การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
1.มีการจัดทาหลักสูตรเพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2.มีการจัดการเนื้อหาสาระเพื่อ
ให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิง
วิพากษ์
มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

สภาพปัจจุบัน
ระดับ

ลาดับ

X

สภาพพึงประสงค์
SD
ระดับ

ลาดับ

0.54
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด

1

X

SD

3.78
3.74

0.80
0.83

มาก
มาก

2

4.63
4.63

3.69

0.85

มาก

2

4.60

0.58

มากที่สุด

2

3.59

0.82

มาก

3

4.56

0.60

มากที่สุด

3

3.96

0.81

มาก

1

4.73

0.62

มากที่สุด

1

3.82

0.78

มาก

1

4.63

0.54

มากที่สุด

1

3.80

0.81

มาก

2

4.62

0.54

มากที่สุด

2

3.71
3.95

0.75
0.78

มาก
มาก

3
1

4.58
4.71

0.58
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

3
1

จากตารางที่ 10 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพด้านการพัฒนาหลักสูตร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( X =3.78) ส่วนสภาพพึงประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.63)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการจัดทาหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพอยู่ใน
ระดับมาก( X =3.74)ส่วนสภาพพึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.63) เมื่อพิจารณาตามแนวคิด
การพัฒนาพลเมืองคุณภาพเป็นรายด้าน พบว่าด้านมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสภาพ
ปั จ จุ บั น ( X =3.96)และสภาพพึ ง ประสงค์ ( X =4.73)มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมาด้ า นมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์( X =3.69)และสภาพพึงประสงค์ ( X =4.60)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดการเนื้อหาสาระเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ มาก( X =3.82)ส่ ว นสภาพพึ ง ประสงค์ อ ยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X =4.63) เมื่ อ
พิจ ารณาตามแนวคิดการพัฒ นาพลเมื องคุณภาพเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้านมี คุณธรรมและมีค วาม
รั บ ผิ ดชอบต่อสั งคมทั้งสภาพปั จจุ บัน ( X =3.95)และสภาพพึ งประสงค์( X =4.71)มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาด้ า นมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมี ค วามคิ ด เชิ งวิ พ ากษ์ ( X =3.80)และสภาพพึ ง ประสงค์
( X =4.62)
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ตารางที่ 11 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอน
การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
การจัดการเรียนการสอน
1.มี การจั ด การเรี ย นการสอนทุ กกลุ่ม
สาระเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นานั ก เรี ย น
ส่งเสริมให้รักการอ่าน สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่
เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรี ย นมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2.มี ก า ร จั ด แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ แ ล ะ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการ
สอน เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น
พลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3.มี ก ารน าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ
เครื อ ข่ า ยผู้ ป กครอง ชุ ม ชน มาร่ ว ม
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
4.มี การพั ฒนาครู ให้ มี ความรู้ ทั กษะและ
ความสามารถจั ดการเรี ยนการสอนได้ อย่ าง
หลากหลาย เพื่ อให้ นั กเรี ยนมี ความเป็ น
พลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ

สภาพปัจจุบัน
ระดับ

สภาพพึงประสงค์
ระดับ

X

SD

ลาดับ

X

SD

ลาดับ

3.84
3.84

0.81
0.80

มาก
มาก

3

4.67
4.65

0.53
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด

4

3.83

0.80

มาก

2

4.65

0.55

มากที่สุด

2

3.73

0.79

มาก

3

4.60

0.60

มากที่สุด

3

3.98

0.80

มาก

1

4.71

0.51

มากที่สุด

1

3.81

0.81

มาก

4

4.64

0.55

มากที่สุด

5

3.78

0.81

มาก

2

4.63

0.55

มากที่สุด

2

3.72

0.81

มาก

3

4.62

0.57

มากที่สุด

3

3.93

0.81

มาก

1

4.68

0.54

มากที่สุด

1

3.75

0.86

มาก

5

4.65

0.54

มากที่สุด

3

3.70

0.90

มาก

2

4.64

0.55

มากที่สุด

2

3.66

0.87

มาก

3

4.62

0.57

มากที่สุด

3

3.90

0.82

มาก

1

4.70

0.51

มากที่สุด

1

3.87

0.80

มาก

2

4.68

0.52

มากที่สุด

2

3.85

0.82

มาก

2

4.68

0.52

มากที่สุด

2

3.82

0.79

มาก

3

4.64

0.55

มากที่สุด

3
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การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
5.มี ก ารจั ด กิ จ กรรม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ป ลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระ
มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

3.94

X

สภาพปัจจุบัน
SD
ระดับ
0.78
มาก

4.72

X

สภาพพึงประสงค์
SD
ระดับ
0.50
มากที่สุด

ลาดับ
1

ลาดับ
1

3.96

0.79

มาก

1

4.71

0.49

มากที่สุด

1

3.96

0.81

มาก

2

4.71

0.49

มากที่สุด

2

3.88

0.80

มาก

3

4.68

0.51

มากที่สุด

3

4.06

0.76

มาก

1

4.76

0.46

มากที่สุด

1

จากตารางที่ 11 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิ ด การพั ฒ นาพลเมื อ งคุ ณ ภาพ ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
( X =3.84)ส่ ว นสภาพพึงประสงค์ ข องการจัด การเรี ยนการสอนในภาพรวมอยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด
( X =4.67)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเกี่ยวกับการพัฒนา
นักเรียน ส่งเสริมให้รักการอ่าน สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ มาก( X =3.84)ส่ ว นสภาพพึ ง ประสงค์ อ ยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X =4.65)เมื่ อ
พิจ ารณาตามแนวคิดการพัฒ นาพลเมื องคุณภาพเป็ นรายด้ าน พบว่ าด้านมี คุณธรรมและมีค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมทั้งสภาพปัจจุ บัน ( X =3.98)และสภาพพึงประสงค์( X =4.71)มีค่าเฉลี่ยสู ง สุ ด
รองลงมาคือด้านมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ทั้งสภาพปัจจุบัน ( X =3.83) และ
สภาพพึงประสงค์( X =4.65)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียน
การสอน เพื่อให้ นั กเรี ย นมี ความเป็น พลเมื องคุ ณภาพอยู่ ใ นระดั บมาก( X =3.81) ส่ ว นสภาพพึง
ประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.64)เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพเป็นราย
ด้าน พบว่าด้านมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสภาพปัจจุบัน( X =3.93)และสภาพพึง
ประสงค์( X =4.68)มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์
ทั้งสภาพปัจจุบัน( X =3.78) และสภาพพึงประสงค์( X =4.63)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน
มาร่วมจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพอยู่ในระดับมาก( X =3.75)
ส่วนสภาพพึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.65)เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมือง
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คุณภาพเป็นรายด้าน พบว่าด้านมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสภาพปัจจุบัน ( X =
3.90)และสภาพพึงประสงค์( X =4.70)มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านมีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์ทั้งสภาพปัจจุบัน( X =3.70) และสภาพพึงประสงค์( X =4.64)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุ ณภาพอยู่ในระดับมาก( X
=3.87)ส่วนสภาพพึงประสงค์ อยู่ ในระดับมากที่สุ ด( X =4.68)เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการพัฒ นา
พลเมืองคุณภาพเป็นรายด้าน พบว่าด้านมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสภาพปัจจุบัน
( X =3.94)และสภาพพึงประสงค์( X =4.72)มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาด้านความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์ ( X =3.85) และสภาพพึงประสงค์ ( X =4.68)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลู กฝั งค่านิยม คุณธรรม และ
คุณลักษณะพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระอยู่ในระดับมาก( X =3.96)ส่วนสภาพพึงประสงค์
ในระดับมากที่สุด( X =4.71)เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านมีคุณธรรมและมี ความรั บผิดชอบต่อสังคมทั้งสภาพปัจจุบัน ( X =4.06)และสภาพพึงประสงค์
( X =4.76)มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ( X =3.96)
และสภาพพึงประสงค์( X =4.71)
ตารางที่ 12 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ด้านการนิเทศการสอน
การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
การนิเทศการสอน
1.มีการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
ท า ง า น แ บ บ ร่ ว ม มื อ ร่ ว ม ใ จ แ ล ะ เป็ น
กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นักเรีย นมี ค วาม
เป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2.มี ก ารจั ด กิ จ กรรมอบรมครู ใ ห้ มี ความรู้
ความสามารถในการสอนการแก้ ปั ญ หา
ด้วยสันติวิธี และสร้างบรรยากาศห้องเรียน
ประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพ

3.82
3.87

สภาพปัจจุบัน
SD
ระดับ
0.90
มาก
0.81
มาก

3.84

0.83

3.80
3.99
3.84

X

ลาดับ

X

1

4.66
4.68

สภาพพึงประสงค์
SD
ระดับ
0.55
มากที่สุด
0.52
มาก

มาก

2

4.68

0.53

มากที่สุด

2

0.80
0.80

มาก
มาก

3
1

4.64
4.74

.54
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

3
1

0.83

มาก

2

4.68

0.52

มากที่สุด

1

ลาดับ
1
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การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3.มี การนิ เ ทศการเรี ย นการสอนแก่ ค รู ทุ ก
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ต่ า งๆ โดยวิ ธี ก าร
แลกเปลี่ ย นการเรี ย นรู้ และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายภายในกั บ
สถานศึ กษาอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ นั กเรี ย นมี ความ
เป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
4.มี การติ ด ตาม ประสานงานกั บ เขตการ
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาระบบและ
กระบวนการนิ เ ทศงานวิ ช าการ เพื่ อ ให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

3.80

สภาพปัจจุบัน
SD
ระดับ
0.87
มาก

ลาดับ
2

4 . 6 8

สภาพพึงประสงค์
SD
ระดับ
0 . 5 2
มากที่สุด

3.77

0.83

มาก

3

4 . 6 5

0 . 5 4

มากที่สุด

3

3.97

0.81

มาก

1

4 . 7 3

0 . 5 0

มากที่สุด

1

3.78

0.82

มาก

4

4.64

0.58

มากที่สุด

3.75

0.84

มาก

2

4.63

0.59

มากที่สุด

2

3.68

0.83

มาก

3

4.60

0.60

มากที่สุด

3

3.92

0.80

มาก

1

4.70

0.55

มากที่สุด

1

3.79

1.15

มาก

3

4.64

0.57

มากที่สุด

3

3.72

0.84

มาก

2

4.63

0.58

มากที่สุด

2

3.71

0.84

มาก

3

4.60

0.59

มากที่สุด

3

3.94

1.76

มาก

1

4.70

0.54

มากที่สุด

1

X

X

ลาดับ
2

3

จากตารางที่ 12 พบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒ นาพลเมืองคุณภาพ การนิเทศการสอนสภาพปัจจุบั น ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =3.82)ส่วนสภาพพึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.66)
มีรายละเอียดดังนี้
เมื่อพิจารณาเป็นรายช้อ พบว่ามีการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วมใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ มาก( X =3.87)ส่ ว นสภาพพึ ง ประสงค์ อ ยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X =4.68)เมื่ อ
พิจ ารณาตามแนวคิดการพัฒ นาพลเมือ งคุณภาพเป็นรายด้าน พบว่าด้านมี คุณธรรมและมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมทั้งสภาพปัจจุ บัน ( X =3.99)และสภาพพึงประสงค์( X =4.74)มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
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รองลงมาคือด้านมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ทั้งสภาพปัจจุบัน ( X =3.84) และ
สภาพพึงประสงค์( X =4.68)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการจัดกิจกรรมอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถในการ
สอนการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี และสร้างบรรยากาศห้องเรียนประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนมีความ
เป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ มาก( X =3.84)ส่ ว นสภาพพึ ง ประสงค์ อ ยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( X =4.68)เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพเป็นรายด้าน พบว่าด้านมีคุณธรรม
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมทั้ ง สภาพปั จ จุ บั น ( X =3.97)และสภาพพึ ง ประสงค์ ( X =4.73)มี
ค่าเฉลี่ ย สู งสุ ด รองลงมาคือด้านมีความคิดสร้ างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ทั้งสภาพปัจจุบัน
( X =3.80)และสภาพพึงประสงค์( X =4.68)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่ า งๆ โดยวิ ธี ก ารแลกเปลี่ ย นการเรีย นรู้ และแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายภายในกับ
สถานศึกษาอื่นๆอยู่ในระดับมาก( X =3.78) ส่วนสภาพพึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.64)
เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพเป็นรายด้าน พบว่าด้านมีคุณธรรมและมีความ
รั บ ผิ ดชอบต่อสั งคมทั้งสภาพปั จจุ บัน ( X =3.92)และสภาพพึ งประสงค์( X =4.70)มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือด้านมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์( X =3.75)และสภาพพึงประสงค์( X
=4.63)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า มี ก ารติ ด ตาม ประสานงานกั บ เขตการพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เพื่อพัฒนาระบบ และกระบวนการนิเทศงานวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพอยู่
ในระดับ มาก( X =3.79) ส่ ว นสภาพพึ งประสงค์ อยู่ ในระดับมากที่สุด( X =4.64)เมื่อพิจารณาตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพเป็นรายด้าน พบว่าด้านมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งสภาพปั จ จุ บั น ( X =3.94)และสภาพพึ งประสงค์( X =4.70)มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด รองลงมาคือด้านมี
ความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์( X =3.72)และสภาพพึงประสงค์( X =4.63)
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ตารางที่ 13 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
1.มีการจัดทาและจัดหาสื่อการสอน สื่อการ
เรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2.มีการพัฒนาสื่อ แบบเรียน และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็ น
พลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ

3.74

สภาพปัจจุบัน
SD
ระดับ
0.84
มาก

3.77

0.82

มาก

3.74

0.82

3.70

มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3.มีการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้
เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมและมีแหล่งการ
เรี ย นรู้ ของสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นั กเรี ย นมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
4.มีการศึกษาสารวจวิเคราะห์สภาพปั ญหา
ความ ต้ อ งการใช้ สื่ อ เทค โนโลยี ทาง
การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น
พลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
5.มี การวางแผน กากั บ ติ ด ตามการใช้สื่อ
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อ ย่ า ง มี

การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา

สภาพพึงประสงค์
ระดับ
มากที่สุด

4.65

SD
0.55

1

4.66

0.56

มากที่สุด

2

มาก

2

4.65

0.56

มากที่สุด

2

0.83

มาก

3

4.63

0.58

มากที่สุด

3

3.89

0.82

มาก

1

4.70

0.54

มากที่สุด

1

3.77

0.80

มาก

1

4.65

0.56

มากที่สุด

3

3.72

0.82

มาก

2

4.64

0.57

มากที่สุด

2

3.71

0.80

มาก

3

4.62

0.57

มากที่สุด

3

3.88

0.79

มาก

1

4.69

0.53

มากที่สุด

1

3.76

0.85

มาก

3

4.67

0.55

มากที่สุด

1

3.73

0.86

มาก

2

4.66

0.55

มากที่สุด

2

3.69

0.85

มาก

3

4.63

0.58

มากที่สุด

3

3.87

0.83

มาก

1

4.73

0.51

มากที่สุด

1

3.68

0.86

มาก

5

4.65

0.55

มากที่สุด

3

3.64

0.87

มาก

2

4.63

0.57

มากที่สุด

2

3.59

0.86

มาก

3

4.63

0.56

มากที่สุด

3

3.83

0.85

มาก

1

4.69

0.53

มากที่สุด

1

3.70

0.87

มาก

4

4.64

0.59

มากที่สุด

5

X

ลาดับ

X

ลาดับ
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ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ นั กเรี ย นมี ความเป็น
พลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

X

สภาพปัจจุบัน
SD
ระดับ

X

สภาพพึงประสงค์
SD
ระดับ

ลาดับ

ลาดับ

3.66

0.86

มาก

2

4.63

0.59

มากที่สุด

2

3.64

0.86

มาก

3

4.62

0.60

มากที่สุด

3

3.81

0.89

มาก

1

4.68

0.58

มากที่สุด

1

จากตารางที่ 13 พบว่าสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของการบริหารวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี โดยภาพรวม
สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก ( X =3.74)ส่วนสภาพพึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุ ด
( X =4.65) มีรายละเอียดดังนี้
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า มี ก ารจั ด ท าและจั ด หาสื่ อ การสอน สื่ อ การเรี ย นรู้ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพอยู่ในระดับมาก( X =3.77)ส่วน
สภาพพึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.66)เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
เป็นรายด้าน พบว่าด้านมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสภาพปัจจุบัน( X =3.89)และ
สภาพพึงประสงค์( X =4.70)มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิง
วิพากษ์( X =3.74)และสภาพพึงประสงค์( X =4.65)
เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า มีการพัฒ นาสื่ อ แบบเรียน และเทคโนโลยีทางการศึ ก ษา
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพอย่างในระดับมาก( X =3.77) ส่วนสภาพพึงประสงค์อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.65)เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพเป็นรายด้าน พบว่ามี
คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสภาพปัจจุบัน( X =3.72)และสภาพพึงประสงค์( X =4.64)
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา คือด้านมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์( X =3.72)และสภาพ
พึงประสงค์( X =4.64)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
เพิ่มเติมและมีแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพอยู่ใน ระดับ
มาก( X =3.76)ส่วนสภาพพึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.67)เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการ
พัฒนาพลเมืองคุณภาพเป็นรายด้าน พบว่าด้านมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสภาพ
ปัจจุบัน( X =3.87)และสภาพพึงประสงค์( X =4.73)มีค่าเฉลี่ ยสูงสุ ด รองลงมาคือด้านมีความคิด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์( X =3.73)และสภาพพึงประสงค์( X =4.66)
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการศึกษาสารวจวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการใช้สื่อ
เทคโนโลยี ทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพอยู่ในระดับมาก( X =3.68)ส่วน
สภาพพึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.65)เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
เป็นรายด้าน พบว่าด้านมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสภาพปัจจุบัน( X =3.83)และ
สภาพพึงประสงค์( X =4.69)มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิง
วิพากษ์( X =3.64)และสภาพพึงประสงค์( X =4.63)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า มี ก ารวางแผน ก ากั บ ติ ด ตามการใช้ สื่ อ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( X =
3.70)ส่ ว นสภาพพึ งประสงค์ อยู่ ในระดับมากที่สุ ด( X =4.64)เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการพัฒ นา
พลเมืองคุณภาพเป็นรายด้าน พบว่าด้านมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสภาพปัจจุบัน(
X =3.81)และสภาพพึงประสงค์( X =4.68)มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านมีความคิด สร้างสรรค์
และมีความคิดเชิงวิพากษ์( X =3.66)และสภาพพึงประสงค์( X =4.63)
ตารางที่ 14 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ด้านการวัดและประเมินผล
X

สภาพปัจจุบัน
SD
ระดับ

ลาดับ

X

สภาพพึงประสงค์
SD
ระดับ

การวัดและประเมินผล
1.มี การจั ด ท าเอกสารระเบี ย บการวั ด และ
ประเมิ น ผลการเรี ย นอย่ า งเป็ น ระบบของ
สถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์

3.81
3.77

0.84
0.84

มาก
มาก

5

4.66
4.66

0.52
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด

2

3.72

0.85

มาก

2

4.64

0.55

มากที่สุด

2

มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2.มีการวัดผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียน
ทุกกลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์

3.71

0.84

มาก

3

4.64

0.55

มากที่สุด

3

3.88

0.84

มาก

1

4.72

0.51

มากที่สุด

1

3.76

0.87

มาก

6

4.65

0.58

มากที่สุด

6

3.74

0.89

มาก

2

4.63

0.59

มากที่สุด

2

3.71
3.85

0.87
.0.85

มาก
มาก

3
1

4.63
4.69

0.59
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด

2
1

การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา

มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ลาดับ
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3..มีการประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และ
การเขียนของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
4.มีการอบรมพัฒนาครู ให้ครูมีความรู้ในการสร้าง
เครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และสภาพปัญหาของ
นั กเรี ยนเพื่ อให้ นั กเรี ยนมี ความเป็ นพลเมื อง
คุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และมี ความคิดเชิง
วิพากษ์
มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ

3.82

สภาพปัจจุบัน
SD
ระดับ
0.81
มาก

3.85

0.83

มาก

2

4.66

0.53

มากที่สุด

2

3.81

0.81

มาก

3

4.66

0.52

มากที่สุด

2

3.92

0.79

มาก

1

4.72

0.49

มากที่สุด

1

3.82

0.85

มาก

2

4.66

0.52

มากที่สุด

2

3.81

0.87

มาก

2

4.65

0.53

มากที่สุด

2

3.75

0.85

มาก

3

4.64

0.53

มากที่สุด

3

มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
5.มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อปรั บปรุ งแก้ ไ ขผล
การเรียนของนั กเรีย นและนามาประเมิ น ผล
การเรี ย นอี กครั้ งเพื่ อ ให้ นั กเรี ย นมี ความเป็น
พลเมืองคุณภาพ

3.90
3.82

0.83
0.83

มาก
มาก

1
2

4.70
4.66

0.50
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด

1
2

มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์

3.79

0.85

มาก

2

4.66

0.54

มากที่สุด

2

มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ

3.75

0.84

มาก

3

4.65

0.55

มากที่สุด

3

3.92

0.81

มาก

1

4.69

0.52

มากที่สุด

1

3.85

0.82

มาก

1

4.66

0.54

มากที่สุด

2

3.83

0.81

มาก

2

4.65

0.55

มากที่สุด

2

3.80
3.92

0.81
0.83

มาก
มาก

3
1

4.64
4.70

0.55
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด

3
1

การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา

มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
6.มีการนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน มาปรับปรุ ง
คุณภาพการเรียน การสอนเพื่อให้นักเรียนมีความ
เป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิง
วิพากษ์
มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

X

ลาดับ
2

4.68

สภาพพึงประสงค์
SD
ระดับ
0.51
มากที่สุด

ลาดับ
1

X

จากตารางที่ 14 พบว่าสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของการบริหารงานวิช าการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ การวัดและประเมินผล สภาพปัจจุบันใน
ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( X =3.81) ส่ ว นสภาพพึ ง ประสงค์ ใ นภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( X =4.66) มีรายละเอียดดังนี้
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการจัดทาเอกสารระเบียบการวัด และประเมินผลการเรียน
อย่างเป็นระบบของสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( X =3.77) ส่วนสภาพพึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.66)เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการพัฒนา
พลเมืองคุณภาพเป็นรายด้าน พบว่าด้านมี คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสภาพปัจจุบัน(
X =3.88)และสภาพพึงประสงค์( X =4.72)มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือด้านมีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์( X =3.72)และสภาพพึงประสงค์( X =4.64)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการวัดผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนทุกกลุ่มสาระ
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก( X =3.76)ส่วนสภาพพึงประสงค์
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.65)เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพเป็นราย
ด้าน พบว่าด้านมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสภาพปัจจุบัน( X =3.85)และสภาพพึง
ประสงค์( X =4.69)มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือด้านมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (
X =3.74)และสภาพพึงประสงค์( X =4.63)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียน
ของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพอยู่ในระดับมาก( X =3.82) ส่วนสภาพพึง
ประสงค์อยู่ในระดับมาก( X =4.68)เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพเป็นรายด้าน
พบว่ า ด้ า นมี คุ ณ ธรรมและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมทั้ งสภาพป้ จจุ บัน ( X =3.92)และสภาพพึ ง
ประสงค์ ( X =4.72)มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมามี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมี ค วามคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์
( X =3.85)ส่วนสภาพพึงประสงค์( X =4.66)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการอบรมพัฒนาครู ให้ครูมีความรู้ในการสร้างเครื่องมือวัด
ประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และสภาพปัญหาของนักเรียนเพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพอยู่ในระดับมาก( X =3.82)ส่วนสภาพพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด ( X =4.66)เมื่ อ พิ จ ารณาตามแนวคิ ด การพั ฒ นาพลเมื อ งคุ ณ ภาพเป็ นรายด้ านพบว่า ด้านมี
คุ ณ ธรรมและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมทั้ ง สภาพปั จ จุ บั น ( X =3.90)และสภาพพึ ง ประสงค์
( X =4.70)มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์( X =3.81)และ
สภาพพึงประสงค์( X =4.65)
เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า มีการสอนซ่ อ มเสริม เพื่อ ปรับ ปรุ งแก้ ไ ขผลการเรีย นของ
นักเรียนและนามาประเมินผลการเรียนอีกครั้งเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพอยู่ในระดับ
มาก( X =3.82) ส่วนสภาพพึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.66)เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการ
พัฒนาพลเมืองคุณภาพเป็นรายด้าน พบว่าด้านมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสภาพ
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ปั จ จุ บั น ( X =3.92)และสภาพพึ ง ประสงค์ ( X =4.69)มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมา คื อ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์( X =3.79)และสภาพพึงประสงค์( X =4.66)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพอยู่ในระดับมาก( X =3.82)ส่วนสภาพพึงประสงค์
อยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.66)เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพเป็นรายด้าน
พบว่ า ด้ า นมี คุ ณ ธรรมและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมทั้ งสภาพปั จจุ บัน ( X =3.92)และสภาพพึ ง
ประสงค์( X =4.70)มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือด้านมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ทั้ง
สภาพปัจจุบัน( X =3.83) และสภาพพึงประสงค์( X =4.65)
2.2.2สภาพปํจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพด้านการเมืองและนโยบาย
ของรัฐ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี ดังตารางที่ 15 – 16
ตารางที่ 15 สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการการพัฒนาคุณภาพ ภาพรวม
สภาพปัจจุบัน

สภาพแวดล้อมภายนอก

สภาพพึงประสงค์

1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของ
รัฐ
(Political Factors :P)

3.61

SD
0.80

2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic : E)
3.ปัจจัยด้านสังคม
(Social Factors :S)
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี(Technology
Factors:T)
รวมเฉลี่ย

3.61
3.68

0.83
0.80

มาก
มาก

3
2

4.62
4.66

0.59
0.56

มากที่สุด
มากที่สุด

4
2

3.76

0.77

มาก

1

4.69

0.54

มากที่สุด

1

3.66

0.80

มาก

4.65

0.57

มากที่สุด

X

ระดับ
มาก

ลาดับ
3

4.63

SD
0.58

ระดับ
มากที่สุด

ลาดับ
3

X

จากตารางที่ 15 พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกของการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพในภาพรวม พบว่าสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก
( X =3.66) ส่วนสภาพพึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.65)ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
เมื่อพิจารณาป้จจัยด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ พบว่า สภาพปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก
( X =3.61) ส่ ว นสภาพพึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.63) เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการ
พัฒนาพลเมืองคุณภาพเป็นรายด้าน พบว่าด้านมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสภาพ
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ปัจจุบัน ( X =3.74) และสภาพพึงประสงค์ ( X =4.67)มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ ด้านมีความคิด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ( X =3.55)และสภาพพึงประสงค์ ( X =4.62)
เมื่อพิจ ารณาปั จ จัย ด้านเศรษฐกิจ พบว่าสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก ( X =3.61) ส่ วน
สภาพพึงประสงค์อยู่ ในระดับ มากที่สุ ด ( X =4.62) เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการพัฒ นาพลเมือง
คุณภาพด้านมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสภาพปัจจุบัน ( X =3.76) และสภาพพึง
ประสงค์ ( X =4.65) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ ด้านมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์
( X =3.56)และสภาพพึงประสงค์ ( X =4.61)
เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านสังคม พบว่าสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก ( X =3.64) ส่วนสภาพพึง
ประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.66) เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพด้านมี
คุ ณ ธรรมและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมทั้ ง สภาพปั จ จุ บั น ( X =3.81)และสภาพพึ ง ประสงค์
( X =4.65) มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมี ค วามคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์
( X =3.64) และสภาพพึงประสงค์( X =4.66)
เมื่อพิจารณาปัจจัยเทคโนโลยี พบว่าสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก( X =3.76) ส่วนสภาพพึง
ประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.69) เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพด้านมี
คุ ณ ธรรมและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมทั้ ง สภาพปั จ จุ บั น ( X =3.83)และสภาพพึ ง ประสงค์
( X =4.72) มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมี ค วามคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์
( X =3.76) และสภาพพึงประสงค์ ( X =4.69)
ตารางที่ 16 สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการการพัฒนาคุณภาพ แยกตามรายด้าน
3.61

X

สภาพปัจจุบัน
SD
ระดับ
0.80
มาก

ลาดับ
3

3.55

0.82

มาก

3.56

0.78

3.74

0.80

สภาพแวดล้อมภายนอก
1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบาย
ของรัฐ(Political Factors :P)
มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิด
เชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

4.63

X

สภาพพึงประสงค์
SD
ระดับ
0.58
มากที่สุด

ลาดับ
3

3

4.62

0.59

มากที่สุด

2

มาก

2

4.60

0.61

มากที่สุด

3

มาก

1

4.67

0.55

มากที่สุด

1
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สภาพแวดล้อมภายนอก
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic :
E)
มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิด
เชิง วิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ปัจจัยด้านสังคม
(Social Factors :S)
มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิด
เชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี(Technology
Factors : T)
มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิง
วิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

สภาพพึงประสงค์

3.61

X

SD
0.83

ระดับ
มาก

ลาดับ
3

4.62

X

SD
0.59

ระดับ
มากที่สุด

ลาดับ
4

3.56

0.83

มาก

2

4.61

0.59

มากที่สุด

2

3.53

0.84

มาก

3

4.61

0.60

มากที่สุด

2

3.76

0.82

มาก

1

4.65

0.57

มากที่สุด

1

3.68

0.80

มาก

2

4.66

0.56

มากที่สุด

2

3.64

0.82

มาก

2

4.66

0.56

มากที่สุด

2

3.60

0.79

มาก

3

4.65

0.57

มากที่สุด

3

3.81

0.80

มาก

1

4.69

0.54

มากที่สุด

1

3.76

0.77

มาก

1

4.69

0.54

มากที่สุด

1

3.76

0.77

มาก

2

4.69

0.54

มากที่สุด

2

3.71

0.78

มาก

3

4.66

0.56

มากที่สุด

3

3.83

0.75

มาก

1

4.72

0.52

มากที่สุด

1

จากตารางที่ 16 พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกของการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการการพัฒนาคุณภาพ
เมื่อพิจารณาป้จจัยด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ พบว่า สภาพปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก
( X =3.61) ส่ ว นสภาพพึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.63) เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการ
พัฒนาพลเมืองคุณภาพเป็นรายด้าน พบว่าด้านมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสภาพ
ปัจจุบัน( X =3.74)และสภาพพึงประสงค์ ( X =4.67)มีค่าเฉลี่ ยสูงสุดรองลงมาคือ ด้านมีความคิด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์( X =3.55)และสภาพพึงประสงค์( X =4.62)
เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พบว่าสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก( X =3.61) ส่วนสภาพ
พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.62) เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพด้าน
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มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสภาพปัจจุบัน ( X =3.76)และสภาพพึงประสงค์ ( X =
4.65)มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ ด้านมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ( X =3.56)และ
สภาพพึงประสงค์( X =4.61)
เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านสังคม พบว่าสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก( X =3.64) ส่วนสภาพพึง
ประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.66) เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพด้านมี
คุ ณ ธรรมและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมทั้ ง สภาพปั จ จุ บั น ( X =3.81)และสภาพพึ ง ประสงค์
( X =4.65)มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมี ค วามคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์
( X =3.64)และสภาพพึงประสงค์( X =4.66)
เมื่อพิจารณาปัจจัยเทคโนโลยี พบว่าสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก( X =3.76) ส่วนสภาพพึง
ประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.69) เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพด้านมี
คุ ณ ธรรมและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมทั้ ง สภาพปั จ จุ บั น ( X =3.83)และสภาพพึ ง ประสงค์
( X =4.72)มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมี ค วามคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์
( X =3.76)และสภาพพึงประสงค์( X =4.69)
3. ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
3.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
3.2 ผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอก ของการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ รายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังนี้
3.1ผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน ของการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัด
กลุ่มค่าดัชนี PNIModified (Modified Priority Needs Index) โดยการนาค่าดัชนี PNIModified สูงที่สุด
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ลบด้วย ค่าดัชนี PNIModified ต่าที่สุด แล้วหารด้วย 2 จากนั้นนาระยะห่าที่ได้มาจัดค่า PNIModified โดย
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีค่า PNIModified สูงและกลุ่ม คือ กลุ่มที่มีค่า PNIModified ต่า กาหนดให้กลุ่ม
ที่มีค่า PNIModified สูงเป็นจุดอ่อนของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
นาเสนอกลยุทธ์ที่ขจัดจุดอ่ อน และกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เป็นจุดแข็งของการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเป็ นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ที่เสริมจุดแข็ง
ดังนาเสนอ
ในตารางที่ 16 - 21
เมื่อนาค่า PNIModified จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวม มาจัดกลุ่มค่า
ดัชนี PNIModified ดังนี้
องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมือง
คุณภาพในภาพรวม
[0.243-0.215 ]÷2=0.014 สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.230 - 0.243
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.215 - 0.229
เมื่ อ น าค่ า PNIModified จากการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน แยกตามองค์ ป ระกอบ
มาจัดกลุ่ม ค่าดัชนี PNIModified ดังนี้
องค์ประกอบด้านการพัฒนาหลักสูตร
[0.270-0.192 ]÷2=0.039 สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.232 - 0.270
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.192 - 0.231
องค์ประกอบด้านการจัดการเรียนการสอน
[0.262-0.172 ]÷2=0.045 สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.218 – 0.262
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.172 - 0.217
องค์ประกอบด้านการนิเทศการสอน
[ 0.250-0.188]÷2=0.031 สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.220 – 0.250
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.188 – 0.219
องค์ประกอบด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
[0.290-0.208 ]÷2=0.041 สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
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กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.250 – 0.290
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.208 - 0.249
องค์ประกอบด้านการวัดประเมินผล
[0.251-0.196 ]÷2=0.027 สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.224 – 0.251
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.196 – 0.223
ตารางที่ 17 ผลการจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ในภาพรวม
สภาพ
สภาพที่พึง
ความต้องการจาเป็น
ปัจจุบัน
ประสงค์
การบริหารงาน
ผล การวิเคราะห์
วิชาการโรงเรียน
การ สภาพแวดล้อม
PNI
SD
SD
มัธยมศึกษา
ล
าดั
บ
X
X
จัด
Modified
กลุม่
การพัฒนาหลักสูตร
3.78 0.80 4.63 0.54 0.225 2
ต่า จุดแข็ง
4
การจัดการเรียนการ
สอน
3.84 0.81 4.67 0.53 0.216
ต่า จุดแข็ง
การนิเทศการสอน
ต่า จุดแข็ง
3.82 0.90 4.66 0.55 0.220 3
การพัฒนาและใช้สื่อ 3.74 0.84 4.65 0.55 0.243 1
สูง จุดอ่อน
เทคโนโลยี
3.81 0.84 4.63 0.54 0.215 5
ต่า จุดแข็ง
การวัดประเมินผล
รวมเฉลี่ย
3.79 0.84 4.65 0.54 0.227
ต่า จุดแข็ง
จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า ประเด็นที่มีความ
ต้องการจาเป็นในระดับสูง ได้แก่ การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี (PNIModified=0.243) เป็นจุดอ่อนของ
สภาพการบริ ห ารงานวิช าการโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาตามแนวคิ ดการพั ฒ นาพลเมื อ งคุณภาพส่ ว น
ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับต่าได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร(PNIModified=0.225) รองลงมา
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คือ การนิเทศการสอน (PNIModified=0.220) การจัดการเรียนการสอน (PNIModified=0.216) และการวัด
ประเมินผล (PNIModified=0.215) เป็นจุดแข็งของสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
ตารางที่ 18 ผลการจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพด้านการพัฒนาหลักสูตร
สภาพปัจจุบัน
การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
1.มีการจัดทาหลักสูตรเพื่อให้นักเรียน
มีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิง
วิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2.มี ก ารจั ด การเนื้ อ หาสาระเพื่ อ ให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

X

SD

3.74

สภาพที่พึงประสงค์

ความต้องการจาเป็น
PNI

ลาดับ

ผลการ
จัดกลุ่ม

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

X

SD

0.83

4.63

0.55

0.238

1

สูง

จุดอ่อน

3.69

0.85

4.60

0.58

0.247

2

สูง

จุดอ่อน

3.59

0.82

4.56

0.60

0.270

1

สูง

จุดอ่อน

3.96

0.81

4.73

0.62

0.194

5

ต่า

จุดแข็ง

3.82

0.78

4.63

0.54

0.212

2

ต่า

จุดแข็ง

3.80

0.81

4.62

0.54

0.216

4

ต่า

จุดแข็ง

3.71
3.95

0.75
0.78

4.58
4.71

0.58
0.49

0.235
0.192

3
6

สูง
ต่า

จุดอ่อน
จุดแข็ง

Modified

จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ด้านการพัฒนาหลักสูตร จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
พบว่า ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับสูง ได้แก่ การจัดทาหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนมีความ
เป็นพลเมืองคุณภาพ (PNIModified=0.238) เป็นจุดอ่อนของสภาพการบริห ารงานวิช าการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ส่วนประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับต่า
ได้ แ ก่ การจั ด การเนื้ อ หาสาระเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพ (PNIModified=0.212)
เป็นจุดแข็งของสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมือง
คุณภาพ
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ตารางที่ 19 ผลการจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอน
สภาพปัจจุบัน
การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา
การจัดการเรียนการสอน
1.มีการจัดการเรียนการสอนทุ ก กลุ่ ม
สาระเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นานั ก เรี ย น
ส่งเสริมให้รักการอ่าน สร้างนิสัยใฝ่รู้
ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียน
มีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2.มี ก า ร จั ด แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ แ ล ะ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการ
สอน เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วาม เป็ น
พลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3.มี ก ารน าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ
เครื อ ข่ า ยผู้ ป กครอง ชุ ม ชน มาร่ ว ม
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
4.มี การพั ฒนาครู ให้ มี ความรู้ ทั กษะและ
ความสามารถจั ดการเรี ยนการสอนได้ อย่ าง
หลากหลายเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์

X

SD

3.84

สภาพที่พึงประสงค์

ความต้องการจาเป็น
PNI

ลาดับ

ผลการ
จัดกลุ่ม

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

X

SD

0.80

4.65

0.55

0.211

3

ต่า

จุดแข็ง

3.83

0.80

4.65

0.55

0.214

8

ต่า

จุดแข็ง

3.73

0.79

4.60

0.60

0.233

4

สูง

จุดอ่อน

3.98

0.80

4.71

0.51

0.183

14

ต่า

จุดแข็ง

3.81

0.81

4.64

0.55

0.218

2

สูง

จุดอ่อน

3.78

0.81

4.63

0.55

0.225

5

สูง

จุดอ่อน

3.72

0.81.

4.62

0.57

0.242

3

สูง

จุดอ่อน

3.93

0.81

4.68

0.54

0.191

12

ต่า

จุดแข็ง

3.75

0.86

4.65

0.54

0.240

1

สูง

จุดอ่อน

3.70

0.90

4.64

0.55

0.254

2

สูง

จุดอ่อน

3.66

0.87

4.62

0.57

0.262

1

สูง

จุดอ่อน

3.90

0.82

4.70

0.51

0.205

10

ต่า

จุดแข็ง

3.87

0.80

4.68

0.52

0.209

4

ต่า

จุดแข็ง

3.85

0.82

4.68

0.52

0.216

6

ต่า

จุดแข็ง

Modified
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สภาพปัจจุบัน
การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
5.มี การจั ดกิ จกรรมเกี่ ยวการปลู กฝั งค่ านิ ยม
คุ ณธรรม และคุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

สภาพที่พึงประสงค์

ความต้องการจาเป็น
การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

ลาดับ

ผลการ
จัดกลุ่ม

0.215

7

ต่า

จุดแข็ง

0.50

0.198

11

ต่า

จุดแข็ง

4.71

0.49

0.189

5

ต่า

จุดแข็ง

0.81

4.71

0.49

0.189

13

ต่า

จุดแข็ง

3.88

0.80

4.68

0.51

0.206

9

ต่า

จุดแข็ง

4.06

0.76

4.76

0.46

0.172

15

ต่า

จุดแข็ง

X

SD

X

SD

3.82

0.79

4.64

0.55

3.94

0.78

4.72

3.96

0.79

3.96

PNI
Modified

จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน พบว่า ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับสู ง ได้แก่ การนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน มาร่วมจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
(PNIModified=0.240) รองลงมาคือ การจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ (PNIModified=0.218) เป็นจุดอ่อนของสภาพการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
ส่วนประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับต่า ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน ส่งเสริมให้รักการอ่าน สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
นั กเรี ย นมีความเป็ นพลเมืองคุณภาพ (PNIModified=0.211) รองลงมาคือ การพัฒ นาครูให้ มีความรู้
ทักษะและความสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพ (PNIModified=0.209) การจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ (PNIModified=0.189) ตามลาดับ เป็นจุดแข็งของสภาพการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
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ตารางที่ 20 ผลการจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ด้านการนิเทศการสอน
สภาพปัจจุบัน
การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา
การนิเทศการสอน
1.มี การจั ดกิ จกรรมอบรม ส่ งเสริ มครู และ
ผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถทางานแบบ
ร่วมมือร่วมใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2.มี การจั ดกิ จกรรมอบรมครู ให้ มี ความรู้
ความสามารถในการสอนการแก้ปัญหาด้วยสันติ
วิธี และสร้างบรรยากาศห้องเรียนประชาธิปไตย
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3.มี การนิ เทศการเรี ยนการสอนแก่ ครู ทุ กกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆโดยวิธีการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลาย
ภายในกับสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
4.มี การติ ดตาม ประสานงานกั บเขตการพื้ นที่
การศึ กษา เพื่ อพั ฒนาระบบ และกระบวนการ
นิเทศงานวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน

X

SD

3.87

สภาพที่พึงประสงค์

ความต้องการจาเป็น
PNI

ลาดับ

ผลการ
จัดกลุ่ม

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

X

SD

0.81

4.68

0.52

0.209

4

ต่า

จุดแข็ง

3.84

0.83

4.68

0.53

0.219

8

ต่า

จุดแข็ง

3.80

0.80

4.64

0.54

0.221

7

สูง

จุดอ่อน

3.99

0.80

4.74

0.49

0.188

12

ต่า

จุดแข็ง

3.84

0.83

4.68

0.52

0.219

3

ต่า

จุดแข็ง

3.80

0.87

4.68

0.52

0.232

6

สูง

จุดอ่อน

3.77

0.83

4.65

0.54

0.233

5

สูง

จุดอ่อน

3.97

0.81

4.73

0.50

0.191

11

ต่า

จุดแข็ง

3.78

0.82

4.64

0.58

0.228

1

สูง

จุดอ่อน

3.75

0.84

4.63

0.59

0.235

4

สูง

จุดอ่อน

3.68

0.83

4.60

0.60

0.250

1

สูง

จุดอ่อน

3.92

0.80

4.70

0.55

0.199

9

ต่า

จุดแข็ง

3.79

1.15

4.64

0.57

0.224

2

สูง

จุดอ่อน

3.72

0.84

4.63

0.58

0.244

2

สูง

จุดอ่อน

3.71

0.84

4.60

0.59

0.240

3

สูง

จุดอ่อน

Modified
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สภาพปัจจุบัน
การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

X

SD

3.94

1.76

สภาพที่พึงประสงค์

X

SD

4.70

0.54

ความต้องการจาเป็น
PNI

ลาดับ

ผลการ
จัดกลุ่ม

10

ต่า

Modified

0.193

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

จุดแข็ง

จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ด้านการนิเทศการสอน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
พบว่า ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับสูง ได้แก่ การนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยวิธีการ แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลาย
ภายในกับสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ (PNIModified=0.228) รองลงมา
คือ การติดตาม ประสานงานกับเขตการพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ และกระบวนการนิเทศงาน
วิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุ ณภาพ (PNIModified=0.224) เป็นจุดอ่อนของสภาพการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ส่วนประเด็นที่มี
ความต้องการจาเป็นในระดับต่า ได้แก่ การจัดกิจกรรมอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถในการสอน
การแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี และสร้างบรรยากาศห้องเรียนประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพ (PNIModified=0.219) รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้อง
ให้มีความรู้ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วมใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีความ
เป็ น พลเมืองคุณภาพ (PNIModified=0.209) เป็นจุดแข็งของสภาพการบริห ารงานวิช าการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
ตารางที่ 21 ผลการจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
สภาพปัจจุบัน
การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา
การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
1.มี การจั ดท าและจั ดหาสื่ อการสอน สื่ อการ
เรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการศึ กษา เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิง
วิพากษ์

X

SD

3.77

3.74

สภาพที่พึงประสงค์

X

SD

0.82

4.66

0.56

0.82

4.65

0.56

ความต้องการจาเป็น
PNI

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

ลาดับ

ผลการ
จัดกลุ่ม

0.236

4

ต่า

จุดแข็ง

0.243

10

ต่า

จุดแข็ง

Modified

177
สภาพปัจจุบัน
การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2.มี การพั ฒนาสื่ อ แบบเรี ยน และเทคโนโลยี
ทางการศึ กษา เพื่ อให้ นั กเรี ยนมี ความเป็ น
พลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิง
วิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3.มีการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมและมีแหล่งการเรียนรู้
ของสถานศึ กษา เพื่ อให้ นั กเรี ยนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิง
วิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
4.มี การศึ กษาส ารวจวิ เคราะห์ สภาพปั ญหา
ความต้องการใช้สื่อเทคโนโลยี ทางการศึ กษา
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิง
วิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
5.มี การวางแผน ก ากั บ ติ ดตามการใช้ สื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิง
วิพากษ์

สภาพที่พึงประสงค์

ความต้องการจาเป็น
การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

ลาดับ

ผลการ
จัดกลุ่ม

0.251

6

สูง

จุดอ่อน

0.54

0.208

15

ต่า

จุดแข็ง

4.65

0.56

0.233

5

ต่า

จุดแข็ง

0.82

4.64

0.57

0.247

8

ต่า

จุดแข็ง

3.71

0.80

4.62

0.57

0.245

9

ต่า

จุดแข็ง

3.88

0.79

4.69

0.53

0.209

14

ต่า

จุดแข็ง

3.76

0.85

4.67

0.55

0.242

3

ต่า

จุดแข็ง

3.73

0.86

4.66

0.55

0.249

7

ต่า

จุดแข็ง

3.69

0.85

4.63

0.58

0.255

5

สูง

จุดอ่อน

3.87

0.83

4.73

0.51

0.222

13

ต่า

จุดแข็ง

3.68

0.86

4.65

0.55

0.264

1

สูง

จุดอ่อน

3.64

0.87

4.63

0.57

0.272

2

สูง

จุดอ่อน

3.59

0.86

4.63

0.56

0.290

1

สูง

จุดอ่อน

3.83

0.85

4.69

0.53

0.225

12

ต่า

จุดแข็ง

3.70

0.87

4.64

0.59

0.254

2

สูง

จุดอ่อน

3.66

0.86

4.63

0.59

0.265

4

สูง

จุดอ่อน

X

SD

X

SD

3.70

0.83

4.63

0.58

3.89

0.82

4.70

3.77

0.80

3.72

PNI
Modified

178
สภาพปัจจุบัน
การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

X

SD

3.64
3.81

สภาพที่พึงประสงค์

X

SD

0.86

4.62

0.60

0.89

4.68

0.58

ความต้องการจาเป็น
PNI

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

ลาดับ

ผลการ
จัดกลุ่ม

0.269

3

สูง

จุดอ่อน

0.228

11

ต่า

จุดแข็ง

Modified

จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิ ด การพั ฒ นาพลเมื อ งคุ ณ ภาพ ด้ า นการพั ฒ นาและใช้ สื่ อ เทคโนโลยี จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับสูง ได้แก่ การศึกษาสารวจ
วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการใช้สื่อเทคโนโลยี ทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพ (PNIModified=0.264) รองลงมาคือ การวางแผน กากับ ติดตามการใช้สื่ อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ (PNIModified=0.254) เป็น
จุดอ่อนของสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
ส่วนประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับต่า ได้แก่ การพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมและมีแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุ ณ ภาพ (PNIModified=0.242) รองลงมาคื อ การจั ด ท าและจั ด หาสื่ อ การสอน สื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ (PNIModified=0.236) การพัฒนา
สื่ อ แบบเรี ย น และเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพ
(PNIModified=0.233) ตามลาดับ เป็นจุดแข็งของสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ

179
ตารางที่ 22 ผลการจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ด้านการวัดประเมินผล
สภาพปัจจุบัน
การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา
การวัดประเมินผล
1.มีการจัดทาเอกสารระเบียบการวัด
ประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบ
ของสถานศึ ก ษาเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2.มีการวัดผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียน
ทุ กกลุ่ มสาระเพื่ อให้ นั กเรี ยนมี ความเป็ น
พลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3.มีการประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์
และการเขียนของนักเรียน เพื่อให้นักเรี ยนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ

มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
4.มีการอบรมพัฒนาครู ให้ครูมีความรู้
ในการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลให้
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้ และสภาพปั ญหาของ
นั กเรี ยนเพื่ อให้ นั กเรี ยนมี ความเป็ น
พลเมืองคุณภาพ

X

SD

3.77

สภาพที่พึงประสงค์

ความต้องการจาเป็น
ลาดับ
PNI

ผลการ
จัดกลุ่ม

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

X

SD

0.84

4.66

0.54

0.236

2

สูง

จุดอ่อน

3.72

0.85

4.64

0.55

0.247

3

สูง

จุดอ่อน

3.71

0.84

4.64

0.55

0.251

1

สูง

จุดอ่อน

3.88

0.84

4.72

0.51

0.216

12

ต่า

จุดแข็ง

3.76

0.87

4.65

0.58

0.237

1

สูง

จุดอ่อน

3.74

0.89

4.63

0.59

0.238

5

สูง

จุดอ่อน

3.71

0.87

4.63

0.59

0.248

2

สูง

จุดอ่อน

3.85

0.85

4.69

0.55

0.218

11

ต่า

จุดแข็ง

3.82

0.81

4.68

0.51

0.226

3

สูง

จุดอ่อน

3.85

0.83

4.66

0.53

0.210

14

ต่า

จุดแข็ง

3.81

0.81

4.66

0.52

0.223

8

ต่า

จุดแข็ง

3.92

0.79

4.72

0.49

0.204

16

ต่า

จุดแข็ง

3.82

0.85

4.66

0.52

0.220

4

ต่า

จุดแข็ง

Modified

180
สภาพปัจจุบัน
การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา
มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิด
เชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
5.มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการ
เรียนของนักเรียนและนามาประเมินผลการเรียน
อี กครั้ งเพื่ อให้ นั กเรี ยนมี ความเป็ นพลเมื อง
คุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
6.มีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุง
คุณภาพการเรียน การสอนเพื่อให้นั กเรี ยนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิด
เชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

X

SD

3.81

สภาพที่พึงประสงค์

ความต้องการจาเป็น
ลาดับ
PNI

ผลการ
จัดกลุ่ม

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

X

SD

0.87

4.65

0.53

0.220

10

ต่า

จุดแข็ง

3.75
3.90

0.85
0.83

4.64
4.70

0.53
0.50

0.237
0.205

6
15

สูง
ต่า

จุดอ่อน
จุดแข็ง

3.82

0.83

4.66

0.54

0.220

4

ต่า

จุดแข็ง

3.79

0.85

4.66

0.54

0.230

7

สูง

จุดอ่อน

3.75

0.84

4.65

0.55

0.240

4

สูง

จุดอ่อน

3.92

0.81

4.69

0.52

0.196

18

ต่า

จุดแข็ง

3.85

0.82

4.66

0.54

0.210

6

ต่า

จุดแข็ง

3.83

0.81

4.65

0.55

0.214

13

ต่า

จุดแข็ง

3.80
3.92

0.81
0.83

4.64
4.70

0.55
0.52

0.221
0.199

9
17

ต่า
ต่า

จุดแข็ง
จุดแข็ง

Modified

จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ด้านการวัดประเมินผล จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
พบว่า ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับสูง ได้แก่ การวัดผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการ
เรี ย นทุกกลุ่ มสาระเพื่อให้ นั กเรี ย นมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ (PNIModified=0.237) รองลงมาคื อ
การจัดทาเอกสารระเบียบการวัดประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบของสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ (PNIModified=0.236) การประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการ
เขียนของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ (PNIModified=0.226) ตามลาดับ เป็น
จุดอ่อนของสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
ส่วนประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับต่า ได้แก่ การอบรมพัฒนาครู ให้ครูมีความรู้ในการสร้าง
เครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และสภาพปัญหาของ
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ และการสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการ

181
เรียนของนักเรียนและนามาประเมินผลการเรียนอีกครั้งเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มี
ความต้องการจาเป็น เท่ากัน (PNIModified=0.220) รองลงมาคือ การนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มา
ปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ (PNIModified=0.210)
เป็นจุดแข็งของสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมือง
คุณภาพ
3.2 ผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอก ของการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัด
กลุ่มค่าดัชนี PNIModified (Modified Priority Needs Index) โดยการนาค่าดัชนี PNIModified สูงที่สุด
ลบด้วย ค่าดัชนี PNIModified ต่าที่สุด แล้วหารด้วย 2 จากนั้นนาระยะห่าที่ได้มาจัดค่า PNIModified โดย
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีค่า PNIModified สูงและกลุ่ม คือ กลุ่มที่มีค่า PNIModified ต่า กาหนดให้กลุ่ม
ที่มีค่า PNIModified สูงเป็นภาวะคุกคามของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเป็นข้อมูล
ในการนาเสนอกลยุทธ์ที่ขจัดภาวะคุกคาม และกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เป็นจุดโอกาสของการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ที่เสริมโอกาส ดังนาเสนอ
ในตารางที่ 22 - 23
เมื่อนาค่า PNIModified จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวม มาจัด
กลุ่มค่าดัชนี PNIModified ดังนี้
องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมือง
คุณภาพในภาพรวม
[0.282-0.247 ]÷2=0.017 สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.265 - 0.282
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.247 - 0.264
เมื่อนาค่า PNIModified จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก แยกตามรายด้าน มาจัดกลุ่ม
ค่าดัชนี PNIModified ดังนี้
[0.301-0.231 ]÷2=0.035 สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.267 - 0.306
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.231 - 0.266

182
ตารางที่ 23 ผลการจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก ภาพรวม
สภาพปัจจุบัน
การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา
1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของ
รัฐ
(Political Factors :P)
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
(Economic : E)
3.ปัจจัยด้านสังคม
(Social Factors :S)
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี(Technology
Factors : T)
รวมเฉลี่ย

สภาพพึงประสงค์

ความต้องการจาเป็น
การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

ลาดับ

ผลการ
จัดกลุ่ม

0.282

1

สูง

ภาวะคุกคาม

0.59

0.280

2

สูง

ภาวะคุกคาม

4.66

0.56

0.266

3

สูง

ภาวะคุกคาม

0.77

4.69

0.54

0.247

4

ต่า

โอกาส

0.80

4.65

0.57

0.270

สูง

ภาวะคุกคาม

X

SD

X

SD

3.61

0.80

4.63

0.58

3.61

0.83

4.62

3.68

0.80

3.76
3.66

PNI
Modified

จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ในภาพรวม พบว่า
ประเด็น ที่มีความต้องการจ าเป็ น ในระดับสู ง ได้แก่ ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรั ฐ
(PNIModified=0.282) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (PNIModified=0.280) และปัจจัยด้านสังคม
(PNIModified=0.266) ตามล าดั บ เป็ น ภาวะคุ ก คามของสภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ส่วนประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับต่า
ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี (PNIModified=0.247) เป็ น โอกาสของสภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
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ตารางที่ 24 ผลการจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก แบ่งตามรายด้าน
สภาพปัจจุบัน
การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา
ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ
(Political Factors :P)
มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
(Economic : E)
มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิด
เชิง วิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ปัจจัยด้านสังคม
(Social Factors :S)
มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิด
เชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี(Technology
Factors : T)
มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

สภาพพึงประสงค์

ความต้องการจาเป็น
การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

ลาดับ

ผลการ
จัดกลุ่ม

0.282

1

สูง

ภาวะคุกคาม

0.59

0.301

1

สูง

ภาวะคุกคาม

4.60

0.61

0.292

2

สูง

ภาวะคุกคาม

0.80

4.67

0.55

0.249

3

ต่า

โอกาส

3.61

0.83

4.62

0.59

0.280

2

สูง

ภาวะคุกคาม

3.56

0.83

4.61

0.59

0.295

2

สูง

ภาวะคุกคาม

3.53

0.84

4.61

0.60

0.306

1

สูง

ภาวะคุกคาม

3.76

0.82

4.65

0.57

0.237

3

ต่า

โอกาส

3.68

0.80

4.66

0.56

0.266

3

สูง

ภาวะคุกคาม

3.64

0.82

4.66

0.56

0.280

2

สูง

ภาวะคุกคาม

3.60

0.79

4.65

0.57

0.292

1

สูง

ภาวะคุกคาม

3.81

0.80

4.69

0.54

0.231

3

ต่า

โอกาส

3.76

0.77

4.69

0.54

0.247

4

ต่า

โอกาส

3.76

0.77

4.69

0.54

0.247

2

ต่า

โอกาส

3.71

0.78

4.66

0.56

0.256

1

ต่า

โอกาส

3.83

0.75

4.72

0.52

0.232

3

ต่า

โอกาส

X

SD

X

SD

3.61

0.80

4.63

0.58

3.55

0.82

4.62

3.56

0.78

3.74

PNI
Modified

จากตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยจาแนกตามราย
ด้าน พบว่า ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับสูง ซึ่งเป็นภาวะคุกคาม ได้แก่
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ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ (P) (PNIModified=0.282) มีคุณลักษณะราย
ด้ า นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น ระดั บ สู ง คื อ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมี ค วามคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์
(PNIModified=0.301) รองลงมาคือ มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ (PNIModified =0.292) และมีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (PNIModified =0.249) ตามลาดับ
ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ (E) (PNIModified=0.280) มี คุ ณ ลั ก ษณะรายด้ านที่ มี ค วามต้ อ งการ
จ าเป็ น ระดับ สู งคือ มี ความสามารถด้านเศรษฐกิจ (PNIModified =0.306) รองลงมาคือ มีความคิ ด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (PNIModified=0.295) และมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม (PNIModified =0.237) ตามลาดับ
ปัจจัยด้านสังคม (S) (PNIModified=0.266) มีคุณลักษณะรายด้านที่มีความต้องการจ าเป็น
ระดับสูงคือ มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ (PNIModified =0.292) รองลงมาคือ มีความคิดสร้างสรรค์
และมี ค วามคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ (PNIModified=0.280) และมี คุ ณ ธรรมและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(PNIModified =0.231) ตามลาดับ
ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับต่า เป็นโอกาสของสภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ได้แก่
ปั จ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี (T) (PNIModified=0.247) มีคุณลั กษณะรายด้า นที่มี ความต้ อ งการ
จ าเป็ น ระดับ ต่าคือ มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ (PNIModified =0.256) รองลงมาคือ มีความคิด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (PNIModified=0.247) และมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม (PNIModified =0.232) ตามลาดับ
ตารางที่ 25 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
จุดแข็ง(S)

จุดอ่อน(W)

การพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร

1.มีการจัดการเนื้อหาสาระเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0216)

1.มีการจัดทาหลักสูตเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ (PNI=0.270)

2.มีการจัดทาหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มี
คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.194)

2.มีการจัดทาหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความคิด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0.247)

3.มีการจัดการเนื้อหาสาระเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีคุณธรรมและมีความ รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.192)

3.มีการจัดการเนื้อหาสาระเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ (PNI=0.235)

การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอน

1.มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มี
ความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0.216)

1.มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน มาร่วมจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ(PNI=0.262)
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2.มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะแลความสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.215)
3.มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน
ส่งเสริมให้รักการอ่าน สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0.214)
4.มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะ
ที่ พึ ง ประสงค์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาสาระ มี ค วามสามารถด้ า น
เศรษฐกิจ(PNI=0.206)
5.มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน มาร่วม
จั ดการเรี ย นการสอนเพื่ อให้ นั กเรีย นมี ความเป็น พลเมื อ งคุณ ภาพ มี
คุณธรรมและมีความ รับผิดชอบต่อสังคม (PNI=0.205)
6.มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มี
คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.198)

7.มีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็น พลเมื อ งคุ ณ ภาพ มี คุ ณ ธรรมและมี ความ
รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.191)
8.มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0.189)
9.มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเกี่ยวกับการพัฒนานักเรี ยน
ส่ งเสริ ม ให้ รั ก การอ่ า น สร้ า งนิ สั ย ใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เ รี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม(PNI=0.183)
10.มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะ
ที่ พึ ง ประสงค์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาสาระ มี คุ ณ ธรรมและมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.172)
การนิเทศการสอน
1.มีการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถทางานแบบ
ร่วมมือร่วมใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง มีความคิด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.219)

จุดอ่อน(W)
2.มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน มาร่วมจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์
และมี ความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.254)
3.มีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.242)

4.มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน ส่งเสริม
ให้รักการอ่าน สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพ มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.233)
5.มีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิง
วิพากษ์(PNI=0.225)
การนิเทศการสอน
1.มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยวิธีการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายภายในกับ
สถานศึกษาอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความสามารถ
ด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.250)
2.มีการติดตาม ประสานงานกับเขตการพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ และ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มี
ความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.244)
3.มีการติดตาม ประสานงานกับเขตการพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ และ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.240)
4.มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยวิธีการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายภายในกับ
สถานศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้นักเรี ยนมีค วามเป็น พลเมื อ งคุ ณ ภาพ มีความคิ ด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.235)
5.มีการจัดกิจกรรมอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถในการสอนการแก้ปัญหา
ด้วยสันติวิธี และสร้างบรรยากาศห้องเรียนประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.233)
6.มีการจัดกิจกรรมอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถในการสอนการแก้ปัญหา
ด้วยสันติวิธี และสร้างบรรยากาศห้องเรียนประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิ งวิ พ ากษ์
(PNI=0.232)

2.มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆโดยวิธีการแลกเปลี่ยน 7.มีการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วม
การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายภายในกับสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ ใจและเป็นกระบวนการกลุ่มเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
นั กเรี ยนมี ความเป็ นพลเมื องคุ ณภาพ มี คุ ณธรรมและมี ความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม (PNI=0.221)
(PNI=0.199)
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3.มีการติดตาม ประสานงานกับเขตการพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
นิเทศงานวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีคุณธรรมและมีความ
1.มีการศึกษาสารวจวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการใช้สอื่ เทคโนโลยี ทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียน
รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.193)
มีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.290)
4.มีการจัดกิจกรรมอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถในการสอนการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
และสร้างบรรยากาศห้องเรียนประชาธิปไตยเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมี
คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.191)
5.มีการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถทางานแบบ
ร่วมมือร่วมใจและเป็นกระบวนการกลุ่มเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง มีคุณธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.188)

2.มีการศึกษาสารวจวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการใช้สอื่ เทคโนโลยี ทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียน
มีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.272)

การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี

4.มีการวางแผน กากับ ติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.265)

1.มีการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม
และมี แ หล่ งการเรี ย นรู้ ข องสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น
พลเมืองคุณภาพ มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ (PNI=0.255)
2.มีการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม
และมี แ หล่ งการเรี ย นรู้ ข องสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น
พลเมื อ งคุ ณ ภาพ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมี ค วามคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์
(PNI=0.249)
3.มี ก ารพั ฒ นาสื่ อ แบบเรี ย น และเทคโนโลยี ทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให้
นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมี
ความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.247)

4.มี ก ารพั ฒ นาสื่ อ แบบเรี ย น และเทคโนโลยี ทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให้
นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพมี ค วามสามารถด้ า นเศรษฐกิจ
(PNI=0.245)
5.มี ก ารจั ดท าและจั ดหาสื่ อ การสอน สื่ อ การเรี ย นรู้ และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความคิด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.243)
6.มีการวางแผน กากับ ติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.228)
7.มี ก ารศึ ก ษาส ารวจวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาความต้ อ งการใช้ สื่ อ
เทคโนโลยี ทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มี
คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.225)
8.มีการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม
และมี แ หล่ งการเรี ย นรู้ ข องสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น
พลเมืองคุณภาพมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.222)
9.มี ก ารพั ฒ นาสื่ อ แบบเรี ย น และเทคโนโลยี ทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม(PNI=0.209)
10.มีการจัดทาและจั ดหาสื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.208)

3.มีการวางแผน กากับ ติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.269)

5.มีการจัดทาและจั ด หาสื่ อการสอน สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการ
ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพ มี ค วามสามารถด้ า น
เศรษฐกิจ (PNI=0.251)
การวัดและประเมินผล
1.มี การจั ดท าเอกสารระเบี ยบการวั ดประเมิ นผลการเรี ยนอย่ างเป็ นระบบของ
สถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
(PNI=0.251)
2.มีการวัดผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนทุกกลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียนมีความ
เป็นพลเมืองคุณภาพมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.248)
3.มี การจั ดท าเอกสารระเบี ยบการวั ดประเมิ นผลการเรี ยนอย่ างเป็ นระบบของ
สถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0.247)
4.มีการสอนซ่อมเสริ มเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนและนามา
ประเมิ น ผลการเรี ยนอี ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็น พลเมื อ งคุ ณ ภาพ มี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ (PNI=0.240)
5.มีการวัดผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนทุกกลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียนมีความ
เป็นพลเมืองคุณภาพ มีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.238)
6.มีการอบรมพัฒนาครู ให้ครูมีความรู้ในการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และสภาพปัญหาของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.237)
7.มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนและนามา
ประเมิ น ผลการเรี ย นอี ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ นั กเรีย นมี ความเป็น พลเมื อ งคุ ณภาพ มี
ความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.230)
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จุดแข็ง(S)

จุดอ่อน(W)

การวัดและประเมินผล
1. มีการประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียนของนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
(PNI=0.223)
2..มีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอน
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีความสามารถด้านเศรษฐกิ จ
(PNI=0.221)
3. มีการอบรมพัฒนาครู ให้ครูมีความรู้ในการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลให้
สอดคล้ องกั บมาตรฐานการเรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้ และสภาพปั ญหาของ
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.220)
4. มีการวัดผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนทุกกลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียน
มี ความเป็ นพลเมื องคุ ณภาพมี คุ ณธรรมและมี ความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม
(PNI=0.218)
5. มีการจัดทาเอกสารระเบียบการวัดประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบของ
สถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.216)
6. มีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอน
เพื่ อให้ นั กเรี ยนมี ความเป็ นพลเมื องคุณภาพมี ความคิดสร้างสรรค์ และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0.214)
7. มีการประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียนของนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมี ค วามคิ ดสร้า งสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.210)
8. มีการอบรมพัฒนาครู ให้ครูมีความรู้ในการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลให้
สอดคล้ องกั บมาตรฐานการเรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้ และสภาพปั ญหาของ
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.205)
9. มีการประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียนของนักเรี ยน
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม(PNI=0.204)
10.มีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอน
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม(PNI=0.199)
11.มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนและ
นามาประเมินผลการเรียนอีกครั้งเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.196)

จากตารางที่ 25 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า จุดอ่อน จุดแข็ง ของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้
ด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่ามีจุดอ่อน 2 ประเด็นคือ มีการจัดทาหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ 1) มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ (PNI=0.270) และมีการจัดทาหลักสูตร
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เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพ 2) มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมี ค วามคิ ดเชิง วิพ ากษ์
(PNI=0.247)
ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่ามีจุดอ่อน 5 ประเด็นคือ 1) มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเครื อข่ายผู้ ป กครอง ชุมชน มาร่ว มจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพ มีความสามารถด้า น เศรษฐกิจ(PNI=0.262) 2) มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชน มาร่วมจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความคิด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.254) 3) มีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรี ย นการสอน เพื่อให้ นั กเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
(PNI=0.242) 4)มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน ส่งเสริมให้รักการ
อ่าน สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความสามารถ
ด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.233) 5) มีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมี ค วามคิ ด เชิ ง
วิพากษ์(PNI=0.225)
ด้านการนิเทศการสอน พบว่ามีจุดอ่อน 7 ประเด็น คือ 1) มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครู
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยวิธีการ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่
หลากหลายภายในกับสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความสามารถ
ด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.250) 2) มีการติดตาม ประสานงานกับเขตการพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ
และกระบวนการนิเทศงานวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.244) 3) มีการติดตาม ประสานงานกับเขตการพื้นที่การศึกษา เพื่อ
พัฒ นาระบบ และกระบวนการนิ เทศงานวิชาการ เพื่อให้ นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มี
ความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.244) 4) มีการติดตาม ประสานงานกับเขตการ
พื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ และกระบวนการนิเทศงานวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพ มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ (PNI=0.240) 5) มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครู
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยวิธีการ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่
หลากหลายภายในกับ สถานศึกษาอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความคิด
สร้ า งสรรค์ แ ละมี ค วามคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ (PNI=0.235) 6) มี ก ารจั ด กิ จ กรรมอบรมครู ใ ห้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการสอนการแก้ปั ญหาด้วยสันติวิธี และสร้างบรรยากาศห้องเรียนประชาธิป ไตย
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ (PNI=0.233) 7) มีการจัด
กิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วมใจและเป็น
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กระบวนการกลุ่ ม เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพ มี ค วามสามารถด้ า นเศรษฐกิ จ
(PNI=0.221)
ด้านการพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยี พบว่ามีจุดอ่อน 5 ประเด็น คือ 1) มีการศึกษาสารวจ
วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการใช้สื่อเทคโนโลยี ทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพ มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.290) 2) มีการศึกษาสารวจวิเคราะห์สภาพปัญหาความ
ต้องการใช้สื่ อ เทคโนโลยี ทางการศึ ก ษาเพื่ อ ให้ นั กเรีย นมี ความเป็น พลเมื อ งคุณ ภาพ มีความคิ ด
สร้ า งสรรค์ แ ละมี ค วามคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ (PNI=0.272) 3) มี ก ารวางแผน ก ากั บ ติ ด ตามการใช้ สื่ อ
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพ มี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ (PNI=0.269) 4) มีการวางแผน กากับ ติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และ
มี ค วามคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ (PNI=0.265) 5) มี ก ารจั ด ท าและจั ด หาสื่ อ การสอน สื่ อ การเรี ย นรู้ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความสามารถด้า นเศรษฐกิจ
(PNI=0.251)
ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า มีจุดอ่อน 7 ประเด็น คือ 1) มีการจัดทาเอกสารระเบียบการ
วัดประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบของสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.251) 2) มีการวัดผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนทุกกลุ่มสาระ
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.248) 3) มีการจัดทา
เอกสารระเบียบการวัดประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบของสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0.247)
4) มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนและนามาประเมินผลการเรียนอีก
ครั้งเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ (PNI=0.240) 5) มีการ
วัดผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนทุกกลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความ
เป็นพลเมืองคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.238) 6) มีการอบรม
พัฒนาครู ให้ครูมีความรู้ในการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการ
เรี ยนรู้ และสภาพปั ญหาของนักเรี ยนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ(PNI=0.237) 7) มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนและนามา
ประเมินผลการเรียนอีกครั้งเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.230)
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จุดแข็งของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการการพัฒนาคุณภาพ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่า มีจุดแข็ง 3 ประเด็นคือ 1) มีการจัดการเนื้อหาสาระเพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0216) 2) มี
การจัดทาหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สั ง คม(PNI=0.194) 3) มี ก ารจั ด การเนื้ อ หาสาระเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพ มี
คุณธรรมและมีความ รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.192)
ด้านจัดการเรียนการสอน พบว่ามีจุดแข็ง 10 ประเด็น คือ 1) มีการพัฒนาครูให้มีความรู้
ทักษะและความสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.216) 2) มีการพัฒนาครูให้มีความรู้
ทักษะและความสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพ มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ (PNI=0.215) 3) มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่ มสาระ
เกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน ส่งเสริมให้รักการอ่าน สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียน
มีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และมี ความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0.214) 4) มีการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
สาระ มี ค วามสามารถด้ า นเศรษฐกิ จ (PNI=0.206) 5) มี ก ารน าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และเครื อ ข่ า ย
ผู้ปกครอง ชุมชน มาร่วมจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.205) 6) มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.198) 7) มีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียน
การสอน เพื่อให้ นั กเรี ย นมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิ ดชอบต่อสังคม
(PNI=0.191) 8) มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มีความคิดสร้างสรรค์และมี ความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.189) 9) มีการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน ส่งเสริมให้รักการอ่าน สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่
เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม(PNI=0.183) 10) มีการจัดกิจกรรมเกี่ย วการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.172)
ด้านนิเทศการสอน พบว่ามีจุดแข็ง 5 ประเด็น คือ1) มีการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และ
ผู้ เกี่ย วข้องให้ มีความรู้ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่ว มใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้
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นักเรียนมีความเป็นพลเมือง มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.219) 2) มีการ
นิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยวิธีการ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายภายในกับสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม (PNI=0.199) 3) มีการติดตาม ประสานงานกับ
เขตการพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ และกระบวนการนิเทศงานวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความ
เป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม (PNI=0.193) 4) มีการจัดกิจกรรม
อบรมครู ใ ห้ มี ค วามรู้ ความสามารถในการสอนการแก้ ปั ญหาด้ ว ยสั น ติ วิธี และสร้ า งบรรยา กาศ
ห้องเรียนประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (PNI=0.191) 5) มีการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถ
ทางานแบบร่วมมือร่วมใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง มีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (PNI=0.188)
ด้านการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี พบว่ามีจุดแข็ง 10 ประเด็น คือ 1) มีการพัฒนาห้องสมุด
ของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมและมีแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน
มีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ (PNI=0.255) 2) มีการพัฒนาห้องสมุดของ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมและมีแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.249) 3) มีการ
พัฒนาสื่อ แบบเรีย น และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมี
ความคิดสร้ า งสรรค์ และมี ความคิ ด เชิงวิ พ ากษ์ (PNI=0.247) 4) มีการพัฒ นาสื่ อ แบบเรียน และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
(PNI=0.245) 5) มีการจั ดทาและจั ด หาสื่ อ การสอน สื่ อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการศึ ก ษา
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมี ค วามคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์
(PNI=0.243) 6) มีการวางแผน กากับ ติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.228)
7) มีการศึกษาส ารวจวิเคราะห์ส ภาพปัญหาความต้องการใช้สื่ อเทคโนโลยี ทางการศึกษาเพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.225) 8) มีการ
พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมและมีแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
เพื่อให้ นั กเรี ย นมีความเป็ น พลเมื องคุณภาพมีความเป็น พลเมื องคุณภาพ มีคุณธรรมและมีค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.222) 9) มีการพัฒนาสื่อ แบบเรียน และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.209) 10) มี
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การจัดทาและจัดหาสื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความ
เป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.208)
ด้านการวัดประเมินผล พบว่ามีจุดแข็ง 11 ประเด็น ตือ 1) มีการประเมินการอ่าน การคิด การ
วิเคราะห์และการเขียนของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ (PNI=0.223) 2) มีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอนเพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ (PNI=0.221) 3) มีการอบรมพัฒนาครู
ให้ครูมีความรู้ในการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และ
สภาพปัญหาของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิด
เชิงวิพากษ์ (PNI=0.220) 4) มีการวัดผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนทุกกลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม (PNI=0.218) 5) มีการจัดทาเอกสาร
ระเบียบการวัดประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบของสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.216) 6.) มีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มา
ปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0.214) 7) มีการประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียนของนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.210)
8) มีการอบรมพัฒนาครู ให้ครูมีความรู้ในการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้และสภาพปัญหาของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.205) 9) มีการประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียน
ของนั กเรี ยน เพื่อให้ นั กเรี ยนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิ ดชอบต่อสั งคม
(PNI=0.204) 10) มีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอนเพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.199) 11) มีการสอนซ่อม
เสริมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนและนามาประเมินผลการเรียนอีกครั้งเพื่อให้นักเรียน
มีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.196)
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ตารางที่ 26 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามแนวคิดการการพัฒนาคุณภาพ
โอกาส(O)
ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ
ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม(PNI=0.249)

ภาวะคุกคาม(T)
ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ
1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0.301)
2.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
(PNI=0.292)
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม (PNI=0.237) 1.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.306)
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
(PNI=0.295)
ปัจจัยด้านสังคม
ปัจจัยด้านสังคม
ปัจจัยด้านสังคม มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม (PNI=0.231)
1.ปัจจัยด้านสังคม มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.292)
2.ปัจจัยด้านสังคมมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิด
เชิงวิพากษ์ (PNI=0.280)
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
1.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.256)
2.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
(PNI=0.247)
3.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมกิจ
(PNI=0.232)

จากตารางที่ 26 พบว่ า โอกาสและภาวะคุ ก คามของการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษาตามแนวคิ ด การการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ จากการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดส้ อ มภายนอกมี
รายละเอียดดังนี้
โอกาสของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการการพัฒนาคุณภาพ
ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.249) ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม (PNI=0.237) ปัจจัยด้านสังคม มีคุณธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (PNI=0.231) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.256)
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.247)ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมกิจ (PNI=0.232)
ภาวะคุกคามของการบริหารงานวิช าการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการการพัฒ นา
คุ ณ ภาพ ปั จ จั ย ทางด้ านการเมื องและนโยบายของรั ฐ มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ และมี ความคิ ด เชิ ง
วิ พากษ์ (PNI=0.301) ปั จ จั ย ทางด้ านการเมื องและนโยบายของรั ฐ มี ความสามารถด้ านเศรษฐกิ จ
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(PNI=0.292) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ (PNI=0.306) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ (PNI=0.306)ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิง
วิพากษ์ (PNI=0.295) ปัจจัยด้านสังคม มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.292) และปัจจัยด้านสังคมมี
ความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.280)
ผลจากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภาวะคุกคาม ซึ่งได้มาจากการหาค่า PNIModified
พิจารณารายด้านของข้อมูล 5 ด้านคือ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการ
สอน การพัฒนาการใช้สื่ อเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล มาจัดเป็นประเด็น จุดอ่อน จุ ดแข็ง
โอกาส ภาวะคุกคาม ในรูปแบบ SWOT Matrix
1. จุดอ่อน จุดแข็ง ผู้วิจัยนามาจากการวิเคราะห์ข้อมูลเลือกจุดแข็งที่มีค่าดัชนี PNIModified
ต่าสุดใน มาเป็นจุดแข็ง ค่าดัชนี PNIModified สูงสุดมาเป็นจุดอ่อน
2. ผลการวิเคราะห์ จุ ดแข็จุดอ่อ นโอกาสและภาวะคุ กคาม ของการบริห ารงานวิช าการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการการพัฒนาคุณภาพ ในรูปแบบ SWOT Matrix ข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภาย มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 27 กลยุทธ์ จุดอ่อน (W) - ภาวะคุกคาม (T) กลยุทธ์ (WT)
ตารางที่ 28 กลยุทธ์จุดอ่อน(W)- โอกาส(O) กลยุทธ์ (WO)
ตารางที่ 29 กลยุทธ์จุดแข็ง(S) – ภาวะคุกคาม(T) กลยุทธ์ (ST)
ตารางที่ 30 กลยุทธ์จุดแข็ง(S) – โอกาส (O) กลยุทธ์ (SO)
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ตารางที่ 27 วิเคราะห์ SWOT Matrix การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการ
การพัฒนาคุณภาพ กลยุทธ์ WT
จุดอ่อน(W)
ภาวะคุกคาม(T)
ด้านการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี(PNI=0.243)

กลยุทธ์WT

1.มีการศึกษาสารวจวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้ องการใช้ สื่ อ 1.ปัจจัยด้านเศรษฐกิ จ มีความสามารถด้าน เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี ทางการศึ กษาเพื่ อให้ นั กเรี ยนมี ความเป็ นพลเมื อง (PNI=0.306)
คุณภาพมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.290)
2.ปั จจั ยด้ านเศรษฐกิ จมี ความคิ ดสร้ างสรรค์ และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.295)

1.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นโอกาสทีเ่ อื้อต่อจุดอ่อน ด้านการ
พัฒนาการใช้สอื่ และเทคโนโลยีมีการศึกษาสารวจวิเคราะห์
สภาพปัญหาความต้องการใช้สอื่ เทคโนโลยี ทางการศึกษา
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีความสามารถ
ด้านเศรษฐกิจ

2.มีการศึกษาสารวจวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้ องการใช้ สื่ อ 2.ปั จจั ยด้ านเศรษฐกิ จมี ความคิ ดสร้ างสรรค์ และมี
เทคโนโลยี ทางการศึ กษาเพื่ อให้ นั กเรี ยนมี ความเป็ นพลเมื อง ความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.295)
คุ ณภาพ มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ และมี ความคิ ดเชิ งวิ พากษ์
(PNI=0.272)

2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดอ่อนด้านการ
พัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี มีการศึกษาสารวจวิเคราะห์
สภาพปั ญหาความต้ องการใช้ สื่อเทคโนโลยี ทางการศึกษา
เพื่ อให้ นั กเรี ยนมี ความเป็ นพลเมื องคุ ณภาพ มี ความคิ ด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์

3.มีการวางแผน กากับ ติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.269)

3.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐเป็นโอกาสที่เอื้อ
ต่อจุดอ่อนด้านการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี มีการ
วางแผนกากับติดตามการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ

1.ปั จจั ยทางด้ านการเมื องและนโยบายของรั ฐ มี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.292)

4.มีการวางแผน กากับ ติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐมีความคิด 4.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐเป็นโอกาสที่เอื้อ
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0.301)
ต่อจุดอ่อน ด้านการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี มีการ
มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0.265)
วางแผนกากับติดตามการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์
5.มีการจัดทาและจัดหาสื่อการสอนสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยี 1.ปั จจั ยด้ านเศรษฐกิ จมี ความสามารถด้ านเศรษฐกิจ 5.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดอ่อน ด้านการ
ทางการศึ กษา เพื่ อให้ นั กเรี ยนมี ความเป็นพลเมื องคุณภาพ มี (PNI=0.306)
พัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี มีการจัดทาและจัดหาสื่อการ
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.251)
2.ปั จจั ยทางด้ านการเมื องและนโยบายของรั ฐ มี สอน สื่ อการเรี ยนรู้ และเทคโนโลยี ทางการศึ กษา เพื่ อให้
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.292)
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
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การพัฒนาคุณภาพ กลยุทธ์ WO
จุดอ่อน(W)
โอกาส(O)
ด้านการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี(PNI=0.243)

กลยุทธ์WO

1.มีการศึกษาสารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการใช้สื่อ 1.ปั จจั ยด้ านเทคโนโลยี มี ความสามารถด้ านเศรษฐกิ จ 1.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดอ่อน ด้าน
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่ อให้ นั กเรียนมี ความเป็นพลเมือง (PNI=0.256)
การพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี มีการศึกษาสารวจ
คุณภาพในด้านความสามารถในด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.290)
วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการใช้สื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
ในด้านความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
2.มีการศึกษาสารวจวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการใช้สื่อ 2.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิด
เทคโนโลยี ทางการศึ กษาเพื่ อให้ นักเรียนมี ความเป็นพลเมือง เชิงวิพากษ์ (PNI=0.247)
คุ ณภาพ มี ความคิ ดสร้างสรรค์ และมี ความคิ ดเชิ งวิ พากษ์
(PNI=0.272)

2.ปัจจัยด้านเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดอ่อนด้าน
การพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี มีการศึกษาสารวจ
วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการใช้สื่อเทคโนโลยี ทาง
การศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มี
ความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์

3.มีการวางแผนกากับติดตามการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 1.ปั จจั ยด้ านเทคโนโลยี มี ความสามารถด้ านเศรษฐกิ จ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดอ่อนด้าน
การพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี มีการวางแผนกากับ
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ (PNI=0.256)
ติดตามการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมี
มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.269)
ประสิทธิภาพเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
4.มีการวางแผนกากับติดตามการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 2.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิด 4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอิ้อต่อจุดอ่อนด้าน
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ เชิงวิพากษ์ (PNI=0.247)
การพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี มีการวางแผนกากับ
มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.265)
ติดตามการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพด้านมีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความคิดเชิงวิพากษ์
5.มีการจัดทาและจัดหาสื่อการสอนสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.251)

1.ปั จจั ยด้ านเทคโนโลยี มี ความสามารถด้ านเศรษฐกิ จ 5.ปัจจัยด้านเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอิ้อต่อจุดอ่อนด้าน
(PNI=0.256)
การพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี มีการจัดทาและจัดหา
สื่อการสอนสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้าน
มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
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การพัฒนาคุณภาพ กลยุทธ์ST
จุดแข็ง(S)
การพัฒนาหลักสูตร(PNI=0.225)
1.มีการจัดการเนื้อหาสาระเพื่อให้นักเรียนมีความ
เป็นพลเมืองคุณภาพมีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0216)

ภาวะคุกคาม(T)

กลยุทธ์ST

1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐมีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0.301)
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิง
วิพากษ์ (PNI=0.295)
3.ปัจจัยด้านสังคมมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิด
เชิงวิพากษ์ (PNI=0.280)

1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
และปัจจัยด้านสังคมเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการพัฒนา
หลักสูตรมีการจัดการเนื้อหาสาระเพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์

1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐมีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0.301)
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิง
วิพากษ์ (PNI=0.295)
3.ปัจจัยด้านสังคมมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิด
เชิงวิพากษ์ (PNI=0.280)

ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
และปัจจัยด้านสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็ง ด้านการนิเทศ
การสอนมีการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มี
ความรู้ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วมใจและเป็นกระบวนการ
กลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิงวิพากษ์

การนิเทศการสอน(PNI=0.220)
1.มีการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้อง
ให้มีความรู้ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วมใจ
และเป็นกระบวนการกลุ่มเพื่อให้นักเรียนมีความ
เป็นพลเมืองมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชงิ
วิพากษ์ (PNI=0.219)
การจัดการเรียนการสอน(PNI=0.219)
1.มี การพั ฒนาครู ให้ มี ความรู้ ทั กษะและ
ความสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย
เพื่ อให้ นั กเรี ยนมี ความเป็ นพลเมื องคุ ณภาพ มี
ความคิ ดสร้ างสรรค์ และมี ความคิ ดเชิ ง
วิพากษ์(PNI=0.216)

1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐมีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0.301)
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิง
วิพากษ์ (PNI=0.295)
2.ปัจจัยด้านสังคมมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิด
เชิงวิพากษ์ (PNI=0.280)

ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
และปัจจัยด้านสังคมเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการจัดการ
เรียนการสอนมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความ
เป็นพลเมืองคุณภาพมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิง
วิพากษ์
2.มี การพั ฒนาครู ให้ มี ความรู้ ทั กษะและ 1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐมีความสามารถด้าน ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ความสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย เศรษฐกิจ(PNI=0.292)
และปัจจัยด้านสังคมเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการจัดการ
เพื่ อให้ นั กเรี ยนมี ความเป็ นพลเมื องคุ ณภาพ มี 2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.306) เรียนการสอนมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถ
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.215)
3.ปัจจัยด้านสังคมมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.292)
จัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความ
เป็นพลเมืองคุณภาพมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
3.มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเกี่ยวกับ 1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐมีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนานักเรียน ส่งเสริมให้รักการอ่าน สร้าง และมีความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0.301)
และปัจจัยด้านสังคมเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการจัดการ
นิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนมี 2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิง เรียนการสอนมีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเกี่ยวกับการ
ความเป็นพลเมืองคุณภาพมีความคิดสร้างสรรค์และ วิพากษ์ (PNI=0.295)
พัฒนานักเรียนส่งเสริมให้รักการอ่านสร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
3.
ป
จ
ั
จั
ย
ด้
า
นสั
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า
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และมี
ค
วามคิ
ด
มี ความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0.214)
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมี
เชิงวิพากษ์ (PNI=0.280)
ความคิดสร้างสรรค์และมี ความคิดเชิงวิพากษ์
4.มี การจั ดกิ จกรรมเกี่ ยวการปลู กฝั งค่ านิ ยม 1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐมีความสามารถด้าน ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
คุ ณธรรม และคุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ ให้ เศรษฐกิจ(PNI=0.292)
และปัจจัยด้านสังคมเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการจัดการ
สอดคล้ องกั บเนื้ อหาสาระ มี ความสามารถด้ าน 2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.306) เรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม
เศรษฐกิจ(PNI=0.206)
3..ปัจจัยด้านสังคมมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.292)
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ
5.มี การจั ดกิ จกรรมเกี่ ยวการปลู กฝั งค่ านิ ยม 1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐมีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
คุ ณธรรม และคุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ ให้ และมีความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0.301)
และปัจจัยด้านสังคมเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการจัดการ
เรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม

198
จุดแข็ง(S)
ภาวะคุกคาม(T)
กลยุทธ์ST
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมีความคิดสร้างสรรค์และ 2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิง และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมี
มี ความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0.189)
วิพากษ์ (PNI=0.295)
ความคิดสร้างสรรค์และมี ความคิดเชิงวิพากษ์
2.ปัจจัยด้านสังคมมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิด
เชิงวิพากษ์ (PNI=0.280)

ตารางที่ 30 วิเคราะห์ SWOT Matrix การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการ
การพัฒนาคุณภาพ กลยุทธ์ SO
จุดแข็ง(S)
การพัฒนาหลักสูตร

โอกาส(O)

กลยุทธ์SO

1.มีการจัดการเนื้อหาสาระเพื่อให้นักเรียนมีความ 2.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิง ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการพัฒนา
เป็นพลเมืองคุณภาพมีความคิดสร้างสรรค์และมี วิพากษ์ (PNI=0.247)
หลักสูตรมีการจัดการเนื้อหาสาระเพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
ความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0216)
พลเมืองคุณภาพมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์
2.มีการจัดทาหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม(PNI=0.194)

1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐมีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.249)
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.237)
3.ปัจจัยด้านสังคม มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.231)
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจ(PNI=0.232)
3.มีการจัดการเนื้อหาสาระเพื่อให้นักเรียนมีความ 1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ มีคุณธรรมและความ
เป็ นพลเมื องคุ ณภาพ มี คุ ณธรรมและมี ความ รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.249)
รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.192)
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.237)
3.ปัจจัยด้านสังคม มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.231)
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจ(PNI=0.232)
นิเทศการสอน(PNI=0.220)
1.มีการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้อง 2.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิง
ให้มีความรู้ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วมใจ วิพากษ์ (PNI=0.247)
และเป็นกระบวนการกลุ่มเพื่อให้นักเรียนมีความ
เป็นพลเมืองมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชงิ
วิพากษ์ (PNI=0.219)
2.มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุ่มสาระ 1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ มีคุณธรรมและความ
การเรียนรู้ต่างๆ โดยวิธีการ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.249)
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายภายในกับ 2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
สถานศึกษาอื่นๆเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง (PNI=0.237)
คุณภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 3.ปัจจัยด้านสังคม มีคุณธรรมและความรับผิ ดชอบต่อสังคม
(PNI=0.199)
(PNI=0.231)
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจ(PNI=0.232)

ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุด
แข็ ง ด้ านการพั ฒนาหลั กสู ตร มี การจั ดท าหลั กสู ตรเพื่ อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุด
แข็งด้านการพัฒนาหลักสูตรมีการจัดการเนื้อหาสาระ
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีคุณธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการนิเทศ
การสอนมีการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มี
ความรู้ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วมใจและเป็นกระบวนการ
กลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิงวิพากษ์
ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุด
แข็งด้านการนิเทศการสอนมีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทกุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆโดยวิธีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายภายในกับสถานศึกษาอื่นๆ
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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3.มี การติ ดตาม ประสานงานกั บเขตการพื้ นที่
การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ และกระบวนการนิเทศ
งานวิ ชาการ เพื่ อให้ นั กเรียนมี ความเป็นพลเมือง
คุณภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.193)

โอกาส(O)
1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ มีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.249)
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.237)
3.ปัจจัยด้านสังคม มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.231)
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจ(PNI=0.232)
4.มี การจั ดกิ จกรรมอบรมครู ให้ มี ความรู้ 1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ มีคุณธรรมและความ
ความสามารถในการสอนการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.249)
และสร้างบรรยากาศห้องเรียนประชาธิปไตยเพื่อให้ 2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรม (PNI=0.237)
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.191)
3.ปัจจัยด้านสังคม มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.231)
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจ(PNI=0.232)
5.มี ก ารจั ด กิ จ กรรมอบรม ส่ ง เสริ ม ครู 1.ปั จจั ยทางด้ านการเมื อ งและนโยบายของรั ฐ มี
และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.249)
ท างานแบบร่ ว มมื อ ร่ ว มใจและเป็ น 2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีความ ต่อสังคม (PNI=0.237)
เป็ น พลเมื อ ง มี คุ ณ ธรรมและมี ค วาม 3.ปัจจัยด้านสังคม มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อ
รับผิดชอบต่อสังคม (PNI=0.188)
สังคม (PNI=0.231)
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกิจ (PNI=0.232)
การจัดการเรียนการสอน
1.มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและ 1.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
ความสามารถจั ดการเรี ย นการสอนได้ ความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.247)
อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความ
เ ป็ น พ ล เ มื อ ง คุ ณ ภ า พ มี ค ว า ม คิ ด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ มี ค ว า ม คิ ด เ ชิ ง
วิพากษ์(PNI=0.216)
2.มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและ 1.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
ความสามารถจัดการเรียนการสอนได้
(PNI=0.256)
อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความ
เป็นพลเมืองคุณภาพ มีความสามารถ
ด้านเศรษฐกิจ(PNI=0.215)
3.มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
2.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
สาระเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน
ความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.247)
ส่งเสริมให้รักการอ่าน สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่
เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความคิด
สร้างสรรค์และมี ความคิดเชิง
วิพากษ์(PNI=0.214)
4.มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝัง
1.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
ค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึง
(PNI=0.256)
ประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มี

กลยุทธ์SO
ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุด
แข็ง ด้านการนิเทศการสอนมีการติดตามประสานงานกับเขตการ
พื้ นที่ การศึ กษา เพื่ อพั ฒนาระบบ และกระบวนการนิเทศงาน
วิชาการเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านสังคมปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุด
แข็งด้านการนิเทศการสอนมีการจัดกิจกรรมอบรมครูให้มีความรู้
ความสามารถในการสอนการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี และสร้าง
บรรยากาศห้องเรียนประชาธิปไตยเพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็น
โอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็ง ด้านการนิเทศการสอน มีการ
จัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มี
ความรู้ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วมใจและ
เป็นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมือง มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็ง ด้าน
การจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาครูให้มีความรู้
ทักษะและความสามารถจั ด การเรี ยนการสอนได้
อย่ า งหลากหลาย เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น
พลเมื อ งคุ ณ ภาพ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมี
ความคิดเชิงวิพากษ์
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็ง ด้าน
การจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาครูให้มีความรู้
ทักษะและความสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพ มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็ง ด้าน
การจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน ส่งเสริม
ให้รักการอ่าน สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มี
ความคิดสร้างสรรค์และมี ความคิดเชิงวิพากษ์
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็ง ด้าน
การจัดการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการ
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึง
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ความสามารถด้านเศรษฐกิจ
(PNI=0.206)
5.มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน มาร่วม
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรม
และมีความ รับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.205)

6.มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความ
เป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.198)

7.มีการจัดแหล่งเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการ
สอน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพ มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.191)

8.มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วการปลู ก ฝั ง
ค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มี
ความคิดสร้างสรรค์และมี ความคิดเชิง
วิพากษ์(PNI=0.189)

9.มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนทุ ก กลุ่ ม
สาระ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นานั ก เรี ย น
ส่งเสริมให้รักการอ่าน สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่
เรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี
ความเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพ มี คุ ณ ธรรม
แ ล ะ มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม
(PNI=0.183)
10.มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝัง
ค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มี
คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.172)

โอกาส(O)

1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ มี
คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.249)
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (PNI=0.237)
3.ปัจจัยด้านสังคม มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม (PNI=0.231)
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกิจ (PNI=0.232)
1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ มี
คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.249)
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (PNI=0.237)
3.ปัจจัยด้านสังคม มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม (PNI=0.231)
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกิจ (PNI=0.232)
1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ มี
คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.249)
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (PNI=0.237)
3.ปัจจัยด้านสังคม มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม (PNI=0.231)
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกิจ (PNI=0.232)
2.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.247)

1.ปั จจั ยทางด้ านการเมื อ งและนโยบายของรั ฐ มี
คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.249)
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (PNI=0.237)
3.ปัจจัยด้านสังคม มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม (PNI=0.231)
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกิจ (PNI=0.232)
1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ มี
คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.249)
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (PNI=0.237)

กลยุทธ์SO
ประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็น
โอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็ง ด้านการจัดการเรียนการสอน
มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายผู้ปกครอง
ชุมชน มาร่วมจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน
มีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็น
โอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็ง ด้านการจัดการเรียนการสอน
มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
หลากหลาย เพื่อให้นักเรียน
มีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็น
โอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็ง ด้านการจัดการเรียนการสอน
มีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็น
โอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็ง ด้านการจัดการเรียนการสอน
มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
เนื้อหาสาระ มีความคิดสร้ างสรรค์และมี ความคิด
เชิงวิพากษ์
ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็น
โอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็ง ด้านการจัดการเรียนการสอน
มีการจัดการเรียนการสอนทุก กลุ่มสาระเกี่ย วกั บ
การพัฒนานักเรีย น ส่ งเสริมให้รัก การอ่ าน สร้าง
นิ สั ย ใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เ รี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็น
โอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็ง ด้านการจัดการเรียนการสอน
มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
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การวัดและประเมินผล(PNI=0.215)
1.มี ก ารประเมิ น การอ่ า น การคิ ด การ
วิเคราะห์และการเขียนของนักเรียน เพื่อให้
นั กเรี ยนมี ความเป็ นพลเมื องคุ ณภาพ มี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ (PNI=0.223)
2.มี การน าผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน มา
ปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอนเพื่อให้
นั กเรี ยนมี ความเป็ นพลเมื องคุ ณภาพมี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ (PNI=0.221)
3.มีการอบรมพัฒนาครู ให้ครูมีความรู้ในการ
สร้างเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรี ยนรู้และ
สภาพปัญหาของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็ นพลเมื องคุ ณภาพ มี ค วามคิ ด
สร้ า งสรรค์ แ ละมี ความคิ ดเชิ งวิ พากษ์
(PNI=0.220)
4.มีการวัดผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนทุก
กลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.218)

โอกาส(O)
3.ปัจจัยด้านสังคมมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม (PNI=0.231)
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกิจ (PNI=0.232)

กลยุทธ์SO
เนื้อหาสาระ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

1.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
(PNI=0.256)

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็ง ด้าน
การวัดประเมินผลมีการประเมินการอ่าน การคิด การ
วิเคราะห์และการเขียนของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็ นพลเมื อ งคุ ณภาพ มี ค วามสามารถด้ าน
เศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็ง ด้าน
การวัดประเมินผล มีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มา
ปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอนเพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็ง ด้าน
การวัดประเมินผลมีการอบรมพัฒนาครู ให้ครูมีความรู้
ในการสร้ างเครื่องมื อวั ดประเมิ นผลให้ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และสภาพปัญหา
ของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์

1.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
(PNI=0.256)

2.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.247)

1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐมีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.249)
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.237)
3.ปัจจัยด้านสังคม มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.231)
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจ(PNI=0.232)
5.มีการจัดทาเอกสารระเบียบการวัดประเมินผลการ 1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐมีคุณธรรมและความ
เรียนอย่างเป็นระบบของสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียน รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.249)
มีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีคุณธรรมและมีความ 2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.216)
(PNI=0.237)
3.ปัจจัยด้านสังคม มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.231)
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจ(PNI=0.232)
6.มี การน าผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน มาปรั บปรุง 2.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิง
คุณภาพการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความ วิพากษ์ (PNI=0.247)
เป็นพลเมืองคุณภาพมีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์(PNI=0.214)
7.มีการประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และ 2.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิง
การเขียนของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็น วิพากษ์ (PNI=0.247)
พลเมื องคุ ณภาพมี ความคิ ดสร้ างสรรค์ และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์ (PNI=0.210)

ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านสังคมปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุด
แข็งด้านการวัดและประเมินผลมีการวัดผลเทียบโอน
ประสบการณ์ผลการเรียนทุกกลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านสังคมปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุด
แข็งด้านการวัดและประเมินผลมีการจัดทาเอกสารระเบียบการ
วัดประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบของสถานศึกษาเพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็ง ด้านการวัด
ประเมินผลมีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมี
ความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็ง ด้านการวัด
ประเมินผลมีการประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการ
เขียนของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมี
ความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์
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จุดแข็ง(S)
8.มีการอบรมพัฒนาครู ให้ครูมคี วามรู้ในการสร้าง
เครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และสภาพปัญหาของ
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.205)

9.มีการประเมินการอ่านการคิดการวิเคราะห์และ
การเขียนของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม(PNI=0.204)

10.มีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความ
เป็นพลเมืองคุณภาพมีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.199)

11.มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการ
เรียนของนักเรียนและนามาประเมินผลการเรียนอีก
ครั้งเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมี
คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.196)

โอกาส(O)
1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐมีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.249)
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.237)
3.ปัจจัยด้านสังคม มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.231)
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจ(PNI=0.232)
1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐมีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.249)
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.237)
3.ปัจจัยด้านสังคม มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.231)
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจ(PNI=0.232)
1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐมีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.249)
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.237)
3.ปัจจัยด้านสังคม มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.231)
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจ(PNI=0.232)
1.ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐมีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม(PNI=0.249)
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.237)
3.ปัจจัยด้านสังคม มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(PNI=0.231)
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจ(PNI=0.232)

กลยุทธ์SO
ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านสังคมปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุด
แข็งด้านการวัดและประเมินผลมีการอบรมพัฒนาครู ให้ครูมี
ความรู้ในการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และสภาพปัญหาของนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีคุณธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านสังคมปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุด
แข็งด้านการวัดและประเมินผลมีการประเมินการอ่านการคิด
การวิเคราะห์และการเขียนของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความ
เป็นพลเมืองคุณภาพมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านสังคมปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุด
แข็งด้านการวัดและประเมินผลมีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านสังคมปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุด
แข็งด้านการวัดและประเมินผลมีการสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับปรุง
แก้ไขผลการเรียนของนักเรียนและนามาประเมินผลการเรียนอีก
ครั้งเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีคุณธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
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ร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชากรโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
(ฉบับที่ 1 ) ผู้วิจัยนาผลการวิเคราะห์ SWOT มากาหนดเป็นกลยุทธ์การบริหารงานวิชากรโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 31
ตารางที่ 31 ร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชากรโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมือง
คุณภาพ (ฉบับที่ 1 )
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ
1.ส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อ 1.1 สนับสนุนการวิจัย สารวจ 1.มี การศึ กษาส ารวจ วิ เคราะห์ สภาพปั ญหา
และเทคโนโลยี พั ฒนา เรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีทาง ความต้องการใช้สื่ อ เทคโนโลยีทางการศึกษา
พลเมืองคุณภาพ
การศึ กษาเพื่ อน าเป็ นส่ วน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
หนึ่งในการพัฒนาการเรียนกา 2.มีการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็น
สอน
แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมและมีแหล่งการเรียนรู้
ของสถานศึ กษาเพื่ อให้ นั กเรี ยนมี ความเป็ น
พลเมืองคุณภาพ
3.มี การจั ดท าและจั ดหาสื่ อการสอน สื่ อการ
เรี ยนรู้ และเทคโนโลยี ทางการศึ กษา เพื่ อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
4.มีการวิจัยสารวจเรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพื่อนาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการ
เรียนกาสอน
1.2 สนั บสนุ นให้ มี การใช้ สื่ อ 1.มี การวางแผน ก ากั บ ติ ดตามการใช้ สื่ อ
เทคโนโลยี ทางการศึ กษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่ องจากปั จจั ย ด้ า น เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
เทคโนโลยี และความ 2.มี การพั ฒนาสื่ อ แบบเรี ยน และเทคโนโลยี
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทางการศึ กษา เพื่ อให้ นั กเรี ยนมี ความเป็ น
เอื้ อต่ อการบริ หารงาน พลเมืองคุณภาพ
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา 3.ประสานงานกั บหน่ วยงานของรั ฐบาลหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงศึกษาธิการ
ควรเข้ามาให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา
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1.3 ส่งเสริม สนับสนุน เสาะหา
นวั ตกรรมใหม่ ๆ ของ
เทคโนโลยีสื่ อทางการศึกษา
เพื่อนามาปรับใช้ในการเรียน
การสอน

วิธีดาเนินการ
1.มี การศึ กษาส ารวจ วิ เคราะห์ สภาพปั ญหา
ความต้องการใช้สื่ อ เทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
2.ใช้ เทคโนโลยี การศึ กษาน ามาปรั บใช้ เป็ น
ส่ วนประกอบของกิ จกรรมเกี่ ยวการปลู กฝั ง
ค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
3.มีการประเมินและติดตามการใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเป็นระยะเพื่อนามาพัฒนาและ
ปรับปรุงให้เกิดประสิทธ์ภาพสูงสุด
2. ห ลั ก สู ต ร พั ฒ น า 2.1 เน้ นจุ ดมุ่ งหมายของ 1.มีการจัดทาหลักสูตรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
พลเมืองคุณภาพ
หลั กสู ตรเพื่ อสร้างพลเมือง นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
คุณภาพ
2.ผลั กดั นให้ มี การน ากิ จกรรมการปลู กฝั ง
ค่านิยม คุณธรรม มาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การเรี ยนการสอนโดยควรจั ดให้ เป็ นวาระ
แห่งชาติของการศึกษา
3.สนับสนุนให้มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอยู่
ในส่ วนหนึ่ งของการเรี ยนการสอนและควร
สนับสนุนให้เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วน
ร่วมในการจัดหลักสูตรเรียนการสอน
4.รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงศึ กษาธิ การควรเข้ ามาจั ดการท า
หลักสูตรการเรียนการสอน
2.2 จัดเนื้อหาสาระทุก
1.มีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้
รายวิชาเพื่อสร้างพลเมือง
เอื้อต่อการเรียนการสอน เพื่อให้นกั เรียนมีความ
คุณภาพ
เป็นพลเมืองคุณภาพ
2.มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชา เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
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วิธีดาเนินการ
3.ใช้สถาบันครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น เครือข่าย

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมเกี่ยวการ
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
3. นิเทศการสอนพัฒนา

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

พลเมืองคุณภาพ

นิเทศการเรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้

4. จัดการเรียนการสอน

พัฒนาพลเมืองคุณภาพ

1.มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยวิธีการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่
หลากหลายภายในกับสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
2.มีการจัดกิจกรรมอบรมครูให้มีความรู้
ความสามารถในการสอนการแก้ปัญหาด้วยสันติ
วิธี และสร้างบรรยากาศห้องเรียนประชาธิปไตย
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
3.มีการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และ
ผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถทางานแบบ
ร่วมมือร่วมใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
3.2 สร้างความตระหนัก
1.มีการติดตาม ประสานงานกับเขตการพื้นที่
ติดตาม ประสานงานกับเขต การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ และกระบวนการ
พื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนา นิเทศงานวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพ
ระบบและกระบวนการ
2.มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยวิธีการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่
หลากหลายภายในกับสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
4.1 ปลุกฝังค่านิยม คุณธรรม 1.มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม
เชิงรุก โดยใช้การจัดทา
คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้
กิจกรรมเป็นเครื่องมือ
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ เช่น แนะแนว ลูกเสือ
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ชมรมวิชาการต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพ
2.มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุม่ สาระ

เกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน ส่งเสริมให้รักการ
อ่าน สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
3.มีการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และ
ผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถทางานแบบ
ร่วมมือร่วมใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
4.มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพ
5.มีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนการสอน เพื่อให้นกั เรียนมีความ
เป็นพลเมืองคุณภาพ
4.2 สนับสนุนให้มีการนาภูมิ 1.มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่าย
ปัญญาท้องถิ่นมาอยู่ในส่วน ผู้ปกครอง ชุมชน มาร่วมจัดการเรียนการสอน
หนึ่งของการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
2.โรงเรียนประสานงานกับกลุ่มผู้ปกครองและชุม
ชุนในพื้นที่สถานศึกษาควรรวมตัวกันเพื่อสร้าง
เครือข่ายในการเข้าสนับสนุนนักเรียนด้วยการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนเมื่อจบ
การศึกษาไปสามารถไปประกอบอาชีพทางานได้
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5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประเมินและติดตามการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็น
ระยะเพื่อนามาพัฒนาและ
ปรับปรุงให้เกิดประสิทธ์ภาพ
สูงสุด

วิธีดาเนินการ
1.มีการจัดทาเอกสาร ระเบียบการวัดประเมินผล
การเรียนอย่างเป็นระบบของสถานศึกษา เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
2.มีการวัดผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียน
ทุกกลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพ
3.มีการประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์
และการเขียนของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ
5.2 มี นโยบายที่ ชั ดเจนและ 1.มี การอบรมพั ฒนาครู ให้ ครู มี ความรู้ ในการ
สามารถเป็นรู ปธรรมในการ สร้างเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับ
ประเมินประเมินผลการเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และสภาพ
อย่างเป็นระบบ
ปัญหาของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพ
2.มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการ
เรี ยนของนั กเรี ยน และน ามาประเมิ นผลการ
เรียนอีกครั้ง เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพ
3.มีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาปรับปรุง
คุ ณภาพการเรี ยน การสอนเพื่ อให้ นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ
4.รั ฐบาลหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น
กระทรวงศึ กษาธิ การ ควรเข้ ามาติ ดตามและ
ประเมิ นการใช้ เทคโนโลยี ทางการศึ กษาใน
สถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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4. ผลการประเมินร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
พลเมืองคุณภาพ
4.1 การตรวจสอบร่างกลยุทธ์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้โดยการส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบร่างกลยุทธ์ ด้วยตัวเองให้ผู้เชี่ยวชาญ 20 คน
1) ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพลเมืองคุณภาพ จานวน 3 คน
2) ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงานวิชาการจานวน 4 คน
3) ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 7 คน
4) รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ จานวน 2 คน
5) ครูสอนวิชาสังคมศึกษา จานวน 4 คน
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงภาษาให้เหมาะสมและชัดเจนให้ดีขึ้น
ตารางที่ 32 ผลการประเมินร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการ
พัฒนาพลเมืองคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลพืน้ ฐาน
จานวน
ร้อยละ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7
35.00
ผู้อานวยการ
7
35.00
สถานภาพ
รองผู้อานวยการ
2
10.00
ครู
4
20.00
ปริญญาตรี
2
10.00
ปริญญาโท
7
35.00
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาเอก
11
55.00
อื่นๆ
0
0.00
จากตารางที่ 32 พบว่าผู้ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการนาร่างกลยุทธ์
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ฉบับที่ 1
ไปใช้มีจานวน 20 คนเป็นผู้ทรงคุณวุฒืจานวน 7 คน ผู้อานวยการ 7คน เป็นรองผู้อานวยการจานวน
2 คนและครูจานวน 4 คนวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีจานวน 2 คน ปริญญาโทจานวน 7 คน ปริญญา
เอกจานวน 11 คน
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ตารางที่ 33 ผลการประเมินร่างกลยุทธ์หลักของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ฉบับร่าง 1
ความเหมาะสม
S.D
𝑋̅
กลยุทธ์หลักที่ 1 ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีพัฒนาพลเมือง 5.00
.000
คุณภาพ
กลยุทธ์หลักที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
5.00
.000
กลยุทธ์หลักที่ 3 ส่งเสริมการนิเทศการสอน
5.00
.000
กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
5.00
.000
กลยุทธ์หลักที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการวัดประเมินผล
5.00
.000

ความเป็นไปได้
S.D
𝑋̅
4.75
.550

รายละเอียด

4.75
4.75
4.75
4.75

.550
.550
.550
.550

ตารางที่ 34 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์รองของการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ฉบับร่าง 1
รายละเอียด
กลยุทธ์หลักที่ 1 ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุ ท ธ์ ร องที่ 1 สนั บ สนุ น การวิ จัย ส ารวจเรื่ อ งการใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาและสร้ า ง
เครือข่าย
กลยุทธ์รองที่ 2 สนับสนุนให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มากขึ้น
กลยุทธ์รองที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อ และเสาะหานวัตกรรมใหม่ๆ ของเทคโนโลยีสื่อทาง
การศึกษา
กลยุทธ์หลักที่ 2 หลักสูตรพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 1 เน้นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 2 จัดเนื้อหาสาระทุกรายวิชาเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์หลักที่ 3 นิเทศการสอนพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 1 สร้างความตระหนัก ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา
กลยุทธ์รองที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนนิเทศการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลยุทธ์หลักที่ 4 จัดการเรียนการสอนพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 1 ปลุกฝังค่านิยม คุณธรรม เชิงรุก โดยใช้การจัดทากิจกรรมเป็นเครื่องมือ
กลยุทธ์รองที่ 2 สนับสนุนให้มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอยู่ในส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการ
สอน
กลยุทธ์หลักที่ 5 วัดประเมินผลพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินและติดตามการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์รองที่ 2 มีนโยบายที่ชัดเจนและสามารถแสดงเป็นรูปธรรมในการประเมินผลการเรียนอย่าง
เป็นระบบ

ความเหมาะสม
S.D
𝑋̅

ความเป็นไปได้
S.D
𝑋̅

4.95

.224

3.95

.686

4.95
4.95

.224
.224

3.80
3.80

.523
.523

4.95
4.95

.224
.224

4.55
4.55

.605
.605

4.90
4.90

.308
.308

3.80
4.10

.696
.553

4.95
4.90

.224
.308

3.95
3.70

.605
.657

4.95

.224

4.05

.510

4.95

.224

4.00

.649
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ตารางที่ 35 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ วิธีดาเนินการ
รายละเอียด

ความเหมาะสม
S.D
𝑋̅

ความเป็นไปได้
S.D
𝑋̅

กลยุทธ์หลักที่ 1 ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 1. สนับสนุนการวิจัย สารวจเรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อนาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน
วิธีดาเนินการ
1.มีการศึกษาสารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการใช้สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ ด้านมีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ในด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิง
วิพากษ์

4.90

.447

4.00

.562

2.มีการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมและมีแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ ในด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ และมี
ความสามารถในด้านเศรษฐกิจด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3.มีการจัดทาและจัดหาสื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพมีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ด้าน
คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
4.มีการวิจัยสารวจเรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อนาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนกาสอน
รวมไปถึงขอการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานรัฐหรือทางสถานศึกษาต้องหาช่องทางหารายได้เข้า
สถานศึกษาเพื่อนามาใช้จ่ายในการซื้อสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา

4.95

.224

4.35

.587

4.95

.224

4.30

.657

4.90

.447

3.75

.639

4.95

224

4.35

.587

4.95

.224

4.20

.523

4.95

.224

4.35

.587

4.95

.224

3.90

.553

กลยุทธ์หลักที่ 2 หลักสูตรพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 1 เน้นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ
วิธีดาเนินการ .
1.มีการจัดทาหลักสูตรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมี ความสามารถในด้ าน
เศรษฐกิจ ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
2.ผลักดันให้มีการนากิจกรรมการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม มาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน
โดยควรจัดให้เป็นวาระแห่งชาติของการศึกษา
3.สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาอยู่ ใ นส่ ว นหนึ่ ง ของการเรี ย นการสอนและควรสนั บสนุน ให้
เครื อ ข่ า ยผู้ ป กครอง ชุ ม ชน มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ดหลั ก สู ต รเรี ย นการสอน เนื่ อ งปั จ จั ย สั ง คมเอื้ อ อ านวย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมต่างจังหวัดซึ่งมีความเป็นเครือข่ายชุมชนสูง
4.รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการควรเข้ามาจัดการทาหลักสูตรการเรียนการสอน
โดยเน้นให้ให้นักเรียนสามารถมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ได้
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ความเหมาะสม
̅
𝑿

ความเป็นไปได้
̅
𝑿

S.D

2.มีการจัดกิจกรรมอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถในการสอนการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี และสร้าง 4.95
.224
3.75
บรรยากาศห้ อ งเรี ย นประชาธิ ป ไตย เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพด้ า นความคิ ด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์
3.มีการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วม 4.90
.447
3.60
ใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ ด้านความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ด้านมีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
กลยุทธ์รองที่ 2 สร้างความตระหนัก ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ
วิธีดาเนินการ
1.มีการติดตาม ประสานงานกับเขตการพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ และกระบวนการนิเทศงาน 4.90
.447
3.60
วิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ ด้านความสามารถในด้านเศรษฐกิ จ ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

.550

2.มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยวิธีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายภายในกับสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์หลักที่ 4 จัดการเรียนการสอนพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 1 ปลุกฝังค่านิยม คุณธรรม เชิงรุก โดยใช้การจัดทากิจกรรมเป็นเครื่องมือ
วิธีดาเนินการ
1.มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระ เช่น แนะแนว ลูกเสือ ชมรมวิชาการต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
ด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ด้านความสามารถในด้านเศรษฐกิจ

4.95

.224

3.65

.587

4.95

.224

4.25

.639

2.มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน ส่งเสริมให้รักการอ่าน สร้าง
นิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพด้านมีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิงวิพากษ์ มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่ อ
สังคม
3.มีการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วม
ใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ ด้านคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

4.95

.224

4.30

.657

4.95

.224

3.90

.641

S.D

กลยุทธ์หลักที่ 3 นิเทศการสอนพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนนิเทศการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิธีดาเนินการ

.598

.598
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4.มีการพัฒนาครู ใ ห้มีค วามรู้ ทักษะและความสามารถจั ด การเรี ยนการสอนได้อ ย่ างหลากหลาย
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ ด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ด้าน
ความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
5.มีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
กลยุทธ์รองที่ 2 สนับสนุนให้มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอยู่ในส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน WO
วิธีดาเนินการ
1.มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน มาร่วมจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ ในด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ในด้านมี
ความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ความเหมาะสม
̅
S.D
𝑿
4.95
.224

ความเป็นไปได้
̅
S.D
𝑿
3.90
.553

4.95

.224

3.95

.605

4.95

.224

4.05

.686

2.โรงเรียนประสานงานกับกลุ่มผู้ปกครองและชุมชุนในพื้นที่สถานศึก ษาควรรวมตัว กันเพื่ อ สร้ า ง 4.95
.224
4.20
.696
เครือข่ายในการเข้าสนับสนุนนักเรียนด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนเมื่อจบการศึกษา
ไปสามารถไปประกอบอาชีพทางานได้
กลยุทธ์หลักที่ 5 วัดประเมินผลพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินและติดตามการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นระยะเพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประสิทธ์ภาพ
สูงสุด WT
วิธีดาเนินการ
1.มีการจัดทาเอกสาร ระเบียบการวัดประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบของสถานศึกษา เพื่อให้ 4.95
.224
4.20
.696
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองในด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ด้านคุณธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
2.มีการวัดผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนทุกกลุ่มสาระเพื่อให้นั กเรียนมีความเป็นพลเมื อ ง 4.95
คุณภาพในด้านความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์
ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3.มีการประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียนของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น 4.95
พลเมืองคุณภาพด้ า นความคิ ดสร้ า งสรรค์แ ละมี ความคิ ดเชิ งวิ พ ากษ์ ด้านมีความสามารถในด้ า น
เศรษฐกิจ ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์รองที่ 2 มีนโยบายที่ชัดเจนและสามารถเป็นรูปธรรมในการประเมินประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบ WT
วิธีดาเนินการ

.224

4.20

.696

.224

3.75

.639

1.มีการอบรมพัฒนาครู ให้ครูมีความรู้ในการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และสภาพปัญหาของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
ด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ด้านความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณ ธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม

4.95

.224

3.85

.745

2.มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน และนามาประเมินผลการเรียนอีก
ครั้ง เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิ พากษ์
ด้านความสามารถในด้านเศรษฐกิจด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3.มีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมื อ งคุ ณ ภาพ ด้ า นความคิ ดสร้ า งสรรค์แ ละมี ค วามคิ ด เชิง วิ พ ากษ์ ด้ า นความสามารถในด้ า น
เศรษฐกิจด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
4.รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ควรเข้ามาติดตามและประเมินการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้นักเรียนสามารถมีความคิ ด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์

4.95

.224

4.15

.671

4.95

.224

3.80

.616

4.95

.224

3.75

.550
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จากตารางที่ 33-35 ผลการประเมินร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ฉบับร่าง 1 โดยภาพรวม พบว่าด้านความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดของกลยุทธ์หลัก( X =5.00)ส่วนความเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลักมีค่าเฉลี่ยสูงสุด( X =4.75)ความ
เหมาะสมของกลยุทธ์รองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.95)ส่วนความเป็นไปได้ของกลยุทธ์รองมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด( X =4.55)ความเหมาะสมของวิธีดาเนินการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.95)ส่วนความเป็นไปได้ของ
วิธีดาเนินการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด( X =4.35)
ความเหมาะสมและความเป็น ไปได้ข องร่ า งกลยุ ทธ์ ก ารบริ หารงานวิ ชาการโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ฉบับที่ 2
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการนาร่างกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 ไปใช้โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) สรุปผลได้ดังนี้
1. ความเหมาะสมของร่างกลยุทธ์ ฉบับที่ 2
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั นว่ า กลยุ ท ธ์ ห ลั กที่
นาเสนอทั้ง 5 กลยุทธ์ควรปรับคาเพื่อให้ดู คาดูเล็กเกินไปของกลยุทธ์หลักที่ 1 หลักสูตรการพัฒนา
พลเมืองคุณภาพเปลี่ยนเป็นเร่งพัฒนาหลักสูตรพลเมือง กลยุทธ์หลักที่ 2 สื่อและเทคโนโลยีพัฒนา
พลเมืองคุณภาพเปลี่ยนเป็นกระตุ้นการใช้สื่อและเทคโนโลยี กลยุทธ์หลักที่ 3 จัดการเรียนการสอน
พัฒนาพลเมืองคุณภาพ เปลี่ยนเป็นเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ที่ 4 วัด
ประเมิน ผลพัฒ นาพลเมืองคุณภาพ เปลี่ ยนเป็นขับเคลื่ อนการวัดประเมินผลและพัฒ นาพลเมือง
คุณภาพ กลยุ ทธ์ที่ 5 นิเทศการสอนพัฒนาพลเมืองคุณภาพ เปลี่ยนเป็นสร้างความเป็นเลิศในการ
นิเทศ ส่วนกลยุทธ์รองการใช้ภาษาเป็นคาที่เล็กเกินไปและไม่ครอบคลุมทั้งระบบควรใช้คา คาว่า
เสริ มสร้ าง สนั บ สนุ น พัฒ นา ยกระดับ ส่ ว นวิธีดาเนินการมีความเหมาะสมดี แต่ให้ เอาไปใช้เป็น
แนวทาง และควรปรับคา ส่วนประเด็นข้อย่อย มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ ควรปรับเป็นสามารถ
ประกอบอาชีพได้ เพราะคาว่าเศรษฐกิจเป็นคาใหญ่เกิน มีข้อเสนอแนะ ควรให้ความสาคัญกับการใช้
สื่ อเทคโนโลยี ให้ มาก และเน้ น การนิเทศการสอนของครูเพราะครูเป็นบุคคลส าคัญในการพัฒ นา
นักเรียน และการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
2. ความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ฉบับที่ 2
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั นว่ า กลยุ ท ธ์ ห ลั กที่
น าเสนอทั้ง 5 กลยุ ทธ์มีความเป็ น ไปได้สู ง และหากได้รับการส่ งเสริมและสนับสนุนของผู้ บริหาร
โรงเรียนและจากหน่วยงานของรัฐ กลยุทธ์รองมีความเป็นไปได้สูง วิธีดาเนินการมีความเป็นไปได้สูง
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เช่น มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกฝั่งค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ เช่น การแนะแนว ลูกเสือ ชมรมวิชาการต่างๆ เพื่อพัฒนานักเรียนให้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสานึกและพฤติกรรม เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
3. ข้อเสนอแนะของร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิด
การพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกลยุทธ์หลัก กล
ยุทธ์รอง วิธีดาเนินการดังนี้
กลยุทธ์หลักที่ 1 เสนอแก้ไขชื่อใช้สื่อและเทคโนโลยีพัฒนาพลเมืองคุณภาพ เป็นกระตุ้นการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี
กลยุทธ์รองที่ 1 เสนอให้ปรับชื่อ เป็น สนับสนุนการวิจัย การใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
เสนอให้ปรับวืธีดาเนินการของกลยุทธ์รองที่1 ดังนี้
1. ให้ปรับเป็น ส่งเสริม ศึกษาสารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการใช้สื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
2. ให้ปรับเป็น พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมและมี
แหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
3. ให้ ป รั บ เป็ น ส่ ง เสริ ม การจั ด ท าและจั ด หาสื่ อ การสอน สื่ อ การเรี ย นรู้ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
4. ให้ปรับเป็น โรงเรียนสนับสนุนการวิจัย สารวจการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อนาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน
กลยุทธ์รองที่ 2 เสนอให้ปรับชื่อ เป็น สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
เสนอให้ปรับวืธีดาเนินการของกลยุทธ์รองที่ 2 ดังนี้
1. ให้ ป รั บ เป็ น มีนโยบายการวางแผน กากับ ติดตามการใช้สื่ อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
2. ให้ปรับเป็น พัฒนาสื่อ แบบเรียน และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ
3. ให้ปรับเป็น สนับสนุน ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามารับฟังปัญหาและศึกษาถึงความต้องการของนักเรียนต่อการใช้สื่อ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
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4. เพิ่ม โรงเรียนนาระบบสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 3 เสนอให้ปรับชื่อ เป็น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ของสื่อและเทคโนโลยี
สื่อทางการศึกษาเสนอให้ปรับวืธีดาเนินการของกลยุทธ์รองที่ 3 ดังนี้
1.ให้ปรับเป็น ส่งเสริม ศึกษาสารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
2.ให้ ป รั บ เป็ น สนั บ สนุ น การใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาน ามาปรั บ ใช้ เ ป็ น
ส่ ว นประกอบของกิ จ กรรมเกี่ ย วการปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรม และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ใ ห้
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
3.ให้ปรับเป็น ส่งเสริม วัดและประเมินผล ติดตามการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เป็นระยะเพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กลยุทธ์หลักที่ 2: ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร เสนอแก้ไขชื่อ กลยุทธ์หลักที่ 1 เป็น เร่งพัฒนาหลักสูตร
พลเมือง
กลยุทธ์รองที่ 1: เสนอให้ปรับ เน้นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ เป็ น
เน้นพัฒนาหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ และเสนอให้ปรับวิธีการดาเนินดังนี้
1.ให้ปรับเป็น โรงเรียนสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรโดยมีจุดมุ่งหมาย เพิ่มเนื้อหา
การพัฒนาพลเมืองคุณภาพเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
2.ให้ปรับเป็น โรงเรียนควรผลักดันให้มีการนากิจกรรมการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
มาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนโดยควรจัดให้เป็นวาระแห่งชาติของการศึกษา
3.ให้ปรับเป็น โรงเรียนสนับสนุนให้มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอยู่ในส่วนหนึ่งของ
การเรียนการสอนและควรสนับสนุนให้เครื อข่ายผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรเรียน
การสอน
4.ให้ปรับเป็น โรงเรียนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
การจัดการทาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 2 เสนอแก้ไขชื่อจัดเนื้อหาสาระทุกรายวิชาเพื่ อสร้างพลเมืองคุณภาพ เป็น
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ เสนอให้ปรับวิธีการดาเนิน ดังนี้
1.ให้ปรับเป็น โรงเรียนส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
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2.ให้ปรับเป็น โรงเรียนส่งเสริมการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชาของหลักสูตรเพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
3.ให้ปรับเป็น โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม
กิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
ในการพัฒนาหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์หลักที่ 3 เสนอแก้ไขชื่อ นิเทศการสอนพัฒนาพลเมืองคุณภาพ เป็น สร้างความเป็นเลิศในการ
นิเทศ
กลยุทธ์รองที่ 1 เสนอแก้ไขชื่อ เป็น เพิ่มประสิทธิภาพนิเทศการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เสนอให้ปรับวืธีดาเนินการของกลยุทธ์รองที่ 1 ดังนี้
1.ให้ปรับเป็น ส่งเสริมนิเทศการเรียนการสอนแก่ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
โดยวิธีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายภายในกับสถานศึกษา
อื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
2.ให้ปรับเป็น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถในการสอน
การแก้ปัญหาด้วยสันติ วิธี และสร้างบรรยากาศห้องเรียนประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพ
3.ให้ปรับเป็น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วมใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 2 เสนอแก้ไขชื่อ เป็น เสริมสร้างเครื่อข่าย ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ เสนอให้ปรับวืธีดาเนินการของกลยุทธ์รองที่ 2 ดังนี้
1.ให้ ป รั บ เป็ น โรงเรี ย นสร้ า งเครื่ อ ข่ า ย ติ ด ตาม ประสานงานกั บ เขตการพื้ น ที่
การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ และกระบวนการนิเทศงานวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพ
2.ให้ปรับเป็น โรงเรียนพัฒนา และจัดการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ โดยวิธีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายภายในกับ
สถานศึกษาอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ นาข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมา
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงและแก้ไข
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
นาข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์ในตาราง
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กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ที่ 4 เสนอแก้ ไ ขชื่ อ จั ด การเรี ย นการสอนพั ฒ นาพลเมื อ งคุ ณ ภาพ เป็ น เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์รองที่ 1 เสนอแก้ไขชื่อ ปลุกฝังค่านิยม คุณธรรม เชิงรุก โดยใช้การจัดทา
กิจกรรมเป็นเครื่องมือ เป็น ปลุกฝังค่านิยม คุณธรรม เพื่อพัฒนาจิตสานึก โดยใช้การจัดทากิจกรรม
เป็นเครื่องมือ เสนอให้ปรับวืธีดาเนินการของกลยุทธ์รองที่ 2 ดังนี้
1.ให้ ป รั บเป็น โรงเรียนส่ งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝั งค่านิยม
คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ เช่น แนะแนว ลูกเสือ ชมรม
วิชาการต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
2.ให้ปรับเป็น โรงเรียนสนับสนุ นการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่ม สาระ
เกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน ส่งเสริมให้รักการอ่าน สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียน
มีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
3.ให้ ป รั บ เป็ น โรงเรี ย นส่ ง เสริม การจั ดกิ จ กรรมอบรม ส่ ง เสริ ม ครู และ
ผู้ เกี่ย วข้องให้ มีความรู้ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่ว มใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
4.ให้ปรับเป็น ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
5.ให้ปรับเป็น ส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 2 เสนอให้ปรับ เป็น ส่งเสริมนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอยู่ในส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน เสนอให้ปรับวืธีดาเนินการของกลยุทธ์รองที่ 2 ดังนี้
1.ให้ปรับเป็น ส่งเสริมการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายผู้ปกครอง
ชุมชน มาร่วมจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
2.ให้ปรับเป็น โรงเรียนประสานงานกับกลุ่มผู้ปกครองและชุมชุนในพื้นที่
สถานศึกษาควรรวมตัวกันเพื่อสร้างเครือข่ายในการเข้าสนับสนุนนักเรียนด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อให้นักเรียนเมื่อจบการศึกษาไปสามารถไปประกอบอาชีพทางานได้
กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ที่ 5 เสนอแก้ ไ ขชื่ อ วั ด ประเมิ น ผลพั ฒ นาพลเมื อ งคุ ณ ภาพ เป็ น ขั บ เคลื่ อ นการวั ด
ประเมินผลและพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 1 เสนอให้ปรับ เป็น เพิ่มประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล เสนอให้
ปรับวืธีดาเนินการของกลยุทธ์รองที่ 1 ดังนี้
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1.ให้ปรับเป็น ส่งเสริมการจัดทาเอกสาร ระเบียบการวัดประเมินผลการ
เรียนอย่างเป็นระบบของสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
2.ให้ปรับเป็น โรงเรียนมีนโยบายการวัดผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการ
เรียนทุกกลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
3.ให้ปรับเป็น ส่งเสริมประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียน
ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 2 เสนอให้ปรับ มีนโยบายชัดเจนในการประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบ
เสนอให้ปรับวืธีดาเนินการของกลยุทธ์รองที่ 2 ดังนี้
1.ให้ ป รั บ เป็น พัฒ นา อบรมครู ให้ ครูมีความรู้ในการสร้างเครื่องมือวัด
ประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และสภาพปัญหาของนักเรียนเพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
2.ให้ปรับเป็น มีนโยบายสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของ
นักเรียน และนามาประเมินผลการเรียนอีกครั้ง เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
3.ให้ปรับเป็น ส่งเสริมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาปรับปรุงคุณภาพการ
เรียน การสอนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
4.ให้ปรับเป็น โรงเรียนร่วมมือกับรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงศึกษาธิการ นาสื่อ และเทคโนโลยี เข้ามาใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
5.ให้ปรับเป็น โรงเรียนนาผลการประเมิน ไปปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้นักเรียน
มีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
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ตารางที่ 36 กลยุทธ์หลัก การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมือง
คุณภาพ ฉบับสมบูรณ์
กลยุทธ์หลัก
1.พั ฒนาสื่ อและ
เทคโนโลยี เพื่ อ
พั ฒนาพลเมื อง
คุณภาพ

กลยุทธ์รอง
1.1ก ร ะ ตุ้ น ก า ร ใ ช้ สื่ อ
เทคโนโลยี ทางการศึ กษา
พัฒนาพลเมืองคุณภาพให้มี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ

1.2 สนั บสนุ นการใช้ สื่ อ
เทคโนโลยี เพื่ อพั ฒนา
พลเมื องคุ ณภาพด้ านมี
ความคิ ดสร้ างสรรค์ และ
ความคิดเชิงวิพากษ์

1.3 ส่งเสริม การใช้นวัตกรรม
ใหม่ๆ ของสื่อและเทคโนโลยี
สื่ อ เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ

วิธีดาเนินการ
1. ส่ งเสริ ม ศึ กษาส ารวจ วิ เคราะห์ สภาพปั ญหา ความต้ องการใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพด้าน
เศรษฐกิจ
2. พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมและมี
แหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
ด้านเศรษฐกิจ
3. ส่งเสริมการจัดทาและจัดหาสื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพด้านเศรษฐกิจ
4. โรงเรียนสนับสนุนการวิจัย สารวจการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อ
นาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อเสริมส้รงความสามารถ
ด้านเศรษฐกิจ
1. มีนโยบายการวางแผน กากับ ติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อให้ นั กเรี ยนมี ความ ความคิ ดสร้างสรรค์และ
ความคิดเชิงวิพากษ์
2. พัฒนาสื่อ แบบเรียน และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียนความคิด
สร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์
3. โรงเรียนประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาร่วมมือกัน จัดระบบการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์
4. โรงเรียนนาระบบสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์
1. สนั บสนุ นการใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี การศึ กษาน ามาปรั บใช้ เป็ น
ส่ วนประกอบของกิ จกรรมเกี่ ยวการปลู กฝั งค่ านิ ยม คุ ณธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระเพื่อพัฒนานักเรียนมี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ
3. ส่งเสริม ติดตามการใช้สื่อนวัตกรรมใหม่ๆและเทคโนโลยีเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้ผู้เรียน
มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
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2.พัฒนา
หลักสูตร
พลเมือง
คุณภาพ

กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ
2.1 เน้นจุดมุ่งหมายหลักสูตร 1. โรงเรียนสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรโดยมีจุดมุ่งหมาย เพิ่มเนื้อหาการ
พลเมื องคุ ณภาพด้ าน พัฒนาพลเมืองคุณภาพเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพด้าน
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
2.โรงเรียนควรผลักดันให้มีการนากิจกรรมการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม มา
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน
3.โรงเรียนสนับสนุนให้มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอยู่ในส่วนหนึ่งของการ
เรียนการสอนและควรสนับสนุนให้เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมใน
การจัดหลักสูตรเรียนการสอนเน้นความสามารถด้านเศรษฐกิจ
4. โรงเรียนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
การจัดการทาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถด้าน
เศรษฐิจ
2.2 เน้นเนื้อหาสาระพลเมือง 1. โรงเรียนส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียน
คุณภาพด้านเศรษฐกิจ
การสอน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพด้านเศรษฐกิจ
2. โรงเรี ยนส่งเสริมการจัดเนื้ อหาสาระของรายวิชาของหลักสูตรเพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพด้านเศรษฐกิจ
3. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม
กิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้
สอดคล้ องกั บเนื้ อหาสาระในการพั ฒนาหลักสูตรพลเมื องคุณภาพด้าน
เศรษฐกิจ
3. นิ เทศการสอน 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพ นิเทศ 1. ส่งเสริมนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดย
พั ฒนาพลเมื อง การเรี ยนการสอนทุ กกลุ่ ม วิธีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลาย
คุณภาพ
ภายในกับสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
สาระการเรียนรู้
เน้ นมี ความสามารถด้ าน 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถในการสอนการ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี และสร้างบรรยากาศห้องเรียนประชาธิปไตย เพื่อให้
เศรษฐกิจ
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วมใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้
นักเรียนมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
3.2 พั ฒนาระบบและ 1. โรงเรียนสร้างเครือ่ ข่าย ติดตาม ประสานงานกับเขตการพื้นที่การศึกษาเพือ่
กระบวนการนิเทศด้านการมี พัฒนาระบบ และกระบวนการนิเทศงานวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความคิด
ความคิ ดสร้ างสรรค์ และ สร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์ และมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
ความคิดเชิ งวิ พากษ์ และมี 2. โรงเรียนส่งเสริม และสนับสนุนนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุม่ สาระ
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ การเรี ยนรู้ ต่ างๆ โดยวิ ธี การแลกเปลี่ ยนการเรี ยนรู้ และแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ที่หลากหลายภายในกับสถานศึกษาอื่ นๆ เพื่ อให้นักเรียน
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กลยุทธ์รอง

4 พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนพลเมือง
คุณภาพ

4.1 ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้นักมีความคิด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิง
วิพากษ์

วิธีดาเนินการ
ความคิ ดสร้ างสรรค์ และความคิ ดเชิ งวิ พากษ์ และมี ความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ

1. โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ เช่น แนะแนว ลูกเสือ
ชมรมวิชาการต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิง
วิพากษ์และมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
2. โรงเรียนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเกี่ยวกับการ
พัฒนานักเรียน ส่งเสริมให้รักการอ่าน สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อให้ นั กเรี ยนมี ความคิ ดสร้ างสรรค์ และมี ความคิ ดเชิ งวิ พากษ์ และมี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ
3. โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มี
ความรู้ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วมใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม
เพื่ อให้ นั กเรี ยนมี ความคิ ดสร้ างสรรค์ และมี ความคิ ดเชิ งวิ พากษ์ และมี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ
4. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิด
เชิงวิพากษ์และมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
5. ส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรูแ้ ละสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
เพื่ อให้ นั กเรี ยนมี ความคิ ดสร้ างสรรค์ และมี ความคิ ดเชิ งวิ พากษ์ และมี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ
4.2 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 1. ส่งเสริมการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน มาร่วม
เพื่ อพั ฒนานั กเรี ยนให้ มี จัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ 2.โรงเรียนประสานงานกับกลุ่มผู้ปกครองและชุมชุนในพื้นที่สถานศึกษา
รวมตัวกันเพื่อสร้างเครือข่ายในการเข้าสนับสนุนนักเรียนด้วยการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนเมื่อจบการศึกษาไปสามารถไปประกอบอาชีพ
ทางานได้

222
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
5.วั ด แ ล ะ 5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการวัด
ประเมินผลพัฒนา และประเมิ นผลเพื่ อพั ฒนา
พลเมืองคุณภาพ ความคิ ดสร้ างสรรค์ และ
ความคิดเชิงวิพากษ์

วิธีดาเนินการ
1. ส่งเสริมการจัดทาเอกสาร ระเบียบการวัดประเมินผลการเรียนอย่างเป็น
ระบบของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
2. มีนโยบายการวัดผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนทุกกลุ่มสาระ
เพื่อให้ให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์
3. ส่งเสริมประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียนของนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์

5.2ส่งเสริมการวัดประเมินผล 1. พัฒนา อบรมครู ให้ครูมีความรู้ในการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลให้
เพื่ อพั ฒนานั กเรี ยนให้ มี สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และสภาพปัญหาของ
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
2.มีนโยบายสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน และ
นามาประเมินผลการเรียนอีกครั้ง เพื่อให้นักเรียนมีมีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
3. ส่งเสริมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอน
เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
4. โรงเรี ยนร่ วมมื อกั บรั ฐบาลหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น
กระทรวงศึกษาธิการ นาสื่อ และเทคโนโลยี เข้ามาใช้ในการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
5. โรงเรียนนาผลการประเมิน ไปปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้นักเรียนมีความมี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒ นา
พลเมืองคุณภาพมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษากรอบแนวคิดของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์
ของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ และ 3) เพื่อ
พัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
โดยนาเสนอแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
1. สรุปผลการวิจัย
2. อภิปรายผลการวิจัย
3. ข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการวิจัย
1.1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา
การประเมินกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมของกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพของนักเรียน
มัธยมศึกษา โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยจัดทาขึ้นกับผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
5 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมที่จะนามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ กรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
1.1.1กระบวนการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
พลเมืองคุณภาพ ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการสอน
การใช้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล
1.1.2แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะได้แก่1) มี
ความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์ 2) มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ3) มีคุณธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีองค์ประกอบย่อยดังนี้ ด้านมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิง
วิ พ ากษ์ มี อ งค์ ป ระกอบคื อ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ คิ ด เป็ น ท าเป็ น แก้ ปั ญ หาได้ มี ค วามคิ ด เชิ ง
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ มองปั ญ หา และสามารถแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ใดๆ ด้ ว ยสั น ติ วิ ธี ส่ ว นด้ า นมี
ความสามารถในด้านเศรษฐกิจ มีองค์ประกอบคือ มีประสิทธิภาพในการทางานหรือเป็นแรงงานที่มีทักษะ
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สูง มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีศักยภาพและความสามารถในระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการสื่อสารทางานเป็นทีมได้ มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพทั้งนี้ด้านมีคุณธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีองค์ประกอบคือ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของสังคม
ความซื่อสัตย์สุจริตและมี ความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะช่วยพัฒนาเมืองและสังคม
และให้ความร่วมมือกับผู้อื่น มีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยภายใต้บริบทของสังคมโลกใหม่
ยอมรับอดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมและก้าวข้ามวัฒนธรรม มีความเป็นผู้นา
1.2 สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
1.2.1 สภาพปั จ จุ บั น และสภาพพึ ง ประสงค์ ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมือง
คุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =3.79) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
ด้านการจัดการเรียนการสอน( X =3.84)รองลงมาคือการนิเทศการสอน( X =3.82) การวัดประเมินผล
( X =3.81) และการพัฒนาหลักสูตร( X =3.78)ตามลาดับ ทั้งนี้ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือการพัฒนา
และใช้สื่อเทคโนโลยี( X =3.74)ส่วนสภาพพึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.67)เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน( X =4.67)รองลงมาคือการนิเทศ
การสอน และการวัดประเมินผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน( X =4.66) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ย
( X =4.65) ตามลาดับทั้งนี้ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือการพัฒนาหลักสูตร( X =4.63)เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน มีรายละเอียดดังนี้
1) การพัฒนาหลักสูตร
ผลการวิจัย พบว่าสภาพปัจจุบันของการพัฒนาหลักสูตรมีองค์ประกอบย่อยคือ มี
การจั ดทาหลั กสู ตร และมีการจั ดการเนื้อหาสาระเพื่อให้ นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยพบว่าการจัดเนื้อหาสาระเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพ( X 3.82) สูงกว่าการจัดทาหลักสูตร ( X =3.74) ส่วนสภาพพึงประสงค์ มีการจัดทาหลักสูตร
และมีการจัดการเนื้อหาสาระเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคณภาพพบว่า สภาพปัจจุบัน มีการ
จั ด ท าหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพในด้ า นการมี คุ ณ ธรรมและมี ค วาม
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รับผิดชอบต่อสังคม( X =3.96) สูงกว่ามีการจัดทาเนื้อหาสาระ( X =3.95) ส่วนสภาพพึงประสงค์มีการ
จั ด ท าหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพในด้ า นการมี คุ ณ ธรรมและมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม( X =4.73)
2) การจัดการเรียนการสอน
ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนมีองค์ประกอบย่อย
มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน ส่งเสริมให้รักการอ่าน สร้างนิ สัย
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องมีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน มีการนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน มาร่วมจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาครูให้มี
ความรู้ ทักษะและความสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการ
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดั บ มากเช่ น เดี ย วกั น โดยพบว่ า มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วการปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรมและ
คุณลักษณะพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด( X =3.96) ทั้งนี้พบว่ามีการนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน มาร่วมจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุ ด
( X =3.75) ส่วนสภาพพึงประสงค์พบว่า มีการจัดการเรียนการสอนทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยพบว่า มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะพึง
ประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =4.71) ทั้งนี้พบว่า มีการจัดแหล่งเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครือข่ายผู้ปกครอง
ชุมชน มาร่วมจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด( X =4.64)
เมื่อพิจารณารายละเอียดตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ พบว่าสภาพปัจจุบันของ
การจัดการเรียนการสอนทุกองค์ประกอบย่อยในด้านการมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสั งคม
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ ส่วนสภาพพึงประสงค์พบว่า ด้านการมีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ
3) การนิเทศการสอน
ผลการวิจัย พบว่าสภาพปัจจุบันของการนิเทศการสอนมีองค์ประกอบย่อยคือ มีการ
จัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วมใจ และ
เป็นกระบวนการกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมอบรมครูให้มีความรู้ความสามารถในการสอนการแก้ปัญหา
ด้วยสันติวิธี และสร้างบรรยากาศห้องเรียนประชาธิปไตย มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยวิธีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลาย
ภายในกั บ สถานศึ ก ษาอื่ น ๆ มี ก ารติ ด ตามประสานงานกั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาระบบ
และกระบวนการนิเทศงานวิชาการเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากเช่ น เดี ย วกั น โดยพบว่ า มี ก ารจั ด กิ จ กรรมอบรม ส่ ง เสริ ม ครู และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ค วามรู้
ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วมใจ และเป็นกระบวนการกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด( X =3.87)ทั้งนี้
พบว่าการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยวิธีการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายภายในกับสถานศึกษาอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุ ด
( X =3.78) ส่วนสภาพพึงประสงค์พบว่า การนิเทศการสอนทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยพบว่า มีการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถ
ทางานแบบร่วมมือร่วมใจ และเป็นกระบวนการกลุ่ม ( X =4.68) และมีการจัดกิจกรรมอบรมครูให้มี
ความรู้ ค วามสามารถในการสอนการแก้ ปั ญ หาด้ ว ยสั น ติ วิ ธี และสร้ า งบรรยากาศห้ อ งเรี ย น
ประชาธิปไตย( X =4.68) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ทั้งนี้พบว่า มีการนิเทศการเรียนการ
สอนแก่ ค รู ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ต่ า งๆ โดยวิ ธี ก ารแลกเปลี่ ย นการเรี ย นรู้ และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายภายในกั บ สถานศึ ก ษาอื่ น ๆ มี ก ารติ ด ตามประสานงานกั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ และกระบวนการนิเทศงานวิชาการเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพ( X =4.64)มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่าที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
เมื่อพิจารณารายละเอียดตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ พบว่าสภาพปัจจุบั นของ
การนิเทศการศึกษาทุกองค์ประกอบย่อยในด้านการมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมมีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ ส่วนสภาพพึงประสงค์พบว่า ด้านการมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ
4) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการพิจ ารณาภาพรวม พบว่าสภาพปัจจุบัน มีการจัดทาและจัดหาสื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการพัฒนาสื่อ แบบเรียน และเทคโนโลยีทางการศึกษา
มีการพัฒ นาห้ องสมุดของสถานศึกษาให้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ เพิ่มเติมและมีแหล่ งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา มีการศึกษาสารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการใช้สื่อ เทคโนโลยี ทางการศึกษา
มีการวางแผน กากับ ติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ พัฒ นา
พลเมืองคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยพบว่า มีการจัดทาและจัดหาสื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ( X =3.77) มีการพัฒนาสื่ อ แบบเรียน และเทคโนโลยี

227
ทางการศึกษา ( X =3.77) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ทั้งนี้พบว่า มีการศึกษาสารวจ
วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการใช้สื่อ เทคโนโลยี ทางการศึกษามีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ( X =3.68)
ส่วนสภาพพึงประสงค์พบว่า การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี ทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุดโดยพบว่า มีการพัฒนาสื่อ แบบเรียน และเทคโนโลยีทางการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (
X =4.67) ทั้ ง นี้ พ บว่ า มี ก ารวางแผน ก ากั บ ติ ด ตามการใช้ สื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาพลเมืองคุณภาพมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ( X =4.64)
เมื่อพิจารณารายละเอียดตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ พบว่าสภาพปัจจุบันของ
การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี ทุกองค์ประกอบย่อยในด้านการมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ ส่วนสภาพพึงประสงค์พบว่า ด้านการมีคุณธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ
5) การวัดและประเมินผล
ผลการวิจัย พบว่าสภาพปัจจุบันการวัดและประเมินผลมีองค์ประกอบย่อยคือ มีการ
จัดทาเอกสาร ระเบียบการวัดประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบของสถานศึกษา มีการวัดผลเทียบโอน
ประสบการณ์ผลการเรียนทุกกลุ่มสาระ มีการประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียนของนักเรียน
มีการอบรมพัฒนาครู ให้ครูมีความรู้ในการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้และสภาพปัญหาของนักเรียน มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการ
เรียนของนักเรียน และนามาประเมินผลการเรียนอีกครั้ง มีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาปรับปรุง
คุณภาพการเรียน การสอนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกันโดยพบว่า มีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอนเพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =3.85) ทั้งนี้พบว่า มีการวัดผลเทียบโอน
ประสบการณ์ ผลการเรี ยนทุ กกลุ่ มสาระมี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด ( X =3.76) ส่ ว นสภาพพึ ง ประสงค์ พ บว่ า
มีการวัดและประเมินผล ทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดโดยพบว่า มีการประเมิน
การอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย (
X =4.68) ทัง้ นี้พบว่า มีการวัดผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
(
X =4.65)
เมื่อพิจารณารายละเอียดตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ พบว่าสภาพปัจจุบันของ
การวัดและประเมินผล ทุกองค์ประกอบย่อยในด้านการมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสั ง คม
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มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ ส่วนสภาพพึงประสงค์พบว่า ด้านการมีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ
1.3 กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพ้ฒนาพลเมือง
คุณภาพ
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพ้ฒนาพลเมืองคุณภาพที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย5 กลยุทธ์ ซึ่งเป็น
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ 5 กลยุทธ์หลัก11 กลยุทธ์รอง ดังนี้
1.3.1กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ที่ 1พั ฒ นาสื่ อ และเทคโนโลยี เ พื่ อ พั ฒ นาพลเมื อ งคุ ณ ภาพ
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รองได้แก่1)กระตุ้นการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาพลเมืองคุณภาพ
ให้มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ 2)สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาพลเมืองคุณภาพด้านมี
ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์ 3)ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ของสื่อและเทคโนโลยี
สื่อเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
1.3.2กลยุทธ์หลักที่ 2 พัฒนาหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง
ได้แก่ 1)เน้นจุดมุ่งหมายหลักสูตรพลเมืองคุณภาพด้านเศรษฐกิจ 2)เน้นเนื้อหาสาระพลเมืองคุณภาพ
ด้านเศรษฐกิจ
1.3.3กลยุทธ์หลักที่ 3 พัฒนานิเทศการสอนพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ประกอบด้วย 2
กลยุทธ์รอง 1)เพิ่มประสิทธิภาพ นิเทศการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นมีความสามารถ
ด้านเศรษฐกิจ 2)พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศด้านการมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิง
วิพากษ์ และมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
1.3.4กลยุทธ์หลักที4่ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนพลเมืองคุณภาพ ประกอบด้วย
2 กลยุทธ์รอง 1) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักมีความคิดสร้างสรรค์และ มีความคิดเชิง
วิพากษ์ 2) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
1.3.5กลยุทธ์หลักที5่ พัฒนาวัดและประเมินผลพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ประกอบด้วย
2 กลยุทธ์รอง 1)เพิ่มประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความคิด
เชิงวิพากษ์ 2)ส่งเสริมการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ
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2. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้พบประเด็นสาคัญที่ได้จากการศึกษา นามาอภิปรายผลคือ กรอบแนวคิดการ
บริหารงานวิชาการของโรเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ และสภาพปัจจุบันและ
สภาพพึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
ซึ่งผู้วิจัยนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 กรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมือง
คุณภาพ
ผลการประเมินกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการประกอบด้วย การ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการสอน การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินผล มีความเหมาะสมทุกองค์ประกอบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการคล
อบคลุมประเด็นสาคัญในการบริหารงานวิชาการดังที่ เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2527) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับขอบข่าย
การบริหารงานวิชาการ งานวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ
การศึกษา การบริหารสื่อการศึกษา และกิจกรรมอื่นๆที่เสริมการเรียนการสอน ส่วนแนวคิดการพัฒนา
พลเมืองคุณภาพมีคุณลักษณะประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิง
วิพากษ์ มีองค์ประกอบดังนี้ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ มีความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์
มองปัญหา และสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งใดๆ ด้วยสันติวิธี 2) มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
มี
องค์ประกอบ ได้แก่ มีประสิทธิภาพในการทางานหรือเป็นแรงงานที่มีทักษะสูง มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูง มีศักยภาพและความสามารถในระดับสูงด้านวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสารทางาน
เป็นทีมได้ มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 3) คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีองค์ประกอบได้แก่
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของสังคม ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความยุติธรรม
มี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะช่วยพัฒนาเมืองและสังคมและให้ความร่วมมือกับผู้อื่น มีความสุขบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทยภายใต้บริบทของสังคมโลกใหม่ ยอมรับอดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมและก้าวข้าม
วัฒนธรรม และมีความเป็นผู้นา ซึง่ แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับทักษะสาคัญของนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ได้กล่าวถึงการเตรียมพร้อมนักเรียนเป็นเรื่องสาคัญกับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อ
วิถึการดารงชีวิตของสังคม ครูจึงมีความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นพลเมืองคุณภาพ (วิจารณ์ พาณิช, 2555)
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2.2 สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
สภาพปั จ จุ บั น ของการบริห ารงานวิช าการโรงเรียนมัธ ยมศึกษาตามแนวคิ ด การ
พัฒนาพลเมืองคุณภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศ
การสอนด้านการพัฒนาหลักสูตร การวัดประเมินผล และด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี แสดงให้เห็นว่า
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ยังให้ความ
สนใจและให้ความสาคัญกับงานบริหารวิชาการตามแนวคิดพลเมืองคุณภาพ ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับ
มาก อาจเนื่องมาจากผู้บริหารเห็นความสาคัญของการบริหารงานวิชาการทั้ง 5 ด้าน พบว่าด้านการ
จัดการเรียนการสอนจะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ การพัฒนาหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารรายงานของ
การใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2550 พบว่าการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเช้าร่วม
ประชุม อบรม สัมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่พลเมืองคุณภาพ สอดคล้องกับปราโมทย์ เบญจกาญจน์ และคณะ
(2548) ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษาจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับเรื่องของการจัดหลักสูตร หลักสูตรเป็นสิ่ง
ส าคั ญ ในระบบการศึ ก ษา เพราะหลั ก สู ต รเปรี ย บเสมื อ นหั ว ใจการด าเนิ น งาน เป็ น ที่ ร วมของ
จุ ด มุ่ ง หมาย เนื้ อ หาและกิ จ กรรมต่ างๆ เข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น เป็ น แนวทางในการจั ดการเรีย นการสอน
ดังนั้นผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องหลักสูตร ด้านนิเทศการ
สอนมี ก ารจั ด กิ จ กรรมอบรม ส่ ง เสริ ม ครู และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นการวั ด
ประเมินผลการเรียนรู้ ควรพัฒนาครูให้มีความรู้ในการวัด ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายการ
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสอดคล้องกับ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550) ที่กล่าวถึงบทบาทของการพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยีไว้ว่าผู้บริหารต้องส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ของครูบรรลุผล โดยการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายและเหมาะสม และเพียงพอให้ครูได้เลือกพัฒนา และนาไปใช้ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สภาพพึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการ
พัฒนาพลเมืองคุณภาพมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี และการวัดประเมินผล แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษาคาดหวังให้โรงเรียนมัธยมศึกษาต้องยกระดับ การบริหารงานวิชาการ
โรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาตามแนวคิด การพัฒ นาพลเมื อ งคุ ณภาพให้ ถึ งระดับ มากที่สุ ด เมื่อพิจ ารณา
ผลการวิจัยเป็นรายด้าน อภิปรายผลการวิจัยดังนี้
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2.2.1 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิด
การพั ฒ นาพลเมื อ งคุ ณ ภาพ การพั ฒ นาและใช้ สื่ อ เทคโนโลยี อ ยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น
องค์ประกอบย่อย พบว่า มีการจัดทาและจัดหาสื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา มีการพัฒนาสื่อ แบบเรียน และเทคโนโลยีทางการศึกษามีการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา
ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมและมีแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีการศึกษาสารวจวิเคราะห์
สภาพปัญหาความต้องการใช้สื่อเทคโนโลยี ทางการศึกษา มีการวางแผน กากับ ติดตามการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าข้อมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับมาก
ส่ ว นสภาพพึงประสงค์การบริห ารงานวิชาการโรงเรียนมัธ ยมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพด้านการพัฒนาและใช้สื่ อเทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สุ ด เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นคุ ณ ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
รองลงมาความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ อยู่ในระดับมากแสดงให้ เห็ นว่าผู้ บริหาร
สถานศึกษาควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้มาก สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวไว้ว่า ต้องมีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอนโดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยี ส นั บ สนุ น ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แ บบใหม่ ในการพั ฒ นาเนื้ อ หาแบบใหม่ ใ ช้ สื่ อ ผสมอย่ า ง
หลากหลายปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน
2.2.2 การพัฒนาหลักสูตร
สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการพัฒนาพลเมือง
คุณภาพการพัฒนาหลักสูตรองค์ประกอบย่อยคือ มีการจัดทาหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพอยู่ในระดับ มากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสภาพปัจจุบันมีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับมากรองลงมาคิอ ข้อที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ กนกวรรณ อุ่นใจและคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพั ฒนาหลักสู ต ร
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง สาหรับเยาวชนไทยด้านความรับผิดชอบ ได้กล่าวไว้ว่า การจั ดเนื้อหา
สาระของหลักสูตรช่วยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสั งคมและมีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิงวิพากษ์
สภาพพึงประสงค์ของการบริห ารงานวิช าการโรงเรียนมัธ ยมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพรายด้าน ด้านมีการจัดการเนื้อหาสาระเพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
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พลเมืองคุณภาพอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
อยู่ในระดับมากที่สุดและรองลงมาคือ ข้อมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์แสดงให้เห็น
ว่า ผู้บริหาร ครู ให้ความสาคัญกับการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ของผู้เรียน
2.2.3 การนิเทศการสอน
สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิด
การพัฒนาพลเมืองคุณภาพด้านนิเทศการสอนพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นองค์ประกอบ
ย่ อย พบว่า มีค่าเฉลี่ ย สู งที่สุ ดคือ มีการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้ เกี่ยวข้องให้ มีความรู้
ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่ว มใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมอบรมครู ให้ มี
ความรู้ ความสามารถในการสอนการแก้ ปั ญ หาด้ ว ยสั น ติ วิ ธี และสร้ า งบรรยากาศห้ อ งเรี ย น
ประชาธิปไตย มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยวิธีการแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายภายในกับสถานศึกษาอื่นๆ และมีการติดตาม
ประสานงานกับเขตการพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ และกระบวนการนิเทศงานวิชาการเพื่อให้
นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพ สอดคล้ อ งกั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานการวิ ช าการ ส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2551)เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคมอยู่ในระดับมาก
ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพด้านนิเทศการสอน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมาความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์
อยู่ในระดับมาก
2.2.4 การจัดการเรียนการสอน
สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิด
การพัฒนาพลเมืองคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
ย่อย พบว่ามีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน ส่งเสริมให้รักการอ่าน
สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการ
สอน มี ก ารน าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และเครื อ ข่ า ยผู้ ป กครอง ชุ ม ชน มาร่ ว มจั ด การเรี ย นการ สอน
สอดคล้องกับการวิจัยของ ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ (2548) ที่พบว่าการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ
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และความสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรมและคุณลักษณะพึงประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาสาระเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสภาพปัจจุบันมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ใน
ระดับมากรองลงมาคือ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์สอดคล้องกับงานวิจัยชอง
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2546) ที่กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์
และการคิดเชิงวิพากษ์ ช่วยให้คิดรอบด้านมากขึ้น ใช้เหตุผลในการคิกวิเคราะห์ สังเคราะห์มากขึ้น
การคิดเชิงวิพากษ์เป็นเรื่องสาคัญและจาเป็น เพราะเป็นเครื่องมือที่จะนาไปสู่ความเข้าใจ ทาให้เกิด
การค้ น พบความจริ ง เพื่ อ น าไปสู่ ก ารตั ด สิ น ใจที่ ถู ก ต้ อ งมากที่ สุ ด สั ม ฤทธิ์ บุ ญ นิ ย ม (2548) ได้
ทาการศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใช้ กิจกรรมมาใช้กับนักเรียนมัธยมปลาย ด้วยการระดมสมอง
ทาแบบฝึกหัดผลปรากฏว่า ความสามารถในด้านความคิดสร้างสรรค์ในการเขียน การอ่าน การพูดของ
นักเรียนสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าการจั ดการเรียนการสอนมีความส าคัญต่อความคิดสร้างสรรค์แ ละ
ความคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียน
สภาพพึงประสงค์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิด
การพัฒนาพลเมืองคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาเป็นองค์ประกอบย่อย พบว่าระดับ
สภาพพึงประสงค์มีระดับมากที่สุด คือ มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเกี่ยวกับการพัฒนา
นั ก เรี ย น ส่ ง เสริ ม ให้ รั ก การอ่ า น สร้ า งนิ สั ย ใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เ รี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารจั ด แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน และมี การนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายผู้ปกครอง
ชุมชน มาร่วมจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ ส่วนสภาพพึงประสงค์
รายด้าน พบว่ามีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับมากที่สุดและรองลงมาคือ มี
ความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์
2.2.5 ด้านการวัดประเมินผล
สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิด
การพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ด้านการวัดประเมินผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นองค์ประกอบ
ย่อย พบว่ามีการจัดทาเอกสารระเบียบการวัดประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบของสถานศึกษามี
การวัดผลเทีย บโอนประสบการณ์ผ ลการเรียนทุกกลุ่ มสาระ มีการประเมินการอ่าน การคิด การ
วิเคราะห์และการเขียนของนั กเรีย นมีการอบรมพัฒนาครู ให้ครูมีความรู้ในการสร้างเครื่องมื อวัด
ประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และสภาพปัญหาของนักเรียน มีการ
สอนซ่อมเสริมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนและนามาประเมินผลการเรียนอีกครั้ง มีการ
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นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับมาก
ส่ ว นสภาพพึงประสงค์การบริห ารงานวิชาการโรงเรียนมั ธ ยมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพด้านการวัดประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมาความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิงวิพากษ์ อยู่ในระดับมากที่สุดแสดงให้เห็นว่า ผู้อานวยการ รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
และครูผู้สอนให้ความสาคัญ
2.3. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมือง
คุณภาพ
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
แบ่งเป็น 5 กลยุทธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กลยุทธ์หลักที่ 1 กลยุทธ์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาพลเมืองคุณภาพ มีกลยุทธ์รองที่
สาคัญคือ กระตุ้นการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาพลเมืองคุณภาพให้มีความสามารถด้าน
เศรษฐกิจ สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาพลเมืองคุณภาพด้านมีความคิดสร้างสรรค์และ
ความคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ ส่ ง เสริ ม การใช้ น วั ต กรรมใหม่ ๆ ของสื่ อ และเทคโนโลยี สื่ อ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
เพราะการใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี จ ะท าหน้ า ที่ ถ่ า ยทอดความรู้ ความเข้ า ใจและเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ
ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนการแสวงหาความรู้ และเกิดการค้นคว้าที่หลากหลายสามารถ
นามาพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ และมีความสามารถ
ด้าน
เศรษฐกิจ และสนองตอบกับสภาพสังคมในปัจจุบันครูผู้สอนต้องมีการศึกษาสารวจ วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ความต้องการใช้สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา ติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
มีประสิทธิภาพ พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมและ มีแหล่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา พัฒนาสื่อ แบบเรียน และเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดทาและจัดหาสื่อการ
สอน สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อนามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
ความรู้ที่หลากหลาย สามารถมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วิไลพร วงศ์ฤทธิ์(2547) ที่ได้ศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรี ยนที่เข้า
ร่วมโครงการวิจัยเพื่อการปฏิรูปทั้งโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ครูจัดหาสื่อและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามาจัดการเรียนการสอน ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และมีผลการเรียนดีขึ้น และสอดคล้อง
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กั บ งานวิ จั ย ของ วรรณพงศ์ ศิ ริ เ จี ย รนั ย (2545) ผลการวิ จั ย พบว่ า ครู มี ค วามต้ อ งการใช้ สื่ อ และ
เทคโนโลยีในระดับ มาก เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ บริห ารจะต้องอานวยความสะดวกให้ แก่
ครู ผู้ ส อนจั ดการเรี ย นการสอนให้ มีประสิ ทธิภ าพ โดยการส่ งเสริม สนับสนุนจัดหาสื่ อให้ เพียงพอ
สอดคล้ องกับ งานวิจั ย ของ อัศรายุทธ์ ศรีใจอินทร์ (2552) ได้เสนอกลยุท ธ์ในการพัฒ นาสื่ อ และ
เทคโนโลยีการศึกษาไว้ 2 กลยุทธ์ คือกลยุทธ์เร่งผลิตและพัฒนาสื่อนวตกรรมประกอบการเรียนการ
สอนร่วมกันเป็นเครือข่าย และกลยุทธ์สนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ภูมปัญญา
ท้องถิ่นทั้งในและนอกโรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาความเป็น
พลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์หลักที่ 2 กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ เป็นกลยุทธ์เชิงรุกและเชิงป้องกัน
เน้นจุดมุ่งหมายหลักสูตรพลเมืองคุณภาพด้านเศรษฐกิจและเน้นเนื้อหาสาระพลเมืองคุณภาพด้าน
เศรษฐกิจ มุ่งเน้ น หลั กสู ตรแกนกลางให้มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ นาหลั กสู ตรแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นกรอบการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพ ทิศทาง
การศึกษาของโลกยุคใหม่ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางการศึกษาไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภาพอนาคต
คาดหวังจะเห็นการศึกษาในฐานะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน สร้างเด็กยุคใหม่ให้มีทักษะการเรียนรู้
มีทักษะการทางานและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในอนาคตได้ สอดคล้องกับ ประขุมเวทีโลก
(2014) “World Economic Forum” และWorld Youth Report ของสหประชาชาติ เกี่ยวกับการ
พัฒนามนุษย์ ได้ยกประเด็นวิกฤติเศรษฐกิจและแรงงานให้สร้างกาลังคนที่มีทั กษะฝีมืออย่างเร่งด่วน
เนื่องจากมีผลกระทบจากหลายๆประเทศเกี่ยวกับคุณภาพและทักษะการทางานล้มเลว ส่งผลให้ภาค
การศึกษาต้องปรับรื้อแนวทางจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการสร้างกาลังคนที่มีทักษะฝีมืออย่าง
เร่งด่วน ทาให้หลายประเทศต่างปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างทักษะชีวิตการทางาน ให้กับเยาวชนและ
ประชาชนในชาติของตน การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม
ทักษะการทางานและความร่วมมือคือหัวใจสาคัญของความสาเร็จ ความร่วมมือของภาคเอกชนทาให้
เกิดการพัฒนาหลักสูตรช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายได้ สอดคล้องกับEducation for All
สร้างสัมมาชีพ เพื่อสังคมทั้งมวล(2557) ได้กล่าวไว้ว่า ควรเร่งพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมทักษะอาชีพ
ให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้คู่ทักษะการทางาน ควรมีการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้าง
เยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะการทางานและสามารถสร้างงานมีอ าชีพเป็นกาลังคนให้กับท้องถิ่นและ
ประเทศชาติในอนาคตได้
กลยุทธ์หลักที่ 3 กลยุทธ์นิเทศการสอนพัฒนาพลเมืองคุณภาพ มีกลยุทธ์รองที่สาคัญคือเพิ่ม
ประสิทธิภาพ นิเทศการเรี ยนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ

236
และพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศด้านการมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์ และ
มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ การนิเทศการสอน เป็นการช่วยเหลือ แนะนา ชี้แจง เกี่ยวกับการรียน
การสอนให้ครูในเรื่องการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถ
ทางานแบบร่วมมือร่วมใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม จัดกิจกรรมอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถใน
การสอนการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี และสร้างบรรยากาศห้องเรียนประชาธิปไตย นิเทศการเรียนการ
สอนแก่ ค รู ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ต่ า งๆ โดยวิ ธี ก ารแลกเปลี่ ย นการเรี ย นรู้ และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายภายในกั บ สถานศึ ก ษาอื่ น ๆ ติ ด ตาม ประสานงานกั บ เขตการพื้ น ที่
การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ และกระบวนการนิเทศงานวิชาการเพื่อพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์ หลักที่ 4 กลยุ ทธ์พัฒ นาการจัดการเรียนการสอนพลเมืองคุณภาพ มีกลยุทธ์รอง
ที่สาคัญคือ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์
และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ เพราะการจัดการ
เรียนการสอนทักษะความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นหาความ
จริง เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทาให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่า
หากผู้ เรี ย นได้ถู ก ฝึ กฝนทั ก ษะการคิด เชิง วิ พากษ์จ นช านาญ และมีความคิ ดสร้ า งสรรค์ ผู้ บริห าร
สถานศึกษาควรมีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน จัดแหล่งเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน นาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน
มาร่วมจัดการเรียนการสอน พัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างหลากหลาย จัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ เช่น แนะแนว ลูกเสือ ชมรมวิชาการต่างๆ
กลยุทธ์หลักที่ 5 กลยุทธ์วัดและประเมินผลพัฒนาพลเมืองคุณภาพ มีกลยุทธ์รองที่สาคัญคือ
เพิ่มประสิ ทธิภ าพการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์
และส่งเสริมการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากการวัด
และประเมินผล มีความสาคัญต่อการพัฒนานักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พูนภัทรา พูลผล
(2554) ได้กล่าวไว้ว่า การส่งเสริม สนันสนุน รวมทั้งอานวยความสะดวกให้ครูมีระบบเกณฑ์การวัด
และประเมินความรู้หรือพฤติกรรมต่างๆของนักเรียน สามารถวัดความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย
ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคลที่มีความถนัดได้ รวมทั้งทักษะกระบวนการคิด การตัดสินใจ
การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศาลินา บุญเกื้อ (2551) ได้
กล่าวไว้ว่า การวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายและยุติธรรมทาให้เกิดประสิทธิภาพและนาไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและบรรลุเป้าหมายได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัศรา
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ยุทธ์ ศรีใจอินทร์ (2552) ได้เสนอกลยุทธ์การวัดประเมินผล พบว่า ผู้บริหารควรมีกลยุทธ์พัฒนาตนเอง
และพัฒนาครูให้สามารถมีการวัดประเมินผลการเรียนรู้จากสภาพจริงที่หลากหลาย
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
3.1.1ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการ
พัฒนาพลเมืองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพที่
มีประสิทธิภาพ
สืบเนื่องมาจากผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ส่วนสภาพพึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด
3.1.2ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยี
เช่น มีการจัดทาและจัดหาสื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการพัฒนาสื่อ
แบบเรียน มีการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความ
เป็นพลเมืองคุณภาพในด้านมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ มีความสมารถในการ
ประกอบอาชีพ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
สืบเนื่องมาจากผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพด้านการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาความเป็น
พลเมืองคุณภาพมีค่าเฉลี่ยต่าสุด
3.1.3ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริม ด้านการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูเพื่อนา
ความรู้ ม าพั ฒ นาผู้ เ รี ย น เช่ น มี ก ารจั ด กิ จ กรรมอบรม ส่ ง เสริ ม ครู และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ค วามรู้
ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วมใจ และเป็นกระบวนการกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมอบรมครูให้มี
ความรู้ ค วามสามารถในการสอนการแก้ ปั ญ หาด้ ว ยสั น ติ วิ ธี และสร้ า งบรรยากาศห้ อ งเรี ย น
ประชาธิปไตย มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยวิธีการแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายภายในกับโรงเรียนอื่นๆ
มีการติดตาม
ประสานงานกับ เขตพื้น ที่การศึกษาเพื่อ พัฒ นาระบบ และกระบวนการนิเทศงานวิช าการเพื่ อ ให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
สืบเนื่องมาจากผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันด้านการนิเทศการสอนแก่ครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยวิธีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลาย
ภายในกับสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
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3.1.4ผู้ บ ริ ห ารโรงเรียน ควรเร่งพัฒ นาจัดการเรียนการสอน เช่น มีการจัดแหล่ง
เรี ย นรู้ และสภาพแวดล้อมให้ เอื้อต่อการเรียนการสอน มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชน มาร่วมจัดการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
และคุณลักษณะพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองคุณภาพ
สืบเนื่องมาจากผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบัน ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า
มีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เครื อข่ายผู้ ป กครอง ชุมชน มาร่ ว มจั ดการเรียนการสอนเพื่ อ พัฒ นาความเป็นพลเมื องคุณ ภาพมี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
3.1.5ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาเอกสาร ระเบียบ
การวัดประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบของสถานศึกษา วัดผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการ
เรียนทุกกลุ่มสาระ ประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียนของนักเรียน อบรมพัฒนาครู
ให้ครูมีความรู้ในการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้และสภาพปัญหาของนักเรียน สอนซ่อมเสริมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน และ
นามาประเมินผลการเรียนอีกครั้ง มีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอน และควรวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายวิธี
สืบเนื่องมาจากผลการวิจัย พบว่ากลยุทธ์วัดและประเมินผลพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
มีกลยุทธ์รองที่สาคัญคือ เพิ่มประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ
ความคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ และส่ ง เสริ ม การวั ด ประเมิ น ผลเพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ค วามสามารถด้าน
เศรษฐกิจ
3.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
3.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัย เรื่องกลยุทธ์การบริห ารสื่ อเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ และเตรียมความพร้อมให้มีทักษะในการใช้ชีวิต ผู้บริหารโรงเรียนควร
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยี เช่น มีการจัดทาและจัดหาสื่อการสอน สื่อการ
เรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการพัฒนาสื่อ แบบเรียน มีการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา
ให้ เ ป็ น แหล่ ง การเรี ย นรู้ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพในด้ า นมี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ มีความสมารถในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
สืบเนื่องมาจากผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพด้านการพัฒนาและใช้สื่ อและเทคโนโลยี เพื่อ
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พัฒนาความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดและกลยุทธ์หลักที่ 1 คือกลยุทธ์พัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อพั ฒนาพลเมืองคุณภาพ มีกลยุทธ์รองที่สาคัญคือ กระตุ้นการใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา พัฒนาพลเมืองคุณภาพให้มีความสามารถด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาพลเมืองคุณภาพด้านมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์ ส่งเสริม การใช้นวัตกรรม
ใหม่ๆ ของสื่ อและเทคโนโลยี สื่ อ เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนมีความสามารถด้านเศรษฐกิ จ การพัฒ นาสื่ อ และ
เทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เพราะการใช้สื่อและเทคโนโลยีจะทาหน้าที่
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนการแสวงหา
ความรู้ และเกิดการค้นคว้าที่หลากหลายสามารถนามาพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์ และมีความสามารถด้านเศรษฐกิจ และสนองตอบกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
ครูผู้สอนต้องมีการศึกษาสารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการใช้สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา
ติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้
เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมและ มีแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา พัฒนาสื่อ แบบเรียน และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดทาและจัดหาสื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อ
นามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ที่หลากหลาย สามารถมีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์ได้
3.2.2 ควรมีการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒ นาความเป็น
พลเมืองคุณภาพ
สืบเนื่องมาจากผลการวิจัยพบว่า สภาพพึงประสงค์ ด้านการจัดการเรียนการสอนมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
3.2.3 ควรมีการวิจัยเรื่อง แนวทางการนิเทศการสอนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเป็นพลเมืองคุณภาพของนักเรียน
สืบเนื่องมาจากผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันด้านการนิเทศการสอนแก่ครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยวิธีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลาย
ภายในกับสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
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แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
กรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
คาชี้แจง
1.แบบประเมินฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่องกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
2. กรุ ณ าท าเครื่ อ งหมาย √ ลงในช่ อ งที่ ต รงกั บ ความคิ ด เห็ น ของท่ า น พร้ อ มทั้ ง
ข้อเสนอแนะ
3.แบบประเมินกรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการ
พัฒนาพลเมืองคุณภาพ ประกอบด้วย 2 กรอบ ได้แก่
กรอบที่ 1 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
1. การพัฒนาหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน
3. การนิเทศการศึกษา
4. การจัดสื่อการเรียนการสอน
5. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
กรอบที่ 2 คุณลักษณะของความเป็นพลเมืองคุณภาพแบ่งออกเป็น 3 ข้อดังนี้
ข้อที่1. มีความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) และความคิดสร้างสรรค์(Creative
Thinking)
1. มีการคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิพากษ์ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้
2. แก้ปัญหาความขัดแย้งใดๆ ด้วยสันติวิธี
ข้อที่2. มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
1. มีประสิทธิภาพในการทางานหรือเป็นแรงงานที่มีทักษะสูง
2. มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
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3. มีศักยภาพและความสามารถในระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร
4. ทางานเป็นทีมได้
5. มีอาชีพการงาน ฐานะมั่นคง
ข้อที่3. มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
1. เคารพและปฏิบัติตามกฏหมายกฏระเบียบของสังคม
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีความยุติธรรม
3. เป็นคนดี คนเก่ง
4. มีความเป็นพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง
5. มีจิตสาธารณะช่วยพัฒนาเมืองและสังคมและให้ความร่วมมือกับผู้อื่น
6. มีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยภายใต้บริบทของสังคมโลกใหม่
7. ยอมรับ อดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมและก้าวข้ามวัฒนธรรม
8. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
9. มีความเป็นผู้นา
4. ในการประเมินครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่านมีคุณค่าและมีความสาคัญต่อการพัฒนา
การศึกษาของประเทศเป็นอย่างยิ่ง จึงขอความกรุณาท่านประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ตามความเป็นจริงและความต้องการที่แท้จริงของท่านให้ครบทุกรายการ เพื่อให้ผู้วิจัยจะนาข้อมูลไป
ใช้ให้ เกิดประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การพัฒ นาการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของประเทศให้ มี คุ ณภาพและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
นางสาวเสาวภา นิสภโกมล
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประเมินกรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
ข้อที่

การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดพลเมืองคุณภาพ

ก. การพัฒนาหลักสูตร
มีการจัดทาหลักสูตรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพใน
ด้านดังต่อไปนี้
1.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
1.
1.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
1.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้าน
ดังต่อไปนี้
2.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
2.
2.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
2.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ข. การจัดการเรียนการสอน
มีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
3.
3.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
3.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
4.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
4.
4.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
4.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน มาร่วมจัดการเรียนการ
สอน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
5.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
5.
5.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
5.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ข. การจัดการเรียนการสอน (ต่อ)
มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถจัดการเรียนการสอนได้ อ ย่ า ง
หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
6.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
6.
6.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
6.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ เช่น แนะแนว ลูกเสือ ชมรมวิชาการต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
7.
7.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
7.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
7.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เหมาะสม

ความเหมาะสม
ไม่เหมาะสม

ไม่แน่ใจ
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ข้อที่

การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดพลเมืองคุณภาพ

ค. การนิเทศการสอน
มีการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถทางาน
แบบร่วมมือร่วมใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมื อ ง
คุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
8.
8.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
8.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
8.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการจัดกิจกรรมอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถในการสอนการแก้ปัญหาด้วยสันติ
วิธี และสร้างบรรยากาศห้องเรียนประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพในด้านดังนี้
9.
9.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
9.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
9.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มี ก ารนิ เ ทศการเรี ย นการสอนแก่ ค รู ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ต่ า งๆ โดยวิ ธี ก าร
แลกเปลี่ ย นการเรี ย นรู้ และแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายภายในกั บ
สถานศึกษาอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
10.
10.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
10.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
10.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มี ก ารติ ด ตาม ประสานงานกั บ เขตการพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาระบบ และ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้าน
11.
ดังต่อไปนี้
ค. การนิเทศการสอน (ต่อ)
11.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
11.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
11.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ง. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
มีการจัดทาและจัดหาสื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้
12.
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
12.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
12.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
12.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการพัฒนาสื่อ แบบเรียน และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
13.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
13.
13.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
13.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมและมีแหล่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
14.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
14.
14.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
14.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการศึกษาสารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการใช้สื่อ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
15.
15.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
15.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ

เหมาะสม

ความเหมาะสม
ไม่เหมาะสม

ไม่แน่ใจ
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ข้อที่

การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดพลเมืองคุณภาพ

เหมาะสม

ความเหมาะสม
ไม่เหมาะสม

ไม่แน่ใจ

15.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการวางแผน กากับ ติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
16.
16.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
16.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
16.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
จ. การวัดประเมินผล
มี ก ารจั ด ท าเอกสาร ระเบี ย บการวั ด ประเมิ น ผลการเรี ย นอย่ า งเป็ น ระบบของ
สถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
17.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
17.
17.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
17.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการวัดผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนทุกกลุ่มสาระ เพื่อให้นักเรียนมีความ
เป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
18.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
18
18.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
18.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มี ก ารประเมิ น การอ่ า น การคิ ด การวิ เ คราะห์ แ ละการเขี ย นของนั ก เรี ย น เพื่ อ ให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
19.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
19.
19.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
19.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการอบรมพัฒนาครู ให้ครูมีความรู้ในการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และสภาพปัญหาของนักเรียนเพื่อให้นักเรียน
มีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
20.
20.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
20.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
20.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน และนามาประเมินผล
การเรียนอีกครั้ง เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
21.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
21.
21.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
21.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มี ก ารน าผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น มาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการเรี ย น การสอน เพื่ อ ให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
22.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
22.
22.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
22.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอชอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้

ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสมและความเป็นได้
ของกรอบแนวคิดการวิจัย
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบแนวคิดกลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
1. อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง.
วุฒิการศึกษา
ค.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตาแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
วุฒิการศึกษา
ค.บ. (เกียรตินยิ ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2510
ค.ม. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2516
Ph.D. (อุดมศึกษา) University of Pittsburgh ปี พ.ศ. 2519
ตาแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลเมืองคุณภาพ
1. รองศาสตราจารย์ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
วุฒิการศึกษา
นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายมหาชน Georg-AugustUniversitaet zu Goettingen, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพ.ศ.2547
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านกฎหมายมหาชน Georg-AugustUniversitaet zu Goettingen, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพ.ศ.2541
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พ.ศ.2533
ตาแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ดร.กมล รอดคล้าย
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย – จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรกุล
วุฒิการศึกษา
B.Ed (Social Studies – Psychological Counseling and Guidance)
Faculty of Education, Chulalongkorn University 1993
M.Ed (Teaching Social Studies) Faculty of Education,
Chulalongkorn University 1997
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ตาแหน่ง

M.Ed (Environmental Education) Faculty of Social Science and
Humanities, Mahidol University, 2004
ผู้ช่วยคณบดี งานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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263

264

265
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ภาคผนวก ค
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย
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ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย ของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
ข้อที่

รายการประเมิน

ก. การพัฒนาหลักสูตร
มีการจัดทาหลักสูตรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
1.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
1
1.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
1.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2.
มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมื อ ง
คุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
2.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
2.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
2.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
3
4

5

ค่า IOC

1

2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1.00
1.00
1.00

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1.00
1.00
1.00

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1.00
1.00
1.00

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1.00
1.00
1.00

1

1

1

1

1

1.00

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1.00
1.00

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1.00
1.00
1.00

ข. การจัดการเรียนการสอน
มี ก ารจั ดแหล่ งเรี ย นรู้ แ ละสภาพแวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การเรีย นการสอน
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
3.
3.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
3.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มี ก ารจั ดแหล่ งเรี ย นรู้ แ ละสภาพแวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การเรีย นการสอน
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
4.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
4.
4.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
4.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน มาร่วมจัดการ
เรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพในด้ า น
ดังต่อไปนี้
5.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
5.
5.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
5.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถจัดการเรียนการสอน
6.
ได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้ าน
ดังต่อไปนี้
ข. การจัดการเรียนการสอน (ต่อ)
6.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
6.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
6.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาสาระ เช่ น แนะแนว ลู ก เสื อ ชมรม
7.
วิ ช าการต่ า งๆ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพในด้ า น
ดังต่อไปนี้
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ข้อที่

1
1
1
1

2
1
1
1

ผู้ทรงคุณวุฒิ
3
1
1
1

4
1
1
1

5
1
0
1

ค. การนิเทศการสอน
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมอบรม ส่ ง เสริ ม ครู และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ค วามรู้
ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วมใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
8.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
1
8.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
1
8.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1.00
1.00
1.00

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1.00
1.00
1.00

1

1

1

1

1.00

1
1

1
1

1
1

1
1

1.00
1.00

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1.00
1.00
1.00

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1.00
1.00
1.00

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1.00
1.00
1.00

รายการประเมิน
7.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
7.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
7.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

มี ก ารจั ดกิ จกรรมอบรมครู ใ ห้ มี ค วามรู้ ความสามารถในการสอนการ
แก้ ปั ญ หาด้ ว ยสั น ติ วิ ธี และสร้ า งบรรยากาศห้ อ งเรี ย นประชาธิ ป ไตย
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังนี้
9.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
1
9.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
1
9. คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1
มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดย
วิธีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลาย
ภายในกับสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
ในด้านดังต่อไปนี้
1
10.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
10.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
1
10.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1
มีการติดตาม ประสานงานกับเขตการพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ
และกระบวนการนิเทศงานวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมื อง
คุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
ค. การนิเทศการสอน (ต่อ)
11.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
1
11.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
1
11.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1
ง. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
มีการจัดทาและจัดหาสื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
12.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
1
12.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
1
12.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1
มีการพัฒนาสื่อ แบบเรียน และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
13.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
1
13.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
1
13.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1
มีการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมและ
มีแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพในด้านดังต่อไปนี้

ค่า IOC
1.00
0.80
1.00
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ข้อที่

15

16

17.

18.

19.

20.

21.

รายการประเมิน

1
1
1
1

14.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
14.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
14.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการศึกษาสารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการใช้สื่อ เทคโนโลยี
ทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพในด้ า น
ดังต่อไปนี้
1
15.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
15.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
1
15.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1
มีการวางแผน กากับ ติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพในด้ า น
ดังต่อไปนี้16.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
1
16.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
1
16.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1
จ. การวัดประเมินผล
มีการจัดทาเอกสาร ระเบียบการวัดประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบ
ของสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพในด้ า น
ดังต่อไปนี้
1
17.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์มีการวัดประเมินผล
17.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
1
17.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1
มีการวัดผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนทุกกลุ่มสาระ เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
18.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
1
18.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
1
18.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1
มีการประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียนของนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
19.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
1
19.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
1
19.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1
มีการอบรมพัฒนาครู ให้ครูมีความรู้ในการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผล
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และสภาพปั ญ หา
ของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
20.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
1
20.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
1
20.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1
มีการสอนซ่อมเสริม เพื่ อปรับปรุ งแก้ไ ขผลการเรี ยนของนัก เรี ยน และ
นามาประเมินผลการเรียนอีกครั้ง เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมื อ ง
คุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
21.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
1
21.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
1
21.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1
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1
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1
1
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1
1
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1
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ค่า IOC
1.00
1.00
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22.

รายการประเมิน
มีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอน
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
22.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
22.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
22.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

1

2

1
1
1

1
1
1

ผู้ทรงคุณวุฒิ
3
4

1
1
1

1
1
1

5

1
0
1

ค่า IOC

1.00
0.80
1.00
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ประเมินข้อคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
ข้อที่

รายการประเมิน

1.

ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ (Political Factors : P) ท่านคิดว่า
ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรฐเอื้อต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพในทักษะต่อไปนี้ในระดับใด
1.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
1.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
1.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic : E)ท่านคิดว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เอื้อต่อการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพใน
ทักษะต่อไปนี้ในระดับใด
2.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
2.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
2.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors : S) ท่านคิดว่าปัจจัยทางด้านสังคม เอื้อต่อ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
ในทักษะต่อไปนี้ในระดับใด
3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
3.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
3.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ปั จ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี (Technology Factors : T) ท่ า นคิ ด ว่ า ปั จ จั ย ทางด้ า น
เทคโนโลยี เอื้อต่อการบริ หารงานวิช าการโรงเรีย นมั ธยมศึ กษาตามแนวคิ ด การ
พัฒนาพลเมืองคุณภาพในทักษะต่อไปนี้ในระดับใด
4.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
4.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
4.3 คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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สรุปผลการตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัยตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ค่าIOC มีค่า 0.80
ขึ้นไปจึงถือว่าเครื่องมือมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ได้

ภาคผนวก ง
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสอบของแบบสอบถามการวิจัย
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ภาคผนวก จ
แบบสอบถามการวิจัย

281

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
คาชี้แจง
1. การวิจัยครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาบริหารการศึกษา
ภาควิชานโยบายการจัดการ
และความเป็นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
พลเมืองคุณภาพ
2. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพหมายถึง
แนวทางเชิงรุกในการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการ
สอน การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล
3. แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพมีคุณลักษณะประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้
3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์ มีองค์ประกอบดังนี้
3.1.1 มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้
3.1.2 มีความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ มองปัญหา และสามารถแก้ปญ
ั หาความขัดแย้งใดๆ ด้วย
สันติวิธี
3.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ มีองค์ประกอบดังนี้
3.2.1 มีประสิทธิภาพในการทางานหรือเป็นแรงงานที่มีทักษะสูง
3.2.2 มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3.2.3 มีศักยภาพและความสามารถในระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร
3.2.4 ทางานเป็นทีมได้
3.2.5 มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
3.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีองค์ประกอบดังนี้
3.3.1 เคารพและปฏิบัตติ ามกฎหมายกฎระเบียบของสังคม
3.3.2 ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความยุติธรรม
3.3.3 มีความรับผิดชอบ
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3.3.4 มีจิตสาธารณะช่วยพัฒนาเมืองและสังคมและให้ความร่วมมือกับผู้อื่น
3.3.5 มีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยภายใต้บริบทของสังคมโลกใหม่
3.3.6 ยอมรับอดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมและก้าวข้ามวัฒนธรรม
3.3.7 มีความเป็นผู้นา
4. แบบสอบถามชุดนีส้ าหรับผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการ และครูผสู้ อน โดยแบ่งออกเป็น
3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนว
คิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ของผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ และครูผสู้ อน
ตอนที่ 3 การประเมินข้อคาถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
5. ข้อมูลที่ได้รับจะไปใช้ในการวิจัยเท่านั้น โดยจะเสนอผลการวิเคราะห์ในภาพรวม ผู้วิจยั จะปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของการวิจัย
อย่างเคร่งครัดไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ และสถานภาพทางราชการของท่าน แต่ประการ
ใด ขอความกรุณาจาก ท่านตอบให้ครบทุกข้อ และตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้การวิจัยมี
ความน่าเชื่อถือได้ และนาผลที่ได้นาไปใช้ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการ
พัฒนาพลเมืองคุณภาพได้จริง ขอเรียนว่าการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมิได้มุ่งศึกษาสถานศึกษาที่ใดที่หนึ่งเป็นการ
เฉพาะ ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธ ยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
พลเมืองคุณภาพ
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เพื่อผลวิจัยครั้งนี้จะก่อประโยชน์
สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผูส้ นใจ ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม
นางสาวเสาวภา นิสภโกมล
นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง

โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง
1. ตาแหน่งปัจจุบัน
 ผู้อานวยการ
 รองผู้อานวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 ครู
2. เพศ
 ชาย
 หญิง
3. อายุ
 น้อยกว่า 40ปี
 40– 49 ปี
 50 – 60ปี
4. การศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่นๆ…………………..โปรดระบุ
5. ประสบการณ์ในการดารงตาแหน่ง
 น้อยกว่า5 ปี
 5- 10 ปี
 11-15 ปี
 16-20 ปี ขึ้นไป
6. ขนาดของสถานศึกษาที่ท่านปฏิบัติงานในตาแหน่งปัจจุบัน
 ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 499 คน)
 ขนาดกลาง (มีนักเรียน 500-1,499 คน)
 ขนาดใหญ่ (มีนักเรียน 1,500-2,499 คน)  ขนาดใหญ่พิเศษ (มีนักเรียนตั้งแต่ 2,500คนขึ้นไป

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ของผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน และครูผู้สอน ขอให้ท่านใส่เครื่องหมายลงในช่อง “สภาพปัจจุบัน”และ”สภาพที่พึงประสงค์”
คาชี้แจง เกณฑ์ค่าระดับคะแนนในช่อง “สภาพปัจจุบัน”
ระดับ 5
หมายถึง สภาพที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง สภาพที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับมาก
ระดับ 3
หมายถึง สภาพที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง สภาพที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับน้อย
ระดับ 1
หมายถึง สภาพที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับน้อยที่สุด
ระดับ 0
หมายถึง สภาพที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับไม่มีการปฏิบัติ
เกณฑ์ค่าระดับคะแนนในช่อง
”สภาพที่พึงประสงค์”
ระดับ 5
หมายถึง สภาพที่พึ่งประสงค์ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง สภาพที่พึ่งประสงค์ในระดับมาก
ระดับ 3
หมายถึง สภาพที่พึ่งประสงค์ในระดับปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง สภาพที่พึ่งประสงค์ในระดับน้อย
ระดับ 1
หมายถึง สภาพที่พึ่งประสงค์ในระดับน้อยที่สุด
ระดับ 0
หมายถึง สภาพที่พึ่งประสงค์ในระดับไม่มีการปฏิบัติ
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค์
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
ข้อที่
พลเมืองคุณภาพ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ก.การพัฒนาหลักสูตร
มีการจัดทาหลักสูตรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
1.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
1.
1.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
1.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
พลเมืองคุณภาพ
มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
2.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
2.
2.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
2.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ข. การจัดการเรียนการสอน
มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน
ส่งเสริมให้รักการอ่าน สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
3.
3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
3.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
3.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
4.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
4.
4.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
4.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน มาร่วม
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพใน
ด้านดังต่อไปนี้
5.
5.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
5.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
5.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
ในด้านดังต่อไปนี้
6.
6.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
6.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
ข. การจัดการเรียนการสอน(ต่อ)
6.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ เช่น แนะแนว ลูกเสือ ชมรม
วิชาการต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้าน
ดังต่อไปนี้
7.
7.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
7.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
7.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ค. การนิเทศการสอน
มีการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วมใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
8.
8.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
8.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
ข้อที่

1

สภาพปัจจุบัน
2 3 4

5

1

สภาพที่พึงประสงค์
2 3 4 5
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การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
พลเมืองคุณภาพ
มีการจัดกิจกรรมอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถในการสอนการ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี และสร้างบรรยากาศห้องเรียนประชาธิปไตย
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังนี้
9.
9.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
9.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดย
วิธีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่
หลากหลายภายในกับสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
10. พลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
10.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
10.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
10.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการติดตาม ประสานงานกับเขตการพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนา
ระบบ และกระบวนการนิเทศงานวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
11. พลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
11.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
11.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
ค. การนิเทศการสอน(ต่อ)
11.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ง. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
มีการจัดทาและจัดหาสื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้าน
ดังต่อไปนี้
12.
12.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
12.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
12.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการพัฒนาสื่อ แบบเรียน และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
13. 13.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
13.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
13.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม
และมีแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็น
พลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
14.
14.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
14.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
14.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการศึกษาสารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการใช้สื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
ในด้านดังต่อไปนี้
15.
15.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
15.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
15.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ข้อที่

1

สภาพปัจจุบัน
2 3 4

5

1

สภาพที่พึงประสงค์
2 3 4 5
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การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
พลเมืองคุณภาพ
มีการวางแผน กากับ ติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้าน
ดังต่อไปนี้
16.
16.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
16.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
16.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
จ. การวัดประเมินผล
มีการจัดทาเอกสาร ระเบียบการวัดประเมินผลการเรียนอย่างเป็น
ระบบของสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพใน
ด้าน
17.
17.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
17.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
17.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการวัดผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนทุกกลุ่มสาระ เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
18. 18.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
18.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
18.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียนของ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
19. 19.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
19.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
19.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการอบรมพัฒนาครู ให้ครูมีความรู้ในการสร้างเครื่องมือวัด
ประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และ
สภาพปัญหาของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
20. ในด้านดังต่อไปนี้
20.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
20.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
20.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน และ
นามาประเมินผลการเรียนอีกครั้ง เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
21. คุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
21.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
21.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
21.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาปรับปรุงคุณภาพการเรียน การ
สอนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านดังต่อไปนี้
22. 22.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
22.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
22.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ข้อที่

1

สภาพปัจจุบัน
2 3 4

5

1

สภาพที่พึงประสงค์
2 3 4 5
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ตอนที่ 3 การประเมินข้อคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
คาจากัดความ
1. ปั จ จั ย ทางด้ า นการเมื อ งและนโยบายของรั ฐ (Political Factors :P)หมายถึ ง นโยบายของรั ฐ นโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร นโยบายของ
มหาวิทยาลัย หลักสูตรการศึกษา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึก ษาตามแนวคิด
การพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
2.

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors :E)หมายถึงสภาพแนวโน้มทางเศรษฐกิจ ภาวะทางการเงิน งบประมาณการลงทุน และอื่นๆ ที่เป็นปัจจัย
ภายนอกที่เอื้อต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ

3.

ปัจจัยด้านสังคม(Social Factors :S)หมายถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณภาพชีวิต กระแสสังคม และชุมชนโดยรอบ ปัญหาสังคมและอื่นๆ
ที่เป็นปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ

4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี(Technology Factors : T)หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการ
พัฒนาพลเมืองคุณภาพ

ข้อที่

สภาพปัจจุบัน
สภาพแวดล้อมภายนอก

1

2

3

4

สภาพที่พึงประสงค์
5

1

2

3

4

5

1. ปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ(Political Factors :P)ท่านคิดว่าปัจจัยทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ
เอื้อต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพในทักษะต่อไปนี้ในระดับใด1
1.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
1.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
1.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic : E)ท่านคิดว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เอื้อต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพในทักษะต่อไปนี้ในระดับใด
2.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
2.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
2.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors :S) ท่านคิดว่าปัจจัยทางด้านสังคม เอื้อต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพในทักษะต่อไปนี้ในระดับใด
3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
3.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
3.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology Factors :T) ท่านคิดว่าปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี เอื้อต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพในทักษะต่อไปนี้ในระดับใด
4.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์
4.2 มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
4.3 คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ภาคผนวก ฉ
หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย
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ภาคผนวก ช
แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นได้ของร่างกลยุทธ์
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แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
ร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
(ฉบับที่ 1)

293

คาชี้แจง
1. แบบประเมินนี้มีวตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ฉบับที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และทาการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมสนทนากลุ่ม
2. แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) และ
ข้อเสนอแนะปลายเปิด
ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็น และความเหมาะสมความเป็น ไปได้ข องวิธี ดาเนิ นการการบริหารงานวิ ชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดพลเมืองคุณภาพโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)และข้อเสนอแนะ
ปลายเปิด
3. ขอความกรุณาโปรดพิจารณากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมือง
คุณภาพ ที่แนบมาพร้อมกับแบบประเมินและตอบแบบประเมินทุกข้อโดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน
4. ในการตอบแบประเมินครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสาคัญต่อการวิจัย เพื่อผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย
นางสาวเสาวภา นิสภโกมล
นิสิตปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แบบตรวจสอบความเหมาะและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์(ฉบับร่างที่ 1)
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
คาชี้แจง
ตอนที่ 1 โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน 
1. สถานภาพ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการ
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท

รองผู้อานวยการ

ครู

 ปริญญาเอก

 อื่นๆ…………………..

คาชี้แจง ตอนที่ 2-4 : แบบประเมินนี้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โปรดทา
เครื่องหมายลงในช่องของระดับคะแนน ซึ่งตรงกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ตามเกณฑ์การให้คะแนน 5
ระดับดังนี้
ตอนที่ 2
ความเหมาะสม
ระดับ

ความเป็นไปได้

หมายถึง

ระดับ

หมายถึง

5

มีความเหมาะสมมากและมีความจาเป็นเร่งด่วน

5

แนวปฏิบัติชัดเจนมาก สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงจนประสบความสาเร็จ

4

มีความเหมาะสมค่อนข้างมากควรนาไปปฏิบัติให้เกิด
ความสาเร็จ
มีความเหมาะสมปานกลางปฏิบัติได้ก็ดีไม่ปฏิบัติก็ไม่
เกิดความเสียหาน
มีความเกมาะสมค่อนข้างน้อยสามารถนาไปปฏิบัติได้
ตามสถานการณ์
มีความเหมาะสมน้อยอาจไม่คุ้มต่าในการนาไปปฏิบัติ

4

แนวปฏิบัติชัดเจน มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจนประสบความสาเร็จ

3
2

แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควรมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจนประสบ
ความสาเร็จได้ในระดับปานกลาง
แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควรแต่มีความยากลาบากในการนาไปปฏิบัติ

1

แนวปฏิบัติไม่ชัดเจนเมื่อนาไปปฏิบัติอาจไม่ประสบความสาเร็จ

3
2
1

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์

ระดับความเหมาะสม
5

กลยุทธ์หลักที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
กลยุทธ์หลักที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
กลยุทธ์หลักที่ 3 ส่งเสริมการนิเทศการสอน
กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์หลักที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการวัดประเมินผล

4

3

2

1

ระดับความเป็นไปได้
5

4

3

2

1

ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง
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ตอนที่ 3 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์รอง
กลยุทธ์รอง

ความเหมาะสม
5 4 3 2

ความเหมาะสม
5 4 3 2

1

ความเป็นไปได้
5 4 3 2

1

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง

1

ความเป็นไปได้
5 4 3 2

1

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง

กลยุทธ์หลักที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 1 สนับสนุนการวิจัย สารวจเรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพื่อนาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน
กลยุทธ์รองที่ 2 สนับสนุนให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเนื่องจาก
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเอื้อต่อการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
กลยุทธ์รองที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน เสาะหานวัตกรรมใหม่ๆ ของ
เทคโนโลยีสื่อทางการศึกษา เพื่อนามาปรับใช้ในการเรียนการสอน
กลยุทธ์หลักที่ 2 หลักสูตรพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 1 เน้นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 2 จัดเนื้อหาสาระทุกรายวิชาเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์หลักที่ 3 นิเทศการสอนพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนนิเทศการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
กลยุทธ์รองที่ 2 สร้างความตระหนัก ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ
กลยุทธ์หลักที่ 4 จัดการเรียนการสอนพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 1 ปลุกฝังค่านิยม คุณธรรม เชิงรุก โดยใช้การจัดทากิจกรรม
เป็นเครื่องมือ SO
กลยุทธ์รอง
กลยุทธ์รองที่ 2 สนับสนุนให้มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอยู่ในส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน WO
กลยุทธ์หลักที่ 5 วัดประเมินผลพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินและติดตามการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นระยะเพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธ์ภาพสูงสุด WT
กลยุทธ์รองที่ 2 มีนโยบายที่ชัดเจนและสามารถแสดงเป็นรูปธรรมในการ
ประเมินประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบ WT
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ตอนที่ 4 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดาเนินการ
วิธีดาเนินการ

ความเหมาะสม
5 4 3 2

1

ความเป็นไปได้
5 4 3 2

1

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการ
ปรับปรุง

กลยุทธ์หลักที่ 1 ใช้สื่อและเทคโนโลยีพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 1.สนับสนุนการวิจัย สารวจเรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อนาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนกาสอน WT
วิธีดาเนินการ
1.มีการศึกษาสารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการใช้สื่อ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ ด้านมี
ความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ในด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิง
วิพากษ์
2.มีการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมและมี
แหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
ในด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ และมีความสามารถใน
ด้านเศรษฐกิจด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3.มีการจัดทาและจัดหาสื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีความสามารถในด้าน
เศรษฐกิจ ด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ด้านคุณธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
4.มีการวิจัยสารวจเรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อนาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาการเรียนกาสอนรวมไปถึงขอการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานรัฐหรือทางสถานศึกษาต้องหาช่องทางหารายได้เข้าสถานศึกษาเพื่อ
นามาใช้จ่ายในการซื้อสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์รองที่ 2. สนับสนุนให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเนื่องจากปัจจัยด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเอื้อต่อการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา WO
วิธีดาเนินการ
1.มีการวางแผน กากับ ติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ ในด้านมี
ความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ในด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิง
วิพากษ์ ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
2.มีการพัฒนาสื่อ แบบเรียน และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์
ด้านความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
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ความเหมาะสม
วิธีดาเนินการ

5

4

3

ความเป็นไปได้
2

1

5

4

3

3

1

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการ
ปรับปรุง

3.ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น
กระทรวงศึกษาธิการ ควรเข้ามาให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาและเข้ามารับฟัง ปัญหาและศึกษาถึงความต้องการของนักเรียนต่อ
การใช้สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์รองที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และสารวจหรือเสาะหานวัตกรรมใหม่ๆ ของเทคโนโลยีสื่อทางการศึกษา เพื่อนามาปรับใช้ในการเรียนการสอน WO
วิธีดาเนินการ
1.มีการศึกษาสารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการใช้สื่อ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ ด้านคุณธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
2.ใช้เทคโนโลยีการศึกษานามาปรับใช้เป็นส่วนประกอบของกิจกรรมเกี่ยวการ
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระ
3.มีการประเมินและติดตามการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นระยะเพื่อ
นามาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประสิทธ์ภาพสูงสุด
กลยุทธ์หลักที่ 2 หลักสูตรพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 1 เน้นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ ST
วิธีดาเนินการ
1.มีการจัดทาหลักสูตรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพมีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
2.ผลักดันให้มีการนากิจกรรมการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม มาเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรการเรียนการสอนโดยควรจัดให้เป็นวาระแห่งชาติของการศึกษา
3.สนับสนุนให้มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอยู่ในส่วนหนึ่งของการเรียนการ
สอนและควรสนับสนุนให้เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัด
หลักสูตรเรียนการสอน เนื่องปัจจัยสังคมเอื้ออานวย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคม
ต่างจังหวัดซึ่งมีความเป็นเครือข่ายชุมชนสูง
4.รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการควรเข้ามา
จัดการทาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเน้นให้ให้นักเรียนสามารถมี
ความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ได้
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ความเหมาะสม
วิธีดาเนินการ

5

กลยุทธ์รองที่ 2 จัดเนื้อหาสาระทุกรายวิชาเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ ST
วิธีดาเนินการ
1.มีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
2.มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมือง
คุณภาพ ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านมีความคิด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
3.ใช้สถาบันครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
กิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
กลยุทธ์หลักที่ 3 นิเทศการสอนพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนนิเทศการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิธีดาเนินการ
1.มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยวิธีการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายภายในกับ
สถานศึกษาอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพมีความสามารถ
ในด้านเศรษฐกิจ ด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์
2.มีการจัดกิจกรรมอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถในการสอนการ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี และสร้างบรรยากาศห้องเรียนประชาธิปไตย เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความคิด
เชิงวิพากษ์
3.มีการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วมใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ ด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความคิด
เชิงวิพากษ์
ด้านมีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
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กลยุทธ์รองที่ 2 สร้างความตระหนัก ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ
วิธีดาเนินการ
1.มีการติดตาม ประสานงานกับเขตการพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ และ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ
ด้านความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความคิด
เชิงวิพากษ์ ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
2.มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดย
วิธีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลาย
ภายในกับสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพด้าน
คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์หลักที่ 4 จัดการเรียนการสอนพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 1 ปลุกฝังค่านิยม คุณธรรม เชิงรุก โดยใช้การจัดทากิจกรรมเป็นเครื่องมือ SO
วิธีดาเนินการ
1.มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ เช่น แนะแนว ลูกเสือ ชมรมวิชาการ
ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพด้านความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ด้านความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
2.มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน
ส่งเสริมให้รักการอ่าน สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมี
ความเป็นพลเมืองคุณภาพด้านมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์
มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3.มีการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมครู และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความสามารถทางานแบบร่วมมือร่วมใจและเป็นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้
นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
4.มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ ด้านความคิด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ด้านความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ด้าน
คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
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5.มีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพด้านความคิด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
กลยุทธ์รองที่ 2 สนับสนุนให้มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอยู่ในส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน WO
วิธีดาเนินการ
1.มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน มาร่วมจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ ในด้านความคิด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ในด้านมีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
2.โรงเรียนประสานงานกับกลุ่มผู้ปกครองและชุมชุนในพื้นที่สถานศึกษาควร
รวมตัวกันเพื่อสร้างเครือข่ายในการเข้าสนับสนุนนักเรียนด้วยการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนเมื่อจบการศึกษาไปสามารถไปประกอบอาชีพ
ทางานได้
กลยุทธ์หลักที่ 5 วัดประเมินผลพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
กลยุทธ์รองที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินและติดตามการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นระยะเพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประสิทธ์ภาพสูงสุด
WT
วิธีดาเนินการ
1.มีการจัดทาเอกสาร ระเบียบการวัดประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบ
ของสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองในด้านความคิด
สร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
2.มีการวัดผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนทุกกลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียน
มีความเป็นพลเมืองคุณภาพในด้านความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ด้านคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3.มีการประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียนของนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์ ด้านมีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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กลยุทธ์รองที่ 2 มีนโยบายที่ชัดเจนและสามารถเป็นรูปธรรมในการประเมินประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบ WT
วิธีดาเนินการ
1.มีการอบรมพัฒนาครู ให้ครูมีความรู้ในการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และสภาพปัญหาของ
นักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์ ด้านความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
2.มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน และนามา
ประเมินผลการเรียนอีกครั้ง เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิพากษ์ ด้านความสามารถในด้าน
เศรษฐกิจด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3.มีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอน
เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพ ด้านความคิดสร้างสรรค์และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์ ด้านความสามารถในด้านเศรษฐกิจด้านคุณธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
4.รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ควรเข้ามา
ติดตามและประเมินการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้นักเรียนสามารถมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิด
เชิงวิพากษ์

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ภาคผนวก ซ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสมและความเป็นได้ของร่างกลยุทธ์

303
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์(ฉบับที่ 1)
1. ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติระจอมเกล้า
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ สุภากิจ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราพรภรณ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกนิษฐ์ ศรีทอง
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
5. ดร.รังสรรค์ มณึเล็ก
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยศักดิ์ ชั่งใจ
ผู้
อานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต สุขใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
8. ดร.วรรณดี นาคสุขปาน
ผู้อานวยการโรงเรียนสายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
9.. นางอรพันธุ์ คนึงสุขเกษม
ผู้
อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินวิโรฒ ปทุมวัน
10. นายนรากร ไหลหรั่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการนนทบุรี
11. นายวิฑูรย์ วงศ์อินทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
12. ดร.ปรเมษฐ์ โมลี
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
13. นายธีระพงศ์ นิยมทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จ่างภากร
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15. นายพิชยนันท์ สารพานิช
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลรัตน์ ขันธ์เจริญ
อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยมศึกษา)
17. อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว
อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม
18. พันตารวจเอก ดร. ศักดิด์ า ประวุฒิศักดิ์
ผกก. ฝ่ายควบคุมอัตรากาลัง อต.
19. อาจารย์ ดร. สมชาย เทพแสง
หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20. อาจารย์ ดร. ศิรเิ ชษฐ์ สังขะมาน
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ฌ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเข้า focus groups
1. อาจารย์ ดร. ศิริเชษฐ์ สังขะมาน
2. ดร. สุมาลี สุธีกุล

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.
จังหวัดสุพรรณ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสทุ ธิ์ วิจิตรพัชราพรภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล
ผู้ช่วยคณบดี งานด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
5. อาจารย์ ดร. สมชาย เทพแสง
หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว
อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม
7 .ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลรัตน์ ขันธ์เจริญ
อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยมศึกษา)
8. ดร. สุรดา ไชยสงคราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
9. อาจารย์ ดร. ภัสยกร เลาสวัสดิกุล
หัวหน้าสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10. พันตารวจเอก ดร. ศักดิ์ดา ประวุฒิศักดิ์
ผกก. ฝ่ายควบคุมอัตรากาลัง อต.
11. ดร. กนกวรรณ ชูชีพ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน(ก.พ.)
12. อาจารย์ ดร. ภารุจีร์ เจริญเผ่า
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
ชื่อ

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

เสาวภา นิสภโกมล

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก: สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท

: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต : การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี

: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สวนดุสิต
: ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สื่ อ สารมวลชน ภาษาญี่ ปุ่ น มหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหง
: ประกาศนียบัตรภาษาญีปุ่นชั้นสูง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่ปุ่น)
ประวัติการทางาน
: ผู้อานวยการโรงเรียนภาษาและศิลปะการประกอบอาหารไทยเสาวภา
: ผู้อานวยการโรงเรียนในเครือ ABC Cooking School (Thailand)
E-mail

saovapa.school@gmail.com

