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โรงเรยีนชโินรสวิทยาลยั 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ  
 

 

   เอกสารผลงานทางวชิาการประกอบการรายงานผลการปฏิบตังิานผูอ้  านวยการสถานศึกษาวทิยฐานะผูอ้  านวยการสถานศึกษาเชีย่วชาญ 

ผลงานทางวิชาการ เล่ม 1 



ค ำนิยม 
 
 นายวเิชียร  ชุติมาสกุล เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ 
และมีวิสัยทศัน์ในการบริหารงานอนัยอดเยี่ยม สามารถน าองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารงานดว้ยวงจรคุณภาพ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ตดัสินใจ และแกไ้ขปัญหา
โดยใชห้ลกัการและเหตุผล ยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มีภาวะความเป็นผูน้ าสูง จนเป็น
ท่ีรู้จกักนัทัว่ไปว่าเป็นผูบ้ริหารนกัพฒันา ดงัเห็นไดจ้ากผลการด าเนินการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ของโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัท่ีมุ่งพฒันาสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย ได้แก่ (1) ด้านกายภาพ (2) ด้านวิชาการ และ (3) ด้านการบริหารจดัการ ซ่ึงผลการด าเนิน     
การพฒันาดงักล่าวส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน เป็นท่ีน่าพึงพอใจของผูมี้
ส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ คณะผู ้บริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน 
ผูป้กครองนกัเรียน และผูน้ าชุมชน ของโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัเป็นอยา่งยิง่ 

 ขา้พเจา้ไดติ้ดตามผลการด าเนินการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของ
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มาอย่างต่อเน่ือง ขอช่ืนชมยินดีท่ี นายวิเชียร  ชุติมาสกุล มีความมุ่งมัน่ 
พากเพียร วริิยะ อุตสาหะในการพฒันาโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัใหเ้ป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ และขอให้
ก าลงัใจ นายวิเชียร  ชุติมาสกุล ท่ีประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน และเป็นแบบอย่างของ
ผูบ้ริหารท่ีดีขององคก์รสืบไป 
 
 
 
 
 
         (นายกิตติ  บุญเชิด) 
    ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

 

 

 

 
 



 

 

ค ำน ำ 
 

การวิจยั เร่ือง การพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลยั ประกอบดว้ยการพฒันาสภาพแวดลอ้ม จ านวน 3 ดา้น ได้แก่ การพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ดา้นกายภาพ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ และการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหาร
จดัการ โดยด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2560 ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ดงัน้ี (1) ขั้นวางแผน ประกอบดว้ยการส ารวจสภาพปัญหาและแนวทางการพฒันาการก าหนด
นโยบายพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 การแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน จดัท าโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ และพฒันา
บุคลากรเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจและความตระหนัก (2) ขั้นด าเนินการ (Do : D) โดยด าเนิน
กิจกรรมในปีการศึกษา 2559-2560 ประกอบดว้ย กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ 
ดา้นอาคารสถานท่ี และดา้นระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร กิจกรรมการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
ดา้นการวดัและประเมิน และดา้นการนิเทศการเรียนการสอน และกิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาบุคลากรและดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการ (3) ขั้น
ประเมินผล (Check : C) ประกอบดว้ยการนิเทศ ก ากบัติดตามและประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ และ (4) ขั้นปรับปรุงและพฒันา (Act : A) ประกอบดว้ยการรายงานการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง และส่งต่อขอ้มูลใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งในปีการศึกษาต่อไป จากการด าเนินงานดงักล่าว 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครองนกัเรียน 
และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัในระดบัมากในปีการศึกษา 2559 และระดบัมากท่ีสุดในปีการศึกษา 2560 

ผูว้ิจยัมีความภาคภูมิใจในการด าเนินงานพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัในคร้ังน้ี ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพนกัเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์การพฒันาคุณภาพครู คุณภาพสถานศึกษา
ไดอ้ยา่งเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ ท าใหโ้รงเรียนเป็นท่ียอมรับของผูป้กครองและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

 
 
       นายวเิชียร  ชุติมาสกุล 
      ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 



กติตกิรรมประกาศ 
 

การวิจยั เร่ือง การพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลยั ฉบบัน้ีส าเร็จได้ดว้ยความอนุเคราะห์จาก ดร. จกัรพรรดิ  วะทา อดีตเลขาธิการคุรุสภา ท่ีให้
ความอนุเคราะห์และกรุณาให้ความรู้ ค  าแนะน าและขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนการรับรอง
ผลการวจิยัเล่มน้ีใหมี้ความครบถว้นสมบูรณ์และถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  

ขอกราบขอบพระคุณท่านผูท้รงคุณวุฒิในการพิจารณาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ          
ดงัน้ี รองศาสตราจารย ์ดร.บญัชา ชลาภิรมย ์ท่ีปรึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             
ดร. อดิศกัด์ิ  มุ่งชู ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 นายสายณัห์ รุ่งป่าสัก 
อดีตผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และ เขต 2 ดร.พยอม วงษ์พูล 
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 และวา่ท่ี ร้อยตรี บรรจง มูลตรีแกว้ 
ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนอุดรพิชยัรักษพ์ิทยา ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการพิจารณาเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวจิยั รองผูอ้  านวยการโรงเรียน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ หวัหนา้งาน คณะครู นกัเรียน 
ผูป้กครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรเครือข่ายของโรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลัยท่ีให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลตลอดจนคุณจารุนัน ชุติมาสกุล ท่ีให้
ก าลงัใจและมีส่วนร่วมใหก้ารด าเนินการคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดีมา ณ โอกาสน้ี  

คุณค่าและประโยชน์ใดๆ ของงานวิจยั เร่ือง การพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดั 
การเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยฉบับน้ีขอมอบแด่บิดา มารดา ซ่ึงเป็นท่ีรักยิ่งของผูว้ิจ ัย                
ค รูอาจารย์ทุกท่ าน ทุกระดับการศึกษาท่ีได้อบรมสั่ งสอนให้ความ รู้แก่ผู ้วิจ ัยจนท าให ้                          
ประสบความส าเร็จในการวจิยัในคร้ังน้ี 

 
 
         (นายวเิชียร  ชุติมาสกุล) 
          ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 



ช่ือเร่ืองวจัิย        : การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
ช่ือผู้วจัิย       : นายวเิชียร  ชุติมาสกุล 
ปีทีว่จัิย                 : ปีการศึกษา 2558 – 2560 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจัย เร่ือง การพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี (1) เพื่อศึกษาปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลยั (2) เพื่อพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ไดแ้ก่ 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวิชาการ และการพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ และ(3) เพื่อศึกษาผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ไดแ้ก่ ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ดา้นวชิาการ และผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 
2558 - 2560 ดงัน้ี ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตวัอย่างท่ี 1 ท่ีใชใ้นการศึกษาปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดั  
การเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ก่อนการพฒันา จ านวน 149 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารและครู จ านวน 119 คน 
และคณะกรรมการนกัเรียน จ านวน 30 คน กลุ่มตวัอย่างท่ี 2 ท่ีใช้ในการศึกษา การพฒันาสภาพแวดลอ้ม   
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ก่อนการพฒันา จ านวน 984 คน ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารและครู จ  านวน 119 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน นกัเรียน จ านวน 
405 คน ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 405 คน บุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตวัอยา่ง  
ท่ีใช้ในการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) จ  านวน 918 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร
และครู จ  านวน 119 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน นกัเรียน จ านวน 372 คน 
ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 372 คน และบุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) จ  านวน 884 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารและครู 
จ  านวน 119 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน นักเรียน จ านวน 355 คน 
ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 355 คน และบุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง
เป็นระบบ (Systematic Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบส ารวจปัญหา
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 1) แบบสอบถามความ
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คิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 2) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) (ฉบบัท่ี 3) และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) (ฉบบัท่ี 4) คุณภาพของเคร่ืองมือมีค่าดชันีความสอดคล้อง
ระหวา่ง 0.80 - 1.00 และ ค่าความเช่ือมัน่ระหวา่ง 0.87 - 0.89 และรวบรวมขอ้มูลจากรายงานการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา รายงานการประเมินตนเอง และสารสนเทศของโรงเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิยั พบวา่ 
1. ปัญหาสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 

2558 มีดงัน้ี (1) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพและแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานท่ี 
จ านวน 17 รายการ และดา้นระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร จ านวน 6 รายการ (2) ปัญหาสภาพแวดลอ้ม
ดา้นวิชาการและแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนการสอน จ านวน 6 รายการ ดา้นหลกัสูตร
สถานศึกษา จ านวน 4 รายการ ดา้นส่ือการเรียนการสอน จ านวน 4 รายการ ดา้นการวดัและประเมินผล 
จ านวน 4 รายการ และดา้นการนิเทศการเรียนการสอน จ านวน 2 รายการ และ (3) ปัญหาสภาพแวดลอ้ม
ดา้นการบริหารจดัการและแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาบุคลากร จ านวน 2 รายการ และดา้น
การพฒันาระบบการบริหารจดัการ จ านวน 4 รายการ 

2. ผลการด าเนินงานพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั        
ปีการศึกษา 2559 – 2560 ดงัน้ี  

 2.1 ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) ไดแ้ก่ (1) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
พบว่า มีการพฒันาดา้นอาคารสถานท่ีจ านวน 6 รายการ ดา้นระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร จ านวน 5 
รายการ (2) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ พบวา่ มีการพฒันาดา้นการจดัการเรียนการสอน 
จ านวน 4 รายการ ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา จ านวน 4 รายการ ด้านส่ือการเรียนการสอน จ านวน 5 
รายการ ดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 4 รายการ ดา้นการนิเทศการเรียนการสอน จ านวน 2 รายการ 
และ (3) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ พบว่า มีการพฒันาด้านการพฒันาบุคลากร 
จ านวน 2 รายการ และดา้นระบบการบริหารจดัการ จ านวน 5 รายการ  

 2.2 ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) ไดแ้ก่ (1) ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมดา้นกายภาพ 
พบวา่  มีการพฒันาดา้นอาคารสถานท่ี จ านวน 11 รายการ และดา้นระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร
จ านวน 1 รายการ (2) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ พบวา่ มีการพฒันาดา้นการจดัการเรียน
การสอน จ านวน 7 รายการ ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา จ านวน 4 รายการ ด้านส่ือการเรียนการสอน 
จ านวน 4 รายการ ดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 4 รายการ และดา้นการนิเทศการเรียนการสอน 
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จ านวน 3 รายการ และ (3) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ พบวา่ มีการพฒันาดา้น     
การพฒันาบุคลากร จ านวน 2 รายการ และดา้นระบบการบริหารจดัการ จ านวน 4 รายการ 

3. ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย          
ปีการศึกษา 2559 – 2560 มีดงัน้ี  

 3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั จากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยภาพรวม ก่อน
การพฒันา ในปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดบัคุณภาพดี (ร้อยละ 89.98) และหลงัการพฒันา ในปีการศึกษา 
2559 อยู่ในระดบัคุณภาพดีเยี่ยม (ร้อยละ 97.51) และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดบัคุณภาพดีเยี่ยม 
(ร้อยละ 97.59)  

 3.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตาม
เกณฑ ์(3 ข้ึนไป) ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา พบวา่ ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ข้ึนไป 
โดยภาพรวม ในปีการศึกษา 2560 (หลงัการพฒันา) เฉล่ียร้อยละ 72.74  ซ่ึงสูงกวา่ปีการศึกษา 2558 (ก่อน
การพฒันา) เฉล่ียร้อยละ 46.44 และสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด (ผลการเรียน 3 ข้ึนไป ร้อยละ 65.00) และร้อยละ
ของนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (0 ร มส) โดยภาพรวม ในปีการศึกษา 2560 (หลงัการพฒันา) 
เฉล่ียร้อยละ 2.97 ซ่ึงต ่ากว่าในปีการศึกษา 2558 (ก่อนการพฒันา) เฉล่ียร้อยละ 4.93และอยู่ในเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (ผลการเรียนไม่ผา่น (0 ร มส) ไม่เกินร้อยละ 3.00) 

 3.3 ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา พบว่า โดยภาพรวม ก่อนการพฒันาเป็นไปตามเกณฑ ์
(ร้อยละ 96.04) และหลงัการพฒันาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ 96.64) โดยค่าเฉล่ียคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคเ์ป็นไปตามเกณฑ ์หลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา 

 3.4 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ก่อนการพฒันา     
และหลงัการพฒันา พบว่า โดยภาพรวม ก่อนการพฒันาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ 96.10) และหลงั
การพฒันาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ 97.17) โดยค่าเฉล่ียสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตร หลงัการพฒันา  
สูงกวา่ก่อนการพฒันา 

 3.5 ผลการเปรียบเทียบการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ เป็นไปตามเกณฑ์ ก่อนการพฒันา
และหลงัการพฒันา พบว่า โดยภาพรวม ก่อนการพฒันาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ 95.03) และหลงั
การพฒันาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ 95.89) โดยค่าเฉล่ียการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
หลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา 

 3.6 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (ม.3 และ ม.6)  ก่อน
การพฒันาและหลงัการพฒันา พบว่า นักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย มีค่าเฉล่ียผลการทดสอบ
ระดบัชาติของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนการพฒันา ในปีการศึกษา 
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2558 เฉล่ียรวม 35.33 คะแนน และหลงัการพฒันาในปีการศึกษา 2559 เฉล่ียรวม 36.54 คะแนน โดย
ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติหลังการพฒันาสูงกว่าก่อนการพฒันา (1.21 คะแนน) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายวชิา พบวา่ รายวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ นกัเรียนระดบัชั้น ม.6 มีผลการทดสอบ
ระดบัชาติ หลงัการพฒันา (ปีการศึกษา 2559 และ 2560) สูงกวา่ก่อนการพฒันา (ปีการศึกษา 2558) 

 3.7 ประสิทธิผลการพฒันา ปีการศึกษา 2559 – 2560 ไดแ้ก่ (1) นกัเรียนไดรั้บโล่รางวลั เกียรติบตัร 
จากการเขา้ร่วมประกวดและแข่งขนักิจกรรมต่าง ๆ ในระดบัชาติ จ านวน 4 รางวลั ระดบัภาค จ านวน 
14 รางวลั  ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั จ  านวน 12 รางวลั (2) ครูไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัร  
ในระดบัชาติ จ  านวน 11 รางวลั ระดบัภาค จ านวน 17 รางวลั และระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/
จงัหวดั จ านวน 14 รางวลั (3) ผูบ้ริหารไดรั้บโล่รางวลั เกียรติบตัร ในระดบัชาติ จ  านวน 17 รางวลั 
ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั จ  านวน 3 รางวลั และ (4) สถานศึกษา ไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัร
ในระดบัชาติ จ  านวน 12 รางวลั ระดบัภาค จ านวน 1 รางวลั และระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/
จงัหวดั จ านวน 5 รางวลั 

 3.8 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั มีดงัน้ี  

   3.8.1 ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการพฒันา
สภาพ แวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.32,        
S.D.= 0.76) เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น ดงัน้ี การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ (X = 4.38, S.D.= 0.76) รองลงมา ไดแ้ก่ การพฒันาสภาพแวดลอ้ม    
ด้านการบริหารจดัการ (X = 4.30, S.D.= 0.74) และการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ( X = 4.29, 
S.D.= 0.79) ตามล าดบั 

   3.8.2 ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการพฒันา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยภาพรวมอยูใ่นมากท่ีสุด (X = 4.54, 
S.D.= 0.70) เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
ทุกดา้น ดงัน้ี การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจดัการ (X = 4.56, S.D.= 0.68) รองลงมา ไดแ้ก่   
การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ (X = 4.54, S.D.= 0.71) และการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ  
(X = 4.52, S.D.= 0.72) ตามล าดบั 

          3.8.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อการพัฒนา
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ระหว่างปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1)     
และปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) พบวา่ ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยภาพรวมปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) เพิ่มข้ึน
จากปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) (X  = +0.22) 
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บทที ่1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ไดพ้ระราชทานพระบรมราโชวาทแก่
คณะครูและนกัเรียนท่ีได้รับพระราชทานรางวลัฯ ณ ศาลาดุสิดาลยั ในวนัจนัทร์ท่ี 27 กรกฎาคม 
2524 ดงัมีขอ้ความตอนหน่ึงท่ีว่า “...สังคมและบา้นเมืองใดให้การศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนได้อย่าง
ครบถว้นลว้นพอเหมาะกนัทุก ๆ ดา้น สังคมและบา้นเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถ
ธ ารงรักษาความเจริญมัน่คงของประเทศชาติไว ้และพฒันาให้กา้วหนา้ต่อไปไดโ้ดยตลอด ผูมี้หน้าท่ี
จดัการศึกษาทุก ๆ คนจึงตอ้งถือวา่ ตวัของท่านมีความรับผิดชอบต่อบา้นเมืองอยูอ่ยา่งเต็มท่ี ในอนัท่ี
จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ท่ียงตรง ถูกตอ้ง สมบูรณ์โดยเตม็ก าลงั จะประมาทหรือละเลยมิได ้เพราะถา้
ปฏิบติัให้ผิดพลาดบกพร่องไปดว้ยประการใด ๆ ผลร้ายอาจเกิดข้ึนแก่ส่วนรวม และประเทศชาติ  
ไดม้ากมาย ทุกฝ่ายจะตอ้งร่วมกนัสร้างเสริมรากฐานชีวิตอนัแข็งแรงสมบูรณ์ให้แก่เยาวชน ทั้งใน
ดา้นร่างกาย จิตใจ และความรู้ความฉลาด ส าคญัท่ีสุด จะตอ้งฝึกฝนอบรมให้รู้จกัผิดชอบชัว่ดี รู้จกั
ตดัสินใจโดยใช้เหตุผล และรู้จกัสร้างสรรค์ตามแนวทางท่ีสุจริตยุติธรรม...” (ส านกังานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสดศรี สฤษด์ิวงศ์, 2556 : 97) นอกจากน้ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว ้ดังน้ี
“ปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มเน่ืองจากมลพิษหรือความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
ไม่วา่จะเกิดข้ึนในท่ีหน่ึงท่ีใดก็ตาม ยอ่มส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปถึงท่ีอ่ืนๆ ดว้ยเหตุน้ี ทุกคนทุกประเทศ
ในโลกจึงยอ่มมีส่วนรับผิดชอบอยูด่ว้ยกนั ทั้งในการแกไ้ข ลดปัญหาและปรับปรุงเพื่อร่วมกนัสร้างเสริม
สภาวะแวดลอ้มให้กลบัคืนสู่สภาพอนัจะเอ้ือต่อการมีชีวิตอยู่อยา่งเป็นสุขของตนเองและเพื่อนมนุษย”์ 
(องอาจ จิระอร, 2559 : 204) ดว้ยเหตุน้ีกระทรวงศึกษาธิการใชก้ าหนดกรอบแนวคิดในแผนพฒันา
การศึกษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไวว้า่ “การท่ีจะพฒันาประเทศไทยไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ 
และย ัง่ยืน ไดน้ั้นจะตอ้งให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้เขม้แข็งและมีพลงั
เพียงพอในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ การพฒันาคน ใหมี้การเตรียมความพร้อม
รับการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ทกัษะการเรียนรู้และการเสริมสร้าง
ปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพคน” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 10) 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554 : 45-46) ไดก้ าหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพ  
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คนไทยใหมี้ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง มีการเรียนรู้สู่การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง และมีการส่งเสริม
ทุนทางปัญญา โดยพฒันาเด็กวยัเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการ และมีสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเขม้แข็ง 
สามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยให้มีวิธีด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาเด็กในวยัเรียน ดงัน้ี (1) พฒันาหลกัสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อ   
การพฒันาผูเ้รียนอย่างรอบด้านท่ีเช่ือมโยงกบัภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ 
ทกัษะชีวิต และนนัทนาการท่ีครอบคลุมทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา วฒันธรรม ศาสนา ประชาธิปไตย 
ความเป็นไทย และอาเซียนศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ในห้องเรียนและการเรียนรู้      
นอกห้องเรียนและสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีทกัษะในการคิด วิเคราะห์ แกปั้ญหาเฉพาะหนา้และรับฟัง
ความเห็นของผูอ่ื้น และการต่อยอดสู่ความคิดสร้างสรรค์ (2) คน้หาเด็กท่ีมีอจัฉริยภาพและผูมี้
ความสามารถพิเศษดา้นต่าง ๆ อาทิ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปกรรม หตัถกรรม การกีฬา ดนตรี 
เป็นตน้ ให้ไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาศกัยภาพให้มีความเป็นเลิศ (3) ส่งเสริมการใช้
และการอนุรักษ์ภาษาทอ้งถ่ิน การใช้ภาษาไทยอย่างถูกตอ้ง ควบคู่กบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศหลกั (4) เสริมสร้างทกัษะชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม และถูกตอ้ง
ให้แก่เด็ก โดยเฉพาะการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัโภชนาการ   
การออกก าลงักาย และการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ ตลอดจนมีการพฒันาสุขาภิบาล
โรงเรียน โดยจดัโรงเรียนให้ถูกสุขลกัษณะเอ้ือต่อการมีสุขภาวะ มีการควบคุมดูแลและปรับปรุง
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ในโรงเรียนให้อยูใ่นสภาพท่ีดีปลอดภยัจากโรค การเจ็บป่วย หรืออุบติัเหตุต่างๆ 
นอกจากน้ี “แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564” (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559 : 65-74) ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์เก่ียวกบั  
การเสริมสร้าง และพฒันาทุนศกัยภาพมนุษย ์โดยให้ความส าคญักบัการวางรากฐานของการพฒันาคน 
ใหมี้ความสมบูรณ์ เร่ิมตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวยัท่ีตอ้งพฒันาใหมี้สุขภาพกายและใจท่ีดี มีทกัษะทางสมอง 
ทกัษะการเรียนรู้และทกัษะชีวติ เพื่อใหเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพ ควบคู่กบัการพฒันาคนไทยในทุกช่วงวยั
ให้เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวมมีทกัษะ
ความรู้ และความสามารถปรับตวัเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงรอบตวัท่ีรวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบนั
ทางสังคมท่ีเขม้แขง็ ทั้งสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา สถาบนัศาสนา สถาบนัชุมชน และภาคเอกชน
ท่ีร่วมกนัพฒันาทุนมนุษยใ์ห้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยงัเป็นทุนทางสังคมส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันา
ประเทศ โดยตั้งมั่นการพฒันาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็งพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและการเสริมสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ มีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพทรัพยากรมนุษยใ์น
ศตวรรษท่ี 21 
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนดความมุ่งหมายและหลกัการในหมวด 1 มาตรา 6 ระบุไวว้่า 
“การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่าง  
มีความสุข” และแนวทางการจดัการศึกษาในหมวด 4 มาตรา 24 ระบุวา่ “การจดักระบวนการเรียนรู้          
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการ ดังน้ี (1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล (2) ฝึกทกัษะ 
กระบวนการคิด การจดัการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา (3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น 
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง (4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ 
อย่างไดส้ัดส่วนสมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
ไวใ้นทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน             
และอ านวยสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่ง
วทิยาการประเภทต่างๆ และ (6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ีโดยมีการประสานความ
ร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ” 
และหมวด 6 มาตรา 48 “ให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้คิดวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 8-9, 17)” 

กระทรวงศึกษาธิการ (2559 : 51-56) ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษาในแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ไวด้งัน้ี  
(1) ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลเพื่อให้ผูเ้รียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน มีการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์  มีทกัษะ  
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และ (2) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาระบบบริหาร
จดัการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพื่อให้ระบบบริหารจดัการมีความ
คล่องตวัในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งข้ึน มีความโปร่งใสและเป็นท่ียอมรับของผูรั้บบริการ    
ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
และ 2560 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
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2559 : 1-2 : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560 : 2-3) ดงัน้ี (1) เร่งรัดปฏิรูปการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบและกระบวนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ
ให้มีประสิทธิภาพ ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ ทนัโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม (2) เร่งปรับระบบ
สนบัสนุนการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั มีการประสานสัมพนัธ์กบัเน้ือหา ทกัษะ 
และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วยมาตรฐานและการประเมิน หลกัสูตรและการสอน 
การพฒันาทางวิชาชีพ สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ (3) ยกระดบัความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครู
และผูบ้ริหารสถานศึกษา... ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจดัการ และเป็นผู ้น า
ทางวิชาการ... ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดกบันกัเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัวิชาชีพ และ (4) เร่งรัด
ปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองคก์รท่ีมีความเขม้แข็ง... เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิผล  
ท่ีสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล นอกจากน้ีส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560 : 45) ไดส้รุปความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ดงัน้ี (1) ดา้นวิชาการ ปรับปรุงเน้ือหาวิชาเรียน
ให้เหมาะสม มีการฝึกปฏิบติั... เน้นให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเอง พฒันาทกัษะชีวิตเพื่ออยู่ร่วมกนั    
ในสังคมอยา่งมีความสุข (2) พฒันาคุณภาพผูเ้รียน ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฒันาศกัยภาพ
ผูเ้รียนในดา้นภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี ส่งเสริม
ผูเ้รียนด้านคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ... และ (3) ลดความเหล่ือมล ้ าใน
สถานศึกษา เร่งพฒันาคุณภาพทางการศึกษาให้เทียบเท่ากนั พฒันาสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน   
ใหส้วยงาม น่าอยู ่น่าเรียน และเพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน... 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3-4) 
ไดก้ าหนดจุดหมายในการพฒันาผูเ้รียนไว ้ดงัน้ี (1) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใชเ้ทคโนโลยี และมีทกัษะชีวิต (3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี (4) มีความรักชาติ มีจิตส านึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และ (5) มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค ์
และมาตรฐานท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใชเ้ป็นหลกัการในการเทียบเคียง
ส าหรับการส่งเสริมและก ากบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
โดยมีอุดมการณ์ส าคญัของการจดัการศึกษา คือ การจดัให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทย
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และได้ก าหนดมาตรฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ (1) มาตรฐานท่ี 1 
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คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ์ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก (2) มาตรฐานท่ี 2 แนวการจดั
การศึกษา และ (3) มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ ส าหรับมาตรฐานท่ี 2 
แนวทางการจดัการศึกษา จดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญัและการบริหารโดยใชส้ถานศึกษา
เป็นฐาน โดยก าหนดตวับ่งช้ี จ  านวน 3 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ การจดัหลกัสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดลอ้มท่ี
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ (2) มีการพฒันาผูบ้ริหาร ครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ และ (3) มีการบริหารจดัการใช้สถานศึกษา       
เป็นฐาน มีการก าหนดระบบประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษา เพื่อน าไปสู่
การพฒันาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได ้( ธีระ รุญเจริญ,2550 : 93) 
ดว้ยเหตุน้ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.2559 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 1-2) ดงัน้ี 

1. มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเ้รียน มีประเด็นการพิจารณา จ านวน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

2. มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีประเด็น
พิจารณา จ านวน 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 

2.1 การมีเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดอยา่งชดัเจน 
2.2 การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
2.3 การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและการมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อการจดั

การศึกษาใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน 
2.4 การก ากบั ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจดัการศึกษา 

3. มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีประเด็นการพิจารณา 
จ านวน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 

3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 
3.2 การจดัการเรียนการสอนท่ียดึโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
3.3 การตรวจสอบ และการประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ 
4. มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล มีประเด็นพิจารณา 

จ านวน 1 ประเด็น คือ การใช้ระบบประกนัคุณภาพภายในเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา    
ใหดี้ยิง่ข้ึน 
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นอกจากน้ี ความส าเร็จของการจดัระบบกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัข้ึนอยูก่บั
ปัจจยั 2 ดา้น ดงัน้ี (1) ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ผูเ้รียน ครู คณาจารย ์ผูป้กครองและสมาชิกชุมชน  และ (2) ปัจจยั
ดา้นการบริหาร ไดแ้ก่ หลกัการบริหารจดัการและหลกัธรรมาภิบาล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 1) 
จะเห็นไดว้า่ ปัจจยัท่ีส าคญัในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และคุณภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั คือ “การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้” ซ่ึงประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มดา้น
กายภาพ สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ และสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจดัการ เป็นตน้ โรงเรียนเป็น
สถาบนัการศึกษาและองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีจะตอ้งเสริมสร้างและพฒันาผูเ้รียนอย่างเต็มศกัยภาพ
รอบดา้น ซ่ึงการพฒันาสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพนกัเรียนให้เป็น “คนดี 
คนเก่ง และคนมีความสุข” สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาของโรงเรียน และสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของ ทรรศนีย ์วราห์ค า (2554 : 13) พบวา่ สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้และพฒันาตนเองในทุกๆ ดา้น ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีสวยงาม ร่มร่ืน เป็น
ระเบียบและมีบรรยากาศดี มีความปลอดภยั มีวสัดุอุปกรณ์เสริมสร้างการพฒันาและการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย มีส่ิงย ัว่ยใุหเ้กิดการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ส่งเสริม สนบัสนุน ให้นกัเรียนสามารถ
พฒันาตนเองให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามท่ีโรงเรียน หรือสถานศึกษานั้นก าหนด ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ อารียา สตารัตน์ (2556 : 11) ท่ีกล่าวว่า สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา จะส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างรอบด้าน ซ่ึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีดี จะเป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคญัส่วนหน่ึงท่ีจะส่งผลใหผู้เ้รียนมีพฒันาการ มีความปลอดภยั มีแรงจูงใจ  ท าให้
เกิดความสุขและประสบผลส าเร็จ เน่ืองจากสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีจดัมวลประสบการณ์แก่
นักเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม นักเรียนได้รับการจดัการเรียนการสอนตามธรรมชาติ ได้ฝึก
ปฏิบติัจริง ดงันั้น สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีมีความส าคญัและมี
อิทธิพลต่อนกัเรียน ช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ 
และประสบผลส าเร็จในอนาคตได้ นอกจากน้ี นฤมล กอ้นขาว (2558 :29) ได้เสนอแนวคิดว่า
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนนั้นเป็นลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
หลกัสูตร วธีิสอน การวดัผลประเมินผล ต ารา เอกสารประกอบการสอน ความสัมพนัธ์ของนกัเรียน
กบัครูทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ความกระตือรือร้นในการจดัการเรียนการสอน การสร้าง
บรรยากาศในการเรียนการสอน เอ้ืออ านวยต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการคิด    
ไดล้งมือปฏิบติัจริง โดยเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้า่ การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดี
ใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีความส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพและคุณภาพชีวิตของ
นกัเรียนเป็นอยา่งยิง่ 
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โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ.2444               
ปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนทั้งระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย จ านวน 2,541 คน มีผูบ้ริหาร
และครูของโรงเรียน จ านวน 119 คน มีพื้นท่ีจ านวน 13 ไร่ มีอาคารเรียน จ านวน 5 หลงั อาคารประกอบ 
4 หลงั ผลกระทบจากความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม  และวฒันธรรม ท าให้
สภาพแวดล้อมของชุมชนได้เปล่ียนแปลงไปตามกระแสความเจริญของสังคมในยุคปัจจุบนั ท าให้
สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนไม่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้เท่าท่ีควร จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ของส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (2556 : 4) มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม  
                  (พ.ศ.2554-2558) ของโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(มัธยมศึกษา) 

น า้หนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน 
ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.50 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 10.00 9.58 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 10.00 8.89 ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 10.27 พอใช ้
ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน 

เป็นส าคญั 
10.00 8.00 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและพฒันา
สถานศึกษา 

5.00 4.30 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 8 พฒันาการของระบบประกนัคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและตน้สังกดั 

5.00 3.53 พอใช ้

กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์    

ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ และวตัถุประสงค ์

5.00 5.00 ดีมาก 
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ตารางที ่1  (ต่อ) 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(มัธยมศึกษา) 

น า้หนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้น
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 

ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบั
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ  
ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 82.07 ดี 

ทีม่า : ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2556 : 4  

จากตารางท่ี 1 พบวา่ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัคุณภาพดี (ร้อยละ 82.07) เม่ือพิจารณาเป็นรายตวับ่งช้ี มีดงัน้ี ตวับ่งช้ีในระดบัคุณภาพพอใช ้
ได้แก่ ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน และตวับ่งช้ีท่ี 8 พฒันาการของระบบประกนั
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั และตวับ่งช้ีในระดบัคุณภาพดี ไดแ้ก่ ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้
และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง รองลงมาไดแ้ก่ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและพฒันาสถานศึกษา 
ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และผลการด าเนินงานโครงการ
พิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ตามล าดบั 

นอกจากน้ีส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 
(2556 : 38-40) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะส าคญัและจุดควรพฒันา ดงัน้ี 

1. ด้านผลการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัปรับปรุง และคณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
และภาษาต่างประเทศอยูใ่นระดบัพอใช ้

2. ดา้นการบริหารจดัการศึกษา ควรจดัโครงสร้างการพฒันาบริหารงานให้ชดัเจน เพื่อการติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินการสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษา ควรมีการนิเทศงาน นิเทศการสอน และสรุปผล
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การด าเนินงาน/โครงการอย่างเป็นระบบ มีการบนัทึกการใช้ส่ือเทคโนโลยี Hi-tech ห้องสมุด 
หอ้งเรียนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

3. ดา้นนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั สถานศึกษาควรจะพฒันา
ครู และมีการศึกษาวจิยัเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

4. ดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาควรจะสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ระบบประกนัคุณภาพภายในแก่บุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายใหมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการตามระบบ 

นอกจากน้ี จากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2558 จ านวน 12 มาตรฐาน ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2  แสดงผลการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตาม 
                  ดา้นและมาตรฐาน 

ด้าน/มาตรฐาน 
ร้อยละเฉลีย่
ของตัวบ่งช้ี 

ระดับ
คุณภาพ 

1. ด้านผู้เรียน 
 1.1 มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 92.10 ดีมาก 
 1.2 มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง

ประสงค ์
92.20 ดีมาก 

 1.3 มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

91.20 ดีมาก 

 1.4 มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด 90.40 ดีมาก 
 1.5 มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตามหลกัสูตร 82.40 ดี 
 1.6 มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน สามารถท างาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
91.40 ดีมาก 

เฉลีย่ 89.95 ดี 

2. ด้านครู 
 มาตรฐานท่ี 7 ครูมีคุณลกัษณะท่ีดีและมีความรู้ความสามารถ     

ในการจดัการเรียนการสอน 
90.00 ดีมาก 

3. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
 3.1 มาตรฐานท่ี 8 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีคุณลกัษณะท่ีดีและมีความรู้ 

ความสามารถในการบริหารจดัการสถานศึกษา 
90.00 ดีมาก 
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ด้าน/มาตรฐาน 
ร้อยละเฉลีย่
ของตัวบ่งช้ี 

ระดับ
คุณภาพ 

 3.2 มาตรฐานท่ี 9   การพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 90.00 ดีมาก 
 3.3 มาตรฐานท่ี 10 การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
90.00 ดีมาก 

เฉลีย่ 90.00 ดีมาก 

4. ด้านอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ 
 มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ รวมทั้ง

การส่งเสริมเอกลกัษณ์ของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

90.00 ดีมาก 

5. ด้านมาตรฐานการส่งเสริม 
 มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีศกัยภาพในการพฒันาผูเ้รียนในโลก

ยคุปัจจุบนั และการพฒันาช่วยเหลือสถานศึกษาอ่ืน
หรือชุมชน สังคม 

90.00 ดีมาก 

 เฉลีย่รวม 89.98 ดี 

ทีม่า : โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั, 2558 : 45 
จากตารางท่ี 2 พบว่า โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัโดยภาพรวมมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัคุณภาพดี (ร้อยละ 89.98) และพิจารณาดา้นคุณภาพผูเ้รียน พบว่า 
ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัคุณภาพดี (ร้อยละ 89.95) 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2558 
พบว่า โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย มีปัญหาส าคญัเร่งด่วนท่ีต้องแก้ไข ได้แก่ (1) ด้านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (2) ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 1. ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดงัตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3   แสดงร้อยละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนชิโนรส

วทิยาลยั ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของผล               

การทดสอบระดบัชาตใิน
ระดบัด ี(สมศ.) 

ร้อยละของระดบัผลการเรียน 
ผลการ

เรียนเฉลีย่ 
ระดบั 3 
ขึน้ไป 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์  
(0 ร มส) 

1. ภาษาไทย 46.16 41.68 92.03 7.97 2.36 
2. คณิตศาสตร์ 27.39 21.29 93.43 6.57 1.97 
3. วทิยาศาสตร์ 33.22 41.67 95.51 4.49 2.35 

ตารางที ่2  (ต่อ) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละของผล               
การทดสอบระดบัชาตใิน

ระดบัด ี(สมศ.) 

ร้อยละของระดบัผลการเรียน 
ผลการ

เรียนเฉลีย่ 
ระดบั 3 
ขึน้ไป 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์  
(0 ร มส) 

4. สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 42.23 53.17 97.44 2.56 2.71 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา - 59.52 93.77 6.23 2.79 
6. ศิลปะ - 61.13 96.51 3.49 2.91 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 63.06 95.29 4.71 2.89 
8. ภาษาต่างประเทศ 27.68 29.74 96.61 3.39 2.22 

เฉลีย่รวม 35.33 46.41 95.07 4.93 2.53 
ระดบัคุณภาพ ปรับปรุง ปรับปรุง - - พอใช้ 

หมายเหตุ : สมศ. หมายถึง ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  
ทีม่า : โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั, 2558 : 36 

ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน), 2556 : 21 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 
2558 มีผลการทดสอบระดบัชาติในระดบัดี (ชั้น ม.3 และ ม.6) จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องคก์ารมหาชน) เฉล่ียรวม
ร้อยละ 35.33 ซ่ึงอยูใ่นระดบัปรับปรุง และนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบั 3 ข้ึนไป เฉล่ียรวม
ร้อยละ 46.41 และไม่ผา่นเกณฑ ์(0 ร มส) เฉล่ียรวมร้อยละ 4.93 

2. ด้านสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
 จากการรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของโรงเรียนชิโนรส

วิทยาลยั (2558 : 41) พบวา่ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัมีปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
จ  านวน 3 ดา้นไดแ้ก่  

2.1 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ไดแ้ก่ ด้านอาคารสถานท่ี และดา้นระบบเทคโนโลยี
และการส่ือสาร  

2.2 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นหลกัสูตร
สถานศึกษา ดา้นส่ือการเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นการนิเทศการเรียนการสอน 

2.3 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ การพฒันาบุคลากร และการพฒันา
ระบบการบริหารจดัการ 
 จากปัญหาท่ีกล่าวมาแล้วข้างตน้ ผูว้ิจยัจึงได้ตระหนักถึงความส าคญัของการพฒันา
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัปัญหาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน จ านวน       
3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ (2) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ และ (3) ปัญหา

ตารางที ่3  (ต่อ) 
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สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ โดยจดัท าโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย กิจกรรมจ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมพฒันาสภาพแวดล้อมดา้นกายภาพ        
(2) กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ และ (3) กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหาร
จดัการ โดยมุ่งพฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามจุดมุ่งหมาย
ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 5, ราชกิจจานุเบกษา, 2553 : 53-54)โดยผูว้ิจยัในฐานะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ได้ด าเนินการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวงจร
คุณภาพ ประกอบดว้ย (1) การวางแผน (Plan : P) (2) การด าเนินการ (Do : D) (3) การประเมินผล 
(Check : C) และ (4) การปรับปรุงและพฒันา (Act : A) (Edward W. Deming, 1950 อา้งอิงใน วีรยา 
ค าแหง, 2552 : 31-32) โดยใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากนกัเรียน ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครองนกัเรียน 
สมาคมผูป้กครองและครู ศิษย์เก่า และชุมชน ผูว้ิจยัได้ด าเนินการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ     
การจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559 -2560 เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันา
คุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพผูบ้ริหาร และคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยา่งต่อเน่ือง และท าใหโ้รงเรียนเป็นท่ียอมรับของผูป้กครองและชุมชน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
 2. เพื่อพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ได้แก่        

การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวิชาการ และการพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

 3. เพื่อศึกษาผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
ไดแ้ก่ ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ และผลการพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 1. ตัวแปรต้น คือ การพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส

วทิยาลยั มีดงัน้ี 
  1.1 ผลการศึกษาปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส

วทิยาลยั ไดแ้ก่ 
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   1.1.1 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
   1.1.2 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
   1.1.3 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

  1.2 ผลการด าเนินโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ไดแ้ก่ 

   1.2.1 ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
   1.2.2 ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
   1.2.3 ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

 2. ตัวแปรตาม คือ ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั มีดงัน้ี 

 2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 4 มาตรฐาน ไดแ้ก่ 

2.1.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเ้รียน 
2.1.2 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2.1.3 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2.1.4 มาตรฐานท่ี 4 ระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

 2.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพนกัเรียนท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา  
    2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    2.2.2 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
    2.2.3 สมรรถนะท่ีส าคญัตามหลกัสูตร 
    2.2.4 การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
    2.2.5 ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
  2.3 ประสิทธิผลการพฒันา ไดแ้ก่ (1) ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน (2) ผลท่ีปรากฏต่อครู 
(3) ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร และ (4) ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน 
  2.4 ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
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สมมุติฐานของการวจิัย 
1. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัมีปัญหาเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

ไดแ้ก่ (1) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ (2) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ และ (3) ปัญหา
สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

2. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัสามารถด าเนินงานพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 3 ดา้น และครอบคลุมทุก
รายการ 

3. ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัหลัง      
การพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา ดงัน้ี 

3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานหลงั     
การพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา 

3.2 คุณภาพนกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัท่ีเป็นขอ้เท็จจริงหลงัการพฒันาสูงกวา่
ก่อนการพฒันา ไดแ้ก่ (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(3) สมรรถนะท่ีส าคญั
ตามหลกัสูตร (4) การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และ (5) ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

3.3 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัในระดบัมาก 

 

ขอบเขตของการวจิัย 
 1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ในคร้ังน้ี

มุ่งพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 3 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1 การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ไดแ้ก่ (1) ด้านอาคารสถานท่ี และ (2) ดา้น

ระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร โดยด าเนินกิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
  1.2 การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ (1) ดา้นการจดัการเรียนการสอน (2) ดา้น

หลกัสูตรสถานศึกษา (3) ดา้นส่ือการเรียนการสอน (4) ดา้นการวดัและประเมินผล และ (5) ดา้น
การนิเทศการเรียนการสอน โดยด าเนินกิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ  

  1.3 การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ (1) การพฒันาบุคลากร 
และ (2) การพฒันาระบบบริหารจดัการ โดยด าเนินกิจกรรมการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

 2. กระบวนการด าเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ประกอบดว้ย การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ ดงัน้ี 
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  2.1 ขั้นวางแผน (Plan : P) ไดแ้ก่ 
   2.1.1 ก าหนดนโยบายการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน

ชิโนรสวทิยาลยั ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  
   2.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อส ารวจปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ

การจดัการเรียนรู้ และก าหนดปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
   2.1.3 การจดัท าโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 

3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย (1) กิจกรรมพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ  (2) กิจกรรมพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ และ (3) กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ  

   2.1.4 พฒันาบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจและความตระหนกั 
  2.2 ขั้นด าเนินการ (Do : D)  

การด าเนินงานตามโครงการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้       
ปีการศึกษา 2559-2560 จ านวน 3 กิจกรรม ไดแ้ก่  

2.2.1 กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ (1) ดา้นอาคารสถานท่ี 
และ (2) ดา้นระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร  

2.2.2 กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ (1) ดา้นการจดัการเรียน
การสอน (2) ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา (3) ดา้นส่ือการเรียนการสอน (4) ดา้นการวดัและประเมินผล 
และ (5) ดา้นการนิเทศการเรียนการสอน  

2.2.3 กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ (1) ดา้นการพฒันา
บุคลากร และ (2) ดา้นระบบการบริหารจดัการ 

  2.3 ขั้นประเมินผล (Check : C)  
   2.3.1 นิเทศ ก ากบัติดตามและประเมินผล  
   2.3.2 รายงานผลการด าเนินงาน 

      1) ผลการศึกษาปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
 2) ผลการด าเนินการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ได้แก่        

(1)  ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ (2) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ และ (3) ผล
การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

 3) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
(1) ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน จ านวน 4 มาตรฐาน 
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(2) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพนักเรียนท่ีเป็นข้อเท็จจริงก่อนการพฒันา  
และหลงัการพฒันา ไดแ้ก่ (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(3) สมรรถนะ
ท่ีส าคญัตามหลกัสูตร (4) การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และ (5) ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

(3) ประสิทธิผลการพฒันา ไดแ้ก่ (1) ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน (2) ผลท่ี
ปรากฏต่อครู (3) ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร และ (4) ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน 

(4) ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  

  2.4 ขั้นปรับปรุงและพฒันา (Act : A) 
   2.4.1 น าผลการด าเนินงานมาพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
   2.4.2 ส่งต่อขอ้มูลให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในปีการศึกษาถดัไป ได้แก่ (1) การพฒันา

สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ (2) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวิชาการ และ (3) การพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
 3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน คือ ปีการศึกษา 2558-2560 ดงัน้ี 

3.1 ก่อนการพฒันา หมายถึง ระยะเวลาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงผูว้ิจยั 
ไดศึ้กษาผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม) ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และผลการประเมินตนเองของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อวิเคราะห์จุดควรพฒันา และจุดด้อยเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันา และได้
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

3.2 หลงัการพฒันา หมายถึง ระยะเวลาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 และภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2560 
 4. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ในปีการศึกษา 2558-2560 ดงัน้ี 

  4.1 ปีการศึกษา 2558 ประชากร จ านวน 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
   4.1.1  กลุ่มท่ี 1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการ

เรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ก่อนการพฒันา จ านวน 149 คน ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ 

1) ผูบ้ริหารและครู จ านวน 119 คน 
2) คณะกรรมการนกัเรียน จ านวน 30 คน 
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   4.1.2 กลุ่มท่ี 2 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ก่อนการพฒันา จ านวน 5,256 คน ประกอบดว้ย 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

1) ผูบ้ริหารและครู จ านวน 119 คน 
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน 
3) นกัเรียน จ านวน 2,541 คน 
4) ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 2,541 คน 
5) บุคลากรเครือข่าย ไดแ้ก่ ครูพระ ครูทหาร และครูต ารวจ จ านวน 40 คน 

  4.2 ปีการศึกษา 2559 ประชากร จ านวน 1 กลุ่ม คือ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาความ     
พึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั หลงั
การพฒันา ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) จ  านวน 4,850 คน ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

   4.2.1 ผูบ้ริหารและครู จ านวน 119 คน 
   4.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน 
   4.2.3 นกัเรียน จ านวน 2,338 คน 
   4.2.4 ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 2,338 คน 
   4.2.5 บุคลากรเครือข่าย ไดแ้ก่ ครูพระ ครูทหาร และครูต ารวจ จ านวน 40 คน 

  4.3 ปีการศึกษา 2560 ประชากร จ านวน 1 กลุ่ม คือ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาความ     
พึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั หลงั
การพฒันา ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) จ  านวน 4,632 คน ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

   4.3.1 ผูบ้ริหารและครู จ านวน 119 คน 
   4.3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน 
   4.3.3 นกัเรียน จ านวน 2,229 คน 
   4.3.4 ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 2,229 คน 
   4.3.5 บุคลากรเครือข่าย ไดแ้ก่ ครูพระ ครูทหาร และครูต ารวจ จ านวน 40 คน 

 5. กลุ่มตัวอย่าง ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน ปีการศึกษา 2558-2560 ดงัน้ี 
  5.1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

5.1.1 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ก่อนการพฒันา จ านวน 149 คน ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ 

 1) ผูบ้ริหารและครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 119 คน 
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 2) คณะกรรมการนกัเรียน ศึกษาจากประชากร จ านวน 30 คน 
5.1.2 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ

ต่อการจดัการเรียนรู้ และแนวทางการพฒันาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ก่อนการพฒันา จ านวน 984 คน 
ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

 1) ผูบ้ริหารและครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 119 คน 
 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร จ านวน 15 คน 
 3) นกัเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 405 คน 
 4) ผูป้กครองนกัเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 405 คน 
 5) บุคลากรเครือข่าย ไดแ้ก่ ครูพระ ครูทหาร และครูต ารวจ ศึกษาจากประชากร 

จ านวน 40 คน 
  5.2 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) จ  านวน 918 คน ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

5.2.1 ผูบ้ริหารและครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 119 คน 
5.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร จ านวน 15 คน 
5.2.3 นกัเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 372 คน 
5.2.4 ผูป้กครองนกัเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 372 คน 
5.2.5 บุคลากรเครือข่าย ไดแ้ก่ ครูพระ ครูทหาร และครูต ารวจ ศึกษาจากประชากร 

จ านวน 40 คน 
  5.3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) จ  านวน 884 คน ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

   5.3.1  ผูบ้ริหารและครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 119 คน 
   5.3.2  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร จ านวน 15 คน 
   5.3.3  นกัเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 355 คน 
   5.3.4  ผูป้กครองนกัเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 355 คน 
   5.3.5  บุคลากรเครือข่าย ไดแ้ก่ ครูพระ ครูทหาร และครูต ารวจ ศึกษาจากประชากร 

จ านวน 40 คน 
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 6. การด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง ในปีการศึกษา 2559-2560 ถือวา่ไม่มีความแตกต่างเก่ียวกบัประชากร กลุ่ม
ตวัอยา่งและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 

หมายถึง การพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จ านวน        
3 ดา้น ไดแ้ก่ 

  1.1 การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ หมายถึง การพฒันาอาคารสถานท่ี ไดแ้ก่ 
อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการกลุ่มสาระการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ บริเวณสนาม บริเวณรอบ
โรงเรียน และการพฒันาระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร ไดแ้ก่ การจดัหาหรือบริการวสัดุ ครุภณัฑ์ต่างๆ 
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

  1.2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านวิชาการ หมายถึง การพฒันากระบวนการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญั ได้แก่ การพฒันาการจดัการเรียนการสอน การพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันาส่ือการเรียนการสอน การพฒันาการวดัและประเมินผล และการพฒันา    
การนิเทศการเรียนการสอน 

  1.3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ หมายถึง การพฒันาบุคลากร
และการพฒันาระบบการบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั โดยใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในโรงเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพฒันาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. ผลการศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย หมายถึง ผลการส ารวจปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ก่อนการพฒันา (ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558) จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ (1) ผูบ้ริหารและครู (2) คณะกรรมการนกัเรียน ซ่ึงปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีจ  านวน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ     
(2) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ และ (3) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
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 3. ผลการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั หมายถึง ผลการด าเนินงานพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 

  3.1 ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการ
พฒันาและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ไดแ้ก่ (1) ผลการพฒันาดา้นอาคารสถานท่ี และ (2) ผลการพฒันาดา้น
ระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสารของโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

  3.2 ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านวิชาการ หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการ
พฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลยั ไดแ้ก่ (1) ผลการพฒันาดา้นการจดัการเรียนการสอน (2) ผลการพฒันาดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา   
(3) ผลการพฒันาดา้นส่ือการเรียนการสอน (4) ผลการพฒันาดา้นการวดัและประเมินผล และ (5) ผลการพฒันา
ดา้นการนิเทศการเรียนการสอน 

  3.3 ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการด าเนิน 
การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหาร
จดัการ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ไดแ้ก่ (1) ผลการพฒันาดา้นการพฒันาบุคลากร และ (2) ผลการพฒันา
ดา้นระบบการบริหารจดัการ 

 4. ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการด าเนินงานพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ดงัน้ี 

  4.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา หมายถึง ผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) ของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2558-2560 จ านวน 4 มาตรฐาน ไดแ้ก่ (1) มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพผูเ้รียน (2) มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา (3) มาตรฐาน
ท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และ (4) มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกนั
คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

  4.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพนักเรียนที่เป็นข้อเท็จจริงก่อนการพัฒนาและหลังการ
พฒันา ประกอบดว้ย ผลการประเมินคุณภาพนกัเรียนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

   4.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนของนกัเรียน ไดแ้ก่ ผลการเรียน
ระดบั 3 ข้ึนไป และผลการเรียนไม่ผา่น (0 ร มส) ของนกัเรียน 
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   4.2.2 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ หมายถึง คุณลกัษณะของนกัเรียนตามหลกัสูตร 
จ านวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์(2) ซ่ือสัตยสุ์จริต (3) มีวินยั (4) ใฝ่เรียนรู้ (5) อยูอ่ยา่ง
พอเพียง (6) มุ่งมัน่ในการท างาน (7) รักความเป็นไทย และ (8) มีจิตสาธารณะ 

   4.2.3 สมรรถนะส าคัญตามหลกัสูตร หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษา จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความสามารถในการส่ือสาร (2) ความสามารถในการคิด (3) ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา (4) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ และ (5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

   4.2.4 การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน หมายถึง ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนตามหลกัสูตรของนกัเรียน 

   4.2.5 ผลการทดสอบระดับชาติ หมายถึง ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ซ่ึงท าการทดสอบ
โดยใชแ้บบทดสอบของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 

  4.3 ประสิทธิผลของการพฒันา หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร สถานศึกษา 
ผูป้กครองและชุมชนซ่ึงเกิดจากการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลยั จ  านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน (2) ผลท่ีปรากฏต่อครู (3) ผลท่ี
ปรากฏต่อผูบ้ริหาร และ (4) ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน ประกอบดว้ย รางวลัใน
ระดบัชาติ ระดบัภาค และระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาของนกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร สถานศึกษา 
ผูป้กครองและชุมชนท่ีไดรั้บในปีการศึกษา 2559-2560 

  4.4 ความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการ
เรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั หมายถึง ระดบัความพึงพอใจหรือทศันคติของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมี
ต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั จ  านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
(1) การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ (2) การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ และ (3) การพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ โดยสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ (1) ผูบ้ริหาร
และครู (2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (3) นกัเรียน (4) ผูป้กครองนกัเรียน และ (5) บุคลากร
เครือข่าย 

 5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หมายถึง บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ดงัน้ี 

  5.1 นักเรียน หมายถึง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 
2558-2560 

  5.2 ครู หมายถึง ครูผูส้อนและครูท่ีปฏิบติังานของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 
2558-2560 
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  5.3 ผู้บริหาร หมายถึง รองผูอ้  านวยการโรงเรียน ซ่ึงเป็นผูร่้วมกนัพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2558-2560 

  5.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัท่ีปฏิบติังาน ปีการศึกษา 2558-2560 

  5.5 ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง ผูป้กครองนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2558-2560 

  5.6 บุคลากรเครือข่าย หมายถึง บุคลากรเครือข่ายทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2558-2560 จ านวน 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

   5.6.1 ครูพระ ไดแ้ก่ พระของวดัชิโนรสารามวรวิหาร และวดัครุฑ ซ่ึงเป็นวดัท่ีอยู่
ใกลเ้คียงกบัโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

   5.6.2 ครูทหาร ไดแ้ก่ ทหารของกองบญัชาการกองทพัเรือ 
   5.6.3 ครูต ารวจ ไดแ้ก่ ต ารวจของสถานีต ารวจนครบาลบางกอกนอ้ย 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียน

เป็นส าคญั และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. นกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัสามารถจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็น

ส าคญัในระดบัคุณภาพท่ีสูงข้ึน 
 4. ผูบ้ริหารมีกระบวนการบริหารและจดัการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และสามารถ

ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 5. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียนและชุมชนมีความ

ช่ืนชม เล่ือมใสศรัทธา มีส่วนร่วมและใหค้วามร่วมมือในการพฒันาโรงเรียนมากข้ึน 
6. โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครองและชุมชน 



 บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยั เร่ือง การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และน าเสนอแนวคิดและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษา 
2. หลกัการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
3. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
4. บริบทของโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
5. นโยบายและทิศทางการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ของโรงเรียน

ชิโนรสวทิยาลยั 
6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการศึกษา 
1. เป้าหมายและหลกัการจัดการศึกษา 

   การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน ท่ีรัฐตอ้งจดัให้เพื่อพฒันาคนไทย
ทุกช่วงวยั ให้มีความเจริญงอกงามทุกดา้น เพื่อเป็นตน้ทุนทางปัญญาท่ีส าคญัในการพฒันาทกัษะ 
คุณลกัษณะ และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ และการด ารงชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได้
อยา่งเป็นสุข อนัจะน าไปสู่เสถียรภาพ และความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติท่ีตอ้งพฒันาให้
เจริญกา้วหนา้ทดัเทียมนานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของ
โลกศตวรรษท่ี 21 และแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาไดก้ล่าวไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555 - 2559) และฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 การปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 - 2561) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ      
ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)      
และฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551มาตรฐาน
การศึกษา อุดมการณ์และหลกัการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดงัน้ี 
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   1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไดก้ล่าวถึง 
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 และ
ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2555 : 1-35) ดงัน้ี 
    1.1.1 วสัิยทศัน์  
     “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี
ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง” 

1.1.2 พนัธกจิ 
        1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมัน่คงใน
ชีวิตไดรั้บการคุม้ครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม ทุกภาคส่วนไดรั้บการเสริมพลงั
ใหส้ามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา ภายใตร้ะบบบริหารจดัการภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม 
        2) พฒันาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทกัษะและการด ารงชีวิต
อยา่งเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั สถาบนัทางสังคมและชุมชนทอ้งถ่ินมีความเขม้แข็ง สามารถปรับตวัรู้เท่าทนั
กบัการเปล่ียนแปลง 
        3) พฒันาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน ปรับโครงสร้างการผลิต
และการบริโภคให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่คง  
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
        4) สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สนับสนุน  
การมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกนั เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

1.1.3 วตัถุประสงค์และเป้าหมาย                       
        1) วตัถุประสงค์ 
         (1) เพื่อเสริมสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
         (2) เพื่อพฒันาคนไทยทุกกลุ่มวยัอยา่งเป็นองคร์วมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา 
อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบนัทางสังคมมีบทบาทในการพฒันาคนใหมี้คุณภาพ 
         (3) เพื่อพฒันาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และย ัง่ยืน 
มีความเช่ือมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้า และบริการบนฐานปัญญา นวตักรรม และความคิด
สร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมัน่คงทางอาหารและพลงังาน การผลิตและการบริโภคเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มน าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต ่า 



 25 

         (4) เพื่อบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้เพียงพอต่อ   
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานท่ีมัน่คงของการพฒันาประเทศ 
        2) เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  คือ คนไทยมีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบนัทางสังคมมีความเขม้แขง็มากข้ึน 

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา คือ ยุทธศาสตร์ขอ้ท่ี 2 “ยุทธศาสตร์
การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย ัง่ยืน ให้ความส าคญักับเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษา” ดงัน้ี 
        1) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพฒันา
คุณภาพคนไทยทุกช่วงวยั สอดแทรกการพฒันาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างทางวฒันธรรม   
การเก้ือกลู พฒันาทกัษะใหค้นมีการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวติ ต่อยอดสู่การสร้างนวตักรรมท่ีเกิดจาก
การฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค ์ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้นและจิตใจท่ีมีคุณธรรม 
ซ่ือสัตย ์มีระเบียบวินยั พฒันาคนดว้ยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้
อยา่งหลากหลาย 
        2) การส่งเสริมการลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้าง
เสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พฒันาความรู้และทกัษะใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน  
        3) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็น
หนา้ท่ีของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ รักการอ่านตั้งแต่วยัเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัของคน
ต่างวยั ควบคู่กบัการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และส่ือทุกประเภทเป็นแหล่ง
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค ์ส่ือสารดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และสนบัสนุนปัจจยัท่ีก่อให้เกิด 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็และพฒันาบทบาทของสถาบนัหลกัทางสังคมใหเ้อ้ือต่อการพฒันาคน สร้างค่านิยมให้
คนไทย ภูมิใจในวฒันธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ี
ลดปัญหาความขดัแยง้ทางความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวฒันธรรมร่วมกบัประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน 
        สรุปไดว้า่ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555 - 2559) 
ใชแ้นวคิดและไดย้ึดหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีให้ “คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา” 
และ “สร้างสมดุลการพฒันา” ในทุกมิติ เพื่อสร้างใหส้ังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค 
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เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคุณภาพคนไทยทุกช่วง
วยัทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ มีทกัษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค ์รักในความเป็นไทย เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้มี
ภูมิคุม้กนัท่ีดี เป็นคนดีของสังคม อยูก่บัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขในสังคมโลก 

1.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดก้ล่าวถึง

แนวคิดของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (ส านักงานคณะกรรมการพฒันา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559 : 4, 19 - 21) ดงัน้ี 

1.2.1 หลกัการ 
พฒันาประเทศโดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันาอย่าง

ย ัง่ยนืและคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” 
1.2.2 เป้าหมาย 

1) คนไทยส่วนใหญ่มีทศันคติและพฤติกรรมตามบรรทดัฐานท่ีดีของสังคม 
2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวยัมีทกัษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
3) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความสามารถเรียนรู้

ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
1.2.3 แนวทางการพฒันาทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

1) ส่งเสริมการเล้ียงดูในครอบครัวท่ีเนน้การฝึกเด็กให้รู้จกัการพึ่งพาตวัเอง 
มีความซ่ือสัตย ์มีวินยั มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในรูปแบบของกิจกรรมท่ี
เป็นกิจวตัรประจ าวนั และให้พ่อแม่ หรือผูป้กครองเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือ
เป็นตน้แบบในการด าเนินชีวติ 

2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ งในและนอกห้องเรียนท่ี
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินยั จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดลอ้มภายในและรอบ
สถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจงั พฒันาศกัยภาพคนให้มีทกัษะความรู้และความสามารถ 
ในการด ารงชีวิตอยา่งมีคุณค่า 

3) พฒันาเด็กวยัเรียนและวยัรุ่นให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ           
มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะการท างานและการใชชี้วิตท่ีพร้อมเขา้สู่ตลาดงาน ปรับกระบวนการเรียนรู้
ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง สอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมองแต่ละช่วงวยั เน้น
พฒันาทกัษะพื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดา้นวิศวกรรมศาสตร์ ดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นศิลปะ 
และด้านภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อ       
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การพฒันาทกัษะชีวิตและทกัษะการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง เช่น การอ่าน การบ าเพญ็ประโยชน์ทางสังคม              
การดูแลสุขภาพ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต สร้างแรงจูงใจให้เด็กเขา้สู่การศึกษา       
ในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาท่ีมุ่งการฝึกทกัษะอาชีพให้พร้อมเขา้สู่ตลาดงาน เป็นตน้ เพื่อยกระดบั
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

4) พฒันาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสามารถวดัและประเมินผลคุณภาพ
ผูเ้รียน ทั้ งด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับ
การศึกษา 

5) จดัท าส่ือการเรียนรู้ ท่ีเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใชง้านผา่นระบบ
อุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีให้คนทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงได้ง่าย สะดวก ทัว่ถึง ไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี 
และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ ส่ือการอ่านและการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ        
และราคาถูก 

1.2.4 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา คือ ยุทธศาสตร์ขอ้ท่ี 1 การเสริมสร้าง
และพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ดงัน้ี 

1) ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินยั จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์เช่น ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นตน้ ทั้งในและนอก
หอ้งเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวนิยั และจิตสาธารณะ เป็นตน้ 

2) พฒันาศกัยภาพคนให้มีทกัษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิต
อยา่งมีคุณค่า เช่น ส่งเสริมเด็กวยัเรียนและวยัรุ่นมีทกัษะการคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ  

3) ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ ปรับระบบบริหาร
จดัการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจดัทรัพยากรร่วมกนัให้มีขนาดและจ านวนท่ีเหมาะสม ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรคแ์ละมีชีวติ  

4) ลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
คือ ส่งเสริมใหมี้กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการท่ีเหมาะสมกบัวยั  

5) เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจดัการระบบสุขภาพภาครัฐ และปรับ
ระบบการเงินและการคลงัด้านสุขภาพ เช่น ปรับระบบบริหารจดัการทรัพยากรร่วมกนัระหว่าง 
สถานพยาบาลทุกสังกดัในเขตพื้นท่ีสุขภาพ เป็นตน้ 

6) พฒันาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัสังคมสูงวยั 
7) ผลกัดนัให้สถาบนัทางสังคมมีส่วนร่วมพฒันาประเทศอยา่งเขม้แข็ง คือ 

ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวท่ีเปราะบาง และส่งเสริมสถาบนัการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการ
ความรู้ทางวชิาการท่ีทุกคนเขา้ถึงได ้เป็นตน้ 
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    สรุปไดว้า่ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
มีเป้าหมายในการพฒันาคนทุกวยัให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยการพฒันาให้มีศกัยภาพ
และความคิดสร้างสรรค ์เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัดา้นการผลิตและการบริการอย่างเขม้แข็ง  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกร่วมรับผิดชอบต่อส่วนรวม การมีจิตอนุรักษ์ รักษาฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนบนพื้นฐาน
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 5 - 7, 11 - 12, 23 - 24) และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ซ่ึงประกาศไว้
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 127 ตอนท่ี 45 ลงวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2553 มีดงัน้ี 

1.3.1 หมวด 1 บททัว่ไป (ความมุ่งหมายและหลกัการ) 
1) มาตรา 6 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์

สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

2) มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั
การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษา  
และส่งเสริมสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์       
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็น
สากล ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
รู้จกัพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

3) มาตรา 8 การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกั ดงัน้ี 
(1) เป็นการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน 
(2) ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
(3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

4) มาตรา 9 การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ให้ยึดหลกั
ดงัน้ี  

(1) มีเอกภาพดา้นนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบติั  
(2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
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(3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา
ทุกระดบัและประเภทการศึกษา 

(4) มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย ์และบุคลากรทาง  
การศึกษา และการพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
      (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา  

(6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน  

1.3.2 หมวด 2 สิทธิและหน้าทีท่างการศึกษา  
มาตรา 10  
(1) วรรค 1 การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัใน

การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปี ท่ีรัฐตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใชจ่้าย 

1.3.3 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา  
1) มาตรา 22 การจดัการศึกษาต้องยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 

2) มาตรา 23 การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ   
และการศึกษาตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 

(1) ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง และความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคมไดแ้ก่ 
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย   
และระบบการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

(2) ความรู้และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้
ความเขา้ใจและประสบการณ์เร่ืองการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยนื 

(3) ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย 
และการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 

(4) ความรู้และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์และดา้นภาษา เน้นการใช้ภาษาไทย
อยา่งถูกตอ้ง 

(5) ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข 
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3) มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั
ของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

(2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

(3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

(4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆอย่างได้
สัดส่วนสมดุลกนัรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 

(5) ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม
ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้
การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือ     
การเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ 

(6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือ
กบับิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

4) มาตรา 25 รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงาน และการจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ ทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนยก์ารกีฬาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มูล และแหล่งการเรียนรู้
อ่ืน อยา่งพอเพียง และมีประสิทธิภาพ 

5) มาตรา 26  
      (1) วรรค 1 ให้สถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันา 
การของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไป
ในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั และรูปแบบการศึกษา 

6) มาตรา 27 
      (1) วรรค 1 ใหค้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบ
อาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ 
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      (2) วรรค 2 ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนา้ท่ี จดัท าสาระของหลกัสูตร 
ตามวตัถุประสงค์ในวรรคหน่ึง ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ 

7) มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบนัสังคมอ่ืนส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน โดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให ้
ชุมชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญา     
และวิทยาการต่างๆ เพื่อพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการรวมทั้งหาวิธีการ
สนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาระหวา่งชุมชน 

8) มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียนในแต่ละระดับ
การศึกษา 

1.3.4 หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
1) มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ                     

และมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนั
คุณภาพภายนอก 

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

2) มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองโดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

3) มาตรา 51 ในกรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดท า
ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ขต่อหน่วยงานตน้สังกดั เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแกไ้ขภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด หากมิไดด้ าเนินการดงักล่าวให้ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อด าเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข 
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1.3.5 หมวด 9 เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 
1) มาตรา 65 ให้มีการพฒันาบุคลากรทั้งดา้นผูผ้ลิตและผูใ้ชเ้ทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา เพื่อใหมี้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการผลิตรวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

2) มาตรา 66 ผูเ้รียนมีสิทธิได้รับการพฒันาขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพื่อให้มีความรู้ และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

สรุปได้ว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม                
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน                        
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข โดยสถาบนัทางการศึกษามีการบริหาร
จดัการแบบมีส่วนร่วมของสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ บุคลากร
และองคก์รเครือข่ายทางการศึกษา สถาบนัทางสังคม เพื่อร่วมกนัพฒันานกัเรียนให้สามารถพฒันา
ตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ โดยการจดักระบวนการเรียนรู้และการให้บริการอ่ืนๆทั้งด้าน
วิชาการ ด้านสุขภาพกายและสุขภาวะท่ีดีเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีและมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป  

1.4 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ.2552 - 2561) 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ไดมี้การก าหนดวิสัยทศัน์  

และเป้าหมายตามหลกัการและกรอบแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษา (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 11 - 32) ดงัน้ี 

1.4.1 วสัิยทศัน์ 
“คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง

เป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา                        
และเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต                     
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยัอยา่งมีคุณภาพในทุกระดบั/ประเภทการศึกษา 

1.4.2 เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่อง 
เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง มี 3 ประการ ดงัน้ี 
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย พฒันา

ผูเ้รียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเน้ือหา พฒันาวิชาชีพครูให้เป็น
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วชิาชีพท่ีมีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง ดี และมีใจรักมาเป็นครู คณาจารยไ์ดอ้ยา่งย ัง่ยนื ภายใตร้ะบบ
บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

2) โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่าง
ทัว่ถึงและมีคุณภาพ เพื่อใหป้ระชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวยัมีโอกาสเขา้ถึงการศึกษาและเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา 
โดยเพิ่มบทบาทของผูท่ี้อยูภ่ายนอกระบบการศึกษาดว้ยประเด็นหลกัทั้งสามประการน้ีจะส่งผลให้
คนไทยยคุใหม่ มีลกัษณะ ดงัน้ี 

(1) สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติ 
(2) มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา คิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์
(3) มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างาน

เป็นกลุ่ม 
(4) มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกและความภาคภูมิใจ

ในความเป็นไทย ยดึมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รังเกียจ
การทุจริต และต่อตา้นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง และสามารถกา้วทนัโลก 

1.4.3 การปฎรูิประบบการศึกษาและการเรียนรู้ ท่ีตอ้งการปฏิรูปเร่งด่วน มี 4 ประการหลกั 
ดงัน้ี 

1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ท่ีมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ตั้งแต่ปฐมวยัสามารถเรียนรู้ 
ดว้ยตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถคิดวิเคราะห์ 
แกปั้ญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั ค  านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างาน
เป็นกลุ่มไดอ้ย่างเป็นกลัยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและความภูมิใจใน
ความเป็นไทย ยึดมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รังเกียจ     
การทุจริตและต่อต้านการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง สามารถก้าวทนัโลก มีสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีสมบูรณ์ 
แข็งแรง เป็นก าลงัคนท่ีมีคุณภาพ มีทกัษะความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ 
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีโอกาสเรียนรู้อยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค  

2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ท่ีเอ้ืออ านวยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เป็น
วชิาชีพท่ีมีคุณค่า มีระบบ กระบวนการผลิต และพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพ
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ครูมาเป็นครู คณาจารย ์มีปริมาณครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอตามเกณฑ ์             
และสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  

3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษาทุกระดบั/ประเภท ใหส้ามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และพฒันาแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  

4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่
สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ งการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล             
มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้ตลอดจนมีการน าระบบและวิธีการบริหารจดัการแนวใหม่
มาใช ้ควบคู่กบัการสร้างผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
    สรุปได้ว่า การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ได้ก าหนด
เป้าหมายให้คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีความสุข) โดยการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได ้และเป็นธรรมได ้

1.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ไดก้ าหนดวตัถุประสงค์

และเป้าหมายของการพฒันา (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 21 - 22) 
ดงัน้ี 

1.5.1 เพื่อพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา     
โดยมีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ            
ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีสุขภาพทั้งกายและใจท่ีสมบูรณ์ สามารถประกอบ
อาชีพ และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข ตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็น
เป้าหมายและหลกัของการพฒันาประเทศ 

1.5.2 เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้            
โดยมุ่งพฒันาคนไทยเพื่อพฒันาสังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีการ
สร้างองค์ความรู้ นวตักรรมและเทคโนโลยี ทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อการเรียนรู้ น าไปสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนืมีสุขภาวะ ประชาชนอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขและเอ้ืออาทร 

1.5.3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้าง
สังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาคนอย่างมี
คุณภาพและย ัง่ยืน มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ มีการบริหารจดัการ    
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครอง
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ส่วนทอ้งถ่ิน มีการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งความร่วมมือในภูมิภาค
และกบันานาชาติมากข้ึน อนัจะน าไปสู่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และการอยูร่่วมกนั
กบัพลโลกอยา่งสันติสุข มีการพึ่งพาอาศยัและเก้ือกลูกนั 

สรุปไดว้่า แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) มุ่งเน้นให้คน
ไทยเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวชิาการและสมรรถนะทางวชิาชีพ ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้
อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต ด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพทั้งกายและใจท่ีสมบูรณ์             
มีความภูมิใจในความเป็นไทย สามารถประกอบอาชีพและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

1.6 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค ์

และยทุธศาสตร์ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 11 - 14, 21) ไวด้งัน้ี 
1.6.1 วสัิยทศัน์  

 “คนไทยทุกคนไดรั้บการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต 
อยา่งเป็นสุข สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

1.6.2 พนัธกจิ 
1) พฒันาระบบและกระบวนการจดัการศึกษาท่ีคนไทยทุกคนเขา้ถึงโอกาส  

ในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาทุกระดับ และจดัการศึกษาท่ีสอดคล้อง               
และรองรับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

2) พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู ้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะ       
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สามารถพฒันาศกัยภาพและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

3) สร้างความมัน่คงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง     
การเรียนรู้ และสังคมคุณธรรม จริยธรรมท่ีคนไทยทุกคนอยูร่่วมกนัอยา่งปลอดภยั สงบสุขและพอเพียง 

4) พฒันาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อ         
การกา้วขา้มประเทศรายไดป้านกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกท่ีหน่ึง และลดความเหล่ือมล ้าในสังคมดว้ย
การเพิ่มผลิตภาพของก าลงัแรงงาน (Productivity) ให้มีทกัษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกบัความ
ต้องการของตลาดงานและการพฒันาประเทศ พร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นพลวตัของโลก
ศตวรรษท่ี 21 ภายใตย้คุเศรษฐกิจและสังคม 4.0 

1.6.3 วตัถุประสงค์ 
1) เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
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2) เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลกัษณะ ทกัษะและสมรรถนะ           
ท่ีสอดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
และยทุธศาสตร์ชาติ 

3) เพื่อพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม           
รู้รักสามคัคี และร่วมมือผนึกก าลงัมุ่งสู่การพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวขา้มกบัดกัประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางและความ
เหล่ือมล ้าภายในประเทศลดลง 

1.6.4 เป้าหมายด้านผู้เรียน โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้มีคุณลกัษณะและทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) โดยเนน้เป้าหมายของการจดัการศึกษา 5 ประการ ดงัน้ี 

1) ประชากรทุกคนเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีมาตรฐานอยา่งทัว่ถึง 
(Access)  

2) ผูเ้รียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายไดรั้บบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานอยา่งเท่าเทียม (Equity) 

3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุขีดความสามารถ
เตม็ตามศกัยภาพ (Quality)  

4) ระบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษา
ท่ีคุม้ค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 

5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกา้วทนัการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็น
พลวตัและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy)  

1.6.5 ยุทธศาสตร์ 
1) ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

มีเป้าหมาย ดงัน้ี 
(1) คนทุกช่วงวยัมีความรักในสถาบนัหลกัของชาติ  และยึดมัน่การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
(2) คนทุกช่วงวยัในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวดัชายแดนภาคใต ้              

และพื้นท่ีพิเศษไดรั้บการศึกษาและเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
(3) คนทุกช่วงวยัไดรั้บการศึกษา การดูแลและป้องกนัจากภยัคุกคามในชีวิต

รูปแบบใหม่ 
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2) ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลติและพฒันาก าลงัคน การวจัิยและนวตักรรม เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดงัน้ี 

(1) ก าลงัคนมีทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความตอ้งการ
ของตลาดงานและการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

(2) สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาผลิตบณัฑิตท่ีมีความ
เช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะดา้น 

(3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้  นวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิต            
และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

3) ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ มีเป้าหมายดงัน้ี 

(1) ผูเ้รียนมีทกัษะและคุณลกัษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทกัษะ  
และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

(2) คนทุกช่วงว ัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวชิาชีพ และพฒันาคุณภาพชีวติไดต้ามศกัยภาพ 

(3) สถานศึกษาทุกระดบัการศึกษาสามารถจดักิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรอยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน   

(4) แหล่งเรียนรู้  ส่ือต าราเรียน นวัตกรรม และส่ือการเรียนรู้มี คุณภาพ                   
และมาตรฐานท าใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี 

(5) ระบบและกลไกการวดั การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
(6) ระบบการผลิตครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ไดม้าตรฐาน

ระดบัสากล 
(7) ครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพฒันาสมรรถนะ

ตามมาตรฐาน 
4) ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม     

ทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดงัน้ี 
(1) ผูเ้รียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเขา้ถึงการศึกษา    

ท่ีมีคุณภาพ 
(2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษาส าหรับ

คนทุกช่วงวยั 
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(3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม 
ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั เพื่อการวางแผนการบริหารจดัการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

5) ยุทธศาสตร์ที ่5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กบัส่ิงแวดล้อม มีเป้าหมาย ดงัน้ี 

(1) คนทุกช่วงวยั มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรมและจริยธรรม                      
สามารถน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั 

(2) หลกัสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบติั 

(3) การวิจยัเพื่อพฒันาองค์ความรู้และนวตักรรมด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

6) ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา                
มีเป้าหมาย ดงัน้ี 

(1) โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจดัการศึกษามีความคล่องตวั
ชดัเจน และสามารถตรวจสอบได ้

(2) ระบบการบริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผล
ต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

(3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนและพื้นท่ี 

(4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียน สถานศึกษา และความตอ้งการก าลงัแรงงานของประเทศ 

(5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษามี
ความเป็นธรรมสร้างขวญัก าลงัใจ และส่งเสริมใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 
     สรุปไดว้า่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2574 มุ่งเนน้การพฒันานกัเรียนให้
มีคุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บ
การพฒันาเต็มตามศกัยภาพทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เป็น
พลเมืองไทยท่ีมีคุณภาพ มีความรักในสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์และยึดมัน่ในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข โดยนกัเรียน ไดรั้บบริการ
ทางวชิาการและบริการอ่ืนๆ ดว้ยการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้เพื่อร่วมกนัเสริมสร้างความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ 
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1.7 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ และเป้าหมายของการ

พฒันาการศึกษาในระยะ 20 ปี (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : ฉ - ฐ)            
มีดงัน้ี 

1.7.1 วสัิยทศัน์ 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

ด ารงชีวติอยา่งเป็นสุข สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21” 

1.7.2 เป้าหมายของการจัดการศึกษา 
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง 

(Access) โดยประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับการบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวยัถึงมธัยมศึกษา              
ตอนปลาย หรือเทียบเท่าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรท่ีอยูใ่นวยัแรงงานไดรั้บการพฒันาทกัษะ 
ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาดงาน  และการพฒันาประเทศ
และประชากรสูงวยัได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ และทกัษะเพื่อการท างานหรือ             
การมีชีวติหลงัวยัท างานอยา่งมีคุณค่าและเป็นสุข 

2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity) โดยผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผูมี้ความสามารถพิเศษ 
ผูมี้ความบกพร่องด้านต่างๆ ผูพ้ิการ ผูด้้อยโอกาส และผูมี้ภูมิหลงัทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจ       
ท่ีแตกต่างกนัไดรั้บโอกาสและการบริการทางการศึกษาอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม 

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ
และเต็มศักยภาพ (Quality) โดยประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน                     
เพื่อพฒันาคุณลกัษณะ ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปไดไ้กลท่ีสุดเท่าท่ี
ศกัยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลพึงมี ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา 
และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ท่ีประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต                       
มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งเป็นสุขตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การลงทุนทางการศึกษา
ที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) โดยหน่วยงาน สถานศึกษาและสถาบนัการศึกษาทุกแห่ง
สามารถบริหารและจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล จดัให้
มีระบบการจดัสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีก่อประโยชน์สูงสุดในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละคน
ใหบ้รรลุศกัยภาพและขีดความสามารถของตนเอง และส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคม
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ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบนัและองค์กรต่างๆในสังคม และผูเ้รียนผ่านมาตรการ 
ทางการเงินและการคลงัท่ีเหมาะสม 

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นพลวัต  
และบริบททีเ่ปลีย่นแปลง (Relevancy) โดยระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและกา้วทนั
การเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถพฒันาทกัษะ คุณลกัษณะและสมรรถนะในการท างาน 
ของก าลงัคนในประเทศให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ท่ีจะน าประเทศไทยก้าวขา้มกบัดกัประเทศท่ีมี
รายไดป้านกลางสู่การเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ ดว้ยการศึกษาท่ีสร้างความมัน่คงในชีวิตของประชาชน
สังคมและประเทศชาติ และสร้างเสริมการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

1.7.3 ยุทธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาศักยภาพของนักเรียน มีดงัน้ี 
1) ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่   
(1) ผูเ้รียนมีทกัษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทกัษะ   

และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยให้สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า
ข้ึนไปจดักิจกรรมสะทอ้นการสร้างวินยั จิตสาธารณะ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เป็นตน้ 

(2) คนทุกช่วงวยัมีทกัษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพและพฒันาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ เช่น นักเรียนมีคะแนนผล                    
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป
เพิ่มข้ึน เป็นตน้ 

(3) สถานศึกษาทุกระดบัการศึกษาสามารถจดักิจกรรมและกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เช่น สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
จดัการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นตน้ 

(4) แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวตักรรมและส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี เช่น แหล่งเรียนรู้ไดรั้บ
การพฒันาใหส้ามารถจดัการศึกษา และจดักิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวติท่ีมีคุณภาพเพิ่มข้ึน เป็นตน้ 

(5) ระบบกลไกการวดั การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ เช่น         
มีระบบและกลไกการทดสอบ การวดัและประเมินความรู้ ทกัษะและสมรรถนะของผูเ้รียนทุกระดบั
การศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีกลุ่มเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ 
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2)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
       (1) ผูเ้รียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเขา้ถึงการศึกษา          
ท่ีมีคุณภาพ เช่น ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน   
(O-NET) ของนักเรียนระหว่างพื้นท่ีและภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง                 
เป็นตน้  
       (2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ส าหรับทุกช่วงวยั เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษาท่ีทนัสมยั สนองตอบความ
ต้องการของผู ้เรียนและผู ้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่ง                      
มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ เป็นตน้ 

3)  ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
       (1) โครงสร้าง บทบาทและระบบบริหารจดัการการศึกษามีความคล่องตวั 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง                 
ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีและการบริหารจดัการตาม
หลกัธรรมมาภิบาล  เป็นตน้ 
       (2) ระบบการบริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เช่น คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ขั้นพื้นฐาน
ของผูเ้รียนท่ีเรียนในกลุ่มสถานศึกษาท่ีเขา้สู่ระบบการบริหารจดัการแนวใหม่สูงข้ึน เป็นตน้ 
       (3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนและพื้นท่ี เช่น จ านวนองคก์ร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเขา้มา
จดัการศึกษาหรือร่วมมือกบัสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนสูงข้ึน เป็นตน้ 
     สรุปได้ว่า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มีเป้าหมายให้ประชาชน     
ทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมเพื่อพฒันา
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ สมรรถนะของแต่ละบุคคลอย่างเต็มศกัยภาพ     
มีคุณธรรม จริยธรรม และด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มภายใตร้ะบบเศรษฐกิจ สังคมความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชนทุกคนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ 
ส่ือนวตักรรม และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจดัการศึกษาเพื่อสร้างความมัน่คงในชีวติและประเทศชาติ 
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1.8 แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี11 (พ.ศ. 2555 - 2559)ไดก้ าหนด

ยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 13 - 15) 
มีดงัน้ี 

1.8.1 ยุทธศาสตร์ที ่1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ดว้ยการเร่งรัดพฒันาคุณภาพและมาตรฐานผูเ้รียน มาตรฐานครู 
คณาจารย  ์ และบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองในระบบการศึกษา 

1.8.2 ยุทธศาสตร์ที ่3  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลย ี
นวัตกรรม ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพฒันาสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีนวตักรรม                         
เพื่อการพฒันาสังคมและประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นการศึกษาวจิยักบัองคก์ร หน่วยงานทั้งใน                 
และต่างประเทศ ส่งเสริมการศึกษาวิจยัเพื่อให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ พฒันาระบบ
บริหารจดัการความรู้ จดัการงานวจิยั รวมทั้งส่งเสริม สนบัสนุน ผลกัดนัใหค้วามรู้และจดทะเบียนคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

1.8.3 ยุทธศาสตร์ที ่4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต ดว้ยการประกนัโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษา การขยายโอกาสการเขา้ถึง
บริการการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ และการพฒันาคุณภาพเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

1.8.4 ยุทธศาสตร์ที ่5  พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ดว้ยการพฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล พฒันา
การศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พฒันาระบบการวางแผน งบประมาณ ตรวจติดตาม และประเมินผล
การศึกษาให้ไดม้าตรฐาน กระจายอ านาจการบริหารจดัการ ให้เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดบั 
และทุกประเภทการศึกษา ส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและสนบัสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากบัองค์กรหรือหน่วยงานทั้งใน            
และต่างประเทศ 

สรุปไดว้า่ แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มี
เป้าหมายในการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของนักเรียน ครู และสถานศึกษาโดยการให้บริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  โดยพฒันาระบบบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการจดัการศึกษา การพฒันาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการวิจยัและพฒันาถ่ายทอด       
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อพฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และด าเนินชีวิตใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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1.9 แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดก้ าหนด
ยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 
50 - 51) ดงัน้ี 

1.9.1 ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ภายใต้กลยุทธ์ ดงัน้ี 

1) พฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริม
ทกัษะพฒันาผูเ้รียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

2) พฒันาและปรับปรุงหลักสูตร การวดัและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ
ประเภทการศึกษาใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ทางวทิยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  

3) ส่งเสริมการพฒันาเน้ือหาสาระท่ีทนัสมยัในทุกระดบั/ประเภทการศึกษา 
เพื่อการผลิตส่ือการเรียนการสอนต าราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

4) ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาให้สอดคล้องกบัหลักสูตรและกระบวน    
การจดัการเรียนการสอน            

5) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอยา่งเขม้ขน้ 

ผลผลติหรือผลลพัธ์ มีดงัน้ี  
ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนสามารถท่องจ าและน าส่ิงท่ีจ  าไปฝึก   

คิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค ์และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้มีทกัษะท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
สอดคลอ้งกบัทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  มีคุณธรรมจริยธรรม ผูส้ าเร็จการศึกษาทุกระดบั/ประเภท
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
รวมทั้งสามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสามคัคีปรองดอง 

1.9.2  ยุทธศาสตร์ที ่5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ภายใต้กลยุทธ์ ดงัน้ี 

1) พฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษาและการบริหารจดัการ               
ท่ีทนัสมยั และไม่ซ ้ าซอ้น ใหผู้รั้บบริการสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 

2) พฒันากระบวนการจดัท าระบบฐานขอ้มูลกลางทางการศึกษาของประเทศ 
ระบบการรายงานผลของฐานขอ้มูลโดยเช่ือมโยงขอ้มูลการศึกษาทุกระดบั/ประเภทการศึกษาให้เป็น
เอกภาพ เป็นปัจจุบนัและมีมาตรฐานเดียวกนั 
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3) ผลิตและพฒันาโปรแกรมประยกุต ์หรือส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผูเ้รียน 
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภทการศึกษาน ามาใชเ้พิ่มคุณภาพการเรียนรู้      
อยา่งเป็นระบบ 

4) จดัหาอุปกรณ์ / ทรัพยากรพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบัผูเ้รียน
อยา่งเพียงพอ ทัว่ถึง และเหมาะสมกบัการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

ผลผลติหรือผลลพัธ์ มีดงัน้ี 
ผูเ้รียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดบั ทุกประเภทการศึกษา

เขา้ถึงทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทัว่ถึง และมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน รวมทั้งมีศูนยก์ลางในการจดัเก็บรวบรวม
ส่ือการเรียนการสอนแบบดิจิทลัท่ีทนัสมยั และระบบฐานขอ้มูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกตอ้ง
และเป็นปัจจุบนั 

1.9.3 ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน     
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ภายใตก้ลยทุธ์ ดงัน้ี 

1) ปรับปรุงกลไกการบริหารจดัการการศึกษาให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
โดยเนน้ดา้นคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดบัส่วนกลาง ในพื้นท่ีระดบัภาคและจงัหวดั 

2) พฒันาระบบบริหารงานงบประมาณและการเงินใหมี้ประสิทธิภาพ 
3) ยกระดบัคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต  

ลดความเหล่ือมล ้า สร้างความสมานฉนัท ์และเสริมสร้างความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
4) เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจดัการศึกษารวมทั้ง

สนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
5) เสริมสร้างภาพลกัษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย /

ความเป็นภาคีหุน้ส่วนกบัองคก์รทั้งภายในและต่างประเทศ 
6) ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความ

พร้อมพฒันาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากบั 
ผลผลติหรือผลลพัธ์ มีดงัน้ี  
ระบบบริหารจดัการมีความคล่องตวัในการบริหารงานทางการศึกษามากยิ่งข้ึน            

มีความโปร่งใส และเป็นท่ียอมรับของผู ้รับบริการโครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุง                       
ให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริม
ใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สถานศึกษาทุกระดบัทุกประเภทมีธรรมาภิบาล 
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ในการบริหาร รวมทั้ งผู ้เรียนในพื้นท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน               
มีศกัยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพในทอ้งถ่ินได ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     สรุปไดว้า่ แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ไดใ้หค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียน
การสอน การวดัและประเมินผล การผลิตส่ือการเรียนการสอน การพฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา โดยใช้ระบบการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีทกัษะการท างานในศตวรรษท่ี 21 และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขเป็น
พลเมืองไทยและพลโลกท่ีดีตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.10 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551        
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ 

หลกัการ จุดหมาย สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละมาตรฐานการเรียนรู้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3 - 8) มีดงัน้ี 

1.10.1 วสัิยทศัน์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็น

ก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

1.10.2 หลกัการ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมาย           

และมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ             
และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2) เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บ
การศึกษาอยา่งเสมอภาคและมีคุณภาพ 

3) เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจใหส้ังคมมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4) เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ 
เวลาและการจดัการเรียนรู้ 
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5) เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
6) เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม

อธัยาศยั ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
1.10.3 จุดหมาย 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกบั
ผูเ้รียน เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง           
มีวินยัและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2) มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลย ีและมีทกัษะชีวติ 

3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
4) มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่

ในวถีิชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ ์                  

และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนั
ในสังคมอยา่งมีความสุข 

1.10.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
สมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดงัน้ี 
1) สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ไดแ้ก่ 

(1) ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร 
มีวฒันธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเอง            
เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสาร
ดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

(2) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์               
การคิดสังเคราะห์ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่
การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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(3) ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูล
สารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 
ประยุกตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

(4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน า
กระบวนการต่างๆไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง            
การท างานและการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหา
และความขดัแยง้ต่าง  ๆอยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคม และสภาพแวดลอ้ม 
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

(5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก              
และใช้เทคโนโลยีดา้นต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม    
ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม  

1.10.5 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มีดงัน้ี 
1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์   
2) ซ่ือสัตยสุ์จริต 
3) มีวนิยั 
4) ใฝ่เรียนรู้ 
5) อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6) มุ่งมัน่ในการท างาน 
7) รักความเป็นไทย 
8) มีจิตสาธารณะ 
นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พิ่มเติม

ใหส้อดคลอ้งตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง 
1.10.6 มาตรฐานการเรียนรู้  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดให้ผูเ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ดงัน้ี 

1) ภาษาไทย 
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2) คณิตศาสตร์  
3) วทิยาศาสตร์ 
4) สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5) สุขศึกษาและพลศึกษา 
6) ศิลปะ 
7) การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
8) ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย

ส าคญัของการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้ ปฏิบติัได้ มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้
ยงัเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและการทดสอบระดบัชาติ  

1.10.7 ตัวช้ีวดั 
ตวัช้ีวดัระบุส่ิงท่ีนกัเรียนพึงรู้และปฏิบติัได ้รวมทั้งคุณลกัษณะของผูเ้รียน

ในแต่ละระดบัชั้น มีดงัน้ี 
1) ตัวช้ีวดัชั้ นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู ้เรียนแต่ละชั้ นปีในระดับ

การศึกษาภาคบงัคบั (ประถมศึกษาปีท่ี 1 - มธัยมศึกษาปีท่ี 3)  
2) ตวัช้ีวดัช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย (มธัยมศึกษาปีท่ี 4 - มธัยมศึกษาปีท่ี 6) 
1.10.8 สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้                         
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ซ่ึงก าหนดให้ผูเ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นตอ้ง
เรียนรู้ จ  านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 

1) ภาษาไทย 
2) คณิตศาสตร์ 
3) วทิยาศาสตร์ 
4) สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5) สุขศึกษาและพลศึกษา 
6) ศิลปะ 
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7) การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
8) ภาษาต่างประเทศ 

1.10.9 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันา

อยา่งรอบดา้นเพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้
เป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวนิยั ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
สามารถจดัการตนเองได ้และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข มีจ านวน 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1) กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง 
รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม สามารถคิดตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งดา้นการเรียน 
และอาชีพ สามารถปรับตนไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยให้ครูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียนทั้งยงัเป็น
กิจกรรมท่ีช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน 

2) กิจกรรมนกัเรียน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินยั ความเป็น
ผูน้ าผู ้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม                    
ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอ้ืออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้รียนให้ได้ปฏิบติัด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ 
การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบติัตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกนั
เป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะของผูเ้รียน บริบทของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน 
กิจกรรมนกัเรียน ประกอบดว้ย (1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์และนกัศึกษา
วชิาทหาร (2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นตน้ 

3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ินตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร     
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่าง  ๆ
กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคม เป็นตน้ 
     สรุปได้ว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนอย่างเต็ม
ศกัยภาพรอบด้าน ทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ สมรรถนะ              
ท่ีส าคญัตามหลกัสูตร เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นพลเมืองไทยและพลโลกท่ีดี สามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข และสามารถท าประโยชน์เพื่อสังคมดว้ยความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

1.11 มาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาเป็นขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงค์

และมาตรฐานท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับ
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การส่งเสริมและก ากบัดูแล การตรวจสอบการประเมินผล และเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา 
และเป็นเป้าหมายการจดัการศึกษาของชาติครอบคลุมการจดัการศึกษาทุกระดบัทุกประเภท ดงัน้ี  

1.11.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติแบ่งออกเป็น 3 มาตรฐาน (ธีระ  รุญเจริญ, 2550 : 93 - 97) 

ดงัน้ี 
1) มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์  ทั้ งในฐานะ

พลเมืองและพลโลก (คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข) มีจ  านวน 4 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
(1) ก าลงักาย ก าลงัใจท่ีสมบูรณ์ 

คนไทยมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา เจริญเติบโตอยา่งสมบูรณ์ตามเกณฑก์ารพฒันาในแต่ละช่วงวยั 

(2) ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิตและการ
พฒันาสังคม        

2.1 คนไทยไดเ้รียนรู้เตม็ศกัยภาพของตนเอง 
2.2 คนไทยมีงานท าและน าความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้าง

ประโยชน์ใหส้ังคม 
(3) ทกัษะการเรียนรู้และการปรับตวั 

3.1 คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทนัโลก 
รวมทั้งมีความสามารถในการแสวงหาแหล่งความรู้และส่ือต่างๆ เพื่อพฒันาตนเองและสังคม 

3.2 คนไทยสามารถปรับตวัได้ มีมนุษยสัมพนัธ์ดี และสามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

(4) ทกัษะทางสังคม 
4.1 คนไทยเข้าใจและเคารพในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและสังคม             

มีทกัษะและความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในสังคมอยา่งมีความสุข 
4.2 คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตส านึกใน

เกียรติภูมิของความเป็นคนไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผน่ดินไทยและปฏิบติัตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นสมาชิกท่ีดี เป็นอาสาสมคัรเพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

2) มาตรฐานที ่2 แนวการจัดการศึกษา  
จัดการเรียนรู้ท่ี มุ่งพัฒนาผู ้เรียนเป็นส าคัญและการบริหารโดยใช้

สถานศึกษาเป็นฐาน การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนเห็นแบบอย่างท่ีดี      
ไดฝึ้กการคิดได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีหลากหลาย ตรงตามความตอ้งการ และมีความสุข     
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ในการเรียนรู้ ครู คณาจารยรู้์จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เตรียมการสอนและใชส่ื้อท่ีผสมผสานความรู้
สากลกับภูมิปัญญาไทยจัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดหาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้                 
ท่ีหลากหลายพฒันาความคิดของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค ์มีจ  านวน 3 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

(1) จดัหลกัสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
พฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

1.1 มีการจดัหลกัสูตรหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มผูเ้รียน
ทุกระบบสอดคล้องตามความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รียน        

1.2 ผูเ้รียนมีโอกาสและสามารถเขา้ถึงหลกัสูตรต่างๆ ท่ีจดัไวอ้ยา่งทัว่ถึง 
1.3 องค์กรท่ีให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ี เอ้ือต่อ             

การเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ี มีการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั 
1.4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ส่ือเพื่อการเรียนรู้               

และการใหบ้ริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้แบบ       
มีส่วนร่วม 

(2) มีการพฒันาผูบ้ริหาร ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
เป็นระบบและมีคุณภาพ 

2.1 ผูบ้ริหาร ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา
อยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง เพื่อสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการและวชิาชีพ 

2.2 ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม              
มีความพึงพอใจในการท างานและผกูพนักบังาน มีอตัราการออกจากงานและอตัราความผดิทางวนิยัลดลง 

2.3 มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดตั้ งองค์กรอิสระเพื่อสร้างเกณฑ์
มาตรฐานเฉพาะกลุ่ม และติดตามการด าเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการสั่งสม
องคค์วามรู้ท่ีหลากหลาย 

(3) มีการบริหารจดัการท่ีใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน (SBM) 
3.1 องคก์ร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ตามสภาพ

ทอ้งถ่ิน สภาพปัญหา และความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน 
3.2 ผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจดัการ

ทางการศึกษาของสถานศึกษา 
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3.3 มีการก าหนดระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและสามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกได ้

3)  มาตรฐานที ่3 แนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งความรู้ 
การสร้างวิถีการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง การเรียนรู้ 

ความรู้ นวตักรรม ส่ือ และเทคโนโลยี เป็นปัจจยัส าคญัของการพฒันาสู่สังคมแห่งความรู้ การส่งเสริม 
และสร้างกลไกเพื่อใหค้นไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกท่ีจะเขา้ถึงปัจจยัและเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวิตดว้ยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย โดยการไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของ
สังคมจะน ามาซ่ึงการพฒันาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทยในการพฒันา
ประเทศ รวมทั้งการเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ มีจ านวน 1 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

(1) การบริหารวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบั
ชุมชนใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งความรู้ 

1.1 สถานศึกษาร่วมมือกบับุคลากรและองคก์รในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งทุก
ฝ่าย ทุกระดับ ร่วมจดัปัจจยัและกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน และให้บริการทางวิชาการท่ีเป็น
ประโยชน์แก่การพฒันาคนในชุมชน เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และคนไทยมี การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.2 ชุมชนซ่ึงเป็นท่ีตั้งขององคก์รท่ีให้บริการทางการศึกษามีสถานภาพ
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งความรู้ มีความปลอดภยั ลดความขดัแยง้ มีสันติสุขและ
พฒันากา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง 

1.3 การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม 
ครอบครัว ชุมชน องคก์รทุกระดบั และองคก์รท่ีจดัการศึกษา มีการสร้างและใชค้วามรู้ มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้จนกลายเป็นวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้   

สรุปไดว้่า มาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นเป้าหมายของการจดัการศึกษา
ของชาติซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงคแ์ละมาตรฐานคุณภาพการศึกษา            
ของโรงเรียน ประกอบดว้ยคุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ แนวทางการจดัการศึกษา เพื่อสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งความรู้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้องคก์รแห่งการเรียนรู้และวฒันธรรม
แห่งการเรียนรู้ทุกระดบั ทุกมิติของสังคม ครอบครัว ชุมชน และสถาบนัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของ
คนไทยอยา่งเตม็ศกัยภาพและมีส่วนร่วมในการสร้างความมัน่คงใหก้บัประเทศ 
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1.11.2 มาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐานเพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกัน

คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดบัก่อนจะมีการประเมินคุณภาพ จึงไดป้ระกาศมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบบัลงวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
มีใจความดงัน้ี มีจ  านวน 4 มาตรฐาน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559 : 1 - 2) ดงัน้ี  

1) มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
(1) ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน 

1.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตาม
เกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น 

1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแกปั้ญหา 

1.3 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
1.4 ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตร 
1.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบระดบัชาติ 
1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 

(2) คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน 
2.1 มีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่

ขดักบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของสังคม 
2.2 ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
2.3 ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและความหลากหลาย 
2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจิตสังคม 

2) มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
(1) การมีเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน  
(2) การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ
ผูเ้รียนรอบดา้น ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

2.3 การวางแผนและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 
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2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือ 
ต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

2.5 การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน 

2.6 การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 
3) มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

(1) การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 
(2) การจดัการเรียนการสอนท่ียดึโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
(3) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 

และมีประสิทธิภาพ 
4) มาตรฐานที ่4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิผล 

การใชร้ะบบประกนัคุณภาพภายใน เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา
ใหดี้ยิง่ข้ึน 

สรุปได้ว่า มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจ านวน 4 มาตรฐาน ไดแ้ก่ (1) คุณภาพ
ผูเ้รียน (2) กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา (3) กระบวนการเรียนการสอน              
ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และ (4) ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล โดยมีแนวคิดว่า
มาตรฐานท่ีก าหนดต้องสามารถพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุได้ ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ                       
และสามารถสะทอ้นคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

1.12 อุดมการณ์และหลกัการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554 : 3 - 4) ได้ก าหนดอุดมการณ์                          

และหลกัการส าคญัของการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวด้งัน้ี 
1.12.1 อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

อุดมการณ์ของการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจดัการศึกษาเพื่อปวงชน
โดยรัฐตอ้งจดัให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพฒันาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์          
ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองไทยและพลโลก เพื่อเป็นรากฐานท่ีพอเพียงส าหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
รวมทั้งเพื่อการพฒันาหน้าท่ีการงานและการพฒันาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้าง
รากฐานท่ีแขง็แกร่งส าหรับการสร้างสรรคส์ังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพฒันาประเทศ
ท่ีย ัง่ยนืในอนาคต 
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1.12.2 หลกัการของการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มีดงัน้ี 
1) หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้ งร่างกาย สติปัญญา 

อารมณ์ จิตใจ สังคม ความรู้ และคุณธรรม เป็นผูท่ี้มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ท่ีเพียงพอต่อการพฒันางานอาชีพและคุณภาพ
ชีวติส่วนตน สามารถเผชิญความเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเท่าทนัและชาญฉลาด มีความเป็นประชาธิปไตย 

2) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรักและภาคภูมิใจ                 
ในทอ้งถ่ินและประเทศชาติ มีความรู้และทกัษะพื้นฐานส าหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมัน่                
ขยนั ซ่ือสัตย ์ประหยดั อดทน มีลักษณะนิสัยและทศันคติท่ีพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีทั้ งของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก 

3) หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั้งปวงตอ้งมีสิทธิเสมอกนัในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี อยา่งทัว่ถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกบัความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่ง
ชนชั้นหรือความแตกต่างทางสังคมวฒันธรรม 

4) หลักการมีส่วนร่วม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารและการจดัการศึกษา ร่วมกบัคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
เอกลกัษณ์ ศกัด์ิศรีและตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินตามนยัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 เก่ียวกบัการกระจายอ านาจ 

5) หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานต้องสอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบบัท่ี 3)               
พ.ศ.2553 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภา สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
สัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

สรุปไดว้า่ อุดมการณ์ของการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพฒันาเยาวชนไทยทุกคน
ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก โดยยึดหลักการของการจัดการศึกษา              
ขั้นพื้นฐานไดแ้ก่  การพฒันาผูเ้รียนอยา่งครบถว้นสมบูรณ์  การจดัการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ความเสมอภาค 
การมีส่วนร่วม และความสอดคลอ้งเพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณภาพชีวิต คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมี
ศกัยภาพในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพฒันาประเทศอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 

ดังนั้ น แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพฒันาผูเ้รียนอย่างเต็ม
ศกัยภาพและรอบดา้น ทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เป็นพลเมืองไทยและพลโลกท่ีมีความสุข 
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หลกัการและทฤษฎบีริหารการศึกษา 
หลกัการและทฤษฎีบริหารการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ

การจดัการเรียนรู้ มีดงัน้ี 

1. ความหมายของการบริหาร 
นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการบริหาร ดงัน้ี  
จนัทรานี  สงวนนาม (2553 : 23) ไดก้ล่าวถึง ความหมายของการบริหารวา่สามารถใช ้ค า 2 ค า 

ทดแทนกนัได้ ไดแ้ก่ ค  าว่า การบริหาร (Administration) และการจดัการ (Management) แต่ค าว่าการ
บริหารจะเน้นในเร่ืองของการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายและการน านโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงมกัใช้
กบัการบริหารงานทุกชนิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาครัฐ ส่วนค าวา่การจดัการมกัจะใชใ้นงานท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ
เอกชน แต่ต่างเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของผูบ้ริหารทั้งส้ิน 

สมาน  อศัวภูมิ (2553 : 80) กล่าวถึงความหมายของการบริหารวา่ เป็นการใชภ้าวะผูน้ าในการระดม
และใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดัอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานตามภารกิจขององคก์ารให้
บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้กระบวนการและกิจกรรมในการบริหารต่างๆ สามารถใช้ใน
การบริหารงานไดใ้นทุกระบบองคก์าร 

วโิรจน ์ สารรัตนะ (2555 : 1) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารไวว้า่ “การบริหาร หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ (Efficient) และประสิทธิผล (Effective) 
โดยอาศยัหน้าท่ีทางการบริหาร (Administrative Functions) คือ การวางแผน (Planning) การจดั
องคก์าร (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling)  

ซามูแอล ซี  เซอร์โต (Samuel C. Certo, 2003  : 23) ได้ให้ความหมายของการบริหารไวว้่า “เป็น
กระบวนการในการด าเนินงานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคโ์ดยการท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนหรือฝ่ายบุคคล
อ่ืนและทรัพยากรขององคก์ร”  

ดงันั้น การบริหาร หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคโ์ดยใช้ภาวะผูน้ า 
ในการน าเพื่อการระดมและใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ทฤษฎแีละหลกัการบริหารการศึกษา 
นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงทฤษฎีและหลกัการบริหารสถานศึกษาสมยัใหม่ ไวด้งัน้ี 
2.1 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) 

2.1.1 ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
      นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดงัน้ี 

จนัทรานี  สงวนนาม  (2553 : 179) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานวา่ หมายถึง การจดัการโดยใชส้ถานศึกษาเป็นองคก์ารหลกั ตามแนวทางการกระจายอ านาจของส่วนกลาง 
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ให้มีอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ มีอิสระ ตามความคล่องตวัใน การบริหารต่างๆ ภายใตค้ณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (School Boards) เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Management) และคุณภาพของผูเ้รียนตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนมากท่ีสุด 

สมาน  อศัวภูมิ (2553 : 95) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน
ไวว้่า หมายถึง กระบวนการบริหารท่ีเปล่ียนฐานการตดัสินใจการบริหารจากหน่วยบริหารกลางไปสู่
หน่วยปฏิบติั คือ สถานศึกษาและประเด็นท่ีควรท าความเขา้ใจต่อไปคือ การกระจายอ านาจตดัสินใจ
ดงักล่าวเป็นแบบไหน กล่าวคือ เป็นการกระจายอ านาจแบบมอบอ านาจ (Delegating Decentralization) 
หรือการกระจายอ านาจแบบเบ็ดเสร็จ (Autonomy Decentralization) ส่วนขอบเขตและภาระงานท่ี
สถานศึกษาสามารถตดัสินใจเองไดมี้อะไรบา้ง และมีรูปแบบการตดัสินใจในการบริหารโรงเรียน
แบบใดบา้ง ยงัมีประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาและก าหนดใหช้ดัเจนอีก 

วีระยุทธ  ชาตะกาญจน์ (2554 : 61) ไดก้ล่าวถึง การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
ว่าเป็นแนวคิดของการกระจายอ านาจในการจดัการและการบริหารการศึกษาจากส่วนกลางไปยงั
สถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาได้มีอ านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบและคล่องตวั ในการบริหาร
จดัการทั้งทางดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทัว่ไปใหม้ากท่ีสุด 

สัมมา  รธนิธย ์(2556 : 147) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการบริหารโรงเรียนเป็นฐานวา่ 
เป็นแนวคิดในการบริหารและจดัการศึกษาแนวคิดหน่ึงในการกระจายอ านาจจดัการศึกษาจากส่วนกลางไป
ยงัสถานศึกษาโดยตรง ให้สถานศึกษามีอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบและความคล่องตวัในการบริหารจดัการ
มากท่ีสุด 

ดงันั้น การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จึงเป็นกระบวนการบริหารจดัการ
สถานศึกษาในดา้นต่างๆ ได้แก่ วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารทัว่ไป ตามหลกัการกระจาย
อ านาจทางการศึกษาภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                  
เพื่อการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 

2.1.2 หลกัการของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
หลักการของการบริหารคือใช้โรงเรียนเป็นฐาน (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา อา้งถึงใน ธีระ รูญเจริญ, 2553 : 171) มีดงัน้ี 
1. หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
2. หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation) 
3. หลกัการบริหารจดัการท่ีดี (Good Governance in Education) 
จนัทรานี สงวนนาม (2553 : 181 - 183) กล่าววา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น

ฐาน จะยึดหลกัการจดัท่ีเป็นไปตามความตอ้งการของโรงเรียน โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูป                
ของคณะกรรมการสถานศึกษา แต่การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ไม่มีรูปแบบการบริหารท่ีส าเร็จรูป
ข้ึนอยูก่บัความร่วมมือร่วมใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีหลกัการ ดงัน้ี 
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1. หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) สถานศึกษามีอ านาจตดัสินใจบริหาร 
2. หลกัการบริหารตนเอง (Self Management) สถานศึกษามีอิสระ คล่องตวั 

และมีอ านาจตดัสินใจดว้ยตนเอง ภายใตก้ารบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

(Stakeholders) มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ตดัสินใจ และร่วมคิดร่วมท า 
4. หลกัการมีภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน (Supporting Leader) ผูบ้ริหารเป็น

ผูอ้  านวยความสะดวก สนับสนุน ช่วยเหลือแก่ผูป้ฏิบติัตน 
5. หลกัการพฒันาทั้งระบบ (Whole-School Approach) สถานศึกษาเป็นศูนยก์ลาง

การพฒันาทุก  ๆดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ การบริหารการเรียนการสอน วธีิการเรียนรู้ของผูเ้รียน เป็นตน้ 
6. หลกัความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้(Accountability)โดยบริหารจดัการ

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความโปร่งใส ดงัแผนภูมิท่ี 1 
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แผนภูมิที ่1  แสดงการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดงันั้น หลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยการกระจาย
อ านาจการบริหารให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ภายใตก้ารส่งเสริมสนบัสนุนของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และบริหารจดัการตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 
 

การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

การวเิคราะห์ศกัยภาพของโรงเรียน 

ก าหนดวสิัยทศัน์ นโยบาย ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย มาตรฐานการศึกษา/เกณฑ/์ตวัช้ีวดั 

ร่วมวางแผน  
(Plan) 

ร่วมประเมิน 
(Check) 

ร่วมปรับปรุงพฒันา 
(Act) 

ร่วมด าเนินการ  
(Do) 

ประเมินตนเอง 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รายงานประจ าปี หน่วยงานตน้สังกดั 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รายงานการประเมินตนเอง 

ส านกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ติดตาม 
ประเมิน 

แผนพฒันาหรือธรรมนูญโรงเรียน 

แผนปฏิบติัการ 

แผนพฒันาต่อเน่ือง 

ทีม่า : จนัทรานี  สงวนนาม, 2553 : 183 
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2.1.3 รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
จนัทรานี สงวนนาม (2553 : 180 - 181)  และวรีะยทุธ์ ชาตะกาญจน์ (2554 : 65 - 66) 

กล่าวถึง การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานวา่สามารถแบ่งเป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 
1. รูปแบบท่ีมีผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นหลกั (Administration Control SBM) โดย

ผูบ้ริหารเป็นประธานกรรมการ ส่วนกรรมการจะไดม้าจากการเลือกตั้งหรือคดัเลือกจากกลุ่มผูป้กครอง 
ครูและชุมชน ทั้งน้ีอ านาจการตดัสินใจจะเป็นของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยคณะกรรมการมีบทบาทให้
ค าปรึกษา 

2. รูปแบบท่ีมีครูเป็นหลกั (Professional Control SBM) รูปแบบน้ีตวัแทน
คณะครู จะมีสัดส่วนมากที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียน โดยมีผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นประธาน
กรรมการโรงเรียน และคณะกรรมการมีบทบาทเป็นคณะกรรมการบริหาร 

3. รูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทเป็นหลกั (Community Control SBM) รูปแบบน้ี
ตวัแทนผูป้กครอง และชุมชนมีสัดส่วนในคณะกรรมการโรงเรียนมากท่ีสุด และตวัแทนผูป้กครอง
และชุมชนเป็นประธานคณะกรรมการและผูบ้ริหารเป็นกรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการ
มีบทบาทเป็นคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงเป็นการจดัการศึกษาท่ีตอบสนองความตอ้งการและค่านิยมของ
ผูป้กครองและชุมชนมากท่ีสุด 

4. รูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทหลกั (Professional Community Control 
SBM) รูปแบบน้ีสัดส่วนของครูและผูป้กครองหรือชุมชน ในคณะกรรมการโรงเรียนจะมีเท่าๆกนั และมากกวา่
ตวัแทนกลุ่มอ่ืนๆ ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นประธาน บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะ
กรรมการบริหาร 

นอกจากน้ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
(2550 : 13 - 14) ไดส้รุปสาระเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน ไวด้งัน้ี 

1. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2545 ไดก้ าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและจดัการศึกษาไปยงัคณะกรรมการ
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาท าหน้าที่ก  ากบั
ส่งเสริมและสนบัสนุนภารกิจของสถานศึกษา 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน 
บุคคล และบริหารทัว่ไป 

2. เป็นรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นหัวใจหรือหลกัส าคญัส าหรับ       
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยเฉพาะแนวคิดการมีส่วนร่วมหรือการบริหารแบบร่วมมือเป็น
ท่ียอมรับกนัมากในวงการบริหารต่าง  ๆรวมทั้งดา้นการศึกษาดว้ย โดยเช่ือวา่การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะ
ท าใหไ้ดผ้ลผลิตเพิ่มมากข้ึน ผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจในงานมากข้ึน 
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3. เป็นรูปแบบการบริหารตนเอง สถานศึกษาจะมีความอิสระ คล่องตวั มีอ านาจ
การตดัสินใจดว้ยตนเองมากข้ึน ภายใตก้ารบริหารงานในรูปขององคค์ณะบุคคล 

4.  เป็นรูปแบบท่ีมอบอ านาจหรือกระจายอ านาจ การตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหาร
และการจดัการศึกษาไปใหส้ถานศึกษา 

5. เป็นรูปแบบการบริหารจดัการท่ีตอบสนองหรือสอดคล้องกับความต้องการ    
ของผูเ้รียนและชุมชนไดม้ากท่ีสุด 

6. เป็นรูปแบบท่ียดึโรงเรียนเป็นศูนยก์ลางของการเปล่ียนแปลง 
ดงันั้น รูปแบบของการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน เป็นในรูปของคณะกรรมการ

ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ครู องคก์รเครือข่ายทางการศึกษา ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เครือข่ายผูป้กครอง และชุมชน เป็นตน้ ซ่ึงสามารถพฒันาคุณภาพโรงเรียนไดต้ามความตอ้งการจ าเป็น
ของโรงเรียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

2.1.4 กลยุทธ์พืน้ฐานในการน ารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
วีระยุทธ  ชาตะกาญจน์ (2554 : 79) กล่าวถึง กลยุทธ์ของการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อใหป้ระสบความส าเร็จควรมีการด าเนินการ ดงัน้ี 
1. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แนวทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใหท้ัว่ถึง 
2. ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาใหช้ดัเจน 
3. สรรหา คดัเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถ เสียสละ 

และเป็นตวัแทนของกลุ่มต่างๆ อยา่งแทจ้ริง 
4. จดัการฝึกอบรมและสัมมนาให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ ความ

เขา้ใจเร่ืองการบริหารจดัการ 
5. สนบัสนุนใหค้รูปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษา 
6. จดัใหมี้เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา 
7. ก าหนดมาตรฐานของคณะกรรมการสถานศึกษา ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน

ของคณะกรรมการสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
8. พิจารณาให้สวสัดิการ บริการ สิทธิพิเศษแก่คณะกรรมการสถานศึกษาตาม

สมควร 
2.1.5 ลกัษณะของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

จนัทรานี  สงวนนาม (2553 : 184 - 185) กล่าวถึง ลกัษณะส าคญัของโรงเรียน ท่ีมี
การบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดงัน้ี 

1. พนัธกิจชดัเจน โดยสมาชิกพร้อมก าหนดและรับรู้ 
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2. การบริหารจดัการตามสภาพความตอ้งการ 
3. ใชห้ลกัการทฤษฎี Y มองทุกคนเป็นคนดี มีความรู้พฒันาได ้
4. คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
5. ใชห้ลกัการมีภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน 
6. รูปแบบการใชอ้ านาจ ใชแ้บบอ านาจท่ีเกิดจากความเช่ียวชาญ (Expert Power) 
7. ใช้เทคนิคการบริหารและใช้ทรัพยากรเชิงกลยุทธ์เนน้ผลงาน แกปั้ญหา

ไดต้ามสถานการณ์ ระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช ้
8. โรงเรียนสร้างรูปแบบพฒันาข้ึนเอง โดยมุ่งพฒันาทั้งองคก์ร 
9. หน่วยงานส่วนกลาง ก าหนดเป้าหมายการศึกษา 
10. ผูบ้ริหารโรงเรียน เป็นผูก้ระตุน้และประสานงานใหทุ้กคนร่วมกนัปฏิบติังาน 
11. ครู เป็นผูร่้วมงาน ผูต้ดัสินใจ ผูร่้วมและผูป้ฏิบติั 
12. ผูป้กครองมีส่วนร่วม สนบัสนุนโรงเรียน และเสนอแนวทางแกปั้ญหา 
13. เนน้การท างานเป็นทีม 
14. ผู ้บริหารมีความรู้ และมีเทคนิคการบริหารท่ีทันสมัย หมั่นเรียนรู้

ตลอดเวลา พฒันาอยา่งต่อเน่ือง ใจกวา้ง และยอมรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น 
15. ประเมินประสิทธิผลทั้งระบบ ไดแ้ก่ ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ  

( Process) และ ผลผลิต (Output) เพื่อประกนัคุณภาพและพฒันาโรงเรียนทั้งดา้นผูบ้ริหาร ครู และผูเ้รียน 
สรุปได้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีประสบความส าเร็จผูบ้ริหารมี

ภาวะผูน้ า มีการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกนัพฒันา
คุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.2 ทฤษฎรีะบบ (System Theory) 
2.2.1 ความหมายของระบบ  

นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงความหมายของระบบ ดงัน้ี 
 จนัทรานี  สงวนนาม (2553 : 93) ไดใ้ห้ความหมายของระบบวา่ ระบบเป็นกลุ่ม

ขององคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและกนัและความเก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะท่ีท า
ใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพื่อกระท ากิจกรรมใหไ้ดผ้ลส าเร็จตามความตอ้งการขององคก์าร 

 สมาน  อศัวภูมิ (2553 : 165) ไดใ้ห้ความหมายของระบบวา่ ระบบประกอบดว้ย
ปัจจัยป้อน กระบวนการ ผลผลิต โดยมีสภาพแวดล้อมเป็นบริบทในการท างานร่วมกันของ
องคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละระบบและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม  
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 มาสสิอี  และดกัลาส (Massie and Douglas, 1981 อา้งถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 
2555 : 24 - 25) กล่าวถึงระบบวา่ ระบบแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ระบบเปิดและระบบปิด (Open Versus 
Closed Systems) ความเป็นระบบเปิดหรือระบบปิดมิไดแ้ยกเป็นสองขั้วเหมือนขาวกบัด าแต่จะข้ึนกบั
ระดบั (Degree) ความเป็นระบบเปิด หากระบบใดมีคุณลกัษณะต่างๆ มากก็จะมีความเป็นระบบเปิดมาก 
ในทางตรงกนัขา้ม หากมีนอ้ยก็จะมีความเป็นระบบเปิดนอ้ย (หรือมีความเป็นระบบปิดมาก) ระบบเปิด
ประกอบดว้ย ลกัษณะ 9 ประการ ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัป้อนเขา้ (Input) (2) มีกระบวนการ (Process) (3) มีปัจจยั
ป้อนออก (Output) (4) มีวงจร (Cycle) ต่อเน่ือง (5) มีการต่อตา้นแนวโนม้สู่ความเส่ือม (6) มีขอ้มูลยอ้นกลบั 
(Information Feedback) (7) มีแนวโนม้สู่ความสมดุล (8) มีแนวโนม้สู่ความซบัซ้อนมากข้ึน และ (9) มี
หลายเส้นทางท่ีจะท าให้บรรลุจุดหมายได้ ซ่ึงระบบเปิดจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารท่ีจะประสาน
กิจกรรมต่างๆ สู่การบรรลุจุดหมายขององคก์ร ป้องกนัความเส่ือมและแสวงหาทรัพยากรเขา้สู่องคก์รและ
เลือกทางเลือกเพื่อบรรลุจุดหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สรุปได้ว่า ระบบ หมายถึงกลุ่มขององค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กัน                         
ซ่ึงอาจจะเป็นระบบเปิดหรือระบบปิด 

2.2.2 องค์ประกอบของระบบ 
นกัวชิาการหลายท่านไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของระบบ  ดงัน้ี 
สนานจิตร  สุคนธทรัพย์ (2547 : 18 - 20) เสนอแนวคิดเก่ียวกับการบริหารว่า            

มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา รูปแบบระบบท่ีน าเสนอในท่ีน้ีอาจเรียกว่า รูปแบบจ าลองเชิงแนวคิด 
(Conceptual Model) ท่ีมีจุดมุ่งหมายจะแสดงแนวคิดท่ีสมบูรณ์ของระบบโดยเฉพาะอยา่งยิ่งลกัษณะเป็น
ระบบ ซ่ึงจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบับริบท ดงัแผนภูมิท่ี 2 
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แผนภูมิที ่2  แสดงรูปแบบระบบตามแนวคิดเชิงระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ทีม่า : สนานจิตร  สุคนธทรัพย,์ 2547 : 18 

การแปลง
ทรัพยากรเป็น

ผลผลิต 

ความผดิปกติ แรงกดดนั 
(Entropy, Stress) 

ความมัน่คง 
(Stability) 

ปัจจยัน าเขา้ 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process)          
การปรับตวั 

(Adaptation) 

ผลผลิต  
(Output) 

ทรัพยากร (Resources) 
-  รูปธรรม 
-  นามธรรม 

- ผลิตภณัฑ ์บริการ 
- ประเภท 
- ปริมาณ 
- คุณภาพ 

ขอ้มูลป้อนกลบั : ภายใน 
 (Feedback : Internal) 

ขอ้มูลป้อนกลบั : ภายนอก 
 (Feedback : External) 

บริบท/สภาพแวดลอ้มภายนอก 
 (Context/Environment) 

เศรษฐกิจ 
สังคม 
การเมือง 
เทคโนโลย ี
ฯลฯ 
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จากแผนภูมิท่ี 2  จะเห็นไดว้า่รูปแบบระบบท่ีน าเสนอมีองคป์ระกอบ 5 ส่วน 
ได้แก่ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต ขอ้มูลป้อนกลับ และสภาพแวดล้อม กรอบของระบบ        
ท่ีเป็นเส้นประ แสดงแนวคิดท่ีวา่ อาณาบริเวณของระบบ (Boundary) ไม่แน่ชดัตายตวั และจะมีการถ่ายเท
ขอ้มูลระหวา่งระบบกบัสภาพแวดลอ้มอนัเป็นคุณลกัษณะของระบบเปิดอยูเ่สมอ รายละเอียดของ
แต่ละองคป์ระกอบ มีดงัน้ี 

1. ปัจจยัน าเขา้ หมายถึง ทรัพยากรทั้งหมดท่ีใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิด 
ผลผลิตตามท่ีคาดหวงัทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ปัจจยัน าเขา้ท่ีเป็นรูปธรรม เช่น คน เงิน วสัดุ 
เทคโนโลยีในรูปแบบของอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นตน้ ส่วนปัจจยั
น าเขา้ท่ีเป็นนามธรรม เช่น สารสนเทศอาจเป็นในรูปของปรัชญา ความคาดหวงั นโยบาย เทคโนโลยี
ในรูปแบบของวิธีการ กลยุทธ์ในการบริหาร และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัน าเขา้เหล่าน้ี
ส่วนหน่ึงเกิดข้ึนหรือมีอยู่ในองค์กรเอง และอีกส่วนหน่ึงอาจเกิดจากภายนอกและส่งเขา้ไปภายใน
ระบบโดยผา่นทรัพยากรท่ีน าเขา้ เช่น เจตคติ ค่านิยมซ่ึงติดตวับุคลากรเขา้ไปในองคก์ร เป็นตน้ 

2. กระบวนการ หมายถึง ชุดของการกระท าท่ีสัมพนัธ์กัน ร่วมกันด าเนิน
กิจกรรมเพื่อใหเ้กิดผลท่ีมุ่งหวงัโดยใชท้รัพยากรท่ีป้อนเขา้สู่ระบบ ซ่ึงกระบวนการแปลงทรัพยากรให้
เป็นผลผลิต (Transformation) ส าหรับระบบเปิดจะตอ้งพร้อมท่ีจะมีการปรับตวัในกรณีท่ีมีความจ าเป็น 
เช่น เกิดความเปล่ียนแปลงในดา้นทรัพยากรหรือสภาพแวดลอ้ม ส าหรับระบบบริหารการศึกษา
กระบวนการหลกั ก็คือกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการบริหาร 

3. ผลผลิต หมายถึง ผลรวมท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรม จะเห็นได้ว่า 
ผลผลิตตามค าจ ากดัความน้ี หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual Outputs) ซ่ึงอาจจะเป็นรูปของผลิตภณัฑ์
หรือบริการท่ีจะส่งออกไปสู่สภาพแวดลอ้มภายนอก ผลท่ีเกิดข้ึนสามารถพิจารณาไดผ้ลท่ีเกิดข้ึนทนัที 
(Immediate Outputs) ผลท่ีเกิดตามมา (Outcomes) หรือผลกระทบ (Impact) ผลผลิตท่ีไดก้็เช่นเดียวกบั
ปัจจยัน าเขา้ คือมีทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เช่น สินคา้ ส่ิงประดิษฐ์ บริการ 
สาธารณูปโภค ฯลฯ เป็นตน้ ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่น ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ เจตคติลูกคา้ต่อ
สินคา้ เป็นตน้  ผลผลิตท่ีเป็นจริงจึงตอ้งพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

สมาน  อศัวภูมิ (2553 : 165 - 166) ไดส้รุปองค์ประกอบของระบบ คือ ปัจจยัป้อน 
กระบวนการ ผลผลิต โดยมีสภาพแวดลอ้มเป็นบริบท ในการท างานร่วมกนัขององคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละ
ระบบและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม องคป์ระกอบยอ่ยต่างๆ ตอ้งท างานประสานกนั มีการน าเขา้
ปัจจยั แปรรูปปัจจยัน าเข้าโดยกระบวนการของระบบ และส่งต่อผลผลิตของหน่วยของตนไปยงั
หน่วยงานยอ่ยท่ีสัมพนัธ์กนัทั้งระบบ และในท่ีสุดก็ส่งยอ้นกลบัสู่สังคมโดยมีระบบส่งต่อและป้อนกลบั
เป็นวงจรโรงเรียนปัจจยัและผลผลิตของระบบ ดงัแผนภูมิท่ี 3  
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แผนภูมิที ่3  แสดงองคป์ระกอบหลกัของระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : สมาน  อศัวภูมิ, 2553 : 165 ปรับปรุงจาก Gregory Moorhead และ Ricky W. Griffin Organization  
           Behavior : managing People and Organization 4 th  ed, Boston : Houghton Mifflin Company. 1995 : 18 

จนัทรานี  สงวนนาม (2553 : 94 - 95) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของระบบไว ้ดงัน้ี 
1. ปัจจยัน าเขา้ (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆดา้นไดแ้ก่ บุคลากร 

(Man) งบประมาณ (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Materials) การบริหารจดัการ (Management) และแรงจูงใจ  
(Motivations)  ท่ีเป็นส่วนเร่ิมตน้และเป็นตวัจกัรส าคญัในการปฏิบติังานขององคก์ร 

2. กระบวนการ (Process) คือ การน าเอาปัจจยัหรือทรัพยากรทางการบริหารทุก
ประเภทมาใช้ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เน่ืองจากในกระบวนการจะมีระบบย่อยๆ 
รวมกนัอยู่หลายระบบครบวงจร ตั้งแต่การบริหาร การจดัการ การนิเทศ การวดัและการประเมินผล               
และการติดตามตรวจสอบ ทั้งน้ีเพื่อให้ปัจจยัทั้งหลายเขา้ไปสู่กระบวนการทุกกระบวนการได้อย่าง               
มีประสิทธิภาพ 

3. ผลลพัธ์ (Product or Output) คือ ผลท่ีเกิดจากกระบวนการของการน าเอาปัจจยั
มาปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

4. ผลกระทบ (Outcome or Impact) คือ ผลท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากผลลพัธ์ ท่ีได ้
ซ่ึงอาจเป็นส่ิงท่ีคาดไวห้รือไม่เคยคาดคิดมาก่อนวา่จะเกิดข้ึนก็ได ้ดงัแผนภูมิท่ี 4 
 
 
 

ป้อนกลบั 

ปัจจยัป้อน 
(คน วสัดุ งบประมาณ 

ขอ้มลู) 

แปรรูปโดยกระบวนการ 
ผลผลิต 

(ผลิตภณัฑ ์บริการ ก าไร ขาดทุน 
ฯลฯ) 

บริบท 
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ปัจจยัน าเขา้ 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลลพัธ์ 
(Output) 

ผลกระทบ 
(Outcome) 

แผนภูมิที ่4  แสดงองคป์ระกอบของระบบตามแนวคิดของจนัทรานี  สงวนนาม  

 
 
 
ทีม่า : จนัทรานี  สงวนนาม, 2553 : 95 

2.2.3 ประโยชน์ของการน าทฤษฎรีะบบมาใช้ในการศึกษา 
จนัทรานี  สงวนนาม  (2553 : 100)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของทฤษฎีระบบ ดงัน้ี 
1. ช่วยก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
2. ช่วยใหก้ารจดัสรรทรัพยากรเป็นไปอยา่งมีระบบ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์      
3. ช่วยก าหนดคุณลกัษณะ/รายละเอียดท่ีจ าเป็นและท่ีไม่ตรงประเด็น 
4. ช่วยใหม้องเห็นวตัถุประสงคท่ี์สามารถวดัไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
5. ช่วยเสนอแนะวธีิการพฒันานวตักรรม และการแกปั้ญหาทางการศึกษา 
6. ก่อใหเ้กิดความยติุธรรม  เพราะวธีิระบบเป็นวธีิการท่ีปราศจากความล าเอียง             
7. เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจ 
8. ช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินค่านิยมและนโยบายภายใตก้รอบความรับผดิชอบ 

ดังนั้ น ทฤษฎีระบบประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ได้แก่ (1) ปัจจัยน าเข้า (Input)                      
(2) กระบวนการ (Process) (3) ผลผลิต (Output) และ (4) ผลกระทบ (Outcome) ซ่ึงเป็นเทคนิคการบริหารของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะใช้ทรัพยากรต่างๆในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

2.3 กระบวนการบริหารเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ 
2.3.1 ทีม่าของวงจรคุณภาพ 

วงจรคุณภาพ PDCA เร่ิมมาจากนกัสถิติชาวอเมริกนั คือ เอ็ดเวิร์ด ดบับลิว เดมม่ิง 
(Dr.Edwards W. Deming, 1900 - 1993) ซ่ึงใชใ้นการเก็บส ามะโนประชากรของญ่ีปุ่น ซ่ึงญ่ีปุ่นไดส้นบัสนุน
เดมม่ิงในการเผยแพร่แนวความคิดเร่ืองคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของวงการอุตสาหกรรม 
โดยเดมม่ิงมีความเช่ือว่า คุณภาพสามารถปรับปรุงได้จึงเป็นแนวคิดของการพฒันาคุณภาพงานขั้น
พื้นฐาน เป็นการก าหนดขั้นตอนการท างานเพื่อสร้างระบบการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพดี การให ้           
การบริการดี หรือท าให้กระบวนการท างานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยใช้ได้กับทุกๆสาขาวิชาชีพ 
แมก้ระทัง่การด าเนินชีวิตประจ าของมนุษย ์(เรืองวิทย ์ เกษสุวรรณ, 2554 : 125) ต่อมาแนวคิดเก่ียวกบั
วงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) ไดถู้กดดัแปลงให้เขา้กบัวงจรการบริหารงาน ไดแ้ก่ ขั้นตอนการวางแผน 
(Plan) ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Do) ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) และขั้นตอนการปรับปรุงแกไ้ข (Act) 
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กล่าวไดว้่า PDCA คือ วฏัจกัรของการบริหาร (พิชญ์ณัฏฐา งามมีศรี, 2552  : 130) ต่อมาไดมี้การปรับปรุง
แนวคิดของวงจรเดมม่ิง (Demming Cycle) โดยเพิ่มการส่ือสารทั่วทั้ งหน่วยงาน ซ่ึงผู ้บริหารจะก าหนด
แผนการด าเนินงาน แต่ส่ือสารผ่านหัวหน้างานในแต่ละระดับชั้นของเป้าหมายท่ีก าหนดไวต้ามความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ นอกจากน้ี เดมม่ิงยงัได้เสริมปรัชญาการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality 
Management) จ  านวน 4 ขอ้ เพื่อประกอบการใชว้งจรเดมม่ิง (Deming Cycle) (ทรายค า  เอมอร, 2553 : 23) ไดแ้ก่ 

1. สร้างปณิธานท่ีมุ่งมัน่ในการปรับปรุงคุณภาพของสินคา้หรือการให้บริการ 
(Create constancy of purpose towards improvement) 

2. ยอมรับปรัชญาการบริหารคุณภาพใหม่ๆ (Adopt the new philosophy) 
3. ยติุการควบคุมคุณภาพโดยอาศยัการตรวจสอบ (Cease dependence on inspection)  
4. ยุติการด าเนินธุรกิจโดยการตดัสินใจท่ีราคาขายเพียงอย่างเดียว (End the 

practice of awarding business on price tag alone) 
5. ปรับปรุงระบบการผลิตและระบบการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง(Improve 

Constantly and Forever) 
6. ท าการฝึกอบรมทกัษะอยา่งสม ่าเสมอ (Institute training on the job) 
7. สร้างภาวะผูน้ าให้เกิดข้ึน (Institute leadership) 
8. ก าจดัความกลวัใหห้มดไป (Drive out fear) 
9. ท าลายส่ิงท่ีกีดขวางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ (Break down 

barriers between departments) 
10. ยกเลิกค าขวญั คติพจน์ และเป้าหมายท่ีตั้งตามอ าเภอใจ (Eliminate slogans)  
11. ยกเลิกการก าหนดจ านวนโควตาท่ีเป็นตวัเลข (Eliminate numerical quotas) 
12. ยกเลิกส่ิงท่ีกีดขวางความภาคภูมิใจของพนกังาน (Remove barriers that 

rob the hourly worker of his right to pride of workmanship) 
13. การศึกษาและการเจริญเติบโต (Institute education and self-improvement) 
14. ลงมือปฏิบติัเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จในการเปล่ียนแปลง (The transformation 

is everyone’s job) 
เดมม่ิงเสนอว่า วงจรคุณภาพจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตและความสามารถ 

ในการแข่งขนัคุณภาพจะท าให้องค์กรอยู่รอดในระยะยาว ซ่ึงสนบัสนุนการวดัคุณภาพโดยใช้วิธี
สถิติวดัผลผลิตโดยตรง เป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพในทัศนะของเดมม่ิง คือการลดความ
แปรปรวนของกระบวนการผลิต นอกจากน้ียงักล่าวถึงจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของ PDCA ซ่ึงเป็น
กิจกรรมพื้นฐานในการบริหารคุณภาพนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การปรับแก้ผลลัพธ์ท่ีเบ่ียงเบนจาก     
เกณฑ์มาตรฐานให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีต้องการเท่านั้ นแต่เพื่อให้เกิดการปรับปรุง      
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ดว้ยการป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลเสียซ ้ าซอ้น พร้อมยกระดบัมาตรฐานใหสู้งข้ึนในแต่ละรอบของ PDCA 
อยา่งต่อเน่ือง เป็นระบบ และอยา่งมีการวางแผน ดงันั้น วงจร PDCA จึงไม่ใช่แค่วงแหวนท่ีแบนราบ แต่
เป็นขดลวดสปริงท่ีมว้นสูงข้ึนเร่ือยๆ ดงัแผนภูมิท่ี 5 
แผนภูมิที ่5  แสดงวงจร คุณภาพ (PDCA) แบบต่อเน่ือง 
 
 

   
 
 
 

 
ทีม่า : พิชญณ์ฏัฐา  งามมีศรี, 2552 : 130 

2.3.2 วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง 
วงจรคุณภาพของเดมม่ิงเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพฒันาประสิทธิภาพและ

คุณภาพของการด าเนินงานท่ีประกอบดว้ยขั้นตอน 4 ขั้น (สุธาสินี โพธิจนัทร์, 2558 : 16) ดงัน้ี 
1) การจัดท าและวางแผน (Plan : P) หมายถึง การก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์

ในการด าเนินงาน วิธีการ และขั้นตอนท่ีจ าเป็นเพื่อให้การด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายในการวางแผน จะตอ้ง
ท าความเขา้ใจกบัเป้าหมาย/วตัถุประสงคใ์ห้ชดัเจน เป้าหมายท่ีก าหนดตอ้งเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทศัน์ 
และพนัธกิจ ขององคก์รเพื่อก่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนัทัว่ทั้งองคก์ร การวางแผนในบางดา้น
อาจจ าเป็นตอ้งก าหนดมาตรฐานของวธีิการท างานหรือเกณฑ์มาตรฐานต่างๆจะช่วยให้การวางแผนมีความ
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

2) การปฏิบัติตามแผน (Do : D) จ  าเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลและเง่ือนไขต่าง  ๆของสภาพ
งานท่ีเก่ียวขอ้งเสียก่อนในกรณีท่ีเป็นงานประจ าท่ีเคยปฏิบติัหรือเป็นงานเล็กอาจใช้วิธีการเรียนรู้ 
ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง แต่ถา้เป็นงานใหม่หรืองานใหญ่ท่ีตอ้งใชบุ้คลากรจ านวนมากอาจตอ้งจดัให้มี
การฝึกอบรมก่อนท่ีจะปฏิบติัจริงการปฏิบติัจะตอ้งด าเนินการไปตามแผน วิธีการ และขั้นตอนท่ีได้
ก าหนดไวแ้ละจะตอ้งเก็บรวบรวมและบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานไวด้ว้ยเพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป     

3) การติดตามประเมินผล (Check : C) เพื่อประเมินผลวา่ มีการปฏิบติังานตาม
แผนหรือไม่ มีปัญหาเกิดข้ึนในระหวา่งการปฏิบติังานหรือไม่ ขั้นตอนน้ีมีความส าคญัมากเน่ืองจาก
ในการด าเนินงานใดๆ มกัจะเกิดปัญหาแทรกซอ้นท่ีท าใหก้ารด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนอยูเ่สมอ 
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ซ่ึงเป็นอุปสรรคส าคญัต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการท างาน การติดตาม การตรวจสอบ                   
และการประเมินปัญหาจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งกระท าควบคู่ไปกบัการด าเนินงานเพื่อจะได้ทราบ
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพ ของการด าเนินงานต่อไปโดยตรวจสอบดว้ยวา่การปฏิบติันั้น 
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพของงาน 

4)  การก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้ไม่เป็นไปตามแผน
(Act : A) เป็นกิจกรรมท่ีมีข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนหลงัจากไดท้  าการตรวจสอบแลว้ การปรับปรุงอาจ
เป็นการแกไ้ขแบบเร่งด่วน เฉพาะหนา้ หรือการคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา เพื่อป้องกนัไม่ให้
เกิดปัญหาซ ้ ารอยเดิม การปรับปรุงอาจน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานของวิธีการท างานท่ีต่างจากเดิม
เม่ือมีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ในรอบใหม่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการปรับปรุงจะช่วยให้
การวางแผนมีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพเพิ่มข้ึนได ้         

2.3.3 กิจกรรมของระบบควบคุมคุณภาพ 
สัมมา  รธนิธย ์(2556 : 206 - 209) ไดอ้ธิบายกิจกรรมของระบบควบคุมคุณภาพ 

ดงัน้ี 
1.  หลกัการของกจิกรรมของระบบควบคุมคุณภาพ  มีดงัน้ี 

1.1 การพฒันาคน โดยการท่ีผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน มีส่วนร่วม
รับผิดชอบ การยอมรับและเคารพในความเป็นสมาชิกขององค์กร การให้โอกาสทุกคนได้แสดง
ความสามารถของตนเองและทุกคนมีเป้าหมายเดียวกนัและยนิดีร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น 

1.2 การพฒันางาน โดยใชว้งจรคุณภาพของเดมม่ิง ประกอบดว้ย PDCA 
ซ่ึงยอ่มาจาก การวางแผน (Plan) การปฏิบติั (Do) การตรวจสอบ (Check) และการแกไ้ขปรับปรุง 
(Act) ใชเ้ทคนิคการระดมสมองให้เกิดความริเร่ิมสร้างสรรค ์ใชเ้ทคนิคการประชุมร่วมกนัและใชเ้ทคนิค
การท างานเป็นทีม 

1.3 การพฒันาทีมงาน โดยการรวมกลุ่มท่ีมีเป้าหมายคุณภาพ เป็นกลุ่มท่ี
ท างานอยู่ในท่ีเดียวกนัพบปัญหา และมีแนวทางส าเร็จร่วมกนั มีความสมคัรใจ และร่วมใจท างาน
อยา่งต่อเน่ือง และมีระบบการส่ือสารระหวา่งกนัท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. การน ากิจกรรมของระบบควบคุมคุณภาพมาใช้ในการบริหารงาน ตอ้งให้
บุคคลในระดบัหวัหนา้ และบุคคลทัว่ไป มีความส านึก 4 ประการ ไดแ้ก่ 

2.1 การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Participated by Everyone) 
2.2 การท างานร่วมกนัเป็นทีมอยา่งมีระบบ (Teamwork Consciousness) 
2.3 การรู้จกัแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ดว้ยตนเอง (Problem Consciousness) 
2.4 การรู้จกัปรับปรุงดว้ยตนเอง (Improvement Consciousness) 
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นอกจากให้สมาชิกท่ีร่วมกลุ่มได้มีจิตส านึกใน 4 ประการขา้งตน้แล้วยงั
ตอ้งอาศยัวงจรคุณภาพเดมม่ิง (Deming Cycle) ในการด าเนินงาน ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1. การวางแผน (Plan : P) 
2. การปฏิบติั (Do : D) 
3. การตรวจสอบ (Check : C)  
4. การแกไ้ขปรับปรุง (Act : A) ดงัแผนภูมิท่ี 6 

แผนภูมิที ่6  แสดงวงจรคุณภาพของเดมม่ิง 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : สัมมา  รธนิธย,์ 2556 : 207 

3) ข้ันตอนของกจิกรรมการควบคุมคุณภาพ ดงัน้ี 
3.1 จดัฝึกอบรมเพื่อใหค้วามรู้แก่พนกังานอยา่งทัว่ถึง 
3.2 จดัตั้งคณะท างานเพื่อประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมและสนบัสนุนการท ากิจกรรม 
3.3 พนกังานจดักลุ่มยอ่ย ประกอบดว้ย สมาชิกจากหน่วยงานต่างๆ จ านวน 

5 - 7 คนต่อกลุ่ม 
3.4 กลุ่มระบบมูลเหตุจูงใจท่ีท าใหส้นใจในปัญหาท่ีเป็นประเด็นพิจารณามา

แกไ้ขโดยกลุ่มนั้นๆ 
3.5 หาสาเหตุของปัญหาดว้ยเทคนิคท่ีไดเ้รียนรู้ 
3.6 ระดมสมองเพื่อก าหนดมาตรการแกไ้ข 
3.7 ติดตามและวดัผลลพัธ์ภายหลงัการแกไ้ข 
3.8 จดัท ามาตรฐานการท างาน 
3.9 น าเสนอผลงานเพื่อใหส่้วนรวมไดรั้บทราบ 
3.10 ด าเนินกิจกรรมดว้ยหวัขอ้ปัญหาใหม่ ดงัแผนภูมิท่ี 7 

 
 
 

P 

D 

C 

A 
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แผนภูมิที ่7  แสดงขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหค้วามรู้และฝึกอบรม 

จดัตั้งกลุ่มคุณภาพ 

คน้ปัญหา 

ท าตารางปัญหา 

แผนกิจกรรม 

รายงานการประชุม 

รายงานผลลพัธ์ท่ีได ้

แกไ้ขปรับปรุง 

รับความเห็นชอบในปัญหาท่ีเลือก 

ด าเนินการปฏิบติั 
- ประชุมกลุ่มคุณภาพ 
- กิจกรรมนอกเวลางาน ฯลฯ 

ตรวจสอบ 
- ตรวจสอบระหวา่งท ากิจกรรม 
- ตรวจสอบผลงาน 
- รับรองผลท่ีได ้

P : Plan 

D : Do 

C : Check 

A : Act 

Deming  
Cycle 

ทีม่า : สัมมา  รธนิธย,์ 2556 : 209 
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4)  การใช้กจิกรรมระบบการควบคุมคุณภาพภายในสถานศึกษา 
การใช้กิจกรรมระบบการควบคุมคุณภาพภายในสถานศึกษา มีดังน้ี

       4.1 จดัท าคู่มือเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและวิธีการ
ด าเนินการ 

4.2 เร่ิมฝึกอบรมท่ีจะเป็นผูน้ ากลุ่มคุณภาพตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ 
4.3 จดัตั้งกลุ่มคุณภาพข้ึน 
4.4 ให้มีการคดัเลือกหัวข้อเร่ืองในคร้ังแรกไม่จ  าเป็นต้องเลือกหัวข้อ

เร่ืองท่ียากแต่ควรเลือกหวัขอ้ใกลต้วัท่ีประสบอยูเ่ป็นประจ า 
4.5 รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับหัวข้อเ ร่ืองท่ีได้เลือกแล้ว และท าการ

วเิคราะห์ ใชผ้งักา้งปลาก็ได ้
4.6 เม่ือได้คดัเลือกหัวขอ้เร่ืองท่ีแน่นอนและแบ่งภาระของปัญหานั้นให ้            

แต่ละคนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มคุณภาพ ในการน้ีตอ้งเสนอแนะให้ทุกคนนั้นไดรู้้วิธีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ดว้ยวา่ใครควรจะไดรั้บส่วนไหนไป และใหก้ าหนดเวลาถึงเม่ือไร 

4.7 ปล่อยให้การด าเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพเป็นไปในลกัษณะโดยตนเอง
อยา่งอิสระและใหมี้การเสนอรายงานผลงานใหผู้บ้ริหารทราบดว้ย  

ดงันั้น การด าเนินงานท่ีมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เกิดการยกระดบัคุณภาพ ปรับปรุง 
และพฒันาต่อยอด จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการด าเนินงานอย่างครบถว้น ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบติั    
การตรวจสอบ  และการปรับปรุงพฒันาให้เป็นมาตรฐานทั้งส้ิน เพราะจะท าให้ขั้นตอนการบริหาร
กิจกรรมการเพิ่มผลิตผลท่ีด าเนินการอยา่งสอดคลอ้งกบัแนวทางของวงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นไป
อยา่งมีระบบและครบถว้น  

2.4 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management : PM) 
2.4.1 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
ท านอง  ภูเกิดพิมพ ์(2551: 34) กล่าววา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการท างาน

ร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพความคิด ความเช่ือและความยดึมัน่ของแต่ละบุคคล 
แต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร อีกทั้งยงัข้ึนอยูก่บักาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมยัอีกดว้ย โดยการมีส่วนร่วม
เป็นหัวใจส าคัญในการเสริมสร้างพลังการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม (Teamwork) ท่ีมีประสิทธิภาพ                        
ในการพัฒนา เพราะท าให้ผู ้เก่ียวข้องหรือผู ้มีส่วนร่วมเข้าใจสถานการณ์และอุทิศตนมากยิ่งข้ึน                           
เพื่อการเปล่ียนแปลงและพฒันา 
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ธร  สุนทรายุทธ (2551: 540) กล่าวถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า คือ                        
การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางออ้มในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ตลอดจนการประเมินผลโดยทุกฝ่าย
ไดส้ านึกในหนา้ท่ีและความรับผดิชอบร่วมกนั อนัจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

สันติ  บุญภิรมย ์(2552 : 59 - 61)ไดก้ล่าวถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็น
การบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานหรือบุคคลอ่ืนๆไดเ้ขา้มาร่วมท างานกบัผูบ้ริหาร 
โดยผูบ้ริหารตอ้งเป็นคนใจกวา้งและเปิดเผยความจริงในการบริหารของผูบ้ริหารให้ปรากฏต่อ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งโดยตรงและโดยออ้ม การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นนวตักรรมการบริหารท่ี
ผูบ้ริหารน ามาใช้อาจเป็นดาบสองคม เพราะผูบ้ริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทกัษะ        
ทั้งเชิงวชิาการ การปฏิบติัและการบริหารจดัการไปพร้อมๆกนั  

วนิยั  ดิสสงค ์และคณะ (2552 : 12) ไดก้ล่าววา่ การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม
เป็นการบริหารท่ีเปิดโอกาสให้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ได้เขา้มามีบทบาท ร่วมคิด ร่วม
วางแผน และร่วมท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยก่อให้เกิดความรู้สึกผกูพนั และตกลงใจร่วมกนัใน
การบริหารและพฒันาโรงเรียน  

จนัทรานี  สงวนนาม (2553 :  167) ได้กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง 
“การท่ีบุคคลไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน ทั้งดา้นการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ และการปฏิบติังาน
ตลอดจนการประเมินผล” 

สรุปไดว้า่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการปฏิบติังาน ไดมี้ส่วนร่วมคิด ร่วมท า และร่วมตดัสินใจเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 

2.4.2 หลกัการและแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ธร สุนทรายุทธ (2551 : 540) กล่าวถึง หลกัการบริหารและแนวทางการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการท างานในบรรยากาศประชาธิปไตย 
2. มีการร่วมแรง ร่วมใจกนัแกปั้ญหา 
3. การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการบริหาร 
สันติ บุญภิรมย ์(2552 : 62) กล่าวถึง หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมในองคก์ร 

มีดงัน้ี 
     1. หลกัประสิทธิภาพ หมายถึง วิธีการท างานขององค์กรให้บรรลุความส าเร็จ                 
โดยการใชท้รัพยากรทางการบริหารอยา่งประหยดัท่ีสุด 
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2. หลกัประสิทธิผล หมายถึง ผลงานท่ีเกิดข้ึนตรงตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ตามท่ีไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้ก่อนการปฏิบติังานทั้งท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ 

2.4.3 ประเภทของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ธร  สุนทรายุทธ (2551 : 541 - 542) ไดก้ล่าวถึง ประเภทของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ดงัน้ี 
1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision making) ในกระบวนการตดัสินใจ

นั้นประการแรกสุด คือ การก าหนดตามความตอ้งการ และจดัล าดบัความส าคญัแบ่งเป็นการตดัสินใจ
ในช่วงเร่ิมตน้ การตดัสินใจในช่วงด าเนินการวางแผน และการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้

2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) ในส่วนน้ีไดม้าจากค าถาม
ท่ีว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการไดบ้า้ง และจะท าประโยชน์ไดโ้ดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือดา้น
ทรัพยากร และการประสานงาน เป็นตน้ 

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) นอกจากจะพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ในเชิงปริมาณ และคุณภาพแลว้ จะตอ้งพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ส่ิงส าคญัจะตอ้งสังเกต 
คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวงั (Expectations) ซ่ึงมีอิทธิพล
สามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได ้

2.4.4 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
วนิยั  ดิสสงค ์และคณะ (2552 : 12) กล่าวถึง รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้

ดงัน้ี 
1. รูปแบบคณะกรรมการเพื่อการปรึกษาหารือ (Consulting Management) 

ช่วยคิด ตดัสินใจ และร่วมท างาน 
2. รูปแบบการร่วมเสนอแนะ (Suggestion System) โดยการจดัประชุมรับฟัง

ขอ้เสนอแนะในแบบฟอร์ม หรือเสนอแนะผา่นเทคโนโลย ี
3. รูปแบบการมีส่วนร่วม โดยการท างานเป็นกลุ่มหรือทีม (Team Working)  
4. รูปแบบการมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของธุรกิจหรือเป็นเจา้ของรับผิดชอบงานบริหาร 
สันติ  บุญภิรมย ์(2552 : 62) ไดก้ล่าวถึง รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมวา่

โดยทัว่ไปมี 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
1. รูปแบบคณะกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการได้รับการแต่งตั้ งอย่างเป็น

ทางการ ซ่ึงอาจแต่งตั้งถาวรตามวาระหรือแต่งตั้งชัว่คราวตามภาระหนา้ท่ี ซ่ึงตอ้งเลือกคณะกรรมการท่ี
มีคุณภาพ คณะกรรมการจะช่วยผูบ้ริหารกลัน่กรองอย่างรอบคอบในการด าเนินงานในเร่ืองใด          
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เร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะรูปแบบน้ี ผูบ้ริหารตอ้งเป็นนักประชาธิปไตยมีไหวพริบในการจบัประเด็น           
ของคณะกรรมการแต่ละท่านท่ีใหค้วามเห็น 

2. รูปแบบบุคคล ซ่ึงต้องมีลักษณะของผูเ้ช่ียวชาญในด้านต่างๆเพื่อช่วยหารือ
กลัน่กรองงาน ช้ีแนะในรายละเอียดหรือเป็นท่ีปรึกษาบรรยายสรุปในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพื่อวตัถุประสงค ์                
ในความชดัเจนในเร่ืองนั้น  ๆ

2.4.5 ประโยชน์ของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ธร  สุนทรายุทธ (2551 : 555) กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารและมีส่วนร่วม 

ไดแ้ก่ 
1. การยอมรับการเปล่ียนแปลงมีมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคคลมีส่วนร่วมใน

การเปล่ียนแปลง เขาจะยอมรับการเปล่ียนแปลงมากข้ึน  
2. ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ ังคับบัญชา ผูใ้ต้บังคับบัญชาและผูรั้บบริการ 

ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความราบร่ืนมากข้ึน  
3. ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากพนกังานมีส่วน

ร่วมกระบวนการขององคก์รท่ีส าคญั เช่น การตดัสินใจ โดยร่วมคิดร่วมท ามากข้ึน เป็นตน้ 
4. ความไวว้างใจฝ่ายบริหารมีมากข้ึน พนกังานมีส่วนร่วม จะมีความรู้สึก

เป็นท่ีไวว้างใจของฝ่ายบริหารมากข้ึน  
5. การบริหารผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความง่ายข้ึน ถา้หากวา่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 

ผกูพนัยอมรับการเปล่ียนแปลงและไวว้างใจฝ่ายบริหารมากข้ึน การบริหารจะมีความง่าย 
6. การตดัสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากการตดัสินใจ

ทางการบริหารมาจากบุคคลหลายฝ่ายดว้ยกนัในการคิดแกปั้ญหา 
7. การตดัสินใจโดยอาศยัการส่ือสารจากเบ้ืองล่างสู่เบ้ืองบนดีข้ึน ซ่ึงจะช่วย

ใหอ้งคก์รมีส่ิงยอ้นกลบัจากพนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
8. การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ช่วยปรับปรุง

ทีมงานใหดี้ข้ึน ซ่ึงทีมงานมีความจ าเป็นต่อการแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นท่ีเผชิญกบัองคก์รไดดี้ข้ึน 
จนัทรานี  สงวนนาม, (2553 : 168) กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
1. ก่อใหเ้กิดความสามคัคีระหวา่งผูบ้ริหารและผูร่้วมงานทุกระดบัในองคก์ร 
2. ลดความขดัแยง้ในการท างาน และเพิ่มความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน 
3. สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
4. ช่วยใหผู้ร่้วมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานท า 
5. สร้างความเป็นประชาธิปไตยในองคก์ร 
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6. ลดค่าใชจ่้าย และใชท้รัพยากรอยา่งทะนุถนอม 
7. ช่วยใหก้ารใชง้บประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
8. ช่วยใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกวา่เขาเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

สรุปไดว้่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการบริหารจดัการขององค์กรท่ี
อาศัยการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนร่วมเก่ียวข้องในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

2.5 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results Based Management : RBM) 
2.5.1 ความหมายของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2554 : 2 - 3) ไดก้ล่าวถึงการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิวา่มี
ช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ การบริหารโดยยึดวตัถุประสงค ์(Management by Objective : MBO) การบริหาร
แบบเนน้ผลส าเร็จ (Managing for Results) การบริหารท่ีเนน้ผล (Result - Oriented Management) หรือการบริหาร
ผลการด าเนินงาน (Performance Management) ซ่ึงการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นการบริหารท่ีให้ความส าคญั
ต่อผลการด าเนินงานและการตรวจวดัผลส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การทั้งในแง่ของปัจจยัน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ ซ่ึงจะต้องมีการก าหนดตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators : KPIs) รวมทั้งการก าหนดเป้าหมาย (Targets) และวตัถุประสงค ์(Objectives) ไวล่้วงหนา้โดยอาศยั
การมีส่วนร่วมระหว่างผูบ้ริหาร สมาชิกองค์การ และตลอดจนถึงผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่าง  ๆ
(Stakeholders) ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย จึงเป็นการบริหารเพื่อการจดัหาให้ไดซ่ึ้งทรัพยากรการบริหารอยา่งประหยดั 
(Economy) โดยเน้นใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการไดผ้ลงานท่ีบรรลุเป้าหมาย               
ขององคก์ร (Effectiveness)  

สัมมา  รธนิธย ์(2556 : 210) ไดก้ล่าวถึง การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ไวว้า่ หมายถึง การ
บริหารท่ีมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์ ความสัมฤทธ์ิผลเป็นหลัก โดยใช้ระบบการประเมิน  ผลงานท่ีอาศยัตัวช้ีวดั 
(Indicators) เป็นตวัสะทอ้นผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม เพื่อแสดงถึงความคุม้ค่าในการท างานต่อสาธารณะ
และเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานใหดี้ยิง่ข้ึน 

ดงันั้น การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิจึงเป็นกระบวนการบริหารท่ีเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
ของงานและขององคก์รเป็นหลกั 

2.5.2 หลกัการส าคัญของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
สัมมา  รธนิธย ์(2556 : 211)ไดก้ล่าวถึงหลกัการส าคญัของการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

ดงัน้ี 
1. ความประหยดั (Economy) คือ การใชท้รัพยากรนอ้ยท่ีสุดในการผลิตโดยการใช้

ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) ไดแ้ก่ทรัพยากรในการผลิตดว้ยราคาท่ีต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ส่ิงน้ีถือเป็น
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หลกัส าคญัของนักบริหารท่ีดี การไม่ประหยดัจะเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในกรณีของการมีคนงานมากกว่า
ปริมาณงานหรือใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือท่ีราคาแพงหรือคุณภาพสูงเกินความจ าเป็น 

2. ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  คือ การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัน าเขา้ 
(Inputs) กบัผลผลิต (Outputs) ไดแ้ก่ การสร้างผลผลิตในระดบัท่ีสูงกวา่ปัจจยัน าเขา้ ความมีประสิทธิภาพ
สามารถวดัได้โดยน าปัจจยัน าเข้าจริงหารด้วยผลผลิตจริง หากได้ค่าท่ีน้อยแสดงว่ามีผลผลิตเพิ่มข้ึน
มากกวา่การเพิ่มข้ึนของปัจจยัน าเขา้ ซ่ึงหมายถึงองคก์รน้ีมีประสิทธิภาพ สัดส่วนน้ีสามารถท าให้ดีข้ึนได้
โดยการปรับปรุงผลิตผล (Productivity) คือ การท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนในขณะท่ีปัจจยัน าเขา้คงท่ี หรือโดย 
การประหยดั (Economizing) คือ รักษาระดบัผลผลิตใหค้งท่ีแต่จะลดปัจจยัน าเขา้ลง 

3. ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือการเปรียบเทียบระหวา่งวตัถุประสงค์
กบัผลลพัธ์ของโครงการ ซ่ึงหมายถึง ระดบัของการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไวล่้วงหนา้ของโครงการนั้นๆ
วา่ไดผ้ลลพัธ์ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวเ้พียงไร ความมีประสิทธิผลมีความเก่ียวขอ้งกบัผลผลิตและผลลพัธ์ 
ดงัแผนภูมิท่ี 8 
แผนภูมิที ่8  แสดงการวดัผลการปฏิบติังานของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : สัมมา รธนิธย,์ 2556 : 212 

2.5.3 กระบวนการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
วีระยุทธ  ชาตะกาญจน์ (2554 : 4 - 5)ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิ ประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ีส าคญั 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  
1. การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ซ่ึงองค์กรจะตอ้งท าการก าหนดทิศทาง

โดยรวมวา่ตอ้งการท่ีจะท าอะไร อยา่งไร ซ่ึงเป็นเร่ืองของการวางยุทธศาสตร์หรือวางแผนกลยุทธ์ 

วตัถุประสงค ์
Objectives 

ปัจจยัน าเขา้ 
Inputs 

 

กระบวนการ 
Processess 

 

ผลผลิต 
Outputs 

 

ผลลพัธ์ 
Outcomes 

 

โครงการ 

ความประหยดั ความมีประสิทธิภาพ 

ความมีประสิทธิผล 

ผลสัมฤทธ์ิ RESULTS 
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เพื่อท าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในองคก์ร (SWOT Analysis) และให้ไดม้า
ซ่ึงเป้าประสงคสุ์ดทา้ยท่ีตอ้งการขององค์กรหรือวิสัยทศัน์ (Vision) อนัจะน าไปสู่การก าหนดพนัธกิจ 
(Mission) วตัถุประสงค ์(Objective) เป้าหมาย (Target) และกลยุทธ์การด าเนินงาน (Strategy) รวมทั้ง
พิจารณาถึงปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จขององคก์ร (Critical Success Factors) และสร้างตวัช้ีวดัผล
การด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ในดา้นต่างๆ 

2. การก าหนดรายละเอียดของตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน เม่ือผูบ้ริหารของ
องคก์รไดท้  าการตกลงร่วมเก่ียวกบัตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานแลว้ จะเร่ิมด าเนินการส ารวจเพื่อหาขอ้มูล
หลกัฐานเก่ียวกบัสภาพในปัจจุบนั (Baseline Data) เพื่อน ามาช่วยในการก าหนดความชดัเจนของ
ตวัช้ีวดัดงักล่าว ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) เวลา (Time) และสถานท่ีหรือความครอบคลุม 
(Place) อนัเป็นเป้าหมายท่ีตอ้งการของแต่ละตวัช้ีวดั 

3. การวดัและการตรวจสอบผลการด าเนินงาน ผู ้บริหารจ าเป็นต้องจัดให้                
มีการตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละตวัช้ีวดัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้เช่น รายเดือน         
รายไตรมาส รายปี เป็นตน้ เพื่อแสดงความก้าวหน้าและสัมฤทธิผลของการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีตอ้งการหรือไม่ และอยา่งไร นอกจากน้ี ในบางกรณีอาจจะจดัให้มีคณะบุคคลเพื่อท าการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นเร่ืองๆไปได ้

4. การใหร้างวลัตอบแทน หลงัจากท่ีไดพ้ิจารณาสรุปผลการด าเนินงานแลว้ 
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการให้รางวลัตอบแทนตามระดบัของผลงานท่ีไดต้กลงกนัไว ้นอกจากน้ีอาจจะมี
การให้ขอ้เสนอแนะหรือก าหนดมาตรการบางประการเพื่อให้มีการปรับปรุงผลงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

2.5.4 ลกัษณะขององค์กรทีบ่ริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ลักษณะขององค์กรท่ีบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (วีระยุทธ ชาตะกาญจน์,                 

2554 : 10 - 11) มีดงัน้ี 
1. มีพนัธกิจ วตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีชดัเจน และมีเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรม 
2. ผูบ้ริหารทุกระดับในองค์การต่างๆ มีเป้าหมายการท างานท่ีชัดเจน สั้ น

กระชบั ไม่คลุมเครือ เป้าหมายท่ีมีพื้นฐานมาจากพนัธกิจขององคก์รเท่านั้น 
3. เป้าหมายจดัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีตวัช้ีวดัท่ีสามารถวดัได ้
4. การตดัสินใจในการจดัสรรงบประมาณให้หน่วยงาน หรือโครงการต่างๆจะ

พิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกั 
5. เจา้หนา้ท่ีทุกคนรู้วา่งานท่ีองคก์รคาดหวงัคืออะไร 
6. มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจ 
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7. มีวฒันธรรมและอุดมการณ์ร่วมกนั เพื่อการท างานท่ีสร้างสรรค ์
8. เจา้หน้าท่ีมีขวญัและก าลงัใจดี เน่ืองจากไดมี้โอกาสปรับปรุงงานและใช้

ดุลยพินิจในการท างานท่ีกวา้งขวางข้ึน 
2.5.5 ข้ันตอนการพฒันาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

นกัวชิาการหลายท่านไดเ้สนอขั้นตอนการพฒันาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ดงัน้ี 

วรีะยทุธ ชาตะกาญจน์ (2554 : 17 - 18) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการพฒันาระบบบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ไดแ้ก่ 

1. การวเิคราะห์วสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์ร เพื่อให้รู้ทิศทางขององคก์รใน
อนาคตและวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2. การก าหนดปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จเป็นแนวทางหรือองค์ประกอบหลกั
ท่ีจะท าใหก้ารบริหารจดัการขององคก์รสามารถบรรลุตามวสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีไดก้ าหนดไว ้

3. การก าหนดตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกั 
4. การก าหนดแหล่งขอ้มูล เพื่อให้รู้ว่าขอ้มูลของผลการปฏิบติังานตามตวัช้ีวดั

ผลการด าเนินงานหลกัมีอยูฝ่่ายงานใด จดัเก็บอยูใ่นรูปแบบของแฟ้มขอ้มูล รายงานประจ าเดือน หรือ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. การก าหนดเป้าหมาย ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รจะเป็นผูก้  าหนดเป้าหมาย
ของตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกั เพื่อเป็นเกณฑเ์ปรียบเทียบวา่ผลการปฏิบติังานดีพอหรือไม่เพียงใด 

6. การรวบรวมข้อมูล องค์กรด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบติังานตาม
ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกัในรอบระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น ทุก 1 เดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน หรือทุก 1 ปี     
เป็นตน้ 

7. การบนัทึกและอนุมติัขอ้มูล จะเป็นการท างานบนเวบ็ไซต์ (Web site) 
ของระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

8. การวิเคราะห์ผล เพื่อพิจารณาผลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับ
เป้าหมายท่ีก าหนด แล้ววิเคราะห์หาสาเหตุท่ีผลการปฏิบติังานต ่าหรือสูงกว่าเป้าหมายเพื่อเสนอ
ทางเลือก ต่อผูบ้ริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน 

9. การรายงานผล เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบน าผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 8 
เสนอผูบ้ริหาร โดยผูบ้ริหารและบุคลากรในทุกฝ่ายงานจะสามารถเรียกดูขอ้มูลผลการปฏิบติังาน
ขององคก์รผา่นระบบอินเทอร์เน็ตไดด้ว้ยตนเอง 
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สัมมา  รธนิชย ์(2556 : 213 - 214) ไดน้ าเสนอขั้นตอนการด าเนินงานบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิไวด้งัน้ี 

1. การวเิคราะห์วสิัยทศัน์และพนัธกิจ 
2. การก าหนดปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จ 
3. การก าหนดตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกั 
4. การก าหนดแหล่งขอ้มูล 
5. การตั้งเป้าหมาย 
6. การรวบรวมขอ้มูล 
7. การบนัทึกและอนุมติัขอ้มูล 
8. การวเิคราะห์ผล 
9. การรายงานผล 

2.5.6 ปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหก้ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิประสบความส าเร็จอยูท่ี่ความ

เข้าใจแนวคิด วิธีการและประโยชน์ของวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน                        
(วรีะยทุธ ชาตะกาญจน์, 2554 : 18 - 19) ดงัน้ี 

1) ผูบ้ริหารระดบัสูงมีความเขา้ใจและสนบัสนุน 
2) การจดัระบบขอ้มูลผลการปฏิบติังาน 
3) การพฒันาบุคลากรและองคก์ร 

ดงันั้น การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิจึงมีเทคนิคและวิธีการบริหารท่ีใช้ในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย (1) การวางแผน (2) การก าหนดตวัช้ีวดั (3) การวดัผลและตรวจสอบผล               
การด าเนินงานและ (4) การใหร้างวลัตอบแทนเพื่อประสิทธิผลของการจดัการศึกษา 

2.6 หลกัธรรมมาภิบาล (Good Governance) 
2.6.1 ความหมายและหลกัธรรมาภิบาล 

นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของหลกัธรรมาภิบาลไว ้ดงัน้ี 
     พงษเ์สถียร  เหลืองอลงกต (2554 : 112 - 113) ให้ความหมายของหลกัธรรมาภิบาล หมายถึง 
แนวทางในการด าเนินการเพื่อให้สังคมของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชนมี
ระเบียบ สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข และตั้งอยูใ่นความถูกตอ้งเป็นธรรมตามหลกัพื้นฐานการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี มีดงัน้ี  

1. หลกันิติธรรม (The Ruler of Law) หมายถึง การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัต่าง  ๆค  านึงถึงความเป็นธรรม และความยติุธรรม รวมทั้งมีความรัดกุม และรวดเร็วดว้ย 
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2. หลกัคุณธรรม (Morality) หลกัคุณธรรม หมายถึง การยึดมัน่ในความถูกตอ้ง    
ดีงาม การส่งเสริมใหบุ้คลากรพฒันาตนเองไปพร้อมกนัเพื่อให้บุคลากรมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั 
อดทน มีระเบียบ วนิยั ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัยประจ าชาติ 

3. หลกัความโปร่งใส (Accountability) หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่า           
มีความหมายตรงขา้ม หรือเกือบตรงขา้มกบัการทุจริต คอร์รัปชัน่ ความโปร่งใสเป็นค าศพัท์ท่ีให้แง่มุม 
ในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้สะดวกและเขา้ใจง่าย               
และมีกระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งชดัเจน 

4. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากร
หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมทางการบริหารจดัการเก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ คือ
เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือคณะท างาน โดยให้ขอ้มูลความคิดเห็น แนะน า ปรึกษา 
ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบติั  

5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การตระหนักในสิทธิและ
หนา้ท่ี ความส านึกในความรับผดิชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจดัการ การกระตือรือร้นใน
การแกปั้ญหาและเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างรวมทั้งความกลา้ท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจาก
การกระท าของตนเอง 

6. หลกัความคุม้ค่า (Cost – effectiveness of Economy) หมายถึง การบริหารจดัการ
และใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดั เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงคใ์ห้บุคลากรมีความประหยดั 
ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ย ัง่ยนื  

2.6.2 องค์ประกอบของหลกัธรรมมาภิบาล 
ฤทธิพร คงสมาน (2553 : 165 - 166)ไดส้รุปองคป์ระกอบของหลกัธรรมาภิบาล

ในการบริหารงานไว ้ดงัน้ี 
1. หลักนิติธรรม ซ่ึงเป็นหลักการส าคัญในหลักธรรมาภิบาลหรือระบบ               

การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี หมายถึง การมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ียุติธรรมและชัดเจนของ
กฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกนัเป็นท่ียอมรับของสังคมอนัจะท าให้
สังคมยินยอมพร้อมใจกนัปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัเหล่านั้น ดว้ยกระบวนการยุติธรรมและถูกบงัคบัใช้
กบัคนกลุ่มต่างๆ อยา่งเสมอภาค เท่าเทียมกนั โปร่งใส และตรวจสอบได ้

2. หลักคุณธรรม หมายถึง การใช้อ านาจความชอบธรรมอย่างถูกต้อง                    
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพ มีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวินัยใน             
การประกอบอาชีพท่ีสุจริต มีการบริหารจดัการและใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด สังคม                        
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มีเสถียรภาพอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข ซ่ึงเป็นหลกัส าคญัในหลกัธรรมาภิบาลหรือระบบการบริหารกิจการ
บา้นเมืองและสังคมท่ีดี 

3. หลกัความโปร่งใส หมายถึง กระบวนการท างาน กฎเกณฑ์กติกาต่างๆ    
ท่ีมีการด าเนินการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกันและกัน เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมาของคนในองค์กร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีความพร้อมท่ี
จะถูกตรวจสอบไดไ้ม่วา่เป็นจากองคก์รภายในหรือองคก์รภายนอก 

4. หลกัการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัของบุคลากร
ทุกฝ่ายในองค์กร ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น ให้ค  าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติัท่ีเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัและร่วมรับผลท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อเปิดกวา้งในความคิดเห็น หาทางออกท่ีดีท่ีสุดส าหรับทุกๆคน 
เกิดการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีต้องการโดยการกระท าผ่านกลุ่ม หรือองค์กรเพื่อบรรลุถึงความ
เปล่ียนแปลงอนัพึงประสงค ์ 

5. หลกัความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ี การใส่ใจใน
ปัญหา และกระตือรือร้นในการแกปั้ญหาในส่ิงท่ีตนเองปฏิบติั โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะ
เกิดข้ึนแก่ส่วนรวมเป็นหลกัและมีจิตใจท่ีเสียสละให้แก่ส่วนรวม และพร้อมท่ีจะไดรั้บการตรวจสอบ
จากการร้องเรียนหรือการกล่าวหาท่ีไดรั้บจากการกระท าของตน 

6. หลกัความคุม้ค่า หมายถึง การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั 
เพื่อใหป้ระโยชน์สูงสุดแก่องคก์รและส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง และพฒันาองคก์รไปให้สู่ความส าเร็จอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

ดงันั้น หลกัธรรมาภิบาล ประกอบด้วย (1) หลักนิติธรรม (2) หลกัคุณธรรม           
(3) หลกัความโปร่งใส (4) หลกัการมีส่วนร่วม (5) หลกัความรับผดิชอบ และ (6) หลกัความคุม้ค่า 

จากท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ผูว้ิจยัได้ด าเนินการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ       
ต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยใชห้ลกัการบริหารตามวงจรคุณภาพของเดมม่ิง                   
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน การบริหารแบบมีส่วนร่วม ทฤษฎีระบบและยึดหลกัธรรมมาภิบาล
ในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองคก์ร 

3. การบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
การบริหารงานโรงเรียนมธัยมศึกษา มีดงัน้ี 
3.1 บทบาทหน้าทีข่องโรงเรียน 

    บทบาทหนา้ท่ีของโรงเรียน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550 : 9 - 10)              
มีดงัน้ี 
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3.1.1 จดัท านโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบาย 
และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตลอดจนบริบทและความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3.1.2 จดัตั้งงบประมาณและรับผดิชอบการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษา 
3.1.3 พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา             

ขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการของนกัเรียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3.1.4 จดัการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศการเรียน สภาพท่ีเหมาะสม
และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

3.1.5 ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและแนวปฏิบติัต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3.1.6 ก ากบั ติดตาม ประเมินผลงานตามแผน โครงการ และประเมินผลการปฏิบติังาน 

ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพฒันา และการด าเนินการทางวินยักบัครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3.1.7 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 

3.1.8 จดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษารวมทั้ งการรายงานผล               
การประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.1.9 ส่งเสริมความเขม้แข็งให้กบัชุมชน และสร้างความสัมพนัธ์กบัสถานศึกษา
และสถาบนัอ่ืนในชุมชน และทอ้งถ่ิน 

3.1.10 ปฏิบัติหน้าท่ี อ่ืนท่ีเก่ียวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามท่ีได้รับ
มอบหมายและตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3.2 บทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารโรงเรียน 
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารโรงเรียน (ส านักงานคณะกรรมการ      

ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550 : 28 - 29, 52 - 53, 76 - 77, 103 - 104 ) จ  านวน 4 ดา้น ดงัน้ี 
3.2.1 ด้านการบริหารงานวชิาการ 

1) การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการให้ความเห็นการพฒันาสาระ
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

2) การวางแผนงานดา้นวชิาการ 
3) การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
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4) การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
5) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
6) การวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7) การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8) การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
9) การนิเทศการศึกษา 
10) การแนะแนว 
11) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12) การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 
13) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 
14) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
15) การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา 
16) การคดัเลือกหนงัสือแบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศึกษา 
17) การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

3.2.2 ด้านการบริหารงบประมาณ 
1) การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลดักระทรวง

ศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว้แต่กรณี 
2) การจดัท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ    

จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 
3) การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 
4) การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 
7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ 
8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
9) การปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบักองทุนเพื่อการศึกษา 
10) การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11) การวางแผนพสัดุ 
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12) การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์ หรือส่ิงก่อสร้าง
ท่ีใชเ้งินงบประมาณเพื่อเสนอต่อ ปลดักระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแลว้แต่กรณี     

13) การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ 
14) การจดัหาพสัดุ 
15) การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 
16) การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
17) การเบิกเงินจากคลงั 
18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
19) การน าเงินส่งคลงั 
20) การจดัท าบญัชีการเงิน 
21) การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
22) การจดัท าหรือจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน  

3.2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล 
                              1) การวางแผนอตัราก าลงั 
                              2) การจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                              3) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
                              4) การเปล่ียนต าแหน่งใหสู้งข้ึน การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                              5) การด าเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
                              6) การลาทุกประเภท 
                              7) การประเมินผลการปฏิบติังาน 
                              8) การด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ 
                              9) การสั่งพกัราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
             10) การรายงานการด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ 
             11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
             12) การออกจากราชการ 
             13) การจดัระบบและการจดัท าทะเบียนประวติั 
             14) การจดัท าบญัชีรายช่ือและให้ความเห็นเก่ียวกบัการเสนอขอพระราชทาน 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
             15) การส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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             16) การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
            17) การส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
             18) การส่งเสริมวินยั คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
             19) การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
             20) การพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการท่ี
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

3.2.4 ด้านการบริหารทั่วไป 
                              1) การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ  
                              2) การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
                              3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
                              4) งานวจิยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน 
                               5) การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
                              6) การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน 
                              7) งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
                              8) การด าเนินงานธุรการ 
                              9) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
            10) การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
            11) การรับนกัเรียน 
            12) การเสนอความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการจดัตั้ง ยบุ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
            13) การประสานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั 
            14) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
            15) การทศันศึกษา 
            16) งานกิจการนกัเรียน 
            17) การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
            18) การส่งเสริม สนบัสนุนและประสานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
            19) งานประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน 
            20) การรายงานผลการปฏิบติังาน 
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            21) การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
            22) แนวทางการจดักิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนกัเรียน 

ดงันั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาจึงมีบทบาทในการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและคนมีความสุข 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
แนวคิดเก่ียวกับการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา       

มีดงัน้ี 
1. ความหมายของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา ไวด้งัน้ี 

     สภาพแวดลอ้ม (Environment) ตามความหมายของพจนานุกรม ของเวบ็สเตอร์ โนอาห์ 
(Webster Noah, 1977 : 60) หมายถึง การรวมตวัของสภาพภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและพฒันาการ
ของมนุษย ์ส่วนค าวา่สภาพแวดลอ้มมหาวิทยาลยั (College Environment) หมายถึง พฤติกรรมเหตุการณ์ 
หรือคุณลกัษณะใดๆท่ีสังเกตเห็นได ้อนัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบั การรับรู้ดา้นประสาท
สัมผสัของนิสิตนกัศึกษา ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นประสบการณ์ และพฤติกรรมของ
นกัศึกษา 
   ราชบณัฑิตยสถาน (2554 : 56)ไดใ้ห้ความหมายของสภาพแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพ และชีวภาพท่ีอยู่รอบตวัมนุษยซ่ึ์งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย ์    
ไดท้  าข้ึน 
   ปฏิคม  พงษป์ระเสริฐ (2550 : 8) ไดก้ล่าวไวว้า่ สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน หมายถึง 
องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนท่ีจะส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ และพฒันาตนเองใน                    
ทุกๆ ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีสวยงาม ร่มร่ืน เป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี          
มีความปลอดภยั มีวสัดุอุปกรณ์เสริมสร้างการพฒันาการและเสริมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 
   สุกฤษฎ์ิ  อญับุตร (2553 : 23) ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้ม หมายถึง องคป์ระกอบ
ภายใน ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัการเรียนการสอน ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน รวมทั้งความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดของอาคารสถานท่ี การจดัอ านวยความสะดวก และความปลอดภยั  
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ ส่งเสริม สนบัสนุนให้นกัเรียน นกัศึกษาสามารถพฒันาตนเองให้ไปสู่จุดหมาย
ตามท่ีวทิยาลยั โรงเรียน หรือสถานศึกษานั้นๆก าหนดได ้
   วภิา  ร่วมโพธ์ิรี (2553 : 50) ไดใ้ห้ความหมายของสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา หมายถึง 
ส่ิงต่างๆ ท่ีอยูภ่ายในสถานศึกษาและลอ้มรอบสถานศึกษามีทั้งส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และส่ิง
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ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็นรูปธรรมและนามธรรมและสภาพแวดลอ้มเหล่าน้ี
เป็นส่ิงเร้าท่ีมีศกัยภาพและอิทธิพลต่อบุคคลท่ีอยูภ่ายในสถานศึกษานั้นๆ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
   สุมนรัตน์  สมคะเน (2553 : 8) ไดก้ล่าวไวว้า่ สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา หมายถึง องคป์ระกอบ
ต่างๆ ท่ีอยู่ภายในสถาบนัการศึกษา เช่น อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความ
สะดวก ท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนและเอ้ืออ านวยการต่อการแสวงหาความรู้ของผูเ้รียน 
   นนัทวนั  มุสิกบุตร (2553 : 57) ไดก้ล่าววา่ สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา หมายถึง การเรียนรู้ 
ท่ีเกิดจากการอบรมเล้ียงดู การศึกษาเล่าเรียนและธรรมชาติในสังคมจะช่วยพฒันาเด็กให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ซ่ึงครู อาจารย ์จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มและสร้างบรรยากาศ       
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และการปฏิบติัของผูเ้รียน สภาพแวดล้อมทางการเรียนแบ่งได้ เป็น 2 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางการเรียน ดา้นกายภาพหรือดา้นรูปธรรม เช่นวสัดุ อุปกรณ์ โต๊ะ เกา้อ้ี แสง 
สี เฟอร์นิเจอร์ บริเวณสถานท่ีท ากิจกรรมฯลฯ และสภาพแวดลอ้มทางการเรียน ดา้นจิตวิทยาหรือ 
ดา้นนามธรรม เช่น คุณลกัษณะของผูเ้รียน กิจกรรมการเรียนการสอน และบรรยากาศในชั้นเรียน
เป็นตน้ 
   ทรรศนีย ์ วราห์ค า (2554 : 13) ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้ม หมายถึง องคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองในทุกๆด้านได้แก่ 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีสวยงาม ร่มร่ืนเป็นระเบียบ และมีบรรยากาศดี มีความปลอดภยั มีวสัดุ
อุปกรณ์เสริมสร้างการพฒันาและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีส่ิงย ัว่ยุให้เกิดการเรียนรู้ และไม่มี
มลภาวะ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุ้นส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้ไปสู่
จุดมุ่งหมายตามท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นก าหนด 
   อารียา  สตารัตน์ (2556 : 11) ไดใ้ห้ความหมายของสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาวา่ หมายถึง 
องคป์ระกอบต่าง  ๆภายในโรงเรียนท่ีจะส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพ
รอบด้าน ซ่ึงการจดัสภาพแวดล้อมท่ีดี จึงเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัส่วนหน่ึงท่ีจะส่งผลให้ผูเ้รียนมี
พฒันาการ มีความปลอดภยั มีแรงจูงใจท าใหเ้กิดความสุขและประสบความความส าเร็จ 
   อินทิรา  บริบูรณ์ (2556 : 42) ไดก้ล่าววา่ สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา หมายถึง องคป์ระกอบ
ต่างๆ  ภายในโรงเรียนท่ีส าคญัท่ีจะช่วยกระตุน้ ส่งเสริม สนบัสนุนให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ และพฒันาศกัยภาพ
ในทุกๆ ดา้น ไดอ้ยา่งเหมาะสม ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน บรรยากาศท่ีดี 
ความสะอาด ร่มร่ืน ความสวยงามภายในโรงเรียน การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้
ของนกัเรียนอย่างหลากหลาย ความเป็นระเบียบเป็นสัดส่วนอาคารสถานท่ี มีการจดัอ านวยความสะดวก    
มีความพร้อมเอาใจใส่ และการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้ง 
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   นฤมล  กอ้นขาว (2558 : 29) ยงัมีแนวคิดว่า สภาพแวดลอ้มดา้นการเรียนการสอนเป็น
ลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน หลกัสูตร วิธีสอน การวดัผล ประเมินผล ต ารา เอกสาร
ประกอบการสอน ความสัมพนัธ์ของนกัเรียนกบัครูทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ความกระตือรือร้น
ในการจดัการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนเอ้ืออ านวยต่อการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง มีอิสระในการคิดไดล้งมือปฏิบติัจริงโดยเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 
   สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา หมายถึง องค์ประกอบภายในสถานศึกษา           
มีส่วนส าคญัในการส่งเสริม สนบัสนุนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนในทุก ๆ 
ดา้น ทั้งดา้นการจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มในการจดัการเรียนการสอน ความร่มร่ืนภายในโรงเรียน 
ความสะอาดของอาคารสถานท่ี การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน 
ความเป็นระเบียบของอาคารสถานท่ี มีความพร้อมและเอาใจใส่รักสภาพแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้ง 

2. ความส าคัญของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
   พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545               
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 8 - 9) ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสภาพแวดลอ้ม โดยบญัญติัไวใ้นหมวด 4 มาตรา 
23 (2) ก าหนดให้การจดัการศึกษา “ตอ้งให้ความรู้และทกัษะทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เร่ืองการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อยา่งสมดุล ย ัง่ยืน” ในการจดักระบวนการเรียนรู้ มาตรา 24 (5) “ส่งเสริมให้
ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ”
นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงความส าคญัของสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา ดงัน้ี 
   ปฐมาภรณ์  ศรินทรัตน์ (2550 : 9) ไดใ้ห้แนวคิดและความส าคญัของการจดัสภาพแวดลอ้ม
โดยโรงเรียนมีส่วนส าคญัอยา่งยิ่งในการพฒันาบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มซ่ึงจะท าให้นกัเรียนไดรั้บ
ประสบการณ์ตรง ไดส้ัมผสักบัสภาพแวดลอ้มดว้ยตนเอง ซ่ึงท าให้นกัเรียนเกิดความตระหนกัและเห็น
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งรวดเร็วการสร้างบรรยากาศท่ีดีจะช่วยชกัจูงให้เด็ก
อยากมาโรงเรียน เช่น มีความร่มร่ืน ความสวยงาม และมีระเบียบเรียบร้อย นอกจากจะท าให้เด็กรู้สึกสดช่ืน 
สบายใจแลว้ยงัจะช่วยปลูกฝังความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความรักสวยรักงาม ให้กบัเด็กอีกดว้ย นอกจากน้ี
โรงเรียนยงัเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน เป็นสถาบนัท่ีมีหน้าท่ีกระตุน้ให้ประชาชนเกิดความพอใจ ยอมรับ            
และปฏิบติัตามไดอี้กดว้ย 
   ปฏิคม  พงษป์ระเสริฐ (2550 : 16) ไดก้ล่าววา่ สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนมีความส าคญัต่อ
การบริหารจดัการภายในโรงเรียนเพราะจะช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนอย่างมีความสุข ส่งเสริม
ความมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งครูและนกัเรียน รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา       
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เพราะนักเรียนได้รับการจดัการเรียนการสอนตามธรรมชาติ ได้ฝึกปฏิบติัจริง ดงันั้น สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนจึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อผูเ้รียน และช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ดา้นความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ มีความรับผดิชอบและประสบผลส าเร็จในการศึกษา 

สายสมร  ภู่เจริญ (2554 : 8) กล่าวว่า โรงเรียนควรสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม              
ท่ีดีในโรงเรียน ใหทุ้กคนมีความรู้สึกอบอุ่นเม่ืออยูร่่วมกนั คือ การสร้างความรัก ความผกูพนั และมีความเอ้ืออาทร
ต่อกนั ดงันั้นในการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  

1. เพื่อจดัและปรับสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาให้เหมาะสมกบัการเรียนการสอน 
และความเป็นอยูข่องนกัเรียน 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนรักและภูมิใจในสถานศึกษาของตน 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
4. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความเป็นระเบียบวนิยั รักสวยงาม และมีรสนิยมท่ีดี 
5. เพื่อใหส้ถานศึกษาเป็นสถานท่ีเป็นตวัอยา่งแก่ชุมชน 
อโนชา  สิมพา (2553 : 15) ไดใ้ห้แนวคิดและความส าคญัของการจดัสภาพแวดลอ้มวา่ส่ิงแวดลอ้ม

มีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อพฒันาการทุกดา้นของนกัเรียน สภาพแวดลอ้มท่ีดีจะเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ 
ความสะดวก และการพฒันาทั้งทางสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ช่วยให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นความรู้ ความคิด อุดมการณ์ บุคลิกภาพ และมีความรับผิดชอบ
ส่งผลใหน้กัเรียนประสบผลส าเร็จในการศึกษา 

วภิา  ร่วมโพธ์ิรี (2553 : 18) ไดก้ล่าวไวว้า่ สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจะตอ้งใหค้วามส าคญั เช่นเดียวกบังานดา้นอ่ืนๆ เพราะนอกจากจะมีอิทธิพลต่อทุกชีวิต
ในสถานศึกษาแลว้ ยงัส่งผลกระทบถึงสภาพแวดลอ้มนอกสถานศึกษาและการพฒันาชุมชนดว้ย
สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา จึงมีความส าคญั ดงัน้ี 

1. สภาพแวดล้อมท่ีดีในสถานศึกษาช่วยยกระดบัคุณภาพการด ารงชีวิตประจ าวนัใน
สถานศึกษาได ้สถานศึกษาสามารถพฒันาคุณภาพสภาพแวดลอ้ม เช่น การจดังานอนามยัส่ิงแวดลอ้ม
ในสถานศึกษาไดม้าตรฐาน พฒันางานอาคารสถานท่ีไดอ้ยา่งดี มีการจดัระบบการรักษาความปลอดภยั 
ความสะดวก ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เอาใจใส่ด้านสุขาภิบาลโรงเรียน เฝ้าระวงั
คุณภาพน ้า อาคารและมลพิษต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม สุขภาพอนามยัของคนในสถานศึกษาทั้ง
ดา้นร่างกาย และจิตใจ ก็จะถูกสุขลกัษณะและมีความรู้สึกมัน่คง ปลอดภยั เกิดความร่มเยน็เป็นสุข            
ในการด ารงชีวติประจ าวนัตามไปดว้ย 

2. สภาพแวดลอ้มท่ีไดรั้บการพฒันาอย่างเหมาะสม จะช่วยพฒันาคนในสถานศึกษาได้
อย่างรอบดา้น ทั้งในดา้นความรู้ความคิด ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัแลว้ว่า 
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สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเปรียบเสมือนครูคนหน่ึงท่ีสามารถให้การศึกษาอบรมและกล่อมเกลา
จิตใจของคนได ้เพราะคนท่ีอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดีจะซึมซับลกัษณะท่ีดีติดตวัไปโดยไม่รู้ตวั ดงันั้น 
กระบวนการและวิธีการด ารงรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีถูกตอ้ง การมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
ความมีระเบียบวินยั ความสวยงามและความสมดุลทางธรรมชาติในสถานศึกษา นอกจากจะสามารถให้
ความรู้ความคิดแก่ทุกคนท่ีอยูใ่นสถานศึกษาแลว้ ยงัสามารถส่งเสริมให้คนรู้สึกกระตือรือร้น ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
รู้จกัวธีิการด ารงชีวิต และมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและต่อสภาพแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้งดว้ย 

3. สถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีจะเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการพฒันา สภาพแวดลอ้มใน
ชุมชน เป็นสถานท่ีท่ีมีคุณค่าของชุมชน ส่งผลใหทุ้กคนเกิดความภาคภูมิใจ เพิ่มความสนใจในการศึกษา
และการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา สภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาท่ีไดรั้บ
การพฒันาอยา่งมีคุณภาพ จะส่งผลถึงการพฒันาชุมชนดา้นต่าง ๆ  ตามไปดว้ย เช่น การอนุรักษแ์ละพฒันา
สภาพแวดล้อมของชุมชน การพฒันาจริยธรรม ด้านสภาพแวดล้อมของคนในชุมชน การด าเนินงาน
อนามยัสภาพแวดลอ้มในชุมชน ซ่ึงเท่ากบัเป็นการยกระดบัมาตรฐานการด ารงชีวติและยกระดบัจิตใจของ
คนในชุมชนให้พฒันาไปดว้ย จึงกล่าวไดว้า่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
ทั้งแก่ผูเ้รียนผูป้กครองและชุมชน 

ทรรศนีย ์ วราห์ค า (2554 : 16) กล่าวถึง ความส าคญัของการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน
ว่า โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีจัดมวลประสบการณ์แก่นักเรียน ทั้ งทางตรงและทางอ้อม เพื่อน า
ประสบการณ์เหล่านั้นไปพฒันาตนเองในอนาคตแต่จะท าอย่างไรให้เด็กชอบมาโรงเรียน เป็นคนใฝ่รู้มี
ความรู้สึกสนุกสนาน มีเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียน การท่ีโรงเรียนจะได้รับการตอบสนองจากนักเรียน 
โรงเรียนตอ้งด าเนินการสร้างแรงจูงใจต่อนกัเรียน ใหเ้กิดความคิดวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษา
ดังกล่าว แนวทางในการจดับรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนโรงเรียนต้องด าเนินการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆให้มีผลต่อการเรียนรู้สามารถปรับสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัการเรียนการสอน    
โดยค านึงถึงเพศและวยัของผูเ้รียน 

วิชิต  เทพประสิทธ์ิ (2555 : 25) ไดก้ล่าววา่ การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัวยัและระดบั
ของผูเ้รียนจะเป็นส่ิงท่ีสนบัสนุนท าให้ผูเ้รียนมีความรู้สึกท่ีอยากเรียนและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้
เพิ่มข้ึนความส าคญัของสภาพส่ิงแวดลอ้ม การเรียนรู้มีหลายประการ ไดแ้ก่ 

1. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เช่น หอ้งเรียนมีความสะดวกสบาย มีอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน
ครบถ้วน ท าให้ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียน ผูส้อนก็มีความสุขในการสอน ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะช่วย
สนบัสนุนและส่งเสริมใหก้ารเรียนการสอนด าเนินดว้ยความราบร่ืน สะดวกรวดเร็ว ตามแผนท่ีวางไว ้
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   2. สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้หลายดา้น เช่น ท าให้ผูเ้รียนเกิดความ
ประทบัใจเป็นตวักระตุน้ผูเ้รียนใหมี้ความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียน เปล่ียนเจตคติไปในทางท่ีดี 
มีความพึงพอใจในการเรียนช่วยใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปัจจยัส าคญัในกระบวนการเรียนการสอน 
ก็คือความรู้สึกท่ีเกิดจากตวัผูเ้รียน ความรู้สึกพึงพอใจ สนใจอยากเรียน อยากรู้ ซ่ึงจะเป็นตวัน าไปสู่   
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในท่ีสุด ดงันั้น ถา้ผูเ้รียนอยู่ในสภาพส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์  
ทั้ งทางด้านกายภาพ จิตภาพ และทางด้านสังคมภาพแล้วจะช่วยกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึก    
ดงักล่าวได ้
   3. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ช่วยจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ให้แก่
ผูเ้รียน ประสบการณ์การเรียนรู้ข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้มตามปกติแลว้การรับรู้และการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีไดป้ะทะสัมพนัธ์กบัส่ิงภายนอกท่ีมากระตุน้ประสาทสัมผสัของผูเ้รียน 
การปะทะสัมพนัธ์กบัส่ิงต่าง ๆ เป็นการสร้างประสบการณ์ ดงันั้นถ้าเราตอ้งการให้ผูเ้รียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีโรงเรียนตอ้งจดัให้ผูเ้รียนอยู่ในสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีดีก่อนแลว้ 
สภาพแวดลอ้มต่างๆ เหล่านั้นจะเป็นตวัก าหนดประสบการณ์ของผูเ้รียนภายหลงั 
   4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีดีจะช่วยพฒันาบุคลิกภาพของผูเ้รียน จุดมุ่งหมาย        
ท่ีส าคญัของการจดัการศึกษาประการหน่ึงก็คือ มุ่งให้ผูเ้รียนมีบุคลิกภาพดี มีการแสดงออกทางกาย 
วาจาและใจตามแบบอยา่งท่ีสังคมยอมรับ กล่าวคือ มีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีเป็นเคร่ืองหมายของ
คนดี มีการประพฤติปฏิบติั สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งดี การท่ีจะหล่อหลอมพฤติกรรม 
หรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียนให้เป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์นั้น ตอ้งใช้เวลาและอาศยั
ปัจจยัหลายอยา่งประกอบกนั จึงจะสามารถกล่อมเกลาผูเ้รียนได ้สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ถือวา่เป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีจะช่วยปรับหรือโน้มน้าวพฤติกรรมของผูเ้รียนโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมการเรียนรู้            
ท่ีมีบรรยากาศท่ีอบอุ่น เป็นมิตรมีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
ตดัสินปัญหาด้วยเหตุผลต่างๆเหล่าน้ีจะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดของผูเ้รียน          
สะสมทีละน้อยจนในท่ีสุดก็จะแสดงออกในลกัษณะของบุคลิกภาพรูปแบบในการรับรู้ตลอดจน
ค่านิยมต่างๆของผูเ้รียน 
   5. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีส่วนช่วยในการควบคุมชั้นเรียนให้ผูเ้รียนมีระเบียบ
วนิยั สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เป็นตวัก าหนดอาณาเขตของการเรียนท าให้มีบรรยากาศท่ีแตกต่างไป
จากกิจกรรมอ่ืน เช่น ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มในสถานเริงรมย ์ผูเ้รียนเม่ืออยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ทางการเรียนท่ีจดัไวอ้ยา่งเหมาะสมก็จะรู้จกัส ารวมอยูใ่นระเบียบวินยัมากข้ึน โดยเฉพาะถา้มีการจดัโต๊ะ 
เกา้อ้ี ของนกัเรียนอย่างมีวตัถุประสงค์ จะช่วยให้การควบคุมชั้นเรียนมีระบบระเบียบ และง่ายส าหรับ
ผูส้อนมากข้ึน 
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   6. สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เป็นแหล่งทรัพยากรทางการเรียน การจดัสภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู้ในปัจจุบนัเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง หลายแห่งเห็นความส าคญัของมุมวิชาการ ศูนยว์ิชาการ
มุมส่ือการเรียนการสอน ท าให้ทั้งผูเ้รียน และผูส้อนสามารถใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม           
ได้ตลอดเวลาท่ีต้องการ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถจัดกิจกรรมการเรียน          
การสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญัไดอ้ยา่งดี นอกจากน้ีแหล่งทรัพยากรการเรียนจะช่วยพฒันาความ
รับผิดชอบให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนตลอดจนเป็นการสร้างนิสัยให้ใฝ่เรียนรู้ ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
ไม่ยดึติดอยูเ่ฉพาะความรู้ท่ีไดจ้ากผูส้อน 
   7. สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้
ท่ีดีจะท าให้บรรยากาศในการเรียนเอ้ือต่อการเรียนการสอนให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ                                
และส่ิงรบกวน จะช่วยสร้างบรรยากาศทางวชิาการให้เกิดข้ึนท าให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษา 
หาความรู้หรือท ากิจกรรมการเรียนต่าง ๆ อย่างตั้งใจและมีสมาธิ ยิ่งถา้ผูส้อนและเพื่อนร่วมชั้นซ่ึงจดัว่า
เป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านจิตภาพมีบุคลิกลกัษณะท่ีอบอุ่นเป็นมิตร ก็จะยิ่งท าให้บรรยากาศ                   
ในการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงคม์ากยิ่งข้ึนมีความส าคญัต่อการบริหารจดัการภายใน
โรงเรียน เพราะจะช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสุข 
   8. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ช่วยสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน 
ประสิทธิผลมากท่ีสุด ในสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีความสะดวกสบาย สงบ การจดัสถานท่ี โต๊ะ 
เกา้อ้ี อุปกรณ์ต่างๆ ให้ง่ายต่อการเคล่ือนไหว โยกยา้ย ท าให้ผูส้อนไปถึงตวัผูเ้รียนไดส้ะดวก ต าแหน่ง
ของผูส้อนไม่จ  าเป็นตอ้งอยู่หน้าชั้นเสมอไป ผูส้อนอาจนัง่อยู่ท่ามกลางผูเ้รียนเพื่อให้ค  าปรึกษาแนะแนว   
ทางสภาพแวดลอ้มเช่นน้ีช่วยให้ผูส้อนมีความใกลชิ้ดกบัผูเ้รียนมากข้ึน ท าให้ไดรู้้จกัอุปนิสัยตลอดจน
พฤติกรรมของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลไดดี้ ส่วนผูเ้รียนจะลดความกลวั และมีความกล้ามากข้ึน กล้าพูด 
กลา้แสดงความคิดเห็น มีเจตคติท่ีดีต่อผูส้อน 
   9. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมจะช่วยลดความเม่ือยล้า หรือความอ่อนเพลีย
ทางดา้นสรีระของผูเ้รียน เช่น การจดัโต๊ะ เกา้อ้ี ท่ีมีขนาดพอเหมาะกบัรูปร่างของผูเ้รียน ช่วยให้การนัง่
สบายสามารถนัง่ไดน้าน ๆโดยไม่ปวดหลงั การให้แสงสวา่งในห้องเรียนท่ีเหมาะจะช่วยให้ผูเ้รียนคลาย
ความเม่ือยลา้ของสายตา นอกจากน้ียงัเป็นการส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียนดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาดว้ย 
   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554 : 32) ไดใ้ห้ความส าคญัต่อสภาพแวดลอ้ม โดย
ก าหนดเป็นการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ในมาตรฐานท่ี 11 วา่ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้ม และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาเต็มศกัยภาพ 
โดยมีตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 
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   1. หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
   2. จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
   3. จดัห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
   ส านกังานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (2555 : 24) 
ได้ให้ความส าคญักับการบริหารจัดการในการพฒันาสถานศึกษา โดยก าหนดเป็นการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม เป็นตวับ่งช้ีท่ี 7 ว่า ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ และการพฒันา
สถานศึกษา ตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ ข้อ 3 ท่ีว่า บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา สะอาด ถูกสุขลกัษณะ และสวยงาม 
   อารียา  สตารัตน์ (2556 : 9) ไดใ้ห้ความคิดเห็นวา่ สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาเป็นองคป์ระกอบ
หน่ึงท่ีมีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อผูเ้รียน สภาพแวดลอ้มท่ีดีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ส่งผล
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดา้นความรู้ ความคิด บุคลิกภาพมีความรับผิดชอบ และประสบผลส าเร็จใน
การศึกษา 
   อินทิรา  บริบูรณ์ (2556 : 16) ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ ส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัและเป็นระบบนิเวศ  
ท่ีแวดลอ้มอยู่รอบตวัมนุษยมี์ทั้งส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ส่ิงแวดลอ้ม
เหล่าน้ีมีความส าคญัและมีคุณประโยชน์เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความเขา้ใจ 
ช่วยใหน้กัเรียนมีความสุขและส่งผลใหน้กัเรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียน 
   สรุปได้ว่า สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษามีความส าคญั และมีอิทธิพลต่อพฒันาการของ
นกัเรียน รวมทั้งช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา ดงัน้ี 
   1. สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาท่ีมีความร่มร่ืน สวยงาม และมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย จะช่วยปลูกฝังความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความรักสวยรักงามใหก้บันกัเรียน 
   2. สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาท่ีดี จะช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนมีพฒันาการ              
ทั้ง 4 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งช่วยให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดี ส่งผลใหป้ระสบผลส าเร็จในการศึกษา 
   3. สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีนักเรียนและครู
สามารถใชค้น้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ 
   4. สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ จะช่วยพฒันาบุคลิกภาพของนักเรียน            
ใหมี้บุคลิกภาพดี มีการแสดงออกทางกาย วาจา และใจตามแบบอยา่งท่ีสังคมยอมรับ 
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3. การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
   การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมากเพราะ        
ในสังคมปัจจุบนัเราจะพบปัญหาสภาพส่ิงแวดล้อมเป็นอนัตรายต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 
โดยเฉพาะผูท่ี้อยู่ในวยัเล่าเรียน ตามแผนการศึกษาแห่งชาติโรงเรียนจะตอ้งน านโยบายดา้นการพฒันา
บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีไปด าเนินการพฒันาสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในโรงเรียน สภาพแวดลอ้ม   
เป็นองคป์ระกอบส าคญัประการหน่ึงท่ีช่วยให้การเรียนรู้ของนกัเรียนไดบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นขณะเดียวกนั  
ก็สร้างความรู้สึกท่ีดี ความรู้สึกพึงพอใจ รักและผกูพนับุคลากรในโรงเรียน 
   ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา (Iean Piaget, 1963 อา้งถึงใน ธารนา  รัตนะ, 2552 : 9) เช่ือวา่
พฒันาการทางด้านสติปัญญาของเด็กเกิดจากการท่ีเด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมซ่ึงจะซึมซับ
ประสบการณ์และมีการปรับตวัและปรับโครงสร้างทางสติปัญญาเม่ือสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงซ่ึง
โครงสร้างของสติปัญญาในอินทรียต์อ้งมีการปรับโครงสร้างให้สมดุลกบัสภาพแวดล้อม นอกจากน้ี 
การเรียนรู้ของเด็กเกิดจากกระบวนการภายในอินทรีย์ การเรียนรู้จะพฒันาได้ดีเพียงใดข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์และสภาพแวดลอ้มรอบตวัเด็กจากทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของทั้งสองท่าน การจดั
สภาพแวดล้อมส าหรับเด็ก จึงตอ้งค านึงถึงหลกัการเรียนรู้ว่าการจดัสภาพแวดล้อมตอ้งจดัให้เด็กได้
กระท า สัมผสัดว้ยตนเอง ซ่ึงจะท าให้เด็กคิดจินตนาการเกิดการเรียนรู้ และเร่ิมเขา้ใจส่ิงต่างๆรอบตวั         
ท่ีสัมพนัธ์กนัจนเกิดเป็นความคิดรวบยอดของส่ิงนั้นๆท่ีเด็กไดพ้บเห็น (Bruner. J : 1983 : 50) 
   มิลเลอร์ เอช. (Miller H., 1993 : 29) กล่าววา่ ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมท่ีอยูโ่ดยรอบผูเ้รียน 
คือ แสงสวา่ง อุณหภูมิ เสียง เป็นปัจจยัท่ีท าใหก้ารเรียนไดรั้บผลสัมฤทธ์ิดีข้ึน 
   อรุณชยั  กณัฑภา  (2550 : 26) กล่าววา่ สมองไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะ
ถา้เป็นบุคคลท่ีไดเ้รียนรู้ในโรงเรียนหรือไดรั้บการศึกษาสูงๆจะท าใหส้ติปัญญาเพิ่มข้ึน จากผลการศึกษา
ดงักล่าว ท าให้นกัการศึกษาตอ้งมาให้ความสนใจ และให้ความส าคญักบัการตระเตรียมสภาพแวดลอ้ม             
ท่ีเอ้ือต่อความอยากรู้อยากเห็น และการคน้พบของนกัเรียน สภาวะเช่นน้ีจะท าให้การเจริญเติบโตทาง
สมองด าเนินอยูต่่อไป นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้ม คือ ส่ิงเร้าท่ีท าให้มนุษยแ์สดงพฤติกรรม การท่ีมนุษย์
อาศยัในสภาพแวดลอ้ม นกัจิตวิทยาเช่ือวา่ ส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่ิงเร้าให้มนุษยแ์สดงพฤติกรรมซ่ึงนกัจิตวิทยา
แบ่งส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 2 ประเภท ดงัน้ี 

 1. ส่ิงแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกกายมนุษย ์เช่น วตัถุ ส่ิงของ คน และสัตว ์               
เป็นตน้ รวมไปถึงส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ซ่ึงไม่มีตวัตน ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ถ้าส่ิงแวดล้อม
เหล่าน้ีเร้าใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรม เราเรียกวา่ ส่ิงเร้าภายนอก (External stimulus) 
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 2. ส่ิงแวดลอ้มภายใน ไดแ้ก่ การกระท าของอวยัวะต่างๆ ภายในของมนุษยเ์อง เช่น ความ
หิวกระหาย ถ้าส่ิงแวดล้อมภายในเหล่าน้ีเร้าให้มนุษยแ์สดงพฤติกรรม เราเรียกส่ิงเร้าภายใน (Internal 
stimulus) 
   ทั้งน้ี ในด้านการจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรียนซ่ึงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีจะตอ้ง
เสริมสร้างผูเ้รียนไดรั้บโอกาสอนัพึงท่ีจะควรไดรั้บในการพฒันาศกัยภาพตามวยั การพฒันาโรงเรียนส่ิงหน่ึง
ท่ีมีการกล่าวถึง และให้ความส าคญัอยา่งมาก คือ การจดัสภาพแวดลอ้มในทุกๆดา้นท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียน สภาพแวดล้อมท่ีดีเป็นส่วนประกอบส าคญัส่วนหน่ึงท่ีจะส่งผลให้ผูเ้รียนมีพฒันาการ มี
ความปลอดภยั มีแรงจูงใจและเกิดความสุข ความเต็มใจในการแสวงหาความรู้ ตรงกนัขา้มโรงเรียนท่ี
ขาดการเอาใจใส่ในด้านสภาพแวดล้อม หรือไม่เห็นความส าคญัของการจดัสภาพแวดล้อมจะท าให้
บุคลากรทั้ งในและนอกสถานศึกษา ขาดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี มีบรรยากาศท่ีน่าเบ่ือ ขาดความอบอุ่น                    
และบรรยากาศท่ีเป็นมิตร และขาดศรัทธาต่อโรงเรียน ท าให้ส่วนประกอบของค าว่าองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ขาดความสมบูรณ์ตามมาในท่ีสุด 
   สถาบนัวจิยัสภาวะส่ิงแวดลอ้ม (2550 : 52) กล่าววา่ ชีวิตท่ีมีคุณภาพท่ีพึงประสงค ์คือ ชีวิตท่ีอาศยั
สภาพแวดลอ้มทั้งปวง เอ้ืออ านวยสุขภาพทางกาย เพื่อเป็นรากฐานของพฒันาการทางจิตใจท าให้เกิด
บูรณาการทางความรู้ ความคิดเต็มท่ีตามศกัยภาพในมนุษย ์มีความสามารถสร้างสรรค ์และผลิตรวมกนั
เขา้เป็นสังคมท่ีมัน่คงผาสุกสมบูรณ์ และปราศจากความขดัแยง้ 
   วชิราภรณ์  ค  าคลา้ย (2551 : 30) ไดก้ล่าววา่ การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นบริเวณ
ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ อาคารเรียน ห้องเรียน บรรยากาศโดยรอบสะอาด สวยงาม มีความเป็น
ระเบียบ ปลอดภยั และมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น การจดัโต๊ะ เกา้อ้ี การจดัมุมวิชาการต่างๆความเป็น
กนัเองระหวา่งครูกบันกัเรียน และนกัเรียนกบันกัเรียน รวมทั้งการส่งเสริมใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นต่าง 
 ๆซ่ึงเป็นสภาพท่ีมีอิทธิพลต่อนกัเรียนท าให้นกัเรียนสบายใจ มีความสุข ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

โดยการวจิยัการจดัชั้นเรียนใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (2) การด าเนินการสอน
อยา่งเป็นระบบ (3) การจดักิจกรรมใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จ (4) การสร้างวนิยัในชั้นเรียน และ (5) การค านึงถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 5 ดา้นมีความส าคญัในการจดัการเรียนการสอน รวมทั้ง การ
จดักิจกรรมซ่ึงส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนดีข้ึน 
   ลดัดา  ภู่เกียรติ (2552 : 7 - 8) ไดใ้ห้ความเห็นวา่ การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ตอ้งพิจารณาทั้งตวัผูเ้รียนและตวัผูส้อน กล่าวคือ ในตวัผูเ้รียนนั้น จะต้องได้รับประสบการณ์ตรงใน       
การท างาน ได้ฝึกปฏิบติัจริงจนคน้พบความถนัดและวิธีการของตนเอง ได้แสดงออกและฝึกคิดอย่าง
หลากหลาย ไดฝึ้กคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลและสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ไดท้  ากิจกรรมตามความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของตนเองอย่างมีความสุขได้ฝึกความรับผิดชอบและความมีวินัยในตนเอง                 
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เกิดการเรียนรู้จากกลุ่มและมีโอกาสได้แลกเปล่ียนกิจกรรมรวมไปถึงการรู้จกัประเมินตน และยอมรับ                
การประเมินจากผูอ่ื้น ท่ีส าคญัผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้อย่างย ัง่ยืน โดยมีแรงจูงใจในการให้ความสนใจใฝ่หา
ความรู้อย่างต่อเน่ือง ส่วนครูจะตอ้งเตรียมทั้งดา้นเน้ือหาและวิธีการท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดใ้ช้ทกัษะ
กระบวนการต่างๆ  ไดแ้ก่ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแกปั้ญหา เป็นตน้ เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้
ในบรรยากาศท่ีครูเตรียมไวท้ั้งภายในและภายนอกห้องเรียน รวมไปถึงส่ิงแวดลอ้มต่างๆให้เกิดแรงบนัดาลใจ 
จูงใจ หรือเร้าใจเพื่อเสริมให้เกิดการเรียนรู้มากข้ึน ครูต้องพยายามจัดหาและรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและเช่ือมโยงประสบการณ์กบัชีวิตจริง ครูตอ้งจดักิจกรรมและสร้างสถานการณ์ต่างๆอย่าง
หลากหลายท่ีฝึกให้นกัเรียนรู้จกัคิดแกปั้ญหา คน้พบความรู้และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้
นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อนในขณะเดียวกนัครูตอ้งจดัเวลาในการดูแลนกัเรียน
เป็นรายบุคคลดว้ยการกระตุน้ให้ฝึกคิด ฝึกท าดว้ยตนเองตามศกัยภาพท่ีแตกต่างของแต่ละคนรู้จกัสังเกต
และประเมินพฒันาการของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
   ส าราญ  วงันุราช (2553 : 22) ไดก้ล่าววา่ ตวับ่งช้ีท่ีบอกถึงลกัษณะการเรียนรู้ของผูเ้รียน                
มีดงัน้ี 
   1. การเรียนรู้อย่างมีความสุขอนัเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ค านึงถึงการท างานของสมองท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้และพฒันาการทางอารมณ์ของ
ผูเ้รียน ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เร่ืองท่ีตอ้งการเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ บรรยากาศของการเอ้ืออาทร 
และเป็นมิตร ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย น าผลการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวติจริงได ้
   2. การเรียนรู้จากการไดคิ้ดและลงมือปฏิบติัจริง ซ่ึงเป็นการฝึกทกัษะท่ีส าคญั คือ การแกปั้ญหา
และความมีเหตุผล 
   3. การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และเรียนรู้ร่วมกบับุคคลอ่ืน เป้าหมายท่ีส าคญั
ดา้นหน่ึงในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งในและนอก
โรงเรียน ทั้งท่ีเป็นเอกสาร วสัดุ สถานท่ี สถานประกอบการ บุคคลซ่ึงประกอบดว้ยเพื่อน กลุ่มเพื่อน 
วทิยากรหรือผูเ้ป็นภูมิปัญญาของชุมชน 
   4. การเรียนรู้แบบองค์รวมหรือบูรณาการเป็นการเรียนรู้ท่ีผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ  
ไดส้ัดส่วนกนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ความดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นทุกวชิาท่ีจดัใหเ้รียนรู้ 
   5. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง การสนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ย
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ผูเ้รียนจะไดรั้บการฝึกดา้นการจดัการแลว้ยงัฝึกดา้นสมาธิ ความมีวินัย  
ในตนเองและการรู้จกัตนเองมากข้ึน 
   สุกฤษฎ์ิ  อญับุตร (2553: 34) ไดก้ล่าววา่ การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
สภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัการเรียนการสอนความสัมพนัธ์กบัเพื่อน รวมทั้งความเป็นระเบียบ ความสะอาด
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ของอาคารสถานท่ี การจดัอ านวยความสะดวกและปลอดภยั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ส่งเสริม สนบัสนุน
ใหน้กัเรียน สามารถพฒันาตนเองใหไ้ปสู่จุดมุ่งหมายตามท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นๆ ก าหนด ไดแ้บ่ง
ส่ิงเร้าเชิงสภาพแวดลอ้มออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นกายภาพ ดา้นการบริหาร ดา้นการเรียนการสอน ดา้น
สังคมกลุ่มเพื่อน 
   อโนชา  ลิมพา (2553 : 15) ไดก้ล่าววา่ การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายในโรงเรียนทั้ งท่ี เป็นรูปธรรมและนามธรรม ท่ีจะส่งเสริมและอ านวยต่อการเรียน                     
และพฒันาการทุกดา้นของนกัเรียน ไดแ้ก่ ระบบการศึกษา การเรียนการสอน สภาพการณ์ ส่ิงเร้าต่าง  ๆกิจกรรม
ท่ีท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ต่างๆเกิดการพฒันาและเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทศันคติ ความสนใจ 
รวมทั้งอาคารสถานท่ีท่ีมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมและพฒันาการทุกดา้นของนกัเรียนทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสังคม เพื่อให้นักเรียนสามารถพฒันาตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายของโรงเรียนและเป็นบุคคลท่ี
สมบูรณ์ตามท่ีสังคมตอ้งการ และไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในดา้นต่าง  ๆไดแ้ก่ ดา้นอาจารย ์           
ครู ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นอาคารสถานท่ีดา้นการบริการนกัศึกษา และดา้นกิจกรรมนกัศึกษา 
   ศราวุฒิ  แข็งแรง (2553 : 19) ให้ความเห็นวา่ บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มมีประโยชน์ต่อ
การพฒันาของเด็ก ดงัน้ี 
   1. พฒันาทางร่างกาย ไดแ้ก่ โรงเรียนมีสนามกีฬา และสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจอยา่งเพียงพอ
และถูกหลกัวชิาการ ยอ่มมีผลต่อสุขภาพอนามยัของเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี 
   2. พฒันาทางสติปัญญา สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก                
และต่อการพฒันาทางสติปัญญาของเด็ก ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีคือ ส่ิงจูงใจใหเ้ด็กอยากเรียน 
   3. พฒันาทางดา้นอารมณ์ และจิตใจ สภาพแวดลอ้มท่ีสวยงาม สะอาด สะดวกสบาย 
และน่าสนใจ มีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกของนกัเรียน 
   4. พฒันาการทางด้านสังคม สภาพแวดล้อมท่ีดี มีส่วนช่วยหล่อหลอมต่อบุคลิกภาพ          
และพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องเด็ก โรงเรียนสะดวกสบาย สวยงาม มีระเบียบวินยั เด็กจะถูกหล่อหลอม
ใหเ้ป็นคนรักสวยรักงาม รักความสะอาด รักความมีระเบียบวนิยั สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน มีบรรยากาศ
กลัยาณมิตรมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่มีการแบ่งปันเป็นส่ิงท่ีสร้างสรรคใ์ห้เด็กเป็นคนดี และเป็นพลเมืองดี
ของประเทศ 
   วิรัช  วรรณรัตน์ (2545 อา้งถึงใน สมศกัด์ิ  บุญโพธ์ิ, 2558 : 11) กล่าววา่ การจดัสภาพแวดลอ้ม        
ท่ีเหมาะสมกบัวยัและระดับของผูเ้รียนจะเป็นส่ิงท่ีสนับสนุนท าให้ผูเ้รียนมีความรู้สึกท่ีอยากเรียน                    
และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มข้ึน สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ี
จะช่วยปรับหรือโน้มน้าวพฤติกรรมของผูเ้รียนโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีมีบรรยากาศท่ี
อบอุ่น เป็นมิตรมีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัตดัสินปัญหา ดว้ยเหตุผล
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ต่างๆ เหล่าน้ีจะค่อยๆ แทรกซึมเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดของผูเ้รียนสะสมทีละน้อยจนในท่ีสุด                      
ก็จะแสดงออกในลกัษณะของบุคลิกภาพรูปแบบในการรับรู้ตลอดจนค่านิยมต่างๆของผูเ้รียน 
   วรมน  ยาดี  (2558 : 7) ไดก้ล่าววา่ สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนเป็น
อยา่งยิ่ง เพราะการเรียนรู้ท่ีจะบงัเกิดผลท่ีดีต่อผูเ้รียนจะตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเอง เพื่อเป็นรากฐานของพฒันาการทางจิตใจ ให้เกิดบูรณาการทางความรู้ 
ความคิดเห็น ตามศกัยภาพในมนุษย ์มีความสามารถสร้างสรรคแ์ละรวมกนัเขา้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน ความมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัระหว่างครู และนกัเรียน รวมทั้งช่วยส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะนักเรียนได้รับการจดัการเรียนการสอนตามธรรมชาติ     
ไดฝึ้กปฏิบติัจริง ดงันั้น สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนจึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีมีความส าคญั และมี
อิทธิพลต่อผูเ้รียนและช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดา้นความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ มีความรับผิดชอบ
และประสบผลส าเร็จในการศึกษา 
   สรุปไดว้่า สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา ไดแ้ก่ ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย ร่มร่ืน สวยงาม เอ้ือต่อความอยากรู้อยากเห็น และการคน้พบของนกัเรียน มีผลต่อพฒันาการทางดา้น
สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคมของนักเรียน ดังนั้น การจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัท่ีเอ้ือต่อจดัการการเรียนรู้ของนกัเรียน จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) สภาพแวดลอ้มดา้น
กายภาพ (2) สภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ (3) สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันา
คุณภาพของนกัเรียนอยา่งเต็มศกัยภาพรอบดา้น 

4. องค์ประกอบของการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
   นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้ในสถานศึกษาไวห้ลายประเภท ดงัน้ี 
   4.1 การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 
    นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ดงัน้ี 
    อเล็กซานเดอร์ ดบับลิว. แอสติน (Alexander W. Astin, 1971 อา้งถึงใน พรพิไล ชาญพนา, 
2559 : 14) กล่าววา่ สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพเป็นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติหรือมนุษยส์ร้างข้ึนซ่ึงมีอิทธิพล
ต่อบุคคลท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ีในสถานศึกษา ได้แก่ อาคารเรียน 
หอ้งเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการต่าง  ๆโรงอาหาร สถานท่ีเล่นกีฬาและสาธารณูปโภคต่าง ๆ  ในการสร้าง
อาคารสถานท่ีภายในโรงเรียน จ าเป็นตอ้งไดรั้บการร่วมมือจากผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ  เช่น สถาปนิก และวิศวกร 
เพื่อการศึกษา และวจิยัปัญหาตลอดจนวางโครงการล่วงหนา้เพื่อให้โรงเรียนมีการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้น
กายภาพอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
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    ชุมพล  จนัทร์สายทอง (2550 : 16) ไดก้ล่าวถึง สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพวา่ โรงเรียน
จะตอ้งเน้นพฒันาสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียน ให้สะอาด ถูกสุขลกัษณะ มีความปลอดภยั 
โดยเฉพาะสภาพแวดลอ้มท่ีจะตอ้งอยูใ่กลต้วันกัเรียนมากท่ีสุด และนกัเรียนทุกคนตอ้งสัมผสัตลอดเวลา 
เพราะนกัเรียนใช้เวลาเรียนรู้ และอยูใ่นสภาพส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนมากกว่าคร่ึงของเวลาช่วงกลางวนั 
ดงันั้น จึงจ าเป็นจะต้องจดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบันักเรียนซ่ึงช่วยท าให้ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ                       
มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีผลต่อการพฒันาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความคิดเห็นว่า ควรจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรียนโดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแกไ้ข ดูแลส่ิงแวดลอ้มท่ีนกัเรียนอาศยัอยู ่
ไดแ้ก่ บา้น โรงเรียน และชุมชน เป็นการศึกษาตลอดชีวติ เนน้ใหผู้เ้รียนรับรู้และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
    วชิราภรณ์  ค  าคลา้ย (2551 : 32) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ
เป็นการพฒันาสถานท่ีท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ อาคารเรียน ห้องเรียน 
บรรยากาศโดยรอบสะอาด สวยงาม มีระเบียบ ปลอดภยั และมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น 
การจดัโต๊ะเกา้อ้ี การจดัมุมวิชาการต่างๆ ความเป็นกนัเองระหว่างครูกบันักเรียน และนกัเรียนกบั
นกัเรียน รวมทั้งการส่งเสริมใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นต่างๆซ่ึงเป็นสภาพท่ีมีอิทธิพลต่อนกัเรียน เป็นตน้ 
ท าใหน้กัเรียน สบายใจ มีความสุข ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 
    อนุชิต  สงวนหงส์ (2552 : 50) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพเป็น
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อบุคคลท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น 
สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพในสถานศึกษา ไดแ้ก่ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการต่าง  ๆ
โรงอาหาร สถานท่ีเล่นกีฬา และการสาธารณูปโภคต่าง  ๆซ่ึงตอ้งศึกษาและวจิยัปัญหาตลอดจนวางโครงการ
ล่วงหนา้ เพื่อใหโ้รงเรียนมีการขยายตวัออกไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการ 
    ฆนทั  ธาตุทอง (2552 : 32) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพเป็นงาน
บริการเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน เป็นงานท่ีส่งเสริมวิชาการให้ดีข้ึน จึงนบัไดว้่างาน
อาคารสถานท่ีเป็นงานท่ีส าคญัอย่างยิ่งท่ีผูบ้ริหารต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด                
การบริหารอาคารสถานท่ี ประกอบด้วย (1) การออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง (2) การก่อสร้าง           
และซ่อมแซม (3) การบริการไฟฟ้าและโทรศพัท ์(4) การรักษาความสะอาดและพฒันาบริเวณ (5) การรักษา
ความปลอดภยั (6) การควบคุมการใชอ้าคารสถานท่ี (7) การประเมินการใชอ้าคารสถานท่ี และได้
เสนอแนวคิด ดงัน้ี 
    1. การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ มีจุดมุ่งหมาย ไดแ้ก่ (1) เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์
ทางการศึกษาอย่างเต็มท่ี (2) เพื่อยืดอายุอาคารเรียน (3) เพื่อให้เกิดความปลอดภยัและสุขลกัษณะท่ีดี               
(4) เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีต่อการเรียนรู้ และ (5) เพื่อความสวยงาม น่าเรียน น่าอยู ่น่าดู 
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2. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ได้แก่ เปล่ียนแปลงรูปแบบ ตกแต่ง 
ซ่อมแซมภายใน ภายนอก ขยายหรือต่อเติม โดยพิจารณาและค านึงถึงความเหมาะสมกบัหลกัสูตร
สถานศึกษา ความแขง็แรงดา้นโครงสร้างการเปล่ียนแปลงและปรับปรุง จ านวนพื้นท่ีท่ีเพียงพอ คุณค่า
ทางดา้นความงาม ประสิทธิภาพในการใช้สอย ง่ายต่อการบ ารุงรักษา สภาพและระบบจกัรกลต่าง ๆ 
ความปลอดภยัตามกฎและขอ้บงัคบั สถานท่ีตั้งเหมาะสม ลกัษณะ บริเวณ ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา 

3. การจดัภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มบริเวณโรงเรียนเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อ
การเรียนรู้และการพฒันานักเรียน ทั้งน้ี ห้องเรียนมีความครอบคลุมและรวมถึงบริเวณต่างๆท่ีใช้ใน               
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียน 

4. อาคารเรียน เป็นสถานท่ีท่ีใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นหลกั และส่วนใหญ่
นกัเรียนจะใชเ้วลาในการเรียนรู้อยูใ่นอาคารเรียน แต่อาคารเรียนก็มิไดมี้เพียงแค่ห้องเรียนเท่านั้นแต่ยงัมี
ห้องอ่ืนๆท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบติัการต่างๆ 
เป็นตน้ เหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงและปัจจยัท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จในการจดัชั้นเรียนทั้งส้ิน 

5. ระบบความปลอดภยั เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีตอ้งค านึงถึงและดูแลอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อเป็นการป้องกนัอนัตราย การบาดเจ็บ การเส่ียงภยั และการสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบันักเรียน            
ซ่ึงไม่ควรท่ีจะใหเ้กิดข้ึน ไม่วา่จะมีความรุนแรงระดบัใดก็ตาม 
    สุมลรัตน์  สมคะเน (2553 : 9) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ หมายถึง 
ลกัษณะและสภาพท่ีเก่ียวกบัสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนกัเรียน เช่น หอ้งสมุด ศูนยป์ฏิบติัการ มุมหรือซุ้มอ่านหนงัสือ รวมถึงส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพื่อการเรียนรู้ท่ีจดัไวส้ถานท่ีต่าง ๆ ดงักล่าวในสถานศึกษา 
    สุกฤษฏ์ิ  อญับุตร (2553 : 24) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพเป็นการจดั
สภาพแวดลอ้มการด าเนินการทางธรรมชาติ หรือท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน 
ไดแ้ก่ หอ้งเรียน หอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการ โรงอาหาร อาคารพยาบาล สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ห้องสุขา 
และอาคารท่ีพกั เป็นตน้ 
    อโนชา  สิมพา (2553 : 16) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ การพฒันา
อาคารสถานท่ีท่ีนบัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั ท่ีจะตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มให้มีความเหมาะสมเพื่ออ านวย
ความสะดวกสบายต่อการด าเนินชีวิตและการเรียนรู้ของนักเรียน ซ่ึงท่ีมีผลต่อการรับรู้และพฒันาใน
ดา้นต่าง ๆ ของนกัเรียน โดยเฉพาะในดา้นวิชาการ จะช่วยเสริมสร้างทศันคติและดา้นบุคลิกภาพจะช่วย
ส่งเสริมในดา้นพฤติกรรมของนกัเรียนให้เป็นผูท่ี้มีความใฝ่รู้ ตลอดจนท าให้นกัเรียนมีความรัก และภาคภูมิใจ
ในโรงเรียน สถาบนั เพราะประสบการณ์ในห้องเรียนเป็นองค์ประกอบในการก าหนดการรับรู้ของ
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นกัเรียน และหากสภาพแวดลอ้มเหมาะสมจะท าให้นกัเรียนพึงพอใจและตั้งใจศึกษาหาความรู้ รวมทั้ง
แสวงหาประสบการณ์ต่าง ๆ จนกระทัง่ส าเร็จการศึกษา 
    นนัทวนั  มุสิกบุตร (2553 : 58) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ
ของสถานศึกษาแต่ละดา้นนั้น มีส่วนส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นประชากรท่ี
ดีของชาติ ให้เป็นผูมี้คุณธรรม คุณภาพทั้งด้านวิชาการ และพฒันาบุคลิกภาพเพื่อให้นักเรียนจบ
การศึกษาออกไปแลว้ อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ดงันั้น ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัและเอาใจใส่
ต่อสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาอยา่งจริงจงั เช่น ดา้นการเรียนการสอนก็ควรอ านวยความสะดวก 
ในเร่ืองการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีจ  าเป็นส าหรับการเรียนการสอนตลอดจนกระทัง่การจดัหาส่ือการเรียน
การสอนให้สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีปัจจุบนั นอกจากน้ีดา้นอาคารสถานท่ี และโรงฝึกงานอาจก่อให ้  
เกิดอุบติัเหตุหรืออนัตรายไดม้ากท่ีสุด รวมไปถึงการบริการดา้นสวสัดิการต่าง ๆ  เช่น น ้ าด่ืม น ้ าใช ้สถานท่ี
พกัผอ่น หอ้งน ้า หอ้งส้วม ควรอยูใ่นความเอาใจใส่ของผูบ้ริหารตลอดเวลา 
    วภิา  ร่วมโพธ์ิรี (2553 : 19) ไดก้ล่าววา่ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของโรงเรียน เป็น
ส่ิงแวดล้อมท่ีผูเ้รียนได้สัมผสัอยู่ตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียน ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันา
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพใหเ้หมาะสมซ่ึงจะมีผลช่วยท าใหผู้เ้รียนมีสุนทรียภาพ มีจินตนาการ ความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งมีผลต่อพฒันาการทุกดา้น ทั้งพฒันาการดา้นร่างกาย สังคม อารมณ์ สภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ  ท่ีเหมาะสมท่ีควรจดัให้มีข้ึน เช่น การจดัให้มีส่วนหย่อม มีน ้ าพุ มีการปลูกตน้ไมใ้หญ่
เพื่อใหร่้มเงา มีมุมพกัผอ่นรอบๆ บริเวณโรงเรียนเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน มีสนามเด็กเล่น ป้ายค าขวญั 
รวมไปถึงการจดัห้องเรียนห้องปฏิบติัการให้สะอาด มีระเบียบ มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีเสียงรบกวน 
อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นห้องเรียนครบถว้น และเหมาะสมกบัสภาพการเรียนรู้ ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึง ใน
การจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในโรงเรียน ตอ้งค านึงถึงการส่งต่อการเรียนรู้ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน   
ทั้งดา้นการเรียน เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านอารมณ์ สังคม ฉะนั้นการจดัสภาพแวดลอ้ม     
ในโรงเรียนท่ีเหมาะสมจึงควรมีลกัษณะสวยงาม ร่มร่ืน และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 
    ทรรศนีย ์ วราห์ค า (2554 : 14) ไดก้ล่าววา่ สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพเป็นการจดัห้องเรียน
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยน่าดู อยู่ในต าแหน่งหรือบริเวณท่ีเหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อการใช้สอย     
โดยการจดัข้ึนอยู่กบัสภาพความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของห้องเรียนวสัดุท่ีใช้และความสามารถ 
การจดัหอ้งของครู และนกัเรียน รวมทั้งการจดัสภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานท่ีภายนอก ภายในห้องเรียน
และส่ิงปลูกสร้างใหมี้ความมัน่คงแขง็แรง ปลอดภยั ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ความสะอาด เช่น อาคารเรียน 
อาคารประกอบ สวนหยอ่ม ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการ โรงอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ ห้องน ้ า ห้องส้วม 
ท่ีมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ อุปกรณ์ในห้องเรียน สนามกีฬา เคร่ืองเล่น สถานท่ี
พกัผอ่นควรจดัใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยมีความเหมาะสมกบัท่ีตั้งของโรงเรียนความปลอดภยัในสนามเด็ก
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เล่น และบริเวณโรงเรียน ตลอดถึงการปลูกไมด้อกไมป้ระดบัเพื่อเป็นการเพิ่มความร่มร่ืน สวยงาม เพื่อให้
เป็นศูนยร์วมแห่งจิตใจของสมาชิกในโรงเรียนตลอดไป 
    อินทิรา  บริบูรณ์ (2556 : 17) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพเป็นการพฒันา
สภาพแวดล้อมเพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน ในห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ ห้องสมุด และ
บริเวณอาคารสถานท่ีใหมี้ความปลอดภยัในการเรียน จดัสภาพแวดลอ้มใหมี้บรรยากาศท่ีดี มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม สะอาด ร่มร่ืน เอ้ืออ านวยและค านึงถึงประโยชน์การใชส้อยท่ีคุม้ค่า 
    อารียา  สตารัตน์ (2556 : 10) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาดา้นกายภาพ
เป็นการจดัสภาพแวดล้อมท่ีเป็นวตัถุ  เป็นรูปธรรม ให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ ภายใน
สถานศึกษา โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภยัดว้ย การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา ดา้น
กายภาพ สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  (1) ดา้นภูมิทศัน์  (2) ดา้นอาคารสถานท่ี และ (3) ดา้น
ความปลอดภยั ซ่ึง 3 ส่วนน้ีจะอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนของผูส้อนและพฒันา
บุคลากรทางการศึกษา โดยผลพลอยไดท่ี้เกิดข้ึน คือ ผูเ้รียนและบุคลากรเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ 
และหวงแหนในสถานศึกษา 
    ราตรี  ลภะวงศ ์ (2549 อา้งถึงใน กงัวาน  ไตรสกุล, 2558 : 31) ไดก้ล่าวถึงการพฒันา  
สภาพแวดลอ้มด้านกายภาพว่า จะตอ้งจดัให้เหมาะสมทั้งสภาพภายในห้องเรียน และสภาพภายนอกห้องเรียน    
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าดู อยู่ในต าแหน่งหรือบริเวณท่ีเหมาะ และเอ้ือประโยชน์ต่อการใช้สอย       
การจดัห้องเรียน และวสัดุท่ีใช้ข้ึนอยู่กบัสภาพความเป็นไปได ้เหมาะกบัความสามารถของผูส้อนและผูเ้รียน 
ส่วนการจดัสภาพนอกห้องเรียน เช่น สนามกีฬา สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ สวนหย่อม สถานท่ีพกัผอ่น 
ควรจดัให้เป็นระเบียบ สะอาด มีการปลูกไมด้อกไมป้ระดบัเพื่อเพิ่มความร่มร่ืนสวยงาม ซ่ึงจ าเป็นอย่างยิ่ง          
ท่ีจะต้องมีการร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกในโรงเรียน ทั้ งด้านความคิดและแรงงานในการตกแต่ง                     
และดูแลรักษา และส่ิงท่ีโรงเรียนควรจดัใหมี้หรือดูแลเอาใจใส่เป็นอนัดบัแรกและเห็นดว้ยตาเปล่า ไดแ้ก่  
    1.โรงอาหาร หรือสถานท่ีส าหรับรับประทานอาหาร มีอาหารท่ีดีรับประทาน เป็น                 
การเสริมสุขภาพอนามยั และฝึกสุขนิสัยในการกิน 
    2. สถานท่ีเล่นกีฬา หรือสถานท่ีพกัผอ่นในยามวา่งจากการเรียน เป็นการคลายเครียด ฝึก
สุขนิสัยทางกีฬา และส่งเสริมสุขภาพ 
    3. ห้องสมุด อาจจะอยูใ่นรูปมาตรฐานหรือในรูปมุมหนงัสือ (Book Corner) หรือ รูปใด  ๆ
ตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความรู้ เอ้ืออ านวยใหน้กัเรียนเกิดนิสัยรักการอ่านและคลายเครียด 
    4. ห้องเรียน ไดแ้ก่ การจดัท่ีนัง่ โต๊ะครู การจดัมุมเสริมความรู้ วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองใช้
ต่าง  ๆท่ีส่งเสริมใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
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    วรมน  ยาดี (2558 : 21) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพเป็นการจดัห้องเรียน
เป็นระเบียบเรียบร้อยน่าดู อยูใ่นต าแหน่งหรือบริเวณท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อประโยชน์ใช้สอย โดยการจดั
ข้ึนอยู่กบัสภาพความเป็นไปได ้และความเหมาะสมของห้องเรียน วสัดุท่ีใช ้และความสามารถการจดัห้อง
ของผูส้อนและผูเ้รียน รวมทั้งการจดัสภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานท่ีภายนอก และภายในห้องเรียน และส่ิง
ปลูกสร้างให้มีความมัน่คงแข็งแรง ปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด เช่น อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ สวนหยอ่ม หอ้งเรียน หอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการ โรงอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ ห้องน ้ า ห้องส้วมท่ีมีการ
ดูแลความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ อุปกรณ์ในห้องเรียน สนามกีฬา เคร่ืองเล่น สถานท่ีพกัผอ่นควรจดัให้เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย มีความเหมาะสมกบัท่ีตั้งของโรงเรียน ความปลอดภยัในสนามเด็กเล่นและบริเวณโรงเรียน 
ตลอดถึงการปลูกตน้ไมด้อกไมป้ระดบัเพื่อเป็นการเพิ่มความร่มร่ืน สวยงาม เพื่อให้เป็นศูนยร์วมแห่งจิตใจ
ของสมาชิกในโรงเรียนตลอดไป 

สรุปไดว้่า การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ หมายถึง การพฒันาอาคารสถานท่ี 
ไดแ้ก่ อาคารเรียน หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการกลุ่มสาระการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ บริเวณสนาม บริเวณ
รอบโรงเรียน และระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร ไดแ้ก่ การจดัหาหรือบริการวสัดุ ครุภณัฑ์ต่างๆ 
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของครู การใชอ้าคารสถานท่ีควรใชอ้าคารสถานท่ีอยา่งเหมาะสม มีความ
สะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อการใชง้านและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

4.2 การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 
    นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการไว ้ดงัน้ี 
    อเล็กซานเดอร์ ดบับลิว. แอสติน (Alexander W. Astin, 1971 อา้งถึงใน พรพิไล ชาญพนา, 
2559 : 15) กล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ เป็นสภาพแวดลอ้มในการเรียนการสอน การถ่ายทอด
ความรู้และทกัษะแนวคิดและอุดมการณ์ต่างๆทั้งหมดให้ปรากฏในตวัผูเ้รียน กระบวนการ ดงักล่าว อาจ
รวมถึงวิธีการในการถ่ายทอดการเรียนรู้ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนระหว่างนกัเรียนกบัครูผูส้อนองค์ประกอบท่ี
ก่อให้เกิดความส าเร็จในการท างาน ได้แก่ การจดัห้องเรียน บรรยากาศในการเรียนการสอน คุณภาพ
ของครูผูส้อน วธีิการสอน หลกัสูตร และเจตคติท่ีดีของครูผูส้อนต่อวชิาท่ีสอน 
    กาเลน เจ. เซยเ์ลอร์ และอเล็กซานเดอร์ เอม. วิลเลียม (Galen J. Saylor and Alexander 
M. William, 1974 อา้งถึงใน วิชิต  เทพประสิทธ์ิ, 2555 : 51) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้น
วชิาการ เป็นการจดัการเรียนการสอน โดยมีหลกัสูตรเป็นแผนงานของสถานศึกษาจดัข้ึนให้นกัเรียนไดมี้
โอกาสเรียนรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายกวา้ง ๆ ของการศึกษาและสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์เฉพาะ ดงันั้น
หลกัสูตรท่ีดีจึงควรเป็นหลกัสูตรท่ีสามารถพฒันาให้นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถและทศันคติท่ีจะ
น าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมให้มากท่ีสุด จะเห็นไดว้่าการจดัท าหลกัสูตรของแต่ละ
โรงเรียน ตอ้งบรรลุเป้าหมายและบริบทของโรงเรียน และตวัแปรท่ีมีความส าคญั และส่งผลต่อการเรียนรู้
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ของนกัเรียน ดงัน้ี (1) ความพร้อมทางดา้นนักเรียน ไดแ้ก่ ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์การเรียนรู้ และความ
พร้อมดา้นความรู้สึกต่อการเรียนซ่ึงรวมถึงความสนใจ เจตคติต่อวิชาท่ีเรียน ตลอดจนบุคลิกลกัษณะของ
นกัเรียน (2) ความพร้อมทางดา้นครู ไดแ้ก่ การเตรียมสอน วิธีด าเนินการสอน การอธิบายของครู 
การประเมินผล การแกไ้ข ส่ิงบกพร่อง และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (3) ส่ิงแวดลอ้มจากการเรียนการสอน 
ซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน 
    โรมาน เอส (Romine S., 1974 อา้งถึงใน วิชิต เทพประสิทธ์ิ, 2555 : 56 - 57) กล่าววา่ การพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ เป็นองคป์ระกอบท่ีจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ไดดี้ซ่ึงประกอบดว้ย (1) บุคลิกภาพ
ของครูผูส้อน ผูส้อนควรมีความกระฉับกระเฉง มีอารมณ์ขนั มีความสนใจท่ีจะสอนและเป็นกนัเองกับ
ผูเ้รียน (2) การเตรียมการสอน ผูส้อนควรเตรียมการสอนอยา่งดี ช้ีแจงให้ผูเ้รียนทราบถึงวตัถุประสงคใ์นวิชา
ท่ีเรียน รวมทั้งแนะน าหนงัสืออา้งอิงต่าง ๆ  (3) การเสนอเน้ือหา ครูควรอธิบายชดัเจน กระตุน้ให้ผูเ้รียนไดคิ้ด 
สามารถใชว้ธีิสอนแบบต่าง  ๆท าเร่ืองยากใหเ้ป็นเร่ืองง่าย (4) การประเมินผล ผูส้อนควรประเมินผลเป็นขั้น  ๆ
เพื่อเป็นแนวทางการเรียน เช่นแจง้ให้ผูเ้รียนทราบผลสอบโดยเร็วและให้ก าลงัใจผูเ้รียน และ (5) การรับฟัง
ความคิดเห็นของผูเ้รียน ผูส้อนควรรับฟังความคิดเห็นของผูเ้รียน และประเมินผลต่อตนเองเสมอ 
    ออร์นสไตน์ เอ. จี. และฮนักิน เอฟ. พี. (Ornstein A.C. and Hunkins F. P., 2004 : 52)ได้
กล่าวว่า การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวิชาการ ได้แก่ การพฒันาการจดัการเรียนการสอนซ่ึงเป็น
องค์ประกอบหลักท่ีแสดงถึงรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ความเขา้ใจในความรู้ 
บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาท่ีต้องมีการใช้
กระบวนการคิด สร้างความเขา้ใจ ความหมายของส่ิงต่าง ๆ ดังนั้น ครูจึงควรกระตุ้นให้นักเรียนใช้
กระบวนการคิดท าความเขา้ใจส่ิงต่างๆ และปัจจยัส าคญัท่ีมีส่วนสนบัสนุนบรรยากาศการเรียนรู้ของ
นกัเรียนในห้องเรียนหรือบรรยากาศในห้องเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนไดแ้ก่ หลกัสูตร                 
ส่ือการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ครู สภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้
ของนกัเรียน การจดัสภาพแวดลอ้มดา้นการจดัการเรียนการสอน จึงมีความส าคญัและถือวา่ครูมีหนา้ท่ี
รับผิดชอบในการจดัสภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีนอกเหนือจากการสอน นอกจากน้ีการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอนท่ีตรงตามวตัถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพช่วยส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคลโดยให้
นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนการสอนแลว้ด าเนินการเรียนการสอนเอง โดยท่ีครูเป็นผูค้อยสนบัสนุน 
ส่งเสริมและให้ค  าแนะน าอย่างใกล้ชิด การท่ีนักเรียนได้มีส่วนร่วม ในการด าเนินการเรียนการสอน           
ท  าใหบ้รรยากาศในหอ้งเรียนอบอุ่น นกัเรียนกบัครูไดช่้วยกนัแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
เป็นกลุ่มแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั 
    อรุณชยั  กณัฑภา (2550 : 20) ไดก้ล่าววา่ สภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการมีความส าคญัต่อ
การจดัสภาพแวดลอ้มดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีดี เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัในการพฒันานกัเรียน
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ให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนมีความหมายถึงบรรยากาศ และบรรยากาศโดย
ส่วนใหญ่ในโรงเรียนถูกสร้างด้วยกระบวนการบริหารท่ีเป็นกุญแจส าคญัท่ีไขไปสู่ความปรารถนาของ
สังคม การสร้างการวางแผนถูกขบัเคล่ือนบุคลากรให้ไปในทิศทางท่ีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นภาระท่ี
ผูบ้ริหารตอ้งด าเนินการ ครูเป็นทั้งสภาพแวดลอ้มและเป็นผูส้ร้างสภาพแวดลอ้มโดยตรงให้นกัเรียนโดย
ใกล้ชิด การน าพาบรรยากาศท่ีดี มีความอบอุ่น รอยยิ้มท่ีสดช่ืน จริงใจ มีเมตตา สรรหา และสร้างส่ิงท่ี
สร้างสรรค์นักเรียนได้รับประโยชน์ นับได้ว่าเป็นบุคคลท่ีสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้นักเรียนได้เกิด
พฒันาการดา้นต่าง  ๆ
    วชิราภรณ์  ค  าคลา้ย (2551 : 30) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการเป็น
การด าเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีค านึงถึง             
ความเช่ือมโยงระหว่างปัจจยั กระบวนการและผลผลิต ซ่ึงประกอบด้วยลักษณะส าคญั 4 ประการ        
ไดแ้ก่ (1) มีความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอน (2) มีความสามารถประยุกตห์ลกัจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน  
(3) มีความสามารถในการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ใหม่ และ (4) มีเจตคติท่ีดีต่อนกัเรียน 
    สันติ  บุญภิรมย ์(2552 : 54) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ คือ งานท่ี
เป็นหวัใจของสถานศึกษาหรือโรงเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย งานยอ่ยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน เช่น 
หลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตร วธีิการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล การประกนัคุณภาพ
การศึกษาและงานอ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนงานวชิาการใหบ้รรลุผลส าเร็จ 
    มนทั  ธาตุทอง (2552 : 31) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ หมายถึง กิจกรรม
ทุกอย่างภายในห้องเรียนและโรงเรียน ท่ี ก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะของผู ้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีกระบวนการบริหารงานวิชาการ ประกอบดว้ย “หลกัการ” “การจดัการ” 
และ“การปฏิบติั” 
    พรรณี  ชูทยัเจนจิต (2545 อา้งถึงใน สุมลรัตน์  สมคะเน, 2553 : 32) ไดร้วบรวมแนวคิด
ของนกัจิตวิทยา ท่ีกล่าวถึง การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการท่ีจะเอ้ือให้ผูเ้รียนพฒันาการเรียนรู้
ไดดี้นั้นมี 6 ลกัษณะ ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 
    1. บรรยากาศท่ีทา้ทาย (Challenge) ผูส้อนจะตอ้งกระตุน้ใหก้ าลงัใจและเช่ือในความสามารถ
ของผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียน 
    2. บรรยากาศท่ีมีอิสระ (Freedom) ผูเ้รียนมีอิสระท่ีจะเลือก และตดัสินใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้ 
บรรยากาศเช่นน้ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในตนเอง และไม่เกิดความเครียด 
    3. บรรยากาศท่ีมีการยอมรับนบัถือ (Respect) ผูส้อนให้การยอมรับผูเ้รียน จะท าให้
ผูเ้รียนรู้สึกว่าตนมีค่า และมีความมั่นใจในตนเอง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีผลต่อการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ              
ของผูเ้รียนต่อไป 
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    4. บรรยากาศท่ีมีความอบอุ่น (Warmth) ผูส้อนมีความเขา้ใจ เป็นมิตร ยอมรับและคอยให้
ความช่วยเหลือ จะท าให้ผูเ้รียนเกิดความอบอุ่น สบายใจ อยากเขา้ไปติดต่อด้วย ส่ิงเหล่าน้ี มีผลต่อ    
การเรียนของผูเ้รียน บรรยากาศท่ีมีความอบอุ่น การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ผูเ้รียนรู้วา่ผูส้อนเอ้ืออาทร 
จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกรักโรงเรียน และรักการเรียน 
    5. บรรยากาศท่ีมีการควบคุม (Control) เป็นความจ าเป็นท่ีผูส้อนจะตอ้งฝึกให้ผูเ้รียน
มีระเบียบวนิยั แต่มิไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมลงโทษ โดยผูส้อนจะช้ีแจง เพื่อท าความเขา้ใจความส าคญั
ของระเบียบแก่ผูเ้รียนก่อน 
    6. บรรยากาศของความส าเร็จ (Success) ผูส้อนจะมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการท า
กิจกรรมต่างๆ ของผูเ้รียน ดงันั้น ผูส้อนควรแสดงความเห็นต่องานหรือการท ากิจกรรมของผูเ้รียน             
ในส่วนท่ีประสบความส าเร็จมากกวา่ความลม้เหลว 
    สุกฤษฎ์ิ  อญับุตร (2553 : 42) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการเป็น
การจดัสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน เป็นการด าเนินการท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน ได้แก่ 
หลักสูตร วิธีการสอน บรรยากาศการเรียนการสอน ความสัมพนัธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียน                   
ส่ือการเรียนการสอน วสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติัการ การวดัและประเมินผล 
    อโนชา  สิมพา (2553 : 31) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการเป็นการจดัการ
เรียนการสอน เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ และสามารถน าความรู้ไปปฏิบติัไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไว ้ครูตอ้งมีความรู้ความสามารถในการเลือกวิธีการสอนแบบต่างๆให้เหมาะสมกบัหลกัสูตรเน้ือหาวิชา 
มีการใช้ส่ืออุปกรณ์การสอนท่ีช่วยกระตุน้ให้นักเรียนสนใจ มีการฝึกปฏิบติัจริง มีการคน้ควา้เพิ่มเติม         
รู้และเขา้ใจธรรมชาตินกัเรียนตลอดจนมีการวดัและประเมินผลท่ีถูกตอ้งและยุติธรรม องค์ประกอบเหล่าน้ีมี
ความสัมพนัธ์กนัในอนัท่ีจะก่อใหเ้กิดความรู้ ความสามารถ ทกัษะและทศันคติท่ีดีแก่นกัเรียน 
    สุมลรัตน์  สมคะเน (2553 : 32) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ หมายถึง 
ลกัษณะสภาพการณ์ หรือการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง อนัไดแ้ก่ 
การเรียนการสอนทางไกล การเรียนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ต าราอิเล็กทรอนิกส์ (E-books) 
จากการถ่ายทอดสด จากการบรรยายจากห้องเรียน วีดีโอการบรรยายยอ้นหลงั ส่ือวิทยุ และโทรทศัน์ 
รวมทั้งการจดัให้มีต าราเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลยั ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูส้อนกบัผูเ้รียน การใหค้  าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้รียน 
    นนัทวนั  มุสิกบุตร (2553 : 16) กล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ เป็นสภาพแวดลอ้ม
ในห้องเรียน การจดัการเรียนการสอน ผูส้อนจะตอ้งเป็นผูจ้ดักระบวนการสร้างบรรยากาศในโรงเรียน
บรรยากาศในห้องเรียน และบรรยากาศการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัรายวิชาท่ีสอนท่ีเหมาะสมกบั
สภาพผูเ้รียน รวมไปถึงการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เพื่อใหก้ระบวนการสอนนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูส้อน
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ตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดี ไดท้ั้งดา้นความรู้ ความสามารถและบุคลิกลกัษณะ เพราะผูส้อนเป็นส่วนส าคญัท่ีจะ
ท าให้นกัเรียนประพฤติปฏิบติัตามการสอนเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์  ครูผูส้อนเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
อย่างมากในการเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพข้ึนอยู่กับการใช้เทคนิคในการสอน 
เพื่อให้ผูเ้รียนรู้เน้ือหา และกระบวนการคิด ดงันั้น เปล่ียนความคิดจาก ครูเป็นผูส้อน (Teacher - Teaching) 
มาเป็นผูเ้รียนรู้ (Learner - Learning) ครูตอ้งมีความสามารถในการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีเนน้มาตรฐานและผลการเรียนรู้ในเร่ืองเก่ียวกบัความเป็นชาติไทย วฒันธรรม คุณธรรม และมาตรฐาน 
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของท้องถ่ิน กระบวนการเรียนการสอน จะครอบคลุมถึงการก าหนด
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ การก าหนดเน้ือหาสาระ การก าหนดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียน
เป็นส าคญั การใชส่ื้อการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลการเรียนรู้ ในแนวทางของการรับประกนั 
ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนทุกคนเต็มตามศกัยภาพ ครูผูส้อนจึงตอ้งมีความรู้ ความสามารถทางดา้นวิชาการ 
มีทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์และส่ือการสอน รวมทั้งกระบวนการเรียนการสอนและสอดแทรกคุณธรรมไปดว้ย 
    ศราวฒิุ  แขง็แรง (2553 : 36) กล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการเป็นการจดัส่ิงแวดลอ้ม
ในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นแหล่งวิทยาการท่ีมีค่าในชุมชนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
กวา้งขวาง โรงเรียนควรจะด าเนินการจดัพิพิธภณัฑ์การศึกษา อุทยานการศึกษา การจดัศูนยโ์สตทศันูปกรณ์
เพื่อการศึกษา การจดัศูนยส์ารสนเทศหรือขอ้มูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนไดส้ร้างกระบวนการเรียนรู้ 
จากการปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง และการเรียนรู้อยา่งมีคุณค่า 
    จิรายุ  คุณสืบพงษพ์นัธ์ (2554 : 25)  กล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ เป็นส่วน
ส าคัญท่ีสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียน                               
ซ่ึงสภาพแวดลอ้มดา้นการเรียนการสอนประกอบดว้ย การเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญัมีกระบวนการ
เรียน ท่ีมีชีวติชีวา ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้หรือสืบคน้ขอ้มูลไดจ้ากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งสามารถสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง โดยมีครูผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวก ในดา้นการจดัหาแหล่งเรียนรู้ วสัดุ
อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน และสร้างความเป็นกลัยาณมิตรกบัผูเ้รียน 
    ทรรศนีย ์ วราห์ค า (2554 : 16) กล่าวว่า การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการเป็นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน พฒันาเสริมสร้างคุณลกัษณะ และค่านิยมท่ี
พึงประสงคข์องนกัเรียน การเรียนการสอนนั้นมีองคป์ระกอบทางดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรียนท่ีละเอียดอ่อน 
และมีความเท่าเทียมกบัเน้ือหาวิชาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ครูจะตอ้งพิจารณาเลือกใชส้ภาพแวดลอ้ม
ในการเรียนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและการสร้างสภาพแวดลอ้มในการเรียนนั้น คือ บรรยากาศท่ี
ยกยอ่ง หรือส่งเสริมความส าคญัของนกัเรียนใหมี้ความรู้สึกร่วมสมยั ขจดัช่องวา่งระหวา่งกนัและกนั ให้
ความเป็นอิสระ และใชค้วามสามารถของนกัเรียนมาเป็นประโยชน์ในการฝึกอบรมท่าทีและพฤติกรรมของ
ครูตอ้งแสดงออกว่าครูมีความปรารถนาดี น่ายกย่อง และนับถือสนใจ ปัญหาของนักเรียนตลอดเวลา       
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จึงเป็นการสร้างบรรยากาศความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีจะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของนกัเรียน
เป็นหลกัมากกวา่ความตอ้งการของครู 

การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ ช่วยส่งเสริมให้เกิดการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนตรงตามวตัถุประสงค ์ส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคลใหน้กัเรียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 
ส่งเสริมการเรียนเป็นกลุ่ม ช่วยกนัคิด ช่วยกนัท า ระหวา่งครูและนกัเรียน ดงัท่ี วิชยั  วงษ์ใหญ่ (2537 
อา้งถึงใน อินทิรา  บริบูรณ์, 2556 : 34) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลและส่งผลกระทบ ท าให้บรรยากาศ 
ในชั้นเรียนมีลกัษณะท่ีช่วยส่งเสริมหรือขดัขวางการเรียนรู้ของนกัเรียน ครูตอ้งค านึงถึงอยูต่ลอดเวลา
ในการจดักระบวนการเรียนการสอน ดงัน้ี 
    1. การร่วมมือ และการแข่งขนัของนกัเรียนในชั้นเรียน ประกอบดว้ย บรรยากาศ           
ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนร่วมมือกนัในการแกปั้ญหา การใหแ้รงเสริมหรือรางวลั 
    2. ลกัษณะพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพของครู จะมีอิทธิพลต่อการเรียนของนกัเรียน 
    3. ความร่วมมือระหวา่งครูกบันกัเรียน ค านึงถึงวตัถุประสงคก์ารเรียนเป็นส าคญั 
    4. ความรู้สึกและเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อกลุ่มเพื่อนครูและโรงเรียนจะมีผลกระทบ
ต่อการเรียนรู้ 
    วิชิต  เทพประสิทธ์ (2555 : 16) ไดก้ล่าววา่ การจดัการเรียนรู้ในยุคปัจจุบนัไดถู้กกล่าวถึง
กนัมากในบริบทของการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นระบบ E-Learning 
ระบบเทคโนโลยีจดัการความรู้ ระบบ E-Library และระบบอนัเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ แต่ส่ิงหน่ึงผูด้  าเนินการจดั                  
การเรียนรู้ให้กับผูเ้รียนต้องใช้ความส าคญัไปไม่น้อยกว่าการใช้เทคโนโลยีก็คือการจดัสภาพแวดล้อม                   
ดา้นวิชาการ นอกจากน้ีการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัวยัและระดบัของผูเ้รียนจะเป็นส่ิงท่ี
สนับสนุนท าให้ผู ้เรียนมีความรู้สึกท่ีอยากเรียนและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
ความส าคญัของสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้มีหลายประการ ไดแ้ก่ 
    1. สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรียน   
การสอน สภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการท่ีเหมาะสม เช่น ห้องเรียนมีความสะดวกสบาย มีอุปกรณ์และส่ือ
การเรียนการสอนครบถว้น ท าใหผู้เ้รียนมีความสุขในการเรียน ผูส้อนก็มีความสุขในการสอน และส่งเสริม
ใหก้ารเรียนการสอนด าเนินไปดว้ยความราบร่ืน สะดวก รวดเร็ว ตามแผนท่ีวางไว ้
    2. สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ สนับสนุนการเรียนรู้ ท าให้ผู ้เรียนเกิดความ
ประทบัใจ เป็นตวักระตุน้ให้มีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียน เปล่ียนเจตคติไปในทางท่ีดี 
มีความพึงพอใจในการเรียน ช่วยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปัจจยัส าคญัในกระบวนการเรียน
การสอนก็คือ ความรู้สึกท่ีเกิดจากตวัผูเ้รียน ความรู้สึกพึงพอใจ สนใจ อยากเรียน อยากรู้ ซ่ึงจะเป็น
ตวัการน าไปสู่การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพในท่ีสุด 
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    3. สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ ช่วยจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์
ให้แก่ผูเ้รียน ดงันั้น ถา้เราตอ้งการให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีก็ตอ้งจดัให้ผูเ้รียนอยู่
ในสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีดีก่อนแล้ว สภาพแวดลอ้มนั้นจะเป็นตวัก าหนดประสบการณ์ของ
ผูเ้รียนภายหลงั 
    4. สภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการท่ีดีจะช่วยพฒันาบุคลิกภาพของผูเ้รียนมุ่งให้ผูเ้รียนมี
บุคลิกภาพดี มีการแสดงออกทางกาย วาจาและใจ ตามแบบอย่างท่ีสังคมยอมรับ กล่าวคือ มีคุณธรรม             
และจริยธรรม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างดี การท่ีจะหล่อหลอมปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนให้เป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์นั้ นต้องใช้เวลา และอาศยัปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน 
สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ ถือว่าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะช่วยปรับหรือโน้มน้าวพฤติกรรมของผูเ้รียน
โดยเฉพาะสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการท่ีมีบรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นมิตร มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ตัดสินปัญหาด้วยเหตุผลต่างๆ เหล่าน้ีจะค่อยๆ แทรกซึมเข้าไปใน
ความรู้สึกนึกคิดของผูเ้รียนสะสมทีละนอ้ยจนในท่ีสุดก็จะแสดงออกในลกัษณะของบุคลิกภาพรูปแบบ 
ในการรับรู้ตลอดจนค่านิยมต่างๆของผูเ้รียน 
    5. สภาพแวดล้อมด้านวิชาการมีส่วนช่วยในการควบคุมชั้นเรียนท าให้ผูเ้รียน                 
มีระเบียบวินยั ผูเ้รียนเม่ืออยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางการเรียนท่ีจดัไวอ้ยา่งเหมาะสม ก็จะรู้จกัส ารวม
อยูใ่นระเบียบวนิยัมากข้ึน โดยเฉพาะถา้มีการจดัโต๊ะ เกา้อ้ี ของนกัเรียนอยา่งมีวตัถุประสงค ์จะช่วย
ใหก้ารควบคุมชั้นเรียนมีระเบียบ และง่ายส าหรับผูส้อนมากข้ึน 
    6. สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ เป็นแหล่งทรัพยากรทางการเรียน การจัด
สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัเป็นไปอย่างกวา้งขวาง ไดแ้ก่ มุมวิชาการ ศูนยว์ิชาการ มุมส่ือการเรียนการ
สอน ท าให้ทั้งผูเ้รียนและผูส้อนสามารถใช้เป็นแหล่งคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมไดเ้ป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากน้ีแหล่งทรัพยากรการเรียนจะช่วยพฒันาความรับผิดชอบให้เกิดข้ึนในตวั
ผูเ้รียนตลอดจนเป็นการสร้างนิสัยให้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
    7. สภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน สภาพแวดลอ้มท่ีดีจะ
ท าใหบ้รรยากาศในการเรียนเอ้ือต่อการเรียนการสอนให้ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากท่ีสุด ในสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีความสะดวกสบาย สงบ ปราศจากส่ิงรบกวน  จะช่วยสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการให้เกิดข้ึนท าให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาหาความรู้หรือท ากิจกรรม 
อยา่งตั้งใจและมีสมาธิ ยิง่ถา้ผูส้อนและเพื่อนร่วมชั้นซ่ึงจดัวา่เป็นสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นจิตภาพมี
บุคลิกลกัษณะท่ีอบอุ่น เป็นมิตร ก็จะยิ่งท าให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางท่ีพึง
ประสงคม์ากยิง่ข้ึน 
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    8. สภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ ช่วยสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 
และผูเ้รียนกบัผูเ้รียนดว้ยกนั การจดัสถานท่ี โต๊ะ เกา้อ้ี อุปกรณ์ต่างๆให้ง่ายต่อการเคล่ือนไหว โยกยา้ย    
ท าให้ผูส้อนไปถึงตวัผูเ้รียนไดส้ะดวก ต าแหน่งของผูส้อนไม่จ  าเป็นตอ้งอยูห่นา้ชั้นเสมอไป ผูส้อนอาจ
นัง่อยูท่่ามกลางผูเ้รียน เพื่อให้ค  าปรึกษา แนะแนวทางสภาพแวดลอ้มเช่นน้ีช่วยให้ผูส้อนมีความใกลชิ้ด
กบัผูเ้รียนมากข้ึน ท าให้ไดรู้้จกัอุปนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลไดดี้ ส่วนผูเ้รียน             
จะลดความกลวั และมีความกลา้มากข้ึน กลา้พดู กลา้แสดงความคิดเห็น มีเจตคติท่ีดีต่อผูส้อน 
    9.  สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมจะช่วยลดความเม่ือยลา้ หรือความอ่อนเพลีย 
ทางดา้นสรีระของผูเ้รียน เช่น การจดัโต๊ะ  เกา้อ้ี ท่ีมีขนาดพอเหมาะกบัร่างกายของผูเ้รียน ช่วยให้การนัง่
สบาย สามารถนัง่ไดน้านๆ โดยไม่ปวดหลงั การใหแ้สงสวา่งในห้องเรียนท่ีเหมาะ จะช่วยให้ผูเ้รียนคลาย
ความเหม่ือยลา้ของสายตา นอกจากน้ียงัเป็นการส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียนดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาดว้ย 
    อารียา  สตารัตน์ (2556 : 52) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา
ดา้นวิชาการ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีตรงตามจุดประสงค์ ส่งเสริมความสามารถของแต่ละ
บุคคล และเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชน โดยสถานศึกษาจดักิจกรรมท่ีหลากหลายให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วน
ร่วมทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ตลอดจนการจดับริการเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนทางวิชาการ ท่ีจะท า
ให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ และไดรั้บประสบการณ์ให้มากท่ีสุดภายใตบ้รรยากาศท่ีมีชีวิตชีวา แจ่มใสน่าเรียนรู้
ส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคล เร่งเร้าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และการพฒันาตนเองโดยเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ตลอดจนการจดับริการต่างๆ ทางวิชาการอย่างสม ่าเสมอท าให้ผูเ้รียนปรับตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
    อินทิรา  บริบูรณ์ (2556 : 41) กล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการเป็นการจดั
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน ครูตอ้งมีหลกัสูตร วิธีการสอน บรรยากาศการเรียนการสอน ส่ือ
การเรียนการสอน วสัดุอุปกรณ์ท่ีช่วยกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ในการปฏิบติัการเรียนอย่างเหมาะสม                    
มีความสัมพนัธ์ระหว่างครูและนักเรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้นกัเรียนเกิดการพฒันาความรู้อย่างเต็ม
ความสามารถ และศกัยภาพ รวมถึงมีการวดัและประเมินผลท่ีถูกตอ้ง 
    กงัวาน  ไตรสกุล (2558 : 36) กล่าวว่า การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวิชาการเป็น
การจดัสภาพแวดลอ้มทางดา้นการเรียน ตลอดจนการจดับริการเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนวิชาการท่ีจะให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ให้มากท่ีสุด ซ่ึงสภาพแวดล้อมการเรียนจะมีผลถึงการจดัการเรียน             
การสอน ตลอดจนส่งผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนของนกัเรียนเป็นอยา่งมาก ในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน จึงมีความตระหนักถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียน           
การสอนของนกัเรียนก็จะช่วยส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ใหดี้ยิง่ข้ึน 
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    วรมน  ยาดี (2558 : 36) กล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการเป็นการจดั
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนดา้นการจดัการเรียนรู้ หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน พฒันาและเสริมสร้างคุณลกัษณะค่านิยมของนกัเรียนให้เป็นไปในทิศทาง                   
ท่ีพึงประสงค ์การเรียนการสอนนั้นมีองคป์ระกอบทางดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรียนท่ีละเอียดอ่อน 
และมีความส าคญัเท่าเทียมกบัเน้ือหาวิชาและจุดประสงค์การเรียน ผูส้อนจะตอ้งพิจารณาเลือกใช้
สภาพแวดลอ้มในการเรียนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ การสร้างสภาพแวดลอ้มในการเรียนการสอนนั้น 
คือ บรรยากาศท่ียกย่องหรือส่งเสริมความส าคญัของนกัเรียนให้มีความรู้สึกร่วมสมยั ขจดัช่องว่าง
ระหวา่งกนัและกนั ให้ความเป็นอิสระและใชค้วามสามารถของนกัเรียนมาเป็นประโยชน์ในการฝึกอบรม 
ท่าทีและพฤติกรรมของผูส้อน จะตอ้งแสดงออกวา่ผูส้อนมีความปรารถนาดี ยกยอ่งและนบัถือ สนใจ
ปัญหาของนักเรียนอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความไวใ้จซ่ึงกันและกนั ทั้ งน้ี
จะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของนกัเรียนเป็นหลกัมากกวา่ความตอ้งการของผูส้อน 
    สรุปไดว้า่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ หมายถึง การพฒันากระบวนการจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญั ได้แก่ การพฒันาการจดัการเรียนการสอน การพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา และการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ของนกัเรียน การพฒันาการผลิตส่ือการเรียนการสอนของครู  
การพฒันาการวดัผลและประเมินผล และการพฒันา การนิเทศการเรียนการสอน 

4.3 การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ 
    นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
ดงัน้ี 
    บรูค แอล. จี (Brook, L. G, 1965 อา้งถึงใน วชิิต  เทพประสิทธ์ิ, 2555 : 54) ไดก้ล่าวถึง การพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นบริหารจดัการว่า เน่ืองจากนกัเรียนมีลกัษณะพิเศษ คือ ความกระตือรือร้นสนใจใน
ส่ิงแปลกๆ ใหม่ ๆ และสภาพสังคมชอบความยุติธรรม สถานศึกษาจึงควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนมี
ส่วนร่วมในการบริหาร ออกกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ อาจารยแ์ละฝ่ายกิจการนกัเรียนควรเป็นคนท่ี
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อนกัเรียนและเป็นตวัแทนของนกัเรียนท่ีจะเสนอขอ้เรียกร้องต่อสถานศึกษาซ่ึง
เป็นท่ีปลูกฝังค่านิยมและทศันคติท่ีถูกตอ้งใหก้บันกัเรียนและเป็นผูท่ี้คอยตกัเตือน แนะน าแก่นกัเรียน
ท่ีประพฤติผดิกฎระเบียบของสถานศึกษา 
    แฮลพิน เอ. ดบับลิว (Halpin A.W., 1966 อา้งถึงใน วิชิต  เทพประสิทธ์ิ, 2555 : 58) กล่าวถึง
การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ มีลกัษณะบรรยากาศการบริหารจดัการหรือบรรยากาศ
ของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 6 แบบ โดยเรียงจากบรรยากาศสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ท่ีสุดไปจนถึง
บรรยากาศสถานศึกษาท่ีไม่พึงประสงค ์ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการบริหารและการปฏิบติังานท่ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสามารถน าไปพิจารณาและเลือกใชใ้หเ้หมาะสม ดงัน้ี 
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    1. บรรยากาศแบบเปิด (The Open Climate) เป็นบรรยากาศดา้นการบริหารจดัการใน
การปฏิบติังานท่ีผูป้ฏิบติังานมีขวญัและก าลงัใจดี ผูบ้ริหารกับผูส้อนมีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน 
ไม่ใช่การบังคับบัญชาตรวจตราอย่างเข้มงวด แต่จะคอยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ช่วยเหลือเก้ือกูลผูส้อนเป็นอย่างดี ผูส้อนมีความกลมเกลียวกนั พึงพอใจในการท างานร่วมกนัและมี
ความภูมิใจในการเป็นสมาชิกของโรงเรียน กฎและระเบียบต่าง ๆ สามารถยืดหยุ่นได้ตามความ
เหมาะสม ผูบ้ริหารไม่เนน้ผลงานมากนกั แต่ใชว้ธีิสร้างภาวะผูน้ าให้เกิดข้ึนในทีมงาน 
    2. บรรยากาศอิสระ (The Autonomous Climate) เป็นบรรยากาศดา้นการบริหารจดัการท่ี
ผูบ้ริหารส่งเสริมให้คณะครูอาจารยมี์ความอิสระในการสร้างความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตร บรรยากาศแบบน้ีมี
แนวโน้มท่ีคณะครู อาจารย ์ไดรั้บความพึงพอใจในความสัมพนัธ์ฉันท์มิตรมากกว่าความพึงพอใจท่ีได ้           
จากความส าเร็จในการท างาน คณะครู อาจารยมี์ความสามคัคีและร่วมมือในการท างานท่ีดี ผูบ้ริหารมี
วิธีการ กฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ พร้อมท่ีจะอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานให้คณะครู อาจารย ์
ขวญัก าลังใจของคณะครูอาจารยดี์ แต่ยงัไม่เท่ากบับรรยากาศแบบเปิด เพราะได้รับความพึงพอใจใน               
เร่ืองความสัมพนัธ์ฉันท์มิตรมาก แต่ได้รับความพึงพอใจจากความส าเร็จของงานน้อย ผูบ้ริหารงานถือ
ระเบียบ กฎเกณฑ์น้อยกว่าตวับุคคลกบัคณะครูอาจารย ์มีอิสระในการเลือกงานได้ตามความสามารถ 
ผูบ้ริหารจะแสดงความเมตตาปรานี และคอยให้ความช่วยเหลือคณะครูอาจารยเ์ป็นคร้ังคราว ส่วนใหญ่จะ
ใช้วิธีการปฏิบติังานหลกั และสร้างแบบอย่างในการท างานท่ีดี ผูบ้ริหารพยายามส่งเสริมสวสัดิภาพ                  
ต่อคณะครู อาจารย์ พฤติกรรมของผูบ้ริหารในบรรยากาศแบบน้ีค่อนข้างจะเข้มงวดกวดขนัมากกว่า
ผูบ้ริหารแบบบรรยากาศเปิด 
    3. บรรยากาศควบคุม (The Controlled Climate) เป็นบรรยากาศดา้นการบริหารจดัการ
ท่ีผูบ้ริหารเนน้ความส าเร็จของผลงานเป็นหลกั ผูบ้ริหารจะควบคุม ตรวจตรา ออกค าสั่ง หรือนิเทศงานของ
ครูอาจารย ์ท าให้คณะครูอาจารยไ์ม่มีเวลาท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ฉันท์มิตร แต่เน่ืองจากมีผลงานท่ีดี        
จึงท าให้คณะครูอาจารยมี์ความภาคภูมิใจ ซ่ึงเป็นผลพลอยไดเ้ลยท าให้ขวญัและก าลงัใจดีข้ึนเล็กน้อย 
คณะครูอาจารย์ต้องร่วมมือกันท างานตลอดเวลาจึงท าให้ความสัมพันธ์ในหมู่คณะดีข้ึนบ้าง          
แต่ความสัมพนัธ์ฉันท์มิตรมีน้อย แต่จะก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ และวิธีการท าให้คณะครูอาจารย์
ท างานตลอดเวลา ผูบ้ริหารจะไม่สนใจในความคิดและหลกัการ และเหตุผลของคนอ่ืน  

4. บรรยากาศสนิทสนม (The Familiar Climate) เป็นบรรยากาศดา้นการบริหารจดัการ            
ท่ีผูบ้ริหารและคณะครูอาจารยมี์ความสัมพนัธ์ฉันท์มิตรสหาย ผูบ้ริหารสนใจผลงานน้อย ละเลยค าสั่ง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือการนิเทศ ท าให้คณะครูอาจารยข์าดความสามคัคีในการท างาน คณะครูอาจารย ์       
ไม่ค่อยท างาน แต่มีความสัมพนัธ์กนัดา้นส่วนตวัดี ขวญัและก าลงัใจอยู่ระดบัปานกลาง เพราะไดจ้าก
ความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตร ผูบ้ริหารบริหารงานอยา่งหละหลวม ปล่อยปะละเลย แต่พยายามแสดงให้เห็นวา่
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คณะครูอาจารย์ทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั ผูบ้ริหารให้ความกรุณาเมตตาปรานีและจะ              
ไม่พยายามท าร้ายจิตใจของสมาชิก การประเมินผลงานหรือการสั่งการทั้งทางตรงและทางออ้มมีนอ้ยมาก 
คณะครูอาจารยจ์ะคอยกระตุน้ผูบ้ริหารใหท้ าหนา้ท่ีเขม้แขง็ตลอดเวลา 

5. บรรยากาศแบบรวบอ านาจ (The Paternal Climate) เป็นบรรยากาศ ดา้นการบริหาร
จดัการท่ีผูบ้ริหาร ใชว้ธีิการออกค าสั่งควบคุม ตรวจตรา และนิเทศการปฏิบติังานของคณะครูอาจารยอ์ยา่ง
ใกลชิ้ดประดุจเงาตามตวั ผูบ้ริหารพยายามสร้างความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตรภายในกลุ่มครู อาจารยไ์ม่เคารพ
นับถือความรู้ความสามารถของผูบ้ริหาร คณะครูอาจารย์แบ่งออกเป็นกลุ่มๆและไม่สามารถสร้าง
ความสัมพนัธ์ฉันท์มิตร เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่สามารถท่ีจะบริหารบุคคลให้อยู่ในระเบียบวินัยได ้
ผูบ้ริหารชอบรบกวนเวลาปฏิบติังานคณะครูมากกวา่ท่ีจะอ านวยความสะดวก ขวญัและก าลงัใจของคณะ
ครูอาจารยต์  ่า เพราะขาดทั้งความสัมพนัธ์ฉันท์มิตร และความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของการท างาน 
ผูบ้ริหารท าตวัเป็นผูรู้้ดีไปเสียทุกอย่างทั้งท่ีบางเร่ืองมีความรู้ไม่มาก ท าให้คณะครูอาจารยเ์บ่ือหน่าย   
และร าคาญพฤติกรรมของผูบ้ริหารเป็นอยา่งมาก 

6. บรรยากาศแบบปิด (The Closed Climate) เป็นบรรยากาศท่ีผูบ้ริหารขาดความรู้    
ไม่มีสมรรถภาพในการบริหารงานบุคคล ครูอาจารยเ์สียขวญัและก าลงัใจในการท างาน เพราะขาด
ความสามคัคี ขาดความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตร และความภาคภูมิใจในการท างาน ผูบ้ริหารไม่อ านวยความ
สะดวกในการท างานให้ครูอาจารย ์ครูอาจารยถู์กควบคุมโดยระบบคดัลอก ผูบ้ริหารกบัครูอาจารย์
ปฏิบติัตามโดยปราศจากเหตุผล เพราะมุ่งสนองความพึงพอใจของตนเท่านั้น และผูบ้ริหารไม่สามารถ
ปฏิบติัตนและปฏิบติังานให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคคลอ่ืน ขาดความเมตตากรุณา ขาดความริเร่ิม
สร้างสรรค์และไม่เคยแสดงพฤติกรรมผู ้น าท่ีดีให้ปรากฏ ครูอาจารย์มองผู ้บริหารของตนว่า                        
เป็นผูบ้ริหารจอมปลอมบรรยากาศแบบน้ีเป็นบรรยากาศท่ีไม่พึงประสงคแ์ละตอ้งรีบแกไ้ขด่วน 
    สรุปได้ว่า บรรยากาศแบบเปิดนับว่า เป็นบรรยากาศท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด                
ส่วนบรรยากาศแบบปิดเป็นบรรยากาศท่ีไม่พึงประสงคข์ององคก์รมากท่ีสุด 
    ปฏิคม  พงษป์ระเสริฐ (2550 : 26) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
ถา้ผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่มีความเขา้ใจในเร่ืองระบบการด าเนินงานของหน่ายงานแลว้ ผูป้ฏิบติัย่อมอุทิศตน 
เพื่องาน และมีขวญัในการปฏิบติังานดี การมอบหมายงาน และการสั่งการก็เป็นไปตามสายการบงัคบับญัชา 
อย่างแจ่มชัดเหมาะสมกบัความสามารถไม่เกินก าลงัมอบหมายงานและติดตามดูแลช่วยเหลือถามไถ่ ดูแล                
ความเหน็ดเหน่ือย ยกยอ่งชมเชย มีการสร้างขวญัก าลงัใจจดัสวสัดิการให้หลายรูปแบบ เป็นตน้ 
    เลิศศกัด์ิ  ค  าปลิว (2551 : 15) ได้กล่าวว่า การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจดัการ  
หมายถึง  การด าเนินการ โดยวิธีท่ีหลากหลายเพื่อให้ครูไดมี้โอกาสใช้ความสามารถของตนเองเต็มท่ี
และสามารถอุทิศเวลาปฏิบติัหน้าท่ีได้มากพอในการพฒันาส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
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เพื่อให้เกิดการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกระดบั ทุกฝ่ายตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ 
รวมถึงรับทราบบทบาทหน้าท่ีของตนเองตลอดจนแนวทางปฏิบติัท่ีช่วยส่งเสริม สนบัสนุนการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซ่ึงเก่ียวข้องกับผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 
ผูป้กครองและชุมชน 
    นนัทวนั  มุสิกบุตร (2553 : 19) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหาร
จดัการ คือ กระบวนการด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย ก ากบัและดูแลให้
บุคลากรไปปฏิบัติเพื่อให้การศึกษาแก่ผู ้เรียน มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและมีเจตคติตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ท าใหผู้เ้รียนเติบโตข้ึนมาเป็นสมาชิกท่ีดีตามความตอ้งการของสังคม ผูบ้ริหาร
ออกกฎระเบียบ และค าสั่งกบัอ านาจจากความดีงามท่ีมีในตวัไปจดัองคป์ระกอบในการบริหาร สามารถ
ท างานประสานสัมพนัธ์กนั ผูบ้ริหารตอ้งมีสติปัญญา มีวุฒิภาวะสูง มีสุขภาพท่ีดี มีทกัษะและมีมนุษยสัมพนัธ์
ท่ีดี ค  านึงถึงสวสัดิภาพและความมัน่คงของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทั้งในดา้นการส่ือความต่างๆ 
    สุมนรัตน์  สมคะเน (2553 : 24) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหาร
จดัการ หมายถึง การบริหารจดัการของสถานศึกษาท่ีจดัข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกให้นักเรียน 
สามารถพฒันากระบวนการเรียนรู้เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนการสอน เช่น    
การประชาสัมพนัธ์ ข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์ การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักเรียน           
ได้แสดงผลงานและท ากิจกรรม ดังนั้ น การสร้างบรรยากาศองค์กรท่ีดีและพึงประสงค์อันจะมี   
ลกัษณะท่ีส่งเสริมให้ผูส้อนหรือบุคลากรในสถานศึกษาท างานอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ จึงเป็นส่ิง
ท่ีควรได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะบรรยากาศแบบเปิดและบรรยากาศท่ีเป็นอิสระท่ีจัดเป็น
บรรยากาศท่ีพึงประสงค์ท่ีควรส่งเสริมสนบัสนุนให้บงัเกิดข้ึนในสภาพการบริหารและการจดัการใน
สถานศึกษา เพราะบรรยากาศทั้งสองแบบจะเป็นบรรยากาศของการปฏิบติังานท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา
และคณะอาจารยมี์ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั และมีมิตรไมตรีให้เกียรติกนัและกนั ผูบ้ริหารให้การ
ยอมรับในความสามารถของผูส้อน ผูส้อนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในกลุ่มจึงมีขวญัและก าลงัใจสูง 
ก่อให้เกิดการร่วมมือในการท างาน ผูส้อนมีความพึงพอใจในการท างานเพราะผูบ้ริหารอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี ผูส้อนมีความสนิทสนมกลมเกลียว มีความภาคภูมิใจในการเป็น
สมาชิกของสถานศึกษา ผูบ้ริหารสามารถจูงใจครูให้ปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจมากกว่าการใชค้  าสั่ง
หรือการควบคุม กฎระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมซ่ึงลกัษณะ
บรรยากาศดังกล่าวน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีควรส่งเสริมให้บังเกิดข้ึนในการบริหารและการจัดการภายใน
สถานศึกษา 
    จิราย ุ คุณสืบพงษพ์นัธ์ (2554 : 24) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหาร
จดัการ หมายถึง แนวนโยบายการศึกษา การด าเนินการบริหารโรงเรียน สวสัดิการของโรงเรียน รวมทั้ง



 117 

กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของโรงเรียนท่ีมีผลบงัคบัใช้กบันกัเรียนในโรงเรียนการจดัส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียนเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีโรงเรียนจะตอ้งจดัให้มีข้ึน เพราะสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของสมาชิกทุกคนในโรงเรียน หากโรงเรียนสามารถจดัสภาพแวดลอ้มทั้งทางดา้นการบริหารได้
อยา่งเหมาะสมแลว้ โรงเรียนก็จะเป็นสถานท่ีท่ีสร้างความหรรษาใหม่ ๆ  ท่ีร่ืนรมย ์เปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ี
สองของนักเรียนท่ีจะช่วยพฒันาทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพทั้ ง                     
ดา้นความรู้ ความสามารถ ท่ีเป็นพื้นฐานของการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการ
เปล่ียนแปลงการพึ่งตนเอง และการด ารงชีวติท่ีจะประสบผลส าเร็จในอนาคต 

ทรรศนีย ์ วราห์ค า (2554 : 24) ได้กล่าวว่า การพฒันาการจดัสภาพแวดล้อมด้าน  
การบริหารจดัการในโรงเรียน คือ การด าเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุวตัถุประสงคด์ว้ยความร่วมมือ
ร่วมใจของบุคลากรทุกคน และจดัระบบท างานการบงัคบับญัชาท่ีมีความเป็นกันเอง มีความเป็น
ประชาธิปไตย บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารและตดัสินใจ ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั 
ท่ีจะท าใหโ้รงเรียนพฒันางานดา้นต่างๆให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญั
และตอ้งส านึกตลอดเวลาว่า บรรยากาศของการบริหารงานท่ีดีนั้น ควรให้ครูไดมี้ส่วนร่วมในการคิด               
การตดัสินใจและร่วมปฏิบติั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นไปอยา่งราบร่ืนข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มดา้นการบริหาร
ทั้งส้ิน ดงันั้น ส่ิงแวดลอ้มดา้นการบริหารท่ีเหมาะสมจึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการจดัการเรียนรู้
และจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
    อารียา  สตารัตน์ (2556 : 22) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้ม ดา้นการบริหารจดัการ
ในสถานศึกษา เป็นระบบการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา โดยมีกระบวนการในการด าเนินการ
ต่าง ๆ ท่ีท าให้ภารกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดีนั้ น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ การ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จากบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบติังานให้เป็นไป
อยา่งมีระบบท าใหบ้รรลุเป้าหมาย และประสบผลส าเร็จไดด้ว้ยดี และมีประสิทธิภาพ 
    นรา  สมประสงค ์และเสรี  ลาซโรจน์ (2546 อา้งถึงใน อารียา  สตารัตน์, 2556 : 26) 
ไดก้ล่าววา่ สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการนั้น ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังานลว้นมีผลต่อการด าเนินการต่างๆ ในองคก์รทั้งส้ิน ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จึงควรมีความระมดัระวงัเป็นอยา่งมากและควรเลือกกลวิธีในการบริหารท่ีดีและเหมาะสม เพื่อท่ีจะท า
ใหบ้รรยากาศการบริหารและบรรยากาศการปฏิบติังานเป็นไปอยา่งราบร่ืน บุคลากรทุกฝ่ายมีความสุข
พอใจและมีแรงจูงใจ ในการท างานและบรรยากาศการบริหารจะส่งผลต่อบรรยากาศการปฏิบติังานใน
สถานศึกษา ดงัน้ี 
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    1. ทุกคนท่ีอยู่ในสถานศึกษามีความพึงพอใจ ครูอาจารย ์คนงาน ภารโรง มีความพึงพอใจ 
ในงานของตน นกัเรียนพึงพอใจท่ีจะเรียนและศึกษาหาความรู้ประสบการณ์ ทกัษะต่าง  ๆและมีความพึงพอใจ
ท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง  ๆของสถานศึกษา ท าใหก้ารจดัการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย 
    2. การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีพฤติกรรมการท างานแบบร่วมมือ
สนับสนุนซ่ึงกนัและกนั มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ความขดัแยง้ลดลง มีพฤติกรรมเป็นไปในเชิง
สร้างสรรค ์มีบรรยากาศมุ่งท่ีการบรรลุเป้าหมาย 
    3. มีแรงจูงใจท่ีตอ้งการเห็นความส าเร็จของงานของตนเอง เห็นว่างานท่ีท าน่าสนใจ    
และเป็นท่ีทา้ทายใหล้งมือท า มีความรับผดิชอบ ตอ้งการเห็นความกา้วหนา้ในงานและการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือ 
    กงัวาน  ไตรสกุล (2558 : 32) กล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
หมายถึง การด าเนินการในโรงเรียนให้บรรลุวตัถุประสงค์ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากร                         
และจัดระบบการท างานการบังคับบัญชาท่ีมีความเป็นกันเอง มีความเป็นประชาธิปไตย บุคลากร                        
ในโรงเรียนมีส่วนในการบริหารและตดัสินใจ ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีจะท าให้โรงเรียนพฒันางาน
ด้านต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูมี้บทบาทส าคญัและต้องส านึกตลอดเวลาว่า
บรรยากาศของการบริหารงานท่ีดีนั้น  ควรให้ครูได้มีส่วนร่วมในการคิด การตดัสินใจและร่วมปฏิบติั               
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นไปอย่างราบร่ืนข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มดา้นการบริหารทั้งส้ิน ดงันั้น ส่ิงแวดลอ้มดา้น  
การบริหารท่ีเหมาะสม จึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการจดัการเรียนรู้และจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
    วรมน  ยาดี (2558 : 19) กล่าววา่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นบริหารจดัการในโรงเรียน
นอกจากจะใช้การมีส่วนร่วมของครู อาจารย ์และบุคลากรในโรงเรียนแลว้ นกัเรียนเป็นบุคคลส าคญั  
ท่ีจะเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการท่ีนกัเรียนสามารถรับรู้ไดต้ามวุฒิภาวะในวยัของนกัเรียน 
นอกเหนือจากการเรียนการสอน หรือดา้นวิชาการ ดา้นอาคารสถานท่ี หรือดา้นกายภาพในดา้นกิจกรรม
นักเรียนเป็นการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีเก่ียวข้องสัมพนัธ์กับนักเรียนโดยตรงและการบริหาร  
จดัการท่ีโรงเรียน สามารถจดับริการใหก้บันกัเรียน มีดงัน้ี 
    1. บริการแนะแนว โรงเรียนมีระบบการจดัการ การใช้เทคนิค การให้ความช่วยเหลือ                
ใหค้  าปรึกษา แก่นกัเรียนในดา้นต่าง  ๆเช่น ดา้นปัญหาครอบครัว การรู้จกัตนเอง ผลการศึกษาสุขภาพอนามยั 
สติปัญญา ความสามารถ ความถนดัและความตอ้งการ 
    2. บริการทางการเงิน การใหบ้ริการทางการเงิน แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 

2.1 ทุนการศึกษา เช่น ทุนเรียนดี ทุนยากจน ทุนสงเคราะห์ เป็นตน้ 
2.2 ทุนท่ีมีขอ้ผกูพนั เช่น ตอ้งไปท างานใหแ้ก่ผูใ้หทุ้นตามระยะเวลาท่ีก าหนด เป็นตน้ 
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2.3 ทุนท างาน โดยนกัเรียนตอ้งไปท างานในโรงเรียนหรือท างานท่ีโรงเรียนจดัหาให้ 
3. บริการสุขภาพอนามยั โดยโรงเรียนควรจดัให้มีสภาพแวดล้อมของโรงเรียนท่ีดี   

ถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั และมีโครงการดา้นสุขภาพอนามยัของนกัเรียน 
4. บริการอาหารในโรงเรียน ภาวะโภชนาการมีความส าคญัต่อการพฒันาของนกัเรียน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางสมอง โรงเรียนควรตอ้งมีการจดับริการทั้งเชา้และกลางวนัให้แก่นกัเรียน 
5. บริการด้านความปลอดภยั ผูบ้ริหารโรงเรียนมีหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานการควบคุม       

ดู แลเพื่อมิใหเ้กิดอนัตรายแก่นกัเรียนในทุกสถานการณ์ ซ่ึงโรงเรียนควรกระท า ไดแ้ก่ 
5.1 ใหค้วามรู้เร่ืองการรักษาความปลอดภยั 
5.2 การระวงัป้องกนัและขจดัส่ิงท่ีอาจเป็นภยัแก่นกัเรียน 
5.3 การป้องกนัอคัคีภยั 
5.4 การป้องกนัอุบติัเหตุจากการขนส่งจราจร 
5.5 การใหก้ารรักษาพยาบาลเม่ือเกิดอนัตราย 

6. การบริการรับส่งนกัเรียน อาจมีการจา้งหน่วยงานหรือเอกชนรับส่ง 
7. บริการไปรษณียแ์ละโทรศพัท ์ไดแ้ก่ 
7.1 ประสานงานติดตั้งตูไ้ปรษณีย ์ตูโ้ทรศพัท์สาธารณะไวใ้นบริเวณโรงเรียน 

หรือภายนอกท่ีใกลโ้รงเรียน 
7.2 ประสานงานขอความร่วมมือไปรษณียเ์คล่ือนท่ี 
7.3 จดัเจา้หนา้ท่ีรับ ส่ง จดหมาย พสัดุ ธนาณติั หรือบริการอ่ืนๆในโรงเรียน 
7.4 บริการส่งเสริมความรู้ การใชบ้ริการไปรษณีย ์หรือโทรศพัท์อยา่งเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ 
8. บริการการเรียนวชิาทหารและการผอ่นผนัการตรวจเลือกทหาร 
9. บริการร้านคา้ในโรงเรียน ซ่ึงจดัท าข้ึนเพื่อจ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน และของใช้

เล็กๆน้อยๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับนักเรียน โดยจดัด าเนินการในรูปกิจกรรมสหกรณ์โดยมุ่งประโยชน์ด้าน                
การเรียนการสอนมากกวา่ผลก าไร 

สรุปไดว้า่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ หมายถึง การพฒันาบุคลากร
และการพฒันาระบบการบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร      
ในโรงเรียนผูป้กครองนกัเรียนและบุคลากรเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 
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บริบทของโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัด้านสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีบริบทดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ (โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั, 2558 : 9-10) มีดงัน้ี 
  1. ข้อมูลพืน้ฐานโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
   1.1 ข้อมูลทัว่ไป 
    โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ตั้ งอยู่เลขท่ี 45 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขต
บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์10700 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
โทรศ ัพท์ 0 -2866 -1882 -3  โทรสาร  0 -2411 -1461  e-mail  :  CNR2444@hotmail.com                        
website www.chinorot.ac.th เปิดสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
   1.2 ประวตัิโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
    โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ช่ือเดิม โรงเรียนวดัชิโนรส ตั้งอยูใ่นบริเวณวดัชิโนรสาราม
วรวิหาร ซ่ึงสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงสร้างข้ึนในราวปี พ.ศ. 2379 เพื่อ
เป็นท่ีประทบัพกัผ่อนในบางโอกาส โรงเรียนวดัชิโนรสได้ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2438 (ซ่ึงขณะนั้น 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ส้ินพระชนม์แล้ว) พระองค์ประสูติวนัท่ี 11 
ธนัวาคม 2333 ส้ินพระชนม์ วนัท่ี 9 ธันวาคม 2396 ต่อมาในปี พ.ศ. 2444 เร่ิมจดัระบบการศึกษาแบบ
สามญัอย่างเป็นทางการโดย กระทรวงธรรมการ ได้แต่งตั้งให้ราชบุรุษฉายวงศ์ทวีปซ่ึงลาสิกขาออก
จากพระภิกษุมาเป็นครูใหญ่คนแรกมีนกัเรียน 101 คน มีครู 3 คน จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2450 คุณนาย
แม้น อัคนิบุตร ได้สร้างอาคารข้ึนในบริเวณริมคลองมอญให้เป็นท่ีสอนพระปริยติัธรรมของวดั            
ชิโนรสารามวรวิหาร และต่อมาไดม้อบให้กระทรวงธรรมการด าเนินการจดัการเรียนการสอนและได้
ยกระดบัจากการสอนมูลศึกษา ประโยคหน่ึงประโยคสองเป็นระดบัชั้นประถมศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 
ได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่ข้ึนในบริเวณท่ีดินราชพสัดุติดกบัวดัชิโนรสาราม โรงเรียนจึงมี
อาคารใหม่ข้ึนในบริเวณท่ีดินราชพสัดุติดกับวดัชิโนรสาราม โรงเรียนจึงมีอาคารเรียนแบ่งเป็น 3 
บริเวณ และในปี พ.ศ. 2488 ได้เปิดสอนถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จนถึงปี พ.ศ. 2496 ได้แยก
ออกเป็น 2 โรงเรียน นักเรียนหญิงเรียนท่ีบริเวณริมน ้ าคลองมอญ ช่ือว่าโรงเรียนสตรีวดัชิโนรส 
นกัเรียนชายเรียนท่ีบริเวณท่ีราชพสัดุช่ือวา่โรงเรียนวดัชิโนรส มากระทัง่ปี พ.ศ. 2513 ไดง้บประมาณ
สร้างอาคาร 1 ข้ึนเป็นเงิน 2,370,000 บาท และได้รวมโรงเรียนสตรีและโรงเรียนชายเป็นโรงเรียน
เดียวกนัช่ือว่า โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั เปิดรับนกัเรียนทั้งสายวิทยาศาสตร์และสายศิลป์ ได้เปิดรับ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น เขา้เรียนร่วมกบันกัเรียนปกติและไดด้ าเนินการสอนต่อมา
จนถึงปัจจุบนั 
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    เกียรติประวติัท่ีน ามาซ่ึงความภาคภูมิใจของชาวชิโนรสวิทยาลยั คือ ในปี พ.ศ. 2521 
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ขลิบทอง ผูอ้  านวยการโรงเรียนในขณะนั้น ได้ร่วมกับศิษย์เก่าหาทุน
ก่อสร้าง  
    วนัสถาปนาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ตรงกบัวนัท่ี 11 ธนัวาคม ของทุกปีซ่ึงเป็นวนั
ประสูติของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
   1.3 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ไดแ้ก่ 
    1.3.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลกัษณะชุมชนแออดั มีประชากรประมาณ 
44,485 คน บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน ไดแ้ก่ ชุมชนวดัครุฑ ชุมชนวดัอมัพวา อาชีพหลกัของ
ชุมชนคือ รับจา้งทัว่ไป ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เทศกาล
สงกรานต ์เทศกาลทอดกฐินและวนัส าคญัทางศาสนา เป็นตน้ 
    1.3.2 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ไดแ้ก่ 
     1) จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาร้อยละ 41.56 
     2) ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป (คิดเป็นร้อยละ 37.04)   
     3) นบัถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ (คิดเป็นร้อยละ 95.00) 
     4) ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 180,000 บาท 
(คิดเป็นร้อยละ 31.91) 
     5) จ  านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 4 คน 
   1.4 แหล่งการเรียนรู้ใกล้โรงเรียน ไดแ้ก่ 
    1.4.1 กองทพัเรือ 
    1.4.2 พิพิธภณัฑเ์รือพระราชพิธี เป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงเรือท่ีใชใ้นพระราชพิธี 
    1.4.3 ตรอกมะตูม เป็นแหล่งท่ีชาวบา้นท ามะตูมเช่ือมเป็นอาชีพหลกัมานบัร้อยปี 
    1.4.4 ชุมชนบา้นช่างหล่อ เป็นหมู่บา้นหตัถกรรมท่ีมีช่ือเสียงดา้นงานหล่อพระพุทธรูป 
    1.4.5 ชุมชนบา้นบุ เป็นแหล่งท าขนัลงหินท่ีเหลืออยูเ่พียงแห่งเดียวในประเทศไทย 
    1.4.6 แหล่งโบราณสถานท่ีควรเรียนรู้ เช่น วดัระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร                                    
วดัสุวรรณารามราชวรวหิาร วดัอรุณราชวราราม พระราชวงัเดิม เป็นตน้ 
    1.4.7 พพิิธภณัฑป์ระวติัความเป็นมาของศิริราชพยาบาลและสถานีรถไฟบางกอกนอ้ย 
    ทั้งน้ี โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจากชุมชน ผูป้กครอง สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล สถานีต ารวจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือจากเจ้าอาวาสวดัชิโนรสาราม         
เจ้าอาวาสวดัครุฑ ในด้านการสนับสนุนการจดัการศึกษา การบริการสถานท่ี  การระดมทรัพยากร      
การแจง้ขอ้มูลข่าวสารแก่โรงเรียนเป็นอยา่งดียิง่ 
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  2. สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการรียนรู้โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
   โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัมีพื้นท่ี จ  านวน 13 ไร่ และในปีการศึกษา 2558 มีสภาพแวดลอ้ม     
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 3 ดา้น (โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั, 2558 : 15-20) มีดงัน้ี 
   2.1 สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ดงัน้ี 
    2.1.1 ด้านอาคารสถานที ่ไดแ้ก่ 
     1) อาคารเรียน 
       โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีอาคารเรียนจ านวน 5 หลงั ไดแ้ก่ (1) อาคารกรม
พระปรมานุชิตชิโนรส (อาคาร 1) (2) อาคารศรีสุคตขตัติยวงศ ์(อาคาร 2) (3) อาคารองคว์าสุกรี (อาคาร 3) 
(4) อาคารอริยสมศีลาจารย ์(อาคาร 4) และ (5) อาคารสุวณัณรังษี (อาคาร 5) 
     2) อาคารประกอบ ห้องน า้ และสนาม ไดแ้ก่ 
       (1) อาคารประกอบ จ านวน 4 หลงั ไดแ้ก่ อาคารพยาบาล อาคารหอสมุด
กาญจนาภิเษก อาคารประชาสัมพนัธ์ และอาคารสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
       (2) หอ้งน ้านกัเรียน ชาย และ หญิง จ านวน 3 หลงั 
       (3) สนามฟุตบอลจ านวน 1 สนาม สนามบาสเกตบอลจ านวน 1 สนาม และ
ลานอเนกประสงคใ์นร่ม เป็นสนามฟุตซอล และวอลเลยบ์อล 
     3) ห้องปฏิบัติการ ไดแ้ก่ 
       (1) ปฏิบติัการวิทยาศาสตร์(ห้องปฏิบตัการฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา)
 จ านวน 10 หอ้ง 
       (2) ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ จ านวน   4 หอ้ง 
       (3) ปฏิบติัการภาษา จ านวน   3 หอ้ง 
       (4) ปฏิบติัการอาหาร จ านวน   2 หอ้ง 
       (5) ปฏิบติัการดนตรีสากล ดนตรีไทย และนาฏศิลป์  จ  านวน 3 หอ้ง 
     4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ไดแ้ก่ 
       (1) หอ้งสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
       (2) หอ้งสมุดโรงเรียน (หอสมุดกาญจนาภิเษก) 
       (3) หอ้งสมุด IEP 
       (4) หอ้งเรียนสีเขียว 
       (5) หอ้งปฏิบติัการภาษา 
       (6) หอ้งปฏิบติัการดนตรีไทย 
       (7) หอ้งปฏิบติัการดนตรีสากล 
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       (8) หอ้งปฏิบติัการนาฏศิลป์ 
       (9) คลินิกหมอภาษา 
       (10) หอ้งตดัเยบ็ 
       (11) หอ้งคอมพิวเตอร์ 
       (12) หอ้งปฏิบติัการคหกรรม 
       (13) หอ้งงานประดิษฐ ์
       (14) หอ้งกลัยาณธรรม 
    2.1.2 ด้านระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร ไดแ้ก่ 
     1) คอมพิวเตอร์ จ  านวน 436 เคร่ืองไดแ้ก่ 
       (1) คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน จ านวน 200 เคร่ือง 
       (2) คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 200 เคร่ือง 
       (3) คอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้พื่อการบริหารจดัการ จ านวน 36 เคร่ือง 
     2) มีระบบอินเทอร์เน็ต และมีบริการเคร่ือง Tablet บริการสืบคน้ขอ้มูลใน
หอ้งสมุด จ านวน 50 เคร่ือง 
   2.2 สภาพแวดล้อมด้านวชิาการ ดงัน้ี 
    2.2.1 การจัดการเรียนการสอน ครูจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ. : องคก์ารมหาชน) (2556 : 4) พบวา่ “ตวัช้ีวดัท่ี 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอน   
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั อยูใ่นระดบัคุณภาพดี (8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10) และมีขอ้เสนอแนะเพื่อ
การพฒันาดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (2556 : 40) ดงัน้ี 
     1) สถานศึกษาควรน าผลการบนัทึกหลงัแผนการจดัการเรียนรู้ แบบวดัผลการ
ทดสอบ การนิเทศการสอน การอบรมพฒันาครูมาวางแผนพฒันาครูเป็นรายบุคคลอยา่งเป็นระบบ 
     2) ครูควรมีการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้เพื่อผูเ้รียนจะได้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
    2.2.2 หลกัสูตรสถานศึกษา 
     1) โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในช่วงชั้นท่ี3 (ชั้น ม.1 - ม.3) 
และช่วงชั้นท่ี 4 (ชั้น ม.4 - ม.6) 
     2) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. : องค์การมหาชน) (2556 : 40) มีจุดท่ีควรพฒันาเก่ียวกับ
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หลกัสูตรสถานศึกษา ดังน้ี “สถานศึกษาควรพฒันาให้มีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและสภาพ
ทอ้งถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้” 
    2.2.3 ส่ือการเรียนการสอน 
     1) ครูทุกคนจดัท าส่ือการเรียนการสอนอยา่งหลากหลาย 
     2) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. : องค์การมหาชน) (2556 : 40) มีขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา 
ไดแ้ก่ 
        (1) สถานศึกษาควรมีการจดัท าระเบียบ การใชส่ื้อเทคโนโลยี ห้องเรียน Hi – Tech 
ห้องสมุด ห้องเรียน คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต ฯลฯ ให้ชดัเจน มีการบนัทึกสถิติการใช้ของผูเ้รียน
ในช่วงเวลาพกัและบนัทึกจองห้องเรียนใชส่ื้อเทคโนโลยต่ีางๆท่ีมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
         (2) ควรมีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนการสอนให้มากข้ึน โดยการจดั
โครงการส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนดา้น ICT เพื่อช่วยครูพฒันาส่ือการเรียนการสอนให้มากข้ึน 
    2.2.4 การวดัและประเมินผล 
     1) โรงเรียนด าเนินการวัดและประเมินผลตามแนวปฏิบัติการว ัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
     2) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. : องคก์ารมหาชน) (2556 : 40) มีจุดควรพฒันา ดงัน้ี “ควรน าผล
การบนัทึกหลงัแผนการจดัการเรียนรู้ แบบวดัผลการทดสอบ...มาพฒันาครูเป็นรายบุคคลอย่างเป็น
ระบบ” 
    2.2.5 การนิเทศการเรียนการสอน 
     1) โรงเรียนด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลทุกภาคเรียน 
     2) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. : องค์การมหาชน) (2556 : 40) มีจุดควรพฒันา ดงัน้ี “การน าผล
การประเมินแผนการจดัการเรียนรู้... การนิเทศและการอบรมครูไปพฒันาครูเป็นรายบุคคล การท าวิจยั
ในชั้นเรียนยงัไม่ครอบคลุมครูทุกคน” 
   2.3 สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ ดงัน้ี 
    2.3.1 บุคลากรและการพฒันาบุคลากร 
     1) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. : องค์การมหาชน) (2556 : 46) มีขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา
บุคลากร ดงัน้ี  
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          (1) ครูควรพฒันาให้มีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ
และมีครูพอเพียง 
          (2) ครูมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนมากข้ึน โดยอาจจดัโครงการ
ส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนดา้น ICT เพื่อช่วยครูพฒันาส่ือการเรียนการสอนใหม้ากข้ึน 
           (3) สถานศึกษาควรสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการประกนัคุณภาพ
ภายในแก่บุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย ไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการตามระบบ 
    2.3.2 ระบบการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. : องค์การมหาชน) (2556 : 38, 40) มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัระบบ
บริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงัน้ี  
     1) สถานศึกษาควรมีการจดัโครงสร้างในการบริหารงานให้ชดัเจนมีการจดัท า
คู่มือครู และบุคลากรหรืองานให้ครอบคลุมทุกงาน และมีรายละเอียดของงานเพื่อความชดัเจนในการ
ปฏิบติัเพื่อการติดตามตรวจสอบการด าเนินการใชสู่้การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
     2) สถานศึกษาควรมีการติดตามนิเทศงาน นิเทศการสอนการสรุปผลการ
ด าเนินงาน แต่ละงาน/โครงการอย่างเป็นระบบ เพื่อน าผลท่ีไดม้าท าวิจยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน
ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษารวมทั้งการท าแผนงบประมาณให้เหมาะสมกบัสภาพปัญหา 
     3) จดัระบบบริหารและสารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพยงัไม่ชดัเจน 
     4) สถานศึกษาควรมีการติดตามนิเทศงาน นิเทศการสอน การสรุปผล
ด าเนินงานแต่ละงาน/โครงการอยา่งเป็นระบบ เพื่อน าผลท่ีไดม้าท าวิจยัเพื่อพฒันานโยบายและแผนให้
สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษารวมทั้งการท าแผนงบประมาณใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหา 
  สรุปได้ว่า บริบทของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยด้านสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย (1) สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานท่ี และดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
(2) สภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการศึกษาหลกัสูตร ดา้นส่ือ
การเรียนการสอน ดา้นวดัและประเมินผล  และดา้นนิเทศการเรียนการสอน และ (3) สภาพแวดลอ้ม
ดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาบุคลากรและดา้นระบบบริหารจดัการ ซ่ึงการศึกษาบริบท
ของโรงเรียนจะท าให้ผูว้ิจยัสามารถพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และครอบคลุมสภาพปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
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นโยบายและทิศทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั 
  โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ตั้งอยูเ่ลขท่ี 45 ถนนอิสรภาพ  แขวงบา้นช่างหล่อ  เขตบางกอกนอ้ย 
กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10700 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โทรศพัท ์028661882-3 
โทรสาร 02411461 e-mail : CNR2444@hotmail.com website www.chinorot.ac.th เปิดสอนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี6โดยโรงเรียนก าหนดวสิัยทศัน์ กลยุทธ์ พนัธกิจ นโยบาย 
และเป้าหมาย (โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั, 2559 : 27 - 29 ) ดงัน้ี 
   1. วสัิยทศัน์ (Vision)  
   พฒันาคุณธรรมน าความรู้ คู่วฒันธรรมไทย กา้วไกลสู่สากลบนพื้นฐานความพอเพียง 
   2. กลยุทธ์โรงเรียน 
    2.1 กลยทุธ์ท่ี 1 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
     2.2 กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา และวถีิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล 
    2.3 กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันากระบวนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
    2.4 กลยทุธ์ท่ี 4 ส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวชิาชีพและมาตรฐานสากล 
    2.5 กลยทุธ์ท่ี 5 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3. พนัธกจิ (Missions) 
    3.1 พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และการทดสอบระดบัชาติสูงข้ึน 
    3.2 พฒันาผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรมน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
มีบุคลิกภาพสง่างาม ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
    3.3 พฒันาหลกัสูตรและจดักระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามความแตกต่างของ
ผูเ้รียน และส่งเสริมผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพสูง ให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยนอ้มน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3.4 สนบัสนุน ส่งเสริมให้ครูไดพ้ฒันาตนเองเต็มศกัยภาพทั้งดา้นคุณธรรม ความรู้ 
และวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล สามารถใชภ้าษาองักฤษและเทคโนโลยี
ในการพฒันาการเรียนการสอน 
   3.5 จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยั สะอาด ร่มร่ืน เอ้ือต่อการเรียนรู้  
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  3.6 บริหารจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพ โดยผูบ้ริหารโรงเรียนพฒันาศกัยภาพให้
สามารถพฒันาระบบบริหารการจดัการให้เกิดประสิทธิภาพเกิดเครือข่ายการร่วมพฒันาทั้งในระดบั
ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ และต่างประเทศ 
 4. นโยบายของโรงเรียน 
  4.1 ส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และการทดสอบระดบัชาติสูงข้ึน 
  4.2 พฒันาผูเ้รียนด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
บุคลิกภาพสง่างาม ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
  4.3 ส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมตามความแตกต่างของผูเ้รียน โดย
น าส่ือเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้และมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพสูงให้มีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
  4.4 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรไดพ้ฒันาตนเองดา้นคุณธรรมและวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ สู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล สามารถใชภ้าษาองักฤษ และเทคโนโลยีในการพฒันา            
การเรียนการสอนโดยการใช ้หรือผลิตส่ือนวตักรรมรวมทั้งการวิจยัในชั้นเรียน 
  4.5 ส่งเสริมการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยั สะอาด ร่มร่ืน เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  4.6 พฒันาการบริหารจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพ โดยผูบ้ริหารโรงเรียนพฒันา
ศกัยภาพใหส้ามารถพฒันาระบบบริหารการจดัการให้เกิดประสิทธิภาพเกิดเครือข่ายการร่วมพฒันา      
ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ และต่างประเทศ 
 5. เป้าหมายด้านคุณภาพนักเรียน 
  5.1 นกัเรียนมีความเท่าเทียมกนัทางการศึกษา เรียนรู้ตามความถนดัและความสามารถ
ของแต่ละบุคคล 
  5.2 นกัเรียนมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในการท าโครงงาน 
  5.3 ครูจดัประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ วธีิการ เน้ือหา และเทคโนโลยี ท่ีทนัสมยั
และหลากหลายเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม 

  5.4 นกัเรียนมีความรู้ ทกัษะความสามารถ เจตคติ วิสัยทศัน์ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็น   
ต่อการด ารงชีพในสังคมโลก 
  5.5 นกัเรียนมีพฒันาการสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชใ้นชีวติประจ าวนั 
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    5.6 นกัเรียนไดรั้บความรู้เต็มหลกัสูตร เต็มความสามารถ คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหา
เป็น มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
    5.7 รู้จกัอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในดา้นการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
    5.8 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ ลกัษณะนิสัยและพฤติกรรมประชาธิปไตย ในชีวติประจ าวนั 
    5.9 โรงเรียนและชุมชนมีความร่วมมือกนัในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
    5.10 ครูไดรั้บการพฒันาทั้งทางดา้นความรู้และประสบการณ์อยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง
ในทุกดา้น 
    5.11 มีการจดัเก็บขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 
    5.12 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้และเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการจัด       
การเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ 
    5.13 โรงเรียนมีการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) ร่วมกบัหน่วยงานและสถาบนัต่างๆ       
ในการพฒันาโรงเรียน 
    5.14 โรงเรียนจดัการเรียนการสอนเป็นไปตาม พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
    สรุปไดว้า่ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ไดส้นบัสนุน ส่งเสริม และพฒันานกัเรียน ให้ไดรั้บความรู้
เต็มศกัยภาพรอบดา้น  คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาได ้มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
รวมทั้งสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
   6. การพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
   การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีมีส่วน
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน ซ่ึงเป็นบทบาทและหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงัน้ี        
     6.1 บทบาทและหน้าทีข่องผู้บริหารสถานศึกษา 
      ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นผูท่ี้ด าเนินการจดัการให้งานในสถานศึกษาให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ของสถานศึกษา ซ่ึงในสถานศึกษาจะต้องประกอบด้วยผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชา            
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมกนัปฏิบติังาน การบริหารงานในสถานศึกษา ประกอบด้วย ผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา เป็นผูท่ี้ควบคุมการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา                       
เพื่อใหค้รูผูส้อนน านโยบายไปใชใ้นทางปฏิบติัในการท าหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
นกัเรียนใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทหนา้ท่ีส าคญัอยา่งมาก
ในการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นไปตามทิศทางท่ีตอ้งการ มีนกัวิชาการได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีใน 
การท างานของผูบ้ริหารสถานศึกษาไว ้ดงัน้ี 
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      สตีเฟน เจ. เนเซวซิ (Stephan J. Knegevich, 1984 อา้งถึงใน ภารดี  อนนัตน์าวี, 2551 : 10  - 11) 
เสนอว่า ผูบ้ริหารหรือผูน้ าทางการศึกษาควรมีบทบาทต่างๆในการบริหารให้เกิดประสิทธิผล ได้แก่             
(1) บทบาทเป็นผูก้  าหนดทิศทางการปฏิบติังาน (Direction Setter) ท าหนา้ท่ีช้ีแจงท าความเขา้ใจในวตัถุประสงค์
ของหน่วยงาน มีความรู้ มีทกัษะในการจดัสรรงบประมาณแบบโครงการ (2) บทบาทเป็นผูก้ระตุน้ความเป็น
ผูน้ า (Leader Catalyst) มีความสามารถในการจูงใจกระตุน้และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมรวมของมนุษย ์มีทกัษะ  
ในกระบวนการกลุ่ม (3) บทบาทของนกัวางแผน (Planning) สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต จดัเตรียม
บุคลากรให้พร้อมในการรับมือกบัส่ิงใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน มีความรู้ ความเขา้ใจในการวางแผน (4) บทบาทเป็น              
ผูต้ดัสินใจ (Decision Maker) เป็นผูร้อบรู้วิธีเทคนิคการตดัสินใจ (5) บทบาทเป็นนกัจดัองคก์าร (Organizer) 
สามารถออกแบบขยายงาน ก าหนดโครงสร้างขององค์การข้ึนใหม่ มีความเขา้ใจพลวตัขององค์การและ
พฤติกรรมขององคก์าร (6) บทบาทเป็นผูจ้ดัการเปล่ียนแปลง (Change Manager) เป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลง
มาสู่สถาบนั จะเปล่ียนแปลงอะไร อย่างไร ควรเปล่ียนสถานการณ์ใด เม่ือใด (7) บทบาทเป็นผูป้ระสานงาน 
(Coordinator) มีความเขา้ใจรูปแบบ ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษย ์เขา้ใจ เครือข่ายของการส่ือสาร รู้จกัวิธีนิเทศงาน 
การรายงาน การประสานกิจกรรมต่างๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (8) บทบาทเป็นผูส่ื้อสาร (Communicator) 
สามารถในการส่ือสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ส่ือเพื่อการส่ือสารสามารถในการประชาสัมพนัธ์       
(9) บทบาทเป็นผูข้จดัความขดัแยง้ (Conflict Manager) ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ตอ้งเขา้ใจถึง
สาเหตุ สามารถต่อรองไกล่เกล่ีย สามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ได ้(10) บทบาทเป็นผูแ้กปั้ญหา (Problem 
Manager) เป็นผูน้ าสามารถเข้าใจปัญหาวินิจฉัยและแก้ปัญหาได้ (11) บทบาทเป็นผูจ้ดัระบบ (System 
Manager) สามารถวเิคราะห์ระบบและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ใจ น าทฤษฎีการบริหารมาใช ้ (12) บทบาท
เป็นผูบ้ริหารการเรียนการสอน (Instructional Manager) ตอ้งมีความเขา้ใจในระบบการเรียนรู้ เขา้ใจวิธีการสร้าง 
การพฒันาหลกัสูตร การใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษา (13) บทบาทเป็น ผูบ้ริหารงานบุคคล (Personal Manager) 
มีเทคนิคในการเป็นผูน้ า การเจรจาต่อรอง ประเมินผลงานและการปฏิบติังาน (14) บทบาทเป็นผูบ้ริหาร
ทรัพยากร (Resource Manager) มีความสามารถการบริหารการเงินงบประมาณ บริหารวสัดุ ครุภณัฑ์ การก่อสร้าง 
การบ ารุงรักษาหาทรัพยากรสนับสนุนจากภายนอก (15) บทบาทเป็นผูป้ระเมินผล (Appraiser) สามารถ
ประเมินความตอ้งการ การประเมินระบบวิธีทางสถิติ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (16) บทบาทเป็นนัก
ประชาสัมพนัธ์ (Public Relater) มีทกัษะในการติดต่อส่ือสาร วิธีสร้างภาพพจน์ท่ีดีรู้และเขา้ใจการเผยแพร่
ข่าวสารดว้ยส่ือและวิธีการต่างๆและ (17) บทบาทเป็นประธานในพิธีการ(Ceremonial Head) มีความสามารถ
ในพิธีการต่างๆในสังคม 
      ธีระ  รุญเจริญ (2551 : 15 - 20) กล่าวว่า บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานมี ดงัต่อไปน้ี 



 130 

      1. เป็นผูน้ าทางวชิาการ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูน้ า
การเปล่ียนแปลง โดยให้ความส าคญัต่อการส่งเสริม และสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดั          
การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และมีการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูป        
การเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชดัเจน และสะดวกต่อการน าไปปฏิบติั ให้ค  าปรึกษา แนะน า และสร้าง
ความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ซ่ึงจะน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา 
      2. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีการบริหารงานอยา่งอิสระ เพื่อให้เกิดความคล่องตวั
ในการบริหาร และบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม           
ทั้งครูและบุคลากรภายในโรงเรียน บุคคลและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
ไดแ้ก่ ครู บุคลากร พอ่แม่ ผูป้กครอง ชุมชนและองคก์ารต่างๆ เป็นตน้ 
      3. เป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในโรงเรียน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งทางดา้น
วิชาการ ได้แก่ การจดัส่ือต่างๆ เช่น หนังสือ ต ารา เกม เทคโนโลยีช่วยการเรียนการสอนและอุปกรณ์
ส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆตลอดจนการให้บริการและการจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ เช่น                   
แหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและจดับรรยากาศของ
โรงเรียนให้อบอุ่นเพื่อใหผู้เ้รียนมีความรักท่ีจะเรียนรู้และรู้จกัแสวงหาความรู้ 
      4. การประสานความสัมพนัธ์ มีการประสานงานและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายผูส้นบัสนุนทรัพยากรต่างๆ 
ไดแ้ก่ ทรัพยากรงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล เช่น ผูเ้ช่ียวชาญผูมี้ความรู้และประสบการณ์พิเศษท่ี
โรงเรียนตอ้งการใหม้าช่วยพฒันาโรงเรียน ทรัพยากรดา้นการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ เช่น 
อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การกีฬา ส่ือ เกม และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
      5. การส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากร มีการพฒันาครูและบุคลากรในโรงเรียน
อยา่งต่อเน่ือง โดยการส่งเสริมให้ครูเขา้รับการฝึกอบรมเขา้ร่วมประชุมสัมมนาและไปทศันศึกษา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ใหท้นัต่อสถานการณ์ ความเจริญกา้วหนา้ และความเปล่ียนแปลงของโลก 
และเพื่อสามารถน ามาประยกุตแ์ละปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้ดีข้ึน 
      6. การสร้างแรงจูงใจ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้ทศันคติในเชิงบวกกบัผูร่้วมงาน          
มีความยืดหยุน่ในการท างานสร้างความเช่ือมัน่และเขา้ใจในความตอ้งการของฝ่ายต่างๆให้ความส าคญั
ในความพยายามของทีมงาน และสร้างแรงจูงใจในการท างานด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการแสดงความ
ขอบคุณ การเผยแพร่ผลงานของทีมงานและการยกยอ่งให้รางวลั เป็นตน้ 
      7. การประเมินผล จดัใหมี้การประเมินผลโดยส่งเสริมการประเมินผลภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก มีการน าผลการประเมินผูเ้รียนมา
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ใช้ก าหนดนโยบายของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและครบ
วงจร 
      8. การส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยัและพฒันา ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความส าคญั        
กบัการวิจยัและพฒันาโดยส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้    
ในโรงเรียนของครูและทีมงาน รวมทั้งผูบ้ริหารอาจเขา้มามีส่วนร่วมในการวจิยัดว้ย 
      9. การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความส าคญักบังานดา้นการเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียนให้ชุมชนและสาธารณชนทราบ โดยวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อสร้างความเขา้ใจ      
ซ่ึงกนัและกนัและสร้างการมีส่วนร่วมเพิ่มข้ึน 
      ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2555 : 18 - 20) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการตามบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นความส าเร็จของการบริหารจดัการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหส้ถานศึกษามีความเขม้แข็ง สามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามกรอบท่ี
กฎหมายก าหนด เพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจดัการศึกษาอย่างคุม้ค่าตาม
แนวทางของการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 พระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ตลอดจนกฎกระทรวงวา่ดว้ยการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 หรือระเบียบกฎหมายตามท่ีตน้สังกดัก าหนดโดยสามารถจดัระบบบริหารให้มี
ความเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา ซ่ึงในการบริหารจดัการสถานศึกษา แบ่งงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่       
การบริหารวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ดงัน้ี 
      1. ดา้นวิชาการ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรอบรู้เก่ียวกบัการจดัการศึกษา  
ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผูน้ าในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
วางแผนงานวชิาการ จดัใหมี้การนิเทศ ก ากบั ติดตาม การวดัและประเมินผล การแนะแนว ตลอดจน
การประเมินผลการใช้หลกัสูตรสถานศึกษาพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรม 
ส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย จดัหาส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน มีการพฒันา
งานวิชาการอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้ระบบการประกนัคุณภาพภายในเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
คุณภาพภายในและใชม้าตรฐานการศึกษาเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนการด าเนินงาน 
      2. ดา้นงบประมาณ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัระบบการบริหารงบประมาณ          
ท่ีคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จดัภารกิจให้ครอบคลุมกบั             
การเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารการเงิน/บัญชี พสัดุและสินทรัพย ์             
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลและรายงานการใชจ่้ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
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ส่วนรวม รณรงคใ์ห้บุคลากรมีความประหยดัและใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างคุม้ค่าเป็นไปตามท่ีระเบียบ
กฎหมาย หรือตามท่ีตน้สังกดัก าหนด 
      3. ดา้นการบริหารงานบุคคล หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัให้มีแผนการบริหาร
บุคลากรอยา่งเป็นระบบในดา้นการวางแผนอตัราก าลงั การสรรหา การมอบหมายงานการส่งเสริมและพฒันา
บุคลากรให้ปฏิบติัตามระเบียบวินยั มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีระบบการประเมินผล   
การปฏิบติังาน ตลอดจนส่งเสริมความกา้วหนา้ของบุคลากร 
      4. ดา้นการบริหารทัว่ไป หมายถึง ผูบ้ริหารจดัให้มีการพฒันาระบบสารสนเทศ ให้
เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมและเพียงพอ เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา และต่อการน าไปใช้ใน         
การก าหนดนโยบาย และวางแผนการบริหารจดัการศึกษาและพฒันาองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานด้าน
บุคลากร นักเรียน งานธุรการ งานอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมและอุปกรณ์  การประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งมีระบบ
การก ากบั ติดตาม และการรายงานผลการปฏิบติังานโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัสถานศึกษา 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (2555 : 25 - 26) กล่าววา่ บทบาทหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหาร มีดงัน้ี 
      1. ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีเนน้การพฒันา
ผูเ้รียน ผูบ้ริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ  มีความเป็นผูน้ า และริเร่ิม
สร้างสรรค ์น าวธีิการใหม่ๆมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และสถานศึกษา 
      2. ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชผ้ลการประเมินและผลการวิจยั           
เป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการ และการบริหารจดัการ ผูบ้ริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งได้รับรู้ขอ้มูลสารสนเทศ และให้ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ มีการก าหนดนโยบายและน า
นโยบายไปสู่การปฏิบติัดว้ยการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการสร้างทีมงานในการพฒันาคุณภาพนกัเรียน
และสถานศึกษาอย่างหลากหลาย ใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมินและผลการวิจยัมาใช้ใน      
การบริหารจดัการศึกษา 
      3. ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้           
ในแผนปฏิบติัการ โดยให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ี มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง
และสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
      4. ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
ผูบ้ริหารมีแผนงาน โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกบัพฒันาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจ มีความสามารถ 
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และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมการบริหารงานของสถานศึกษาทั้ง 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป 
โดยแต่ละกลุ่มบริหารมีการวางแผน ด าเนินการ ประเมินผล และรายงานผลตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดและมีการน าผลการประเมินไปพฒันาและปรับปรุงงานทั้ง 4 ดา้น อยา่งต่อเน่ือง 
      5. นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 
      6. ผูบ้ริหารให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่ การจดัการศึกษาเต็ม
ศกัยภาพและเต็มเวลา ผูบ้ริหารสามารถให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวิชาการทั้งการพฒันาและการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา กระบวนการจดัการเรียนรู้ การสร้าง การพฒันา และการเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ การวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ และเอาใจใส่การจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยมีการติดตาม ก ากบั ประเมินผลและน าผลการประเมินไปพฒันาหรือปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองตาม
ภารกิจอยา่งเต็มความสามารถและเต็มเวลาท าการ 
      สรุปไดว้่า บทบาทหน้าท่ีและแนวทางในการท างานของผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ              
การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษามีหนา้ท่ีในการวางแผนการจดัการสั่งการและควบคุมวตัถุประสงค ์เป้าหมาย 
นโยบายของสถานศึกษา พร้อมทั้งบริหารสถานศึกษาให้บรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้ 
โดยยงัคงรักษาความสัมพนัธ์ของบุคลากรในสถานศึกษา จดัหาคนท่ีเหมาะสมเขา้ท างานในแต่ละ
ต าแหน่งงาน สร้างสรรคค์วามสุขและขวญัก าลงัใจในการท างานให้กบับุคลากรในสถานศึกษา จดัสรร
งบประมาณ บริหารงานการเงิน บญัชี พสัดุ และสินทรัพย์ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลได้ อีกทั้ งสามารถบริหารจดัการทรัพยากรต่างๆภายในสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
    6.2 การพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
      ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั (โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั, 2559 : 5 - 6), (โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั, 2560 : 8 - 9) ดงัน้ี 
    6.2.1 ส ารวจปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่  

        1) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
        2) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
        3) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
      6.2.2 ก าหนดปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้และแนวทางการ
พฒันาจ านวน 3 ด้าน และด าเนินการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โดยจดัท า
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โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 
(ระยะท่ี 1) และปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) ไดแ้ก่ 
        1) ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1)  
         (1) การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
         (2) การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
         (3) การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
        2) ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
         (1) การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
         (2) การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
         (3) การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
      6.2.3 รายงานผลการด าเนินงานพฒันาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ไดแ้ก่ 
        1) ผลการด าเนินงานพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
         (1) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
         (2) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
         (3) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
        2) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
         (1) ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา 
          1.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเ้รียน 

 1.1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
 1.1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

           1.2 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  1.3 มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  1.4 มาตรฐานท่ี 4  ระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

 (2)  ผลการเปรียบเทียบคุณภาพนักเรียนท่ีเป็นข้อเท็จจริงก่อนการพัฒนา        
และหลงัการพฒันา ดงัน้ี 

  2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.2 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
  2.3 สมรรถะส าคญัตามหลกัสูตร 
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  2.4 การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
  2.5 ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) 

 (3)  ประสิทธิผลการพฒันา 
  3.1 ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน 
  3.2 ผลท่ีปรากฏต่อครู 
  3.3 ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร 
  3.4 ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน 

 (4)  ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

  4.1 ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 
  4.2 ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
  1. งานวจัิยในประเทศ 
   ปฏิคม  พงษ์ประเสริฐ (2550 : 77 - 86) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษาการจดัสภาพแวดลอ้ม 
และการบริการในโรงเรียนเทศบาล สังกดัเทศบาลเมืองนครนายก ผลการวจิยั พบวา่ (1) การจดัสภาพแวดลอ้ม
และการบริการในภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ การจดัสภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียน การจดัสภาพแวดลอ้ม
ในโรงเรียน การบริการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน มีการปฏิบติัระดับมาก           
เม่ือศึกษารายโรงเรียน พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติระดับมากเช่นเดียวกัน ยกเว้นโรงเรียนแห่งท่ี 3                       
มีการปฏิบติัระดบัปานกลาง 2 รายการ คือ การจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน และการรักษาความปลอดภยั
ภายในอาคารเรียน (2) การรวบรวมปัญหาและขอ้เสนอแนะ มีดงัน้ี 1) ปัญหาดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียนแห่งท่ี 1 โรงเรียนแห่งท่ี 2 และโรงเรียนแห่งท่ี 3 คือ โรงเรียนแห่งท่ี 1 และโรงเรียนแห่งท่ี 2 มีปัญหา
เก่ียวกบับริเวณโรงเรียนไม่มีร้ัวรอบโรงเรียน โรงเรียนแห่งท่ี 3 มีปัญหาขาดแคลนสถานท่ีพกัผอ่นและตน้ไม้
นอ้ย ขาดความร่มร่ืน ขอ้เสนอแนะของโรงเรียนทั้ง 3 แห่งคือ โรงเรียนแห่งท่ี 1 และแห่งท่ี 2 เสนอให้ขอ
งบประมาณจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อสร้างร้ัวโรงเรียน และโรงเรียนแห่งท่ี 3 เสนอแนะให้ท าซุ้ม
พกัผอ่นหยอ่นใจให้นกัเรียน 2) ปัญหาดา้นการจดัการบริการของโรงเรียนแห่งท่ี 1 โรงเรียนแห่งท่ี 2 และโรงเรียน
แห่งท่ี 3 คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามยั ทั้ง 3 โรงเรียน มีปัญหาดา้นการบริการอนามยัโรงเรียน 
ไดแ้ก่ นกัเรียนมีปัญหาสุขภาพปากและฟัน ตอ้งการให้มีเจา้หน้าท่ีอนามยัหรือ ทนัตแพทยม์าตรวจฟัน
นกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ส าหรับปัญหาดา้นความปลอดภยัของผูเ้รียน พบวา่ โรงเรียนแห่งท่ี 1 โรงเรียนแห่ง
ท่ี 2 และโรงเรียนแห่งท่ี 3 มีปัญหาดา้นความปลอดภยัภายนอกอาคารเรียน คือ โรงเรียนแห่งท่ี 1 มีปัญหา
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อุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดจากการจราจรในบริเวณโรงเรียน โรงเรียนแห่งท่ี 2 และโรงเรียนแห่งท่ี 3 มีปัญหาอุบติัเหตุ
ท่ีเกิดจากการเล่นเคร่ืองเล่นสนาม โรงเรียนแห่งท่ี 1 มีขอ้เสนอแนะให้ท าร้ัวรอบโรงเรียน เพื่อแกปั้ญหา    
รถเขา้ ออกโรงเรียนไม่เป็นระเบียบ โรงเรียนแห่งท่ี 2 และโรงเรียนแห่งท่ี 3 เสนอแนะให้มีการจดัเคร่ืองเล่น
สนามใหเ้หมาะสมกบัเด็กนกัเรียน รวมทั้งแนะน าวธีิเล่นอยา่งปลอดภยั 
   ปฐมาภรณ์ ศรินทรัตน์ (2550 : 60 - 65) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนคลองส าโรง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจยั 
พบวา่ การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัการปฏิบติัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการจดัสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภยัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเป็น
อนัดบั 1 รองลงมา คือ ดา้นการจดัระบบสาธารณูปโภคท่ีดี และดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียนท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ตามล าดบั และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มภายนอกห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
   ธารนา  รัตนะ (2552 : 73 - 77) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดั
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนอนุบาลเซนตจ์อห์น ผลการวิจยั พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดั
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก อยู่ในระดับมากทุกข้อ และผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ พบว่า 
ผูป้กครองท่ีเป็นเพศชายท่ีมีอายุสูงกวา่ 45 ปี ผูป้กครองมีวุฒิการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ผูป้กครองท่ีมีอาชีพ
ท าธุรกิจส่วนตัว ผูป้กครองท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนสูงกว่า 30,000 บาท ผูป้กครองท่ีมีสถานภาพบิดา                   
และผูป้กครองท่ีมีจ านวนของผูท่ี้อยูใ่นอุปการะในดา้นการศึกษา จ านวน 1 คน มีความพึงพอใจสูงกวา่กลุ่มอ่ืน  ๆ 
   สุมลรัตน์  สมคะเน (2553 : 87 - 106) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ผลการวจิยั พบวา่ (1) สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
รามค าแหง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพแวดล้อม                 
ดา้นวชิาการ อยูใ่นระดบัมาก ส่วนสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ และสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
อยู่ในระดบัปานกลาง (2) ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง                
ในภาพรวมและรายดา้นทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดบัมาก เรียงตามล าดบั ดงัน้ี ดา้นมีความรักในการเรียนรู้               
ดา้นการมองอนาคตในแง่ดี ดา้นความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ ดา้นความคิดริเร่ิม และอิสระในการเรียนรู้ 
ดา้นการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ ดา้นความสามารถใช้ทกัษะศึกษาหาความรู้ และทกัษะการแกปั้ญหา 
ด้านมีมโนคติของตนเองในด้านการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ และด้านมีความคิดสร้างสรรค ์                           
และ (3) สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ความพร้อมในการเรียนรู้
ดว้ยตนเองของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง อยูใ่นระดบัต ่า (r = 0.323) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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   นนัทวนั  มุสิกบุตร (2553 : 25 - 64) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดั
สภาพแวดลอ้มทางการเรียนของโรงเรียนสวา่งบริบูรณ์วทิยา จงัหวดัชลบุรี ผลการวจิยั พบวา่ (1) ผลการศึกษาความ
พึงพอใจต่อการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา จงัหวดัชลบุรี โดยรวม
และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นแลว้เรียงอนัดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี สภาพแวดลอ้ม
ในห้องเรียน สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพื่อนและสภาพแวดล้อมด้าน
อาคารสถานท่ี (2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน
ของโรงเรียนสวา่งบริบูรณ์วทิยา จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามเพศ พบวา่ โดยรวมและรายดา้น พบวา่ แตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (3) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ  ต่อการจดัสภาพแวดลอ้มทางการ
เรียนของโรงเรียนสวา่งบริบูรณ์วิทยา จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามช่วงชั้น พบวา่ ความพึงพอใจต่อการจดั
สภาพแวดลอ้มทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   ศราวฒิุ  แขง็แรง ( 2553 : 80 - 84 ) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของโรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบ่ี ผลการวิจยั 
พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ 
อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 6 ดา้น และรวมรายการ อนัดบัสูงสุดของแต่ละดา้น มีดงัน้ี (1) ดา้นสถานท่ี ไดแ้ก่ อาคาร
เรียน และอาคารประกอบ มีความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย (2) ดา้นบุคลากร ครูมีการวางแผนการ
สอน มีเทคนิคท่ีดีในการน าเข้าสู่บทเรียน ท าให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน (3) ด้านห้องเรียน 
ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ท าให้ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ (4)                      
ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ โรงเรียนจดัห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และรวบรวมข้อมูลข่าวสาร                   
มีคอมพิวเตอร์ท่ีนกัเรียนใช้คน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต (5) นกัเรียนปฏิบติัละหมาด ตามหลกัการของศาสนา 
ดว้ยความศรัทธาวนัละ 5 คร้ัง และ (6) ดา้นบรรยากาศการเรียนการสอนครูเรียกนกัเรียนมาพบบ่อย เพื่อให้
ค  าแนะน าทางการเรียน และครูใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนในการเรียน 
   วภิา  ร่วมโพธ์ิรี (2553 : 82 - 89) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนกบัมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาด้านผูเ้รียน โรงเรียนมธัยมศึกษา เขตพื้นท่ี
การศึกษาจนัทบุรี ผลการวิจยั พบว่า (1) การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวดัจันทบุรีโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (2) ระดับมาตรฐานคุณภาพ                        
ดา้นผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัจนัทบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี และอยูใ่นระดบัดีมาก  จ  านวน 
3 มาตรฐาน อยูใ่นระดบัดี จ  านวน 3 มาตรฐาน และอยูใ่นระดบัพอใช ้จ านวน 1 มาตรฐาน (3) ความสัมพนัธ์
ระหวา่งการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนในโรงเรียนกบัมาตรฐานคุณภาพดา้นผูเ้รียนใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัจนัทบุรี โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ในทางบวกอยู่ในระดบัสูงมาก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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   ทรรศนีย ์ วราห์ค า (2554 : 69 - 75) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การศึกษาการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวดัจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยั พบวา่ (1) การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวดัจนัทร์ประดิษฐาราม สังกดั
ส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมและรายดา้นทั้ง 4 ด้าน                 
มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (2) การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้โรงเรียนวดัจนัทร์ประดิษฐาราม 
ตามความคิดเห็นของนกัเรียน โดยภาพรวมและรายดา้นทั้ง 4 ดา้น มีการปฏิบติัตนอยูใ่นระดบัมาก 
(3) การเปรียบเทียบการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวดัจนัทร์ประดิษฐาราม สังกดั
ส านกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครู เม่ือจ าแนกตามระดบัชั้นท่ีสอน
และประสบการณ์การสอน พบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (4) ผลการเปรียบเทียบ
การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวดัจนัทร์ประดิษฐาราม ตามความคิดเห็นของนกัเรียน 
จ าแนกตามเพศของนกัเรียน พบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
   จิราย ุ คุณสืบพงษพ์นัธ์ (2554 : 59 - 65) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อ
การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนพงศสิ์ริวิทยา จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยั พบวา่ (1) ความพึงพอใจของนกัเรียน 
ท่ีมีต่อการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนพงศสิ์ริวิทยา จงัหวดัชลบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบั
จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนการสอน กลุ่มเพื่อน และการบริหารงาน มีเพียงดา้นเดียวท่ี
ไดร้ะดบัปานกลาง คือ ดา้นอาคารสถานท่ี (2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนพงศ์สิริวิทยา จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามเพศ นักเรียนชายมีความพึงพอใจ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีเพียง 1 ดา้นท่ีมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง คือ ดา้นอาคารสถานท่ี นกัเรียน
หญิงมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดั
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนพงศสิ์ริวทิยา จ าแนกตามเพศไม่แตกต่างกนั (3) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนพงศ์สิริวิทยา จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตาม ระดบัชั้น
ของนกัเรียน ระดบัชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก พิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นกลุ่มเพื่อน  ดา้นการจดัการเรียนการสอน ระดบัมาก และมีความพึงพอใจ
ระดบัปานกลาง คือ ดา้นการบริหารงานและดา้นอาคารสถานท่ี เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนต่อ
การจดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนพงศสิ์ริวทิยา จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามระดบัชั้น พบวา่ ความพึงพอใจของ
นกัเรียนต่อการจดัส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนพงศ์สิริวิทยา จงัหวดัชลบุรีโดยรวมด้านอาคารสถานท่ี ด้านการจดั   
การเรียนการสอน และดา้นการบริหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีเพียงดา้นเดียวท่ี
ไม่แตกต่างกนั คือ ดา้นกลุ่มเพื่อน 
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   อินทิรา  บริบูรณ์ (2556 : 108 - 113) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การจดัสภาพแวดลอ้ม โรงเรียน            
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนเครือข่าย โรงเรียนนานาชาติเวลลส์ สังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผลการวิจยั พบว่า (1) การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกดัส านกังานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงตามล าดบั
จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน ดา้นการจดักิจกรรมนกัเรียน 
ดา้นการให้บริการ และดา้นอาคารสถานท่ี (2) การเปรียบเทียบการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามประสบการณ์ การท างาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจดั
สภาพแวดล้อมโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านอาคารสถานท่ี และด้านการให้บริการ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูท่ีมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อ        
การเรียนรู้ของนกัเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลลส์ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นการจดักิจกรรมนกัเรียนดา้นสังคม 
กลุ่มเพื่อน และดา้นการให้บริการครูมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนดา้นการจดัการเรียนการสอนไม่แตกต่างกนัและเม่ือจ าแนกตามสัญชาติ พบวา่ ครูชาวไทย และครู
ชาวต่างชาติมีความคิดเห็นต่อการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนเครือข่าย
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส โดยรวมไม่แตกต่างกนั เพื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการจดัการเรียน
การสอน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านอาคารสถานท่ี        
ดา้นการจดักิจกรรมนกัเรียน ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน และดา้นการใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั 
   สานิลกัษณ์  พรหมฮวด (2556 : 88 - 95) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาการจดัสภาพ แวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของสถานศึกษาท่ีตอ้งการพฒันา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
ผลการวิจยั พบวา่ (1) สภาพและปัญหาการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของสถานศึกษาท่ีตอ้งการพฒันา
ตามมาตรฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 พบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
มีการจดัห้องเรียนและห้องประกอบท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน มีสนาม
ส าหรับให้นกัเรียนไดอ้อกก าลงักาย จดัห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ ห้องสมุด พื้นท่ีสีเขียว และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ซ่ึงการจดัห้องเรียน มีความสะดวก เพียงพอและใช้การไดดี้ สภาพแวดลอ้มทางวิชาการ มีการจดั
อาคารเรียน อาคารประกอบท่ีส่งเสริมการจดักิจกรรม การเรียนการสอนท่ีตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
และสภาพแวดลอ้มการบริหารจดัการ มีการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบท่ีส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียน
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การสอนท่ีตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และปัญหาการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาท่ีต้องการพฒันา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 พบว่า ปัญหา
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ปัญหาสภาพแวดลอ้มทางวชิาการ และปัญหาสภาพแวดลอ้มทางการบริหารจดัการ
เกิดจากงบประมาณจากหน่วยงานตน้สังกดัมีไม่เพียงพอในการจดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน (2) แนวทางพฒันาการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษาท่ีตอ้งการพฒันา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 คือ ควรมีการจัดท าผา้ป่าสามคัคีเพื่อพฒันา
สถานศึกษาจากผูป้กครองนักเรียน และชาวบา้นเพื่อปรับปรุง พฒันา และจดัสร้างอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ หอ้งปฏิบติัการทางภาษา และหอ้งพิเศษต่าง ๆ  และจดัท าหนงัสือค าสั่งเพื่อแต่งตั้งครูผูส้อนและเจา้หนา้ท่ี
ใหรั้บผดิชอบในการดูแลและจดับรรยากาศในอาคารเรียน 
   อนนัต ์ สัจกุลชยัเลิศ (2556 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการจดัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้างฉางกาญจนกุลวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจยั พบว่า (1) การมีส่วนร่วมในการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียน โรงเรียนบา้นฉางกาญจนกุลวิทยา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 โดยรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การมีส่วนร่วมด าเนินการตามแผน การมีส่วนร่วมตรวจสอบขอ้เสนอแนะและประเมินผลการมีส่วนร่วมใน
การจดัทรัพยากร (2) การมีส่วนร่วมในการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน โรงเรียนบา้น
ฉางกาญจนกุลวิทยา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จ าแนกตามสถานภาพของ
บุคลากรโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติและ (3)  การมีส่วนร่วมในการจดั
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบา้นฉางกาญจนกุลวิทยา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 
   กงัวาน  ไตรสกุล (2558 : 54 - 60) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของโรงเรียนพะตงประธานคีรีวฒัน์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 สงขลา - สตูล 
ผลการวจิยั พบวา่ (1) ครูมีความคิดเห็นต่อการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้โรงเรียนพะตงประธานคีรีวฒัน์ 
โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของโรงเรียนพะตงประธานคีรีวฒัน์ จ  าแนกตามเพศโดยภาพรวมและรายดา้นทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นอาคาร
สถานท่ี ดา้นการจดัการเรียนรู้ ดา้นการบริหาร ดา้นกลุ่มเพื่อน ครูเพศชายมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนครูเพศหญิงมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ระดบัการศึกษา โดยภาพรวมดา้นอาคารสถานท่ีและดา้น
กลุ่มเพื่อน ครูท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ส่วนดา้นการจดัการเรียนรู้และดา้นการบริหาร ครูท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความคิดเห็นอยู่ใน
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ระดับมากท่ีสุด ส่วนครูท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและด้าน
ประสบการณ์การสอน พบวา่ โดยภาพรวมครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกนัมีความคิดเห็นต่างกนั 
   วรมน  ยาดี (2558 : 61 - 67) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้    
ของโรงเรียนบา้นจนัทเขลม สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ผลการวิจยั 
พบว่า (1) การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นจนัทเขลม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก (2) การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการจดั
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นจนัทเขลม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษา
จนัทบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีเพศต่างกนั โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ และ (3) การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน
บา้นจนัทเขลม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของนกัเรียน
ท่ีอยูใ่นระดบัชั้นต่างกนั โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
   นฤมล  กอ้นขาว (2558 : 69 - 81) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การศึกษาสภาพแวดลอ้มทางการเรียน
ของนกัเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10  ผลการวิจยั 
พบว่า (1) สภาพแวดลอ้มทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน
ของนกัเรียนในแต่ละดา้น จากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นสังคม กลุ่มเพื่อน ดา้นการจดักิจกรรม
ผูเ้รียน ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการจดัการศึกษาเพื่อสนองความมุ่งหวงัของผูเ้รียน ดา้นการให้บริการ
ผูเ้รียน และดา้นอาคารสถานท่ี (2) ผลการเปรียบเทียบสภาพแวดลอ้มทางการเรียนของนกัเรียน โรงเรียน
ศรัทธาสมุทร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 จ าแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือจ าแนกตามเพศเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นอาคารสถานท่ีและดา้นการเรียน
การสอน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) ผลการเปรียบเทียบสภาพแวดลอ้มทางการเรียน
ของนกัเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 จ าแนกตาม
ระดบัช่วงชั้น โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในประเทศ สามารถสรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนมีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อการจดัการเรียนรู้ และพฒันานกัเรียนอยา่งมากเพราะการบริหาร
จดัการสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ จะส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนของครู โดยเน้น
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และการวางแผนการจดัสภาพแวดลอ้ม เพื่อน าไปสู่การปฏิบติั ดงันั้น     
การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมจะน ามาซ่ึงการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพของ
นกัเรียน และการพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 
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  2. งานวจัิยต่างประเทศ 
               ลุย ซาน วิง (Leung Tsan-wing, 2002 : 210 - 218) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีต่อองค์กรในบริบทโรงเรียนประถมศึกษาในฮ่องกงและพยายาม         
หาขอ้จ ากัดสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีต่อสุขอนามยัขององค์กรโรงเรียน จากแนวคิดข้อจ ากัด               
ของสภาพแวดลอ้มโรงเรียนหลงัการวิเคราะห์ปัจจยัแลว้ พบวา่ ปัจจยัขอ้จ ากดัภายนอก 8 ปัจจยัเดิมซ ้ าซ้อนกนั
เหลือเพียง 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) นโยบาย (2) การใหทุ้นอุดหนุน (3) ค่านิยม (4) ประชากรศาสตร์และ (5) ส่ิงท่ี
เขา้มาใหม่ส าหรับเคร่ืองมือวดัสุขอนามยัองคก์รโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาฉบบัใหม่ หลงัวิเคราะห์
ปัจจยัแลว้ดา้นสุขอนามยัของโรงเรียนเดิมท่ีมี 7 ดา้น ไดพ้ฒันาข้ึนมาเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ ขอบเขตการขยาย
ภาวะผูน้ าของเพื่อนร่วมงานการสนบัสนุนทางทรัพยากร ความเขม้แข็งทางนวตักรรม คุรุสัมพนัธ์ ขวญั
และก าลงัใจของบุคลากร การเรียนรู้ ท่ีปรับตวัไดแ้ละการเนน้ทางวิชาการ ผลการวิจยัคร้ังน้ี สนบัสนุน
ขอ้โตแ้ยง้ท่ีว่าขอ้จ ากดัของสภาพแวดลอ้มภายนอก ส่งผลต่อสุขอนามยัองค์กรโรงเรียน ผลของปัจจยั
ขอ้จ ากดัภายนอกท่ีมีต่อสุขภาพอนามยัขององคก์รโรงเรียนเรียงตามล าดบัอ านาจพยากรณ์ท่ีมีนยัส าคญั
ยกเวน้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ ไดแ้ก่ นโยบายการใหทุ้นอุดหนุน ค่านิยม และประชากรศาสตร์ และผลการสนบัสนุน
สมมติฐานท่ีว่าโรงเรียนท่ีมีสุขอนามยัดี รับรู้ขอ้จ ากดัว่ามีน้อยส่วนโรงเรียนท่ีมีสุขอนามยัไม่ดีรับรู้
ขอ้จ ากดัวา่มีมาก 
   จีน  อีดิธ กรีนวดู (Jean Edith Greenwood, 2002 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงประสบความส าเร็จทางการเรียนมากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุดเก่ียวกบัวิธีการท่ีนกัเรียน
รับรู้สภาพแวดล้อมของชั้นเรียนของคน และปัจจยัต่างๆ ภายในชั้นเรียนท่ีเพิ่มหรือขดัขวางการเรียนรู้ 
ผลการวิจยั พบว่า ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมในการศึกษาคร้ังน้ี บ่งช้ีว่าไม่เหมือนกนัอย่างมีนยัส าคญัในวิธีการ         
ท่ีนกัเรียนผูป้ระสบความส าเร็จทางการเรียนมากท่ีสุดกบัน้อยท่ีสุดรับรู้สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ของชั้น
เรียนของตน นักเรียนท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุดรับรู้สภาพแวดล้อมชั้นของตนว่าเป็นรวมกนัมากข้ึน            
และมุ่งเนน้งานมากข้ึน รับรู้ครูของตนวา่ศรัทธามากข้ึน เอาใจใส่ดูแล และสนบัสนุนพวกตนมากข้ึนและรับรู้
วา่พวกตนมีทางเลือกมากข้ึนในวิธีการท่ีพวกตนเรียนรู้ ในทางตรงกนัขา้มนกัเรียนท่ีประสบความส าเร็จนอ้ย
ท่ีสุดรับรู้ชั้นเรียนว่าถูกครูครอบคลุมมากข้ึนและเป็นการแข่งขนักันมากข้ึนทั้งๆท่ีมีความแตกต่างใน            
ดา้นมิตรภาพและการสนบัสนุนตามท่ีกลุ่มตวัอยา่งรับรู้ แต่นกัเรียนทั้งสองกลุ่มก็สามารถให้ตวัอยา่งวิธีการ
สอนและสภาพห้องเรียนท่ีชัดเจนซ่ึงทั้ งสองกลุ่มรับรู้ว่าเพิ่มหรือขัดขวางการเรียนรู้ของตนรวมถึง
ขอ้เสนอแนะของนักเรียนส าหรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเพิ่มการเรียนรู้ของพวกเขาข้ึนด้วย ข้อค้นพบใน
การศึกษาคร้ังคงท่ีตรงกับงานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงปริทศัน์ไวจ้ากสาขาการศึกษา จิตวิทยา               
และธุรกิจเก่ียวกับสภาพต่างๆท่ีมกัจะเพิ่มการเรียนรู้ข้ึน ข้อช้ีแนะท่ีส าคญัของการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่                           
ครูตอ้งการดงัน้ี (1) สามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเอาใจใส่และสนับสนุนได้กบันักเรียนทุกคน (2) สร้าง
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สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัไม่มีการขู่เข็ญท่ีซ่ึงการเรียนรู้ท่ีเป็นการแข่งขนัน้อยลง และนักเรียนได้รับการ
สนบัสนุนใหส้ร้างความสัมพนัธ์กนัและกนัท่ีสนบัสนุนได ้(3) จดัให้นกัเรียนมีงานท่ีน่าสนใจและทา้ทายซ่ึง
ท าใหน้กัเรียนไดท้ าในขณะท่ีสนบัสนุนและกระตุน้ความพยายามของนกัเรียน (4) พฒันาแหล่งสะสมความรู้
ขนาดใหญ่เก่ียวกับวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพผลเพื่อให้ตรงกับความตอ้งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของ
นกัเรียน (5) รักษาฐานความรู้ให้เป็นปัจจุบนั (6) ถามและฟังนกัเรียนเพื่อให้เขา้ใจวิธีการท่ีนกัเรียนเรียนไดดี้
ท่ีสุด และ (7) หาประสบการณ์ทางวิชาชีพท่ีจะช่วยให้นกัเรียนสะทอ้นให้เห็นวิธีการท่ีจะสามารถปรับปรุง        
การปฏิบติัของงาน 
   ครอสบี เอ็ม อี (Crossby M.E., 2002 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา เร่ืองการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ของการเรียนภาษาท่ีอาศยัเวบ็เป็นฐานส าหรับการศึกษาภาษาทางไกล ผลการศึกษา พบวา่ จากสาขาวิชา
ต่างๆ ท่ีจะร่วมมือกนัปฏิบติัในเร่ืองการพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนภาษา สภาพแวดลอ้มการเรียน
ภาษาท่ีพฒันาข้ึนคร้ังน้ี ให้หน้าท่ีทั้ งสนับสนุนการด าเนินงานชั้นเรียนตามปกติ และได้ประโยชน์            
จากเวลิดไ์วดเ์วบ็ท่ีจะใหโ้อกาสมากข้ึนในการสอน และการเรียนภาษาท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เม่ือบูรณาการ
เขา้กบัรูปแบบการสอนจ าเพาะส าหรับการเรียนภาษาน้ีแลว้ สภาพแวดลอ้มการเรียน พบวา่ เป็นวิธีการท่ี
เป็นเอกภาพส าหรับระบบการเรียนรู้ในเร่ืองพื้นฐานการสอน การศึกษาคร้ังน้ี ได้อธิบายการศึกษา
ภาคสนามในชั้นเรียนวิชาภาษาจีน ซ่ึงใช้แบบท่ีพฒันาข้ึนแลว้น้ี ผลการศึกษาภาคสนาม พบว่า ให้ทั้ง
ความเขา้ใจในวิธีการท่ีนักศึกษาและผูส้อนใช้สภาพแวดลอ้มการเรียนภาษาท่ีอาศยัเป็นฐานและเสนอ
ขอ้แนะน าในการพฒันาในอนาคตเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มแบบร่วมมือกนัปฏิบติัท่ีอาศยัเวบ็เป็นฐาน 
   บลาบอย ล็อคเลอร์ เจนนิเฟอร์ (Brayboy Locklear Jennifer, 2003 : 159 - 167 ) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง
การศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจของสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนท่ีมีต่อการปรับปรุงผลการเรียนนกัเรียนเช้ือสาย
อเมริกนัจากโรงเรียนในรัฐแคโรไรนาโดยยึดกรอบความคิดจาก Resiliemcy Theory  ของ Henderson and Milstein 
(2000 : 179) เน่ืองจากนกัเรียนกลุ่มดงักล่าวมีผลการเรียนต ่ากวา่นกัเรียนกลุ่มอ่ืนโดยเลือกศึกษากบันกัเรียนทั้ง
สองกลุ่ม ผลการวจิยั พบวา่ นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนผา่นเกณฑ์คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษกบันกัเรียนท่ีไดผ้า่น
เกณฑ์มีคะแนนแรงจูงใจในการเรียนให้ดีท่ีสุดแตกต่างกนัและจากการสัมภาษณ์ก็ไดผ้ลอย่างเดียวกนั ดงันั้น 
การจดัสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความเอ้ืออาทรและมีการส่ือสารความคาดหวงัท่ีดีต่อนักเรียนจะเพิ่ม
โอกาสใหน้กัเรียนมีผลการเรียนสูงข้ึน 
   กรอส แคโรล มารี (Gross Carol Marie, 2005 : 2) ไดศึ้กษาสภาพปัญหาของนกัเรียนเร่ิมเขา้สู่
วยัเด็กในช่วงอายุในระดบัปฐมวยักบัการจดัการชั้นเรียน ผลการวิจยั พบว่า เด็กท่ีมีอายุก่อนเกณฑ์เขา้
โรงเรียน จะเร่ิมเรียนรู้จากการตอบค าถามจากส่ิงท่ีพบใกลต้วัหรือส่ิงต่างๆ ท่ีครูจดับรรยากาศในชั้นเรียน
รวมทั้งบทบาทของครูในขณะท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
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   บุฟโฟ่ ดี. เอ็ม (Buffo D.M., 2005 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การรับรู้ของนกัเรียน ครู
และผูป้กครองเก่ียวกบัความปลอดภยัในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตชานเมือง ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียน
รับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนนอ้ยกวา่ครูและผูป้กครอง นกัเรียนเกรด 5 และเกรด 6 รับรู้เก่ียวกบั
ความปลอดภยัของพวกเขานอ้ยกวา่นั้นนกัเรียนเกรด 4 โดยนกัเรียนมกัจะรับรู้วา่ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน            
มีความปลอดภยันอ้ยจากการศึกษายงัพบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจากโรงเรียนขนาดใหญ่มีทศันคติท่ีดีต่อความ
ปลอดภยัในโรงเรียนมากกว่าผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจากโรงเรียนขนาดเล็ก ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจากโรงเรียนท่ีมี     
ชั้นเรียนพิเศษ มีการรับรู้ในดา้นความปลอดภยัในโรงเรียนมากกว่าผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจากโรงเรียนท่ีไม่มี    
ชั้นเรียนพิเศษ รูปแบบของการค้นพบทั้งหมด ช้ีให้เห็นว่านักเรียนจะมีการรับรู้ในเชิงสร้างสรรค์ต่อ
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนนอ้ย 
   มาร์สเด็น เดล เบรนท ์(Marsden, Dale. Brendt, 2006 : 116 - A) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์
ระหว่างครูกบันักเรียนในด้านความปลอดภยัทางส่ิงแวดล้อม และความมีระเบียบของเด็กยากจนใน
โรงเรียนทางทิศใตข้องแคลิฟอร์เนีย ผลการวิจยัพบว่า ส่ิงอ านวยความสะดวกในโรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม
ในห้องเรียน ความสะดวกในโรงเรียน มีความสัมพนัธ์กนักบัความส าเร็จของนกัเรียนอย่างมีนยัส าคญั 
ซ่ึงส่ิงอ านวยความสะดวกในโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความส าเร็จของนกัเรียน แต่พฤติกรรม
ของนกัเรียนท่ียากจนมีบทบาทท่ีส าคญัในการสนบัสนุนในการรักษาระเบียบวนิยัอยา่งดี 
    เอ็ดวาด นิคอยด์ ซี (Edwards Nicold C., 2006 : 274 - 282) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษาความ
พร้อมของโรงเรียน และความส าเร็จของนกัเรียน มุมมองของนกัเรียนต่อความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพ 
การเรียนในเมืองและแรงจูงใจของนกัเรียนในสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมเพื่อให้เขา้ถึงระดบัความเขา้ใจ
ท่ีข้ึนกบัเจตคติของนกัเรียนท่ีเรียนในเมือง ความคิดรวบยอดและความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 
พวกเขาได้เรียนรู้ได้รับความรู้ความสัมพันธ์ท่ีส าคัญระหว่างเง่ือนไขของโรงเรียนท่ีเรียนอยู ่               
และแรงจูงใจของนกัเรียน ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มนกัเรียนท่ีเรียนในเมืองน้ีสัมพนัธ์กบัคุณภาพการสอน
และในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาซ่ึงเกิดข้ึนได้ตามเง่ือนไขของโรงเรียนท่ีเข้าร่วม การวิจัยน้ี               
มีความเห็นว่า ครูและผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพสูงอาจมีอยู่ในโรงเรียนอ่ืนและมีประสิทธิภาพในการดูแล
โรงเรียน ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นของครูและผูบ้ริหารในเร่ืองความพร้อมของโรงเรียน                
ท่ีเรียนอยู่โรงเรียนท่ีเห็นคุณค่าการศึกษาและความมัน่คงในตวัของนักเรียน การศึกษาในเร่ืองน้ีจึง                
เป็นประโยชน์ต่อมาตรฐานความรับผิดชอบ และฝ่ายนิติบญัญัติมีค  าสั่งให้เพิ่มคุณภาพการศึกษา                     
ท่ีจดัใหบ้ริการแก่นกัเรียนทัว่ประเทศ 
   จากการศึกษางานวิจยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปได้ว่า การจดัสภาพแวดล้อม              
ในการเรียนรู้ และการบริหารสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้นั้น จ  าเป็นอย่างมากท่ีจะต้อง
ค านึงถึงผูเ้รียนวา่ไดป้ระโยชน์มากนอ้ยเพียงใดในการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน นกัเรียนเป็นตวัแปร
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ส าคญัในการผลกัดนัให้การจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนและรอบๆโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ                           
ในการพฒันาผูเ้รียนไดสู้งสุด 
   จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ และมี
ความส าคญัต่อการพฒันาสติปัญญา ความรู้ ความคิด ทศันคติ คุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียน 
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนซ่ึงช่วยส่งเสริม สนบัสนุนให้นกัเรียนมีคุณภาพ
ดงัน้ี (1) ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ไดแ้ก่ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดบัชั้น ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปั้ญหา ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผล
การสอบวดัระดบัชาติ ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน (2) คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของนกัเรียน ไดแ้ก่ การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขดั
กบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของสังคม ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม ผูว้จิยัไดค้  านึงถึง
ประโยชน์และความส าคญัของเร่ืองน้ี จึงท าการศึกษาการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  
   ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัในฐานะผูบ้ริหารโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัไดเ้ห็นความส าคญัของการพฒันา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้โดยด าเนินการ ดงัน้ี (1) ส ารวจปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 ดา้น ได้แก่ ปัญหาสภาพแวดล้อมด้าน
กายภาพ ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ และปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ (2) ก าหนด
ปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้และแนวทางการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดั   
การเรียนรู้จ านวน 3 ดา้น ในปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) และปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) และรายงานผล
การด าเนินการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้และ (3) รายงานผลการพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผลการเปรียบเทียบ
คุณภาพนกัเรียนท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา(ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์สมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตร การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการทดสอบระดบัชาติ 
(O-NET) ประสิทธิผลการพฒันา (ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน ผลท่ีปรากฏต่อครู ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร  
และผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน) และความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) และปีการศึกษา 
2560 (ระยะท่ี 2) โดยผูว้ิจยัใช้หลักการบริหาร ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) การบริหารจดัการโดยใช้
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โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิและหลกัธรรมภิบาล เพื่อให้
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข ตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษา
แห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ หลกัการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายและทิศทางการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ให้ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพนักเรียนอย่างเต็ม
ศกัยภาพและรอบดา้น และสามารถด าเนินชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข เป็นพลเมืองไทยท่ีดีและเป็น
พลโลกท่ีมีคุณภาพ ตามเป้าหมายของการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
  การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ในปีการศึกษา 
2559 - 2560 ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัแผนภูมิท่ี 9 
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แผนภูมิที ่9  แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 
                        ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การพฒันาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
1. ผลการศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
 1.1 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 

 1.2 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ 
 1.3 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
2. ผลการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
 2.1 ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 

 2.2 ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ 
 2.3 ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

 

      ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
   1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม  
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อนการพฒันา 
  และหลงัการพฒันา 
  1.1 มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพผูเ้รียน 
  1.2 มาตรฐานท่ี 2 : กระบวนการบริหารจดัการ 
    ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  1.3 มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจดัการเรียน 
     การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  1.4 มาตรฐานท่ี 4 : ระบบประกนัคุณภาพภายใน 
     ท่ีมีประสิทธิผล 
 2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพนกัเรียนท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง 
  ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา 
  2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.2 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
  2.3 สมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตร 
  2.4 การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
  2.5 ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) 
 3. ประสิทธิผลการพฒันา 
  3.1 ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน 
  3.2 ผลท่ีปรากฏต่อครู 
  3.3 ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร 
  3.4 ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน 
 4. ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา
  สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
  4.1 ผูบ้ริหารและครู 
  4.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.3 นกัเรียน 
  4.4 ผูป้กครองนกัเรียน 
  4.5 บุคลากรเครือข่าย 

 



บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
 การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ผูว้ิจยัเร่ิม
ด าเนินงานตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 และด าเนินงานการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองในปีการศึกษา 2559-2560 โดยใชก้ระบวนการบริหารตามวงจรคุณภาพ
ของเดมม่ิง ดงัตารางท่ี 4 

ตารางที ่4 แสดงขั้นตอนและวธีิด าเนินงานของกระบวนการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการ 
 เรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2558-2560 

ขั้นตอน วธีิด าเนินงาน 
1. ขั้นวางแผน          
(Plan : P) 

1.1 ก าหนดนโยบายการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
(ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558)  

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อส ารวจปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ และก าหนดปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้ 

1.3 จดัท าโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั จ  านวน 3 กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ 
1.3.1 กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
1.3.2 กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
1.3.3 กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

1.4 พฒันาบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจและความตระหนกั 
2. ขั้นด าเนินการ 
 (Do : D) 

ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2559-2560 ดงัน้ี 
2.1 กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 

2.1.1 ดา้นอาคารสถานท่ี 
2.1.2 ดา้นระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

2.2 กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
2.2.1 ดา้นการจดัการเรียนการสอน  

 2.2.2 ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา 
 2.2.3 ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
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ขั้นตอน วธีิด าเนินงาน 
 
 
 
 

 

2.2.4 ดา้นการวดัและประเมินผล 
2.2.5 ดา้นการนิเทศการเรียนการสอน 

2.3 กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
2.3.1 ดา้นการพฒันาบุคลากร 
2.3.2 ดา้นระบบการบริหารจดัการ 

3. ขั้นประเมินผล 
(Check : C) 

3.1 นิเทศ ก ากบัติดตามและประเมินผล 
3.2 รายงานผลการด าเนินงาน 
 3.2.1 ผลการด าเนินงานพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

 1) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
 2) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
 3) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

 3.2.2 ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
 1) ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน    
  การศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา 

 (1) มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเ้รียน 
 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
 1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

  (2) มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจดัการของ 
   ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

  (3) มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ 
   ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  (4) มาตรฐานท่ี 4 ระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

 2) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพนกัเรียนท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงก่อน  
  การพฒันาและหลงัการพฒันา 
  (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   (2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
   (3) สมรรถนะท่ีส าคญัตามหลกัสูตร 
   (4) การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
   (5) ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) 
  

ตารางที ่4 (ต่อ) 
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ขั้นตอน วธีิด าเนินงาน 
  3) ประสิทธิผลการพฒันา 
  (1) ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน 

 (2) ผลท่ีปรากฏต่อครู 
 (3) ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร 
 (4) ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน 

 4) ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา     
  สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

   (1) ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 
  (2) ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 

4. ข้ันปรับปรุงและพฒันา
(Act : A) 

4.1 น าผลการด าเนินงานมาพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
4.2 ส่งต่อขอ้มูลใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งในปีการศึกษาถดัไป 

ผูว้ิจยัได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ตั้งแต่  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จึงไดด้ าเนินการวิจยัเร่ือง “การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั” ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ขั้นวางแผน (Plan : P) 
1.1 ก าหนดนโยบายการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน

ชิโนรสวทิยาลยั 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศึกษาเพื่อส ารวจปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ 

การจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 และก าหนดปัญหา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

1.2.1 การส ารวจปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง จ านวน 149 คน ไดแ้ก่ (1) ผูบ้ริหารและครู จ านวน 119 คน และ (2) คณะกรรมการ
นกัเรียน จ านวน 30 คน โดยใชเ้คร่ืองมือวิจยั คือ แบบส ารวจสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 1) ประกอบด้วย ค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัการส ารวจปัญหา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
2) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
3) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

ตารางที ่4  (ต่อ) 
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1.2.2 การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดั  
การเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ก่อนการพฒันา ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีเป็นประชากร
และกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 984 คน ไดแ้ก่ (1) ผูบ้ริหารและครู จ  านวน 119 คน (2) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน (3) นกัเรียนจ านวน 405 คน (4) ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 
405 คน และ (5) บุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน โดยใชเ้คร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั (ฉบบัท่ี 2) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามปลายเปิด แลว้น าผลการสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์ 
เพื่อก าหนดปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้และแนวทางการพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพและแนวทางการพฒันา 
2) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการและแนวทางการพฒันา 
3) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการและแนวทางการพฒันา 

1.3 คณะกรรมการด าเนินงานน าขอ้มูลท่ีได้จากการสอบถามความคิดเห็นของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ มาร่วมกนัจดัท าโครงการ
พฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 
และปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) ประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั จ านวน 3 กิจกรรมหลกั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ไดแ้ก่ 

1.3.1 กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
1.3.2 กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
1.3.3 กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
ทั้งน้ี คณะกรรมการด าเนินงานของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยได้ก าหนดกิจกรรม  

การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โดยด าเนินการก่อนและหลงัตามความตอ้งการ
จ าเป็น ความเร่งด่วนต่อการจดัการเรียนรู้ และความเหมาะสมในดา้นปัจจยัต่างๆ โดยเฉพาะดา้น
งบประมาณ โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ ในปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) และปีการศึกษา 
2560 (ระยะท่ี 2) 

1.4 การพฒันาบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจท่ีตรงกนั ความตระหนกัในปัญหา
ความตอ้งการจ าเป็น และความต้องการเร่งด่วนในการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
จ  านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การพฒันาสภาพแวดลอ้มด้านกายภาพ (2) การพฒันาสภาพแวดลอ้มด้าน
วชิาการ และ (3) การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
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2. ขั้นด าเนินการ (Do : D) 
 คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารและครู จะด าเนินงานตามโครงการ 
พฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 3 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

2.1 กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
2.1.1 ดา้นอาคารสถานท่ี 
2.1.2 ดา้นระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

2.2 กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
2.2.1 ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
2.2.2 ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.2.3 ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
2.2.4 ดา้นการวดัและประเมินผล 
2.2.5 ดา้นการนิเทศการเรียนการสอน 

2.3 กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
2.3.1 ดา้นการพฒันาบุคลากร 
2.3.2 ดา้นระบบการบริหารจดัการ 

3. ขั้นประเมินผล (Check : C) 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการประเมินผลและรายงานผลหลงัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ

ต่อการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
3.1 ผลการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน

ชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559-2560 ได้แก่ 
3.1.1 ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
3.1.2 ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
3.1.3 ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

3.2 ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2559-2560 ได้แก่ 

3.2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา 

1) มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเ้รียน 
(1) ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
(2) คุณลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องผูเ้รียน 
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2) มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
3) มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
4) มาตรฐานท่ี 4 ระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

3.2.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพนกัเรียนท่ีเป็นขอ้เท็จจริงก่อนการพฒันาและหลงั
การพฒันา 

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดแ้ก่ ผลการเรียนระดบั 3 ข้ึนไป และผลการเรียนไม่ผา่น 
(0 ร มส) 

2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ไดแ้ก่ (1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์(2) ซ่ือสัตยสุ์จริต 
(3) มีวนิยั (4) ใฝ่เรียนรู้ (5) อยูอ่ยา่งพอเพียง (6) มุ่งมัน่ในการท างาน (7) รักความเป็นไทย และ (8) มี
จิตสาธารณะ 

3) สมรรถนะท่ีส าคญัตามหลกัสูตร จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) ความสามารถ
ในการส่ือสาร (2) ความสามารถในการคิด (3) ความสามารถในการแกปั้ญหา (4) ความสามารถใน
การใชท้กัษะชีวติ และ (5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

4) การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ไดแ้ก่ ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนส่ือความตามหลกัสูตรของนกัเรียน 

5) ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ไดแ้ก่ ผลการทดสอบระดบัชาติ  (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) 

3.2.3 ประสิทธิผลการพฒันา ไดแ้ก่ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โดยนกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร และสถานศึกษา ไดรั้บรางวลัในระดบัชาติ ระดบั
ภาค และระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดงัน้ี 

1) ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน 
2) ผลท่ีปรากฏต่อครู 
3) ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร 
4) ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน 

3.2.4 ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั หลงัการพฒันาในปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) และ  
ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) ดงัน้ี 

1) ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) ศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
โดยใชป้ระชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 918 คน ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  (1) ผูบ้ริหาร
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และครู จ  านวน 119 คน (2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน (3) นักเรียน 
จ านวน 372 คน (4) ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 372 คน และ (5) บุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน 
โดยใช้เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับการพฒันา
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 
(ฉบบัท่ี 3) จ  านวน 44 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั ซ่ึงสอบถามความพึงพอใจ
ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การพฒันาสภาพแวดล้อมดา้นกายภาพ (2) การพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ และ (3) การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

2) ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
โดยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 884 คน ประกอบด้วย ผู ้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่              
(1) ผูบ้ริหารและครู จ  านวน 119 คน (2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน         
(3) นักเรียน จ านวน 355 คน (4) ผูป้กครองนักเรียน จ านวน 355 คน และ (5) บุคลากรเครือข่าย 
จ านวน  40 คน โดยใช้เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกับ   
การพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 
(ระยะท่ี 2) (ฉบบัท่ี 4) จ  านวน 50 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั ซ่ึงสอบถาม
ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การพฒันาสภาพแวดลอ้มด้านกายภาพ  
(2) การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ และ (3) การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

4. ข้ันปรับปรุงและพฒันา (Act : A)  
ผูว้จิยัร่วมกบัคณะกรรมการด าเนินงานไดน้ าขอ้มูลจากการด าเนินการพฒันาสภาพแวดลอ้ม

ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ในปีการศึกษา 2559 มาปรับปรุงและพฒันา 
และด าเนินกิจกรรมตามโครงการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั ในปีการศึกษา 2560 อยา่งต่อเน่ือง 

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัได้ด าเนินการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ในปีการศึกษา 2558-2560 ดงัแผนภูมิท่ี 10-11 
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โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2558 -2560 

คุณภาพนักเรียนโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั (ด ีเก่ง และมคีวามสุข) 

คุณภาพครู/คุณภาพผู้บริหาร/คุณภาพโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

แผนภูมิที ่10 แสดงการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั           
ปีการศึกษา 2558-2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. ขั้นวางแผน (Plan : P) 
1.1 ก าหนดนโยบายการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้      

(ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558)  
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อส ารวจปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ

การจดัการเรียนรู้ และก าหนดปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
1.3 จดัท าโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน

ชิโนรสวิทยาลยั จ านวน 3 กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ 
1.3.1 กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
1.3.2 กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
1.3.3 กิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

1.4 พฒันาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนกั 

4. ขั้นปรับปรุงและพฒันา (Act : A) 
4.1 น าผลการด าเนินงานมาพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
4.2 ส่งต่อขอ้มูลใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งในปีการศึกษาถดัไป 

4.2.1 การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
4.2.2 การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ 
4.2.3 การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

3. ขั้นประเมนิผล (Check : C) 
    3.1 นิเทศ ก ากบัติดตามและประเมินผล  
    3.2 รายงานผลการด าเนินงาน 

3.2.1 ผลการด าเนินงานพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้ 

1) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
2) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ 
3) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

3.2.2 ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
1) ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา 
(1) มฐ.1 : คุณภาพผูเ้รียน 
(2) มฐ.2 : กระบวนการบริหารและจดัการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
(3) มฐ.3 : กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
(4) มฐ.4 : ระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมี

ประสิทธิผล 
2) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพนกัเรียนท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง

ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา 
(1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
(2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
(3) สมรรถนะท่ีส าคญัตามหลกัสูตร 
(4) การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
(5) ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) 

3) ประสิทธิผลการพฒันา 
(1) ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน 
(2) ผลท่ีปรากฏต่อครู 
(3) ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร 
(4) ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน 

4) ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do : D) 
ด าเนินงานพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่การจดัการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 

และปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
2.1 กจิกรรมพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

2.1.1 ดา้นอาคารสถานท่ี (หอ้งสมุด หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งน ้า-หอ้งสว้ม 
โรงอาหาร สนาม ท่ีพกัผอ่นของนกัเรียน รอบบริเวณและร้ัวโรงเรียน) 

2.1.2 ดา้นระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ระบบเสียงตามสาย กลอ้งวงจรปิด 
โทรศพัท ์โปรเจคเตอร์ และ WiFi) 
 2.2 กจิกรรมพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 

2.2.1 ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
2.2.2 ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.2.3 ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
2.2.4 ดา้นการวดัและประเมินผล 
2.2.5 ดา้นการนิเทศการเรียนการสอน 

 2.3 กจิกรรมพฒันาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจดัการ  
2.3.1 ดา้นการพฒันาบุคลากร 
2.3.2 ดา้นระบบการบริหารจดัการ 
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แผนภูมิที ่11 แสดงการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั
ตามวงจรคุณภาพ ปีการศึกษา 2558-2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การพฒันาสภาพแวดล้อม          
ทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) 

 

3. ขั้นประเมนิผล  
     (Check : C) 

1. ขั้นวางแผน 
    (Plan : P) 
ปีการศึกษา 2560 

 

 4. ขั้นปรับปรุง 
      และพฒันา   
      (Act : A) 

 

 

2. ขั้นด าเนินการ 
    (Do : D) 

การพฒันาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อ        
การจัดการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2558                           
และปีการศึกษา 2559  (ระยะที ่1) 

 

2. ขั้นด าเนินการ 
 (Do : D) 

 

3. ขั้นประเมนิผล  
     (Check : C) 

1. ขั้นวางแผน 
 (Plan : P) 

ภาคเรียนที ่2  
ปีการศึกษา 2558 

 
 ปีการศึกษา 2558 

 

4. ขั้นปรับปรุง   
และพฒันา     
(Act : A) 
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 ผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิจยั เร่ือง การพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2558-2560 ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3. กระบวนการพฒันาเคร่ืองมือ 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
6. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบด้วย ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับ           

การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2558-2560 
ดงัน้ี 

1. ประชากร ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ในปีการศึกษา 2558-2560 ดงัน้ี 
1.1 ปีการศึกษา 2558 ประชากร จ านวน 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1.1.1 กลุ่มท่ี 1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดั    
การเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ก่อนการพฒันา จ านวน 149 คน ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ 

1) ผูบ้ริหารและครู จ านวน 119 คน 
2) คณะกรรมการนกัเรียน จ านวน 30 คน 

1.1.2 กลุ่มท่ี 2 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ก่อนการพฒันา จ านวน 5,256 คน ประกอบดว้ย  
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

1) ผูบ้ริหารและครู จ านวน 119 คน 
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน 
3) นกัเรียน จ านวน 2,541 คน 
4) ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 2,541 คน 
5) บุคลากรเครือข่าย ไดแ้ก่ ครูพระ ครูทหาร และครูต ารวจ จ านวน 40 คน 

1.2 ปีการศึกษา 2559 ประชากร จ านวน 1 กลุ่ม คือ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั หลงัการพฒันา 
ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) จ  านวน 4,850 คน ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
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1.2.1 ผูบ้ริหารและครู จ านวน 119 คน 
1.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน 
1.2.3 นกัเรียน จ านวน 2,338 คน 
1.2.4 ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 2,338 คน 
1.2.5 บุคลากรเครือข่าย ไดแ้ก่ ครูพระ ครูทหาร และครูต ารวจ จ านวน 40 คน 

1.3 ปีการศึกษา 2560 ประชากร จ านวน 1 กลุ่ม คือ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั หลงัการพฒันา 
ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) จ  านวน 4,632 คน ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

1.3.1 ผูบ้ริหารและครู จ านวน 119 คน 
1.3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน 
1.3.3 นกัเรียน จ านวน 2,229 คน 
1.3.4 ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 2,229 คน 
1.3.5 บุคลากรเครือข่าย ไดแ้ก่ ครูพระ ครูทหาร และครูต ารวจ จ านวน 40 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ในปีการศึกษา 2558-2560 ดงัน้ี 
2.1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

2.1.1 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ก่อนการพฒันา จ านวน 149 คน ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

1) ผูบ้ริหารและครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 119 คน 
2) คณะกรรมการนกัเรียน ศึกษาจากประชากร จ านวน 30 คน 

2.1.2 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ และแนวทางการพฒันา โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ก่อนการพฒันา 
จ านวน 984 คน ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

1) ผูบ้ริหารและครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 119 คน 
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร จ านวน 15 คน 
3) นกัเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 405 คน 
4) ผูป้กครองนกัเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 405 คน 
5) บุคลากรเครือข่าย ไดแ้ก่ ครูพระ ครูทหาร และครูต ารวจ ศึกษาจากประชากร 

จ านวน 40 คน 
2.2 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั
หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) จ  านวน 918 คน ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

2.2.1 ผูบ้ริหารและครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 119 คน 
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2.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร จ านวน 15 คน 
2.2.3 นกัเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 372 คน 
2.2.4 ผูป้กครองนกัเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 372 คน 
2.2.5 บุคลากรเครือข่าย ไดแ้ก่ ครูพระ ครูทหาร และครูต ารวจ ศึกษาจากประชากร 

จ านวน 40 คน 
2.3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั
หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) จ  านวน 884 คน ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

2.3.1 ผูบ้ริหารและครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 119 คน 
2.3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร จ านวน 15 คน 
2.3.3 นกัเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 355 คน 
2.3.4 ผูป้กครองนกัเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 355 คน 
2.3.5 บุคลากรเครือข่าย ไดแ้ก่ ครูพระ ครูทหาร และครูต ารวจ ศึกษาจากประชากร 

จ านวน 40 คน  
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางของเครจซี์และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 43) และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
1. ปีการศึกษา 2558 สุ่มจากประชากรทั้งหมด จ านวน 2,541 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง

แบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) ค านวณหากลุ่มตวัอย่างนกัเรียนและผูป้กครอง
นกัเรียน ดงัน้ี 

 1.1 กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ดงัตารางท่ี 5  
ตารางที ่5 แสดงประชากรและขนาดของกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนจ าแนกตามระดบัชั้น ปีการศึกษา 2558 

ระดบัชั้นท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ประชากร (คน) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 489 78 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 506 81 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 475 76 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 340 54 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 353 56 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 378 60 

รวม 2,541 405 
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1.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน  ดงัตารางท่ี 6 

ตารางที ่6 แสดงประชากรและขนาดของกลุ่มตวัอยา่งผูป้กครองนกัเรียนจ าแนกตามระดบัชั้น          
  ปีการศึกษา 2558 

ระดบัชั้นท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ประชากร (คน) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

489 
506 
475 
340 
353 
378 

78 
81 
76 
54 
56 
60 

รวม 2,541 405 

 แลว้น าขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละห้องมาสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบ (Systematic 
Random Sampling ) เพื่อท าช่วงของการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร 

                                  สูตร                             i   =       
n

N  

                                  ในทีนี่ ้                          i    แทน     การสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบ 
                                                                    N    แทน     ประชากร  
                                                                    n     แทน     ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

                                                                      i   =        2,541

405
 

                                                                             =       6.2741 
                                                                             =       6 

ดงันั้น การสุ่มตวัอย่างแบบเป็นระบบในคร้ังน้ีมีช่วงห่างจ านวน 6 คน โดยผูว้ิจยัให้
นกัเรียนท่ีอยูใ่นล าดบัท่ี 1 ของทุกห้องและทุกระดบัชั้นเป็นตวัอยา่งแรก แลว้เวน้ช่วงห่างจ านวน 6 คน 
ท าเช่นน้ีไปเร่ือยๆ จนครบขนาดกลุ่มตวัอย่างในแต่ละห้องเรียนทั้ง 6 ระดบัชั้น ได้กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 405 คน และด าเนินการสุ่มตวัอย่างแบบเป็นระบบในลักษณะเดียวกันน้ีกับผูป้กครอง
นกัเรียน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 405 คน  

2. ปีการศึกษา 2559 สุ่มจากประชากรทั้งหมด จ านวน 2,338 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) ค านวณหากลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนและผูป้กครองนกัเรียน ดงัน้ี 

2.1 กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ดงัตารางท่ี 7  
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ตารางที ่7 แสดงประชากรและขนาดของกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนจ าแนกตามระดบัชั้น ปีการศึกษา 2559 

ระดบัชั้นท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ประชากร (คน) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

433 
469 
470 
313 
326 
327 

68 
75 
75 
50 
52 
52 

รวม 2,338 372 
 

2.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน  ดงัตารางท่ี 8 
ตารางที ่8 แสดงประชากรและขนาดของกลุ่มตวัอยา่งผูป้กครองนกัเรียนจ าแนกตามระดบัชั้น          
  ปีการศึกษา 2559 

ระดบัชั้นท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ประชากร (คน) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

433 
469 
470 
313 
326 
327 

68 
75 
75 
50 
52 
52 

รวม 2,338 372 

 แลว้น าขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละห้องมาสุ่มอยา่งแบบเป็นระบบ (Systematic 
Random Sampling ) เพื่อท าช่วงของการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร 

                                  สูตร                             i   =       
n

N  

                                 ในทีนี่ ้                          i    แทน     การสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบ 
                                                                    N    แทน     ประชากร  
                                                                    n     แทน     ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

                                                                      i   =        
372

2,338  
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                                                                             =       6.2849 
                                                                             =       6 

ดงันั้น การสุ่มตวัอยา่งเป็นระบบในคร้ังน้ีมีช่วงห่างจ านวน 6 คน โดยผูว้ิจยัให้นกัเรียนท่ีอยูใ่น
ล าดบัท่ี 1 ของทุกห้องและทุกระดบัชั้นเป็นตวัอยา่งแรก แลว้เวน้ช่วงห่างจ านวน 6 คน ท าเช่นน้ีไปเร่ือย  ๆจน
ครบขนาดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละหอ้งเรียนทั้ง 6 ระดบัชั้น ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 372 คน และด าเนินการสุ่ม
ตวัอยา่งเป็นระบบในลกัษณะเดียวกนัน้ีกบัผูป้กครองนกัเรียน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 372 คน 

3. ปีการศึกษา 2560 สุ่มจากประชากรทั้งหมด จ านวน 2,229 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) ค านวณหากลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนและผูป้กครองนกัเรียน ดงัน้ี 

3.1 กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ดงัตารางท่ี 9        
ตารางที ่9  แสดงประชากรและขนาดของกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนจ าแนกตามระดบัชั้น ปีการศึกษา 2560 

ระดบัชั้นท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ประชากร (คน) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

456 
413 
423 
320 
315 
302 

73 
66 
67 
51 
50 
48 

รวม 2,229 355 

3.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน ดงัตารางท่ี 10 
ตารางที ่10  แสดงประชากรและขนาดของกลุ่มตวัอยา่งผูป้กครองนกัเรียนจ าแนกตามระดบัชั้น      

ปีการศึกษา 2560 
ระดบัชั้นท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ประชากร (คน) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

456 
413 
423 
320 
315 
302 

73 
66 
67 
51 
50 
48 

รวม 2,229 355 
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 แล้วน ากลุ่มตัวอย่างของแต่ละห้องมาสุ่มอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Random 
Sampling)  เพื่อท าช่วงของการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร 

                                  สูตร            i   =   
n

N  

                                 ในทีนี่้            i  แทน  การสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบ 
                                                                    N   แทน  ประชากร  
                                                                    n   แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
                i   =       

355

229,2  

                                                                          =      6.2789 
                                                                          =      6 

ดงันั้น การสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบในคร้ังน้ีมีช่วงห่างจ านวน 6 คน โดยผูว้ิจยัให้นกัเรียนท่ีอยู่
ในล าดบัท่ี 1 ของทุกห้องและทุกระดบัชั้นเป็นตวัอยา่งแรก แลว้เวน้ช่วงห่างจ านวน 6 คน ท าเช่นน้ีไปเร่ือย  ๆ
จนครบขนาดกลุ่มตวัอย่างในแต่ละห้องเรียนทั้ง 6 ระดบัชั้น ได้กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 355 คน และด าเนิน       
การสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบในลกัษณะเดียวกนัน้ีกบัผูป้กครองนกัเรียน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 355 คน  

กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของผูใ้หข้อ้มูลแสดง ดงัตารางท่ี 11 
ตารางที ่ 11  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของผูใ้หข้อ้มูล 

ผูใ้หข้อ้มูล 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ประชากร 

 (คน) 
กลุ่ม

ตวัอยา่ง
(คน) 

ประชากร 
 (คน) 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง
(คน) 

ประชากร 
 (คน) 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง
(คน) 

1. ผูบ้ริหาร 4 4 4 4 4 4 
2. ครู 115 115 115 115 115 115 
3. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

15 15 15 15 15 15 

4. คณะกรรมการ
นกัเรียน 

30 30 - - - - 

5. นกัเรียน 2,541 405 2,338 372 2,229 355 
6. ผูป้กครองนกัเรียน 2,541 405 2,338 372 2,229 355 
7. บุคลากรเครือข่าย 40 40 40 40 40 40 

รวม 5,286 1,014 4,850 918 4,632 884 

หมายเหตุ : ขอ้ 1-4 และ 7 ศึกษาขอ้มูลจากประชากร 
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
ผูว้ิจยัก าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเพื่อศึกษาการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดั 

การเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั จ านวน 4 ฉบบั ดงัน้ี  
 1. แบบส ารวจปัญหาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
(ฉบับที ่1) จ  านวน 5 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

1.1 ตอนที ่1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 2 ข้อ ประกอบด้วย         
(1) สถานภาพของผูต้อบ และ (2) เพศ มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list)  

1.2 ตอนที ่2 : ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั จ  านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ (2) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้น
วชิาการ และ (3) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด 

1.3 ตอนที ่3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด  
 2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบัการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั (ฉบับที ่2) จ  านวน 11 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

2.1 ตอนที ่1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 2 ข้อ ประกอบด้วย    
(1) สถานภาพของผูต้อบ และ (2) เพศ มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) 

2.2 ตอนที่ 2 : ความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั จ  านวน 3 ดา้น และแนวทางการพฒันาในแต่ละดา้น ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบ
ปลายเปิด ดงัน้ี 

2.2.1 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพและแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่  
1) ดา้นอาคารสถานท่ี 
2) ดา้นระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

   2.2.2 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการและแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 
1) ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
2) ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา 
3) ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
4) ดา้นการวดัและประเมินผล 
5) ดา้นการนิเทศการเรียนการสอน 

   2.2.3 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการและแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 
1) ดา้นการพฒันาบุคลากร 
2) ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการ 
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2.3 ตอนที ่3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม  

ทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที่ 1) (ฉบับที่ 3) จ านวน 
44 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  3.1 ตอนที ่1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ  านวน 2 ขอ้ ประกอบดว้ย        
(1) สถานภาพของผูต้อบ และ (2) เพศ มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list)  
  3.2 ตอนที่ 2 : ความพงึพอใจที่มีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั จ านวน 42 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 
3 ดา้น ดงัน้ี 

3.2.1 การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ประกอบดว้ย (1) ดา้นอาคารสถานท่ี 
และ (2) ดา้นระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร จ านวน 9 ขอ้ 

3.2.2 การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ ประกอบดว้ย (1) ดา้นการจดัการเรียน
การสอน (2) ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา (3) ด้านส่ือการเรียนการสอน (4) ด้านการวดัและประเมินผล 
และ (5) ดา้นการนิเทศการเรียนการสอน จ านวน 25 ขอ้ 

3.2.3 การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย (1) ดา้นการพฒันา
บุคลากร และ (2) ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการ จ านวน 8 ขอ้ 
  3.3  ตอนที ่3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม  
ทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที่ 2) (ฉบับที่ 4) จ านวน 
50 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

4.1 ตอนที ่1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ  านวน 2 ข้อ ประกอบด้วย      
(1) สถานภาพของผูต้อบ และ (2) เพศ มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list)  

4.2 ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จ านวน 48 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ      
จ านวน 3 ดา้น ดงัน้ี 
   4.2.1 การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ประกอบดว้ย (1) ดา้นอาคารสถานท่ี 
และ (2) ดา้นระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร จ านวน 15 ขอ้ 
   4.2.2 การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ ประกอบดว้ย (1) ดา้นการจดัการเรียน
การสอน (2) ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา (3) ด้านส่ือการเรียนการสอน (4) ด้านการวดัและประเมินผล 
และ (5) ดา้นการนิเทศการเรียนการสอน จ านวน 25 ขอ้ 
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   4.2.3 การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย (1) ดา้นการพฒันา
บุคลากร และ (2) ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการ จ านวน 8 ขอ้ 

4.3  ตอนที ่3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด 

กระบวนการพฒันาเคร่ืองมอื 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ (1) แบบส ารวจปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ

จดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 1) (2) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 2) (3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) (ฉบบัท่ี 3) และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) (ฉบบัท่ี 4) ซ่ึงมีกระบวนการพฒันาเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 1. การสร้างเคร่ืองมือ จ านวน 4 ฉบบั ดงัน้ี 
  1.1 แบบส ารวจปัญหาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย (ฉบับที่ 1) ด าเนินการโดยศึกษาหลักการ แนวคิดจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด โดยให้ตอบปัญหา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั จ  านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
   1.1.1 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
   1.1.2 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
   1.1.3 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
  1.2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบัการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ด าเนินการโดยศึกษาหลกัการ แนวคิดทฤษฎีและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด  
โดยใหต้อบปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ดงัน้ี 
   1.2.1 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพและแนวทางการพฒันา 
   1.2.2 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการและแนวทางการพฒันา 
   1.2.3 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการและแนวทางการพฒันา 
  1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) (ฉบับที่ 3) ด าเนินการดงัน้ี
   1.3.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด  ทฤษฎีจากหนงัสือ ต ารา เอกสารเพื่อสร้างแบบสอบถาม
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ความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย        
ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ
ลิเคอร์ท  (Likert) จ านวน 5 ระดบั คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 โดยก าหนดค่าการตอบและความหมาย (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2556 : 121)  ดงัน้ี 

5  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบัมาก 
3  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 

   1.3.2 การแปลความหมายของค่าท่ีวดัได ้ผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑ์ท่ีใชใ้นการแปลความหมาย
ค่าเฉล่ียของการตอบ และก าหนดช่วงระดบัความพึงพอใจ ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00  แปลผลวา่  มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  แปลผลวา่  มีความพึงพอใจระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  แปลผลวา่  มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50  แปลผลวา่  มีความพึงพอใจระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50  แปลผลวา่  มีความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด  

  1.4 แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกีย่วข้องที่มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) (ฉบับที ่4) ด าเนินการดงัน้ี 

1.4.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีจากหนงัสือ ต ารา เอกสารเพื่อสร้างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย        
ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ
ลิเคอร์ท (Likert) จ านวน 5 ระดบั คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 โดยก าหนดค่าการตอบและความหมาย (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2556 : 121) ดงัน้ี 
    5  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
    4  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบัมาก 
    3  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
    2  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบันอ้ย 
    1  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 

1.4.2 การแปลความหมายของค่าท่ีวดัได้ ผูว้ิจยัได้ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปล
ความหมายค่าเฉล่ียของการตอบ และก าหนดช่วงระดบัความพึงพอใจ ดงัน้ี 
    คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00   แปลผลวา่  มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
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    คะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50   แปลผลวา่  มีความพึงพอใจระดบัมาก 
    คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50   แปลผลวา่  มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
    คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50   แปลผลวา่  มีความพึงพอใจระดบันอ้ย 
    คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50   แปลผลวา่  มีความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 

 2. การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  2.1 หาความเทีย่งตรง (Validity)  
   ผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี 
   2.1.1 น าเคร่ืองมือทั้ง 2 ฉบบั ไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) ของขอ้ค าถามทั้งดา้นภาษา เน้ือหา ความครอบคลุมและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม โดยมีเกณฑพ์ิจารณาการใหค้ะแนนจากการตรวจสอบของผูท้รงคุณวุฒิ ดงัน้ี 
                                    + 1   เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความตรงเชิงเน้ือหา 
        0   เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความตรงเชิงเน้ือหา 
                                - 1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่มีความตรงเชิงเน้ือหา 
    น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของผูท้รงคุณวุฒิ
มาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) แลว้เลือกค่าดชันี
ความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป จึงจะถือวา่มีความตรงเชิงเน้ือหา สามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ผลการวเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง พบวา่ขอ้ค าถามมีค่า IOC ระหวา่ง 0.8-1.00 ดงัตารางท่ี 12 

ตารางที่ 12 แสดงดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือกบัวตัถุประสงคข์องการประเมิน 

เคร่ืองมือ 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
ของขอ้ค าถาม (IOC) 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั    
ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) (ฉบบัท่ี 3) 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั    
ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) (ฉบบัท่ี 4) 

0.8 - 1.00 
 
 
0.8 - 1.00 

 
 

  

 



169 
 

 

169 

 ผูท้รงคุณวฒิุท่ีตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ไดแ้ก่   
 1. รองศาสตราจารย ์ดร. บญัชา  ชลาภิรมย ์ ท่ีปรึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์     
                       มหาวทิยาลยั 
 2. ดร. อดิศกัด์ิ  มุ่งชู               ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                       มธัยมศึกษา เขต 25 
 3. นายสายณัห์  รุ่งป่าสัก            อดีตผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี 
                       การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และ 2 
 4. ดร. พยอม  วงษพ์ลู              ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                       ประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 
 5. วา่ท่ีร้อยตรีบรรจง  มูลตรีแกว้        ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนอุดรพิชยั 
                       รักษพ์ิทยา 
  2.2 หาความเช่ือมั่น (Reliability) 
   ผูว้ิจยัน าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ทั้ง 2 ฉบบั ไปทดลองใช ้(Try Out) กบั
กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา ดงัตารางท่ี 13-14 

ตารางที ่ 13 แสดงจ านวนเคร่ืองมือท่ีแจกและร้อยละท่ีไดรั้บคืน 

เคร่ืองมือ 
จ านวนท่ีแจก 
( ฉบบั) 

จ านวนท่ีไดรั้บคืน 
ฉบบั ร้อยละ 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
ท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดั   
การเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 
2559 (ระยะท่ี 1) (ฉบบัท่ี 3) 

60 60 100.00 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง   
ท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดั     
การเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 
2560 (ระยะท่ี 2) (ฉบบัท่ี 4) 

60 60 100.00 
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ตารางที ่14 แสดงค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ  

เคร่ืองมือ ค่าความเช่ือมั่น 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา 
    สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั   
    ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) (ฉบบัท่ี 3) 
1.1 ตอนที ่1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
1.2 ตอนที ่2 : ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา   

     สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 
     (ระยะท่ี 1) 

0.89 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา 
    สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั        
    ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) (ฉบบัท่ี 4) 
 2.1 ตอนที ่1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 2.2 ตอนที ่2 : ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา   
     สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 
     (ระยะท่ี 2) 

0.87 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี 

 1. การเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
1.1 แบบส ารวจปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส

วทิยาลยั (ฉบบัท่ี 1) จ  านวน 149 คน ไดแ้ก่ (1) ผูบ้ริหารและครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 119 คน 
และ (2) คณะกรรมการนกัเรียน ศึกษาจากประชากร จ านวน 30 คน  ไดแ้บบส ารวจคืนครบ จ านวน 
149 ฉบบั หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าผลการศึกษาท่ีไดม้าจากแบบส ารวจมาท าการประชุมหารือกบั
ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลและท าการส ารวจพื้นท่ีจริง รวมถึงขอ้มูลสภาพ
ท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีผ่านมา เพื่อน ามาสรุปผลการศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

1.2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 2) จ  านวน 984 คน ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
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1.2.1 แบบสอบถามส าหรับผูบ้ริหารและครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 119 ฉบบั 
ผูว้จิยัแจกและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 

1.2.2 แบบสอบถามส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร 
จ านวน 15 ฉบบั มอบหมายใหร้องผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารทัว่ไปแจกและเก็บรวบรวมส่งผูว้จิยั 

1.2.3 แบบสอบถามส าหรับนักเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 405 ฉบบั 
มอบหมายใหห้วัหนา้ระดบัชั้นและครูท่ีปรึกษา โดยหวัหนา้ระดบัชั้นรวบรวมส่งใหผู้ว้จิยั 

1.2.4 แบบสอบถามส าหรับผูป้กครองนกัเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 405 ฉบบั 
มอบหมายให้ครูท่ีปรึกษาแจกผ่านนักเรียน และครูท่ีปรึกษารวบรวมส่งหัวหน้าระดบัเพื่อส่งให้
ผูว้จิยั 

1.2.5 แบบสอบถามส าหรับบุคลากรเครือข่าย ศึกษาจากประชากร จ านวน 40 ฉบบั 
มอบหมายใหร้องผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลแจกและเก็บรวบรวมส่งผูว้จิยั   

1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) (ฉบบัท่ี 3) จ  านวน 918 คน ผูว้ิจยัเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ดงัน้ี 

1.3.1 แบบสอบถามส าหรับผูบ้ริหารและครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 119 ฉบบั 
ผูว้จิยัแจกและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 

1.3.2 แบบสอบถามส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร 
จ านวน 15 ฉบบั มอบหมายใหร้องผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารทัว่ไปแจกและเก็บรวบรวมส่งผูว้จิยั 

1.3.3 แบบสอบถามส าหรับนักเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 372 ฉบบั 
มอบหมายใหห้วัหนา้ระดบัชั้นและครูท่ีปรึกษา โดยหวัหนา้ระดบัชั้นรวบรวมส่งใหผู้ว้จิยั 

1.3.4 แบบสอบถามส าหรับผูป้กครองนักเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 372 
ฉบบั มอบหมายให้ครูท่ีปรึกษาแจกผา่นนกัเรียน และครูท่ีปรึกษารวบรวมส่งหวัหนา้ระดบัเพื่อส่ง
ใหผู้ว้จิยั 

1.3.5 แบบสอบถามส าหรับบุคลากรเครือข่าย ศึกษาจากประชากร จ านวน 40 ฉบบั 
มอบหมายใหร้องผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลแจกและเก็บรวบรวมส่งผูว้จิยั 

1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) (ฉบบัท่ี 4) จ  านวน 884 คน ผูว้ิจยัเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1.4.1 แบบสอบถามส าหรับผูบ้ริหารและครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 119 ฉบบั 
ผูว้จิยัแจกและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
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1.4.2 แบบสอบถามส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจาก
ประชากร จ านวน 15 ฉบบั มอบหมายใหร้องผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารทัว่ไปแจกและเก็บรวบรวมส่งผูว้จิยั 

1.4.3 แบบสอบถามส าหรับนักเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 355 ฉบบั 
มอบหมายใหห้วัหนา้ระดบัชั้นและครูท่ีปรึกษา โดยหวัหนา้ระดบัชั้นรวบรวมส่งใหผู้ว้จิยั 

1.4.4 แบบสอบถามส าหรับผูป้กครองนักเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 355 
ฉบบั มอบหมายใหค้รูท่ีปรึกษาแจกผา่นนกัเรียน และครูท่ีปรึกษารวบรวมส่งหวัหนา้ระดบัเพื่อส่งใหผู้ว้จิยั 

1.4.5 แบบสอบถามส าหรับบุคลากรเครือข่าย ศึกษาจากประชากร จ านวน 40 ฉบบั 
มอบหมายใหร้องผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลแจกและเก็บรวบรวมส่งผูว้จิยั 
 ทั้งน้ี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัท่ีไดรั้บคืน ตรวจสอบความสมบูรณ์และสามารถน ามา
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 15 
ตารางที ่15  แสดงจ านวนและร้อยละของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัท่ีแจกและไดรั้บคืน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั กลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ร้อยละ จ านวนท่ี
แจก 

จ านวนท่ี
ไดรั้บคืน 

สมบูรณ์ 

1. แบบส ารวจปัญหาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 1) 

1. ผูบ้ริหารและครู 
2. คณะกรรมการ
นกัเรียน 

119 
30 

119 
30 

119 
30 

100.00 
100.00 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดั   
การเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั (ฉบบัท่ี 2) 

1. ผูบ้ริหารและครู 
2. คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน 

3. นกัเรียน 
4. ผูป้กครอง
นกัเรียน 

5. บุคลากร
เครือข่าย 

119 
15 

 
 

405 
405 

 
40 

 

119 
15 

 
 

405 
405 

 
40 

119 
15 

 
 

405 
405 

 
40 

 

100.00 
100.00 
 
 
100.00 
100.00 
 
100.00 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 
(ระยะท่ี 1) (ฉบบัท่ี 3) 

1. ผูบ้ริหารและครู 
2. คณะกรรมการ 
    สถานศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน 
3. นกัเรียน 

119 
  15 

 
 

372 

119 
  15 

 
 

372 

119 
 15 

 
 

372 

100.00 
100.00 
 
 
100.00 
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ตารางที ่15 (ต่อ) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั กลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ร้อยละ จ านวนท่ี
แจก 

จ านวนท่ี
ไดรั้บคืน 

สมบูรณ์ 

 4. ผูป้กครอง
นกัเรียน 

5. บุคลากร
เครือข่าย 

372 
 

  40 
 

372 
 

 40 
 

372 
 

 40 
 

100.00 
 
100.00 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 
(ระยะท่ี 2) (ฉบบัท่ี 4) 

1. ผูบ้ริหารและครู 
2. คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน 

3. นกัเรียน 
4. ผูป้กครอง
นกัเรียน 

5. บุคลากร
เครือข่าย 

119 
  15 

 
 

355 
355 

 
 40 

119 
 15 

 
 

355 
355 

 
 40 

119 
 15 

 
 

355 
355 

 
 40 

100.00 
100.00 
 
 
100.00 
100.00 
 
100.00 

รวม 2,935 2,935 2,935 100.00 

 จากตารางท่ี 15 พบวา่ ผูว้จิยัแจกเคร่ืองมือในการวิจยั จ  านวน 4 ฉบบั  จ  านวน 2,935 ชุด 
และไดรั้บคืน จ านวน 2,935 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากสารสนเทศโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ก่อน
การพฒันา (ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558)  และหลังการพฒันา (ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559       
และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560) ไดแ้ก่ 

2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
2.2 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
2.3 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตร 
2.4 ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
2.5 ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย โดยผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) และความถูกตอ้งของเน้ือหา แลว้จึงน าแบบประเมินท่ีไดรั้บการแกไ้ข
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แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) น ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ดงัน้ี 

2.1 แบบส ารวจปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
โดยสอบถามผูบ้ริหารและครู และคณะกรรมการนักเรียน  มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อก าหนดปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ (2) ปัญหา
สภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ และ (3) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
และแนวทางการพฒันาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยสอบถามผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อก าหนดปัญหาและแนวทางการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดั 
การเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้น
กายภาพและแนวทางการพฒันา (2) ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านวิชาการและแนวทางการพฒันา และ             
(3) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการและแนวทางการพฒันา 

3. การวิเคราะห์ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 (หลงัการพฒันา) ดงัน้ี 

3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา จ านวน 4 มาตรฐาน ไดแ้ก่ 

3.1.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเ้รียน 
1) ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
2) คุณลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องผูเ้รียน 

3.1.2 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
3.1.3 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
3.1.4 มาตรฐานท่ี 4 ระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

3.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพนกัเรียนท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา 
3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
3.2.2 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
3.2.3 สมรรถนะท่ีส าคญัตามหลกัสูตร 
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3.3.4 การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  
3.3.5 ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET)  

3.3 ประสิทธิผลการพฒันา ไดแ้ก่ ผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร และสถานศึกษา 
ซ่ึงเกิดข้ึนจากการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โดยไดรั้บรางวลัในระดบัชาติ ระดบั
ภาค และระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดงัน้ี 

3.3.1 ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน 
3.3.2 ผลท่ีปรากฏต่อครู 
3.3.3 ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร 
3.3.4 ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน 

3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยสอบถามผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีลกัษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั เพื่อค านวณค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรม 
SPSS แลว้น าค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด (X  ≥ 3.50) และแปลผลตามเกณฑ์การวิจยั 
ประกอบดว้ย แบบสอบถาม จ านวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 

3.4.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) (ฉบบัท่ี 3) เพื่อ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 

3.4.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) (ฉบบัท่ี 4) เพื่อ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
 ทั้ งน้ี ผู ้วิจ ัยได้แปลผลตามเกณฑ์การวิจัย จากแบบสอบถาม จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่               
(1) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดั 
การเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) และ (2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) โดยค านวณค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แลว้น าค่าเฉล่ียมาแปลความหมายตามเกณฑ์การวิจยัของจอห์น ดบับลิว. เบสท์ (John W. Best,1981 
อา้งถึงใน กาญจนา วฒัาย,ุ 2551 : 73) ดงัน้ี 
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 ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. สถิติขั้นพืน้ฐาน ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ  
2.1 หาค่าเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ค านวณจากสูตรดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ (IOC) 
2.2 หาค่าความเช่ือมัน่ค  านวณจากสูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient)  

ของครอนบาค (Cronbach)    
 3. การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล เสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 
 



บทที ่4 

ผลการวจิยั 
                   

การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ซ่ึงมีผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาปัญหาสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2558 

1.1 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพและแนวทางการพฒันา 
1.2 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการและแนวทางการพฒันา 
1.3 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการและแนวทางการพฒันา  

 2. ตอนท่ี 2 ผลการด า เนินงานพฒันาสภาพแวดลอ้มที ่เ อื ้อต ่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 

2.1 ผลการด าเนินงานพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 

2.1.1 ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 
2.1.2 ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 
2.1.3 ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 

2.2 ผลการด าเนินงานพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 

2.2.1 ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
2.2.2 ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
2.2.3 ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 

 3. ตอนท่ี 3 ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 

3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา 

3.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพนกัเรียนท่ีเป็นขอ้เท็จจริงก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา 
3.2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

เป็นไปตามเกณฑ ์(3 ข้ึนไป) ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา 
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3.2.2 ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นไปตามเกณฑก่์อนการพฒันาและหลงัการพฒันา 

3.2.3 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ก่อนการพฒันา
และหลงัการพฒันา 

3.2.4 ผลการเปรียบเทียบการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ก่อนการพฒันา
และหลงัการพฒันา 

3.2.5 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (ม.3 และ ม.6)
ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา 

3.3 ประสิทธิผลการพฒันา 
3.3.1 ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน 
3.3.2 ผลท่ีปรากฏต่อครู 
3.3.3 ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร 
3.3.4 ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน 

3.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 

3.4.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 

1) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องท่ี มี ต่อการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) การพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 

2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องท่ี มี ต่อการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) การพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 

3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องท่ี มี ต่อการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) การพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

4) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องท่ี มี ต่อการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) โดยภาพรวม 

3.4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
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1) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) การพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ดา้นกายภาพ 

2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) การพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ดา้นวชิาการ 

3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) การพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ดา้นการบริหารจดัการ 

4) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) โดยภาพรวม 

3.4.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) และปีการศึกษา 2560 
(ระยะท่ี 2) 
 
ตอนที ่ 1  ผลการศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส

วิทยาลยั ปีการศึกษา 2558 
ผูว้ิจยัได้ด าเนินการศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน

ชิโนรสวิทยาลยั ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 (ก่อนการพฒันา) โดยใช้แบบส ารวจสภาพปัญหา
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
ผูบ้ริหารและครูจ านวน 119 คน และคณะกรรมการนกัเรียนจ านวน 30 คน หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าผล
การศึกษาท่ีไดม้าจากแบบส ารวจมาท าการประชุมหารือกบัผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
วเิคราะห์ขอ้มูลและท าการส ารวจพื้นท่ีจริง รวมถึงขอ้มูลสภาพท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีผา่นมา เพื่อน ามาสรุปผล
การศึกษาปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้และแนวทางการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ซ่ึงมีผลการศึกษาปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้ และแนวทางการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั ดงัน้ี  

1.1 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพและแนวทางการพฒันา 
1.1.1 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่และแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 

1) ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ จ  านวน 17 รายการ ไดแ้ก่ 
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(1) ทางข้ึนอาคารองคว์าสุกรี หอประชุมวาสุกรี มีสภาพช ารุด และมีปลวก
ข้ึนจ านวนมาก ซ่ึงมีพื้นท่ีจ  านวน 60 ตารางเมตร 

(2) หอสมุดกาญจนาภิเษกมีบรรยากาศท่ีไม่เอ้ือต่อการศึกษาคน้ควา้ พื้น
ช ารุด ฝ้าช ารุด มีพื้นท่ีจ  านวน 300 ตารางเมตร 

(3) ทางเช่ือมต่ออาคารศรีสุคตขติัยวงศ์ และอาคารองคว์าสุกรี มีความยาว
15 เมตร ช ารุด เป็นสนิม ผพุงั เวลาเดินมีเสียงดงั เวลาฝนตกเดินแลว้ล่ืน 

(4) สนามบาสเกตบอลจ านวน 1 สนาม เส่ือมสภาพ พื้นแตกร้าว เป็นหลุม 
(5) ห้องน ้ า ห้องส้วมของนกัเรียนและครูจ านวน 63 ห้อง มีสภาพเก่าช ารุด 

สุขภณัฑไ์ม่ไดม้าตรฐาน เก่า สกปรก ไม่เหมาะแก่การใชง้าน ท าใหมี้จ านวนไม่เพียงพอแก่การใชง้าน  
                                     (6) ห้องดนตรีสากลจ านวน 1 ห้อง มีสภาพไม่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้
ตั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสม ไม่สะดวกแก่การใชง้าน 

  (7) สนามฟุตบอลของโรงเรียน จ านวน 1 สนาม เป็นหลุมเป็นบ่อ  
  (8) ประตูร้ัวของโรงเรียนจ านวน 1 ประตู เก่า ช ารุด และมีน ้ าหนกัมาก ท าให้

เปิดปิดยาก 
                                      (9) สถานท่ีประกอบอาหารแต่ละร้านไม่สะอาดและไม่ถูกหลกัอนามยั
จ านวน 20 ร้าน กระเบ้ืองเก่า แตกหกั มีคราบสกปรกฝังแน่น 
                                      (10) ไม่มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียน 
หอ้งน ้าและหอ้งส้วม จ านวน 5 อาคาร เวลาสกปรกไม่มีผูรั้บผดิชอบดูแล 
                                        (11) โตะ๊และเกา้อ้ี ในโรงอาหารส าหรับบริการนกัเรียนและครูจ านวน 20 ชุดมี
ไม่เพียงพอ ส าหรับเขา้มารับประทานอาหารในเวลาพกักลางวนั 
                                        (12) บรรยากาศในห้องเรียนมีเสียงดังจากห้องติดกันจ านวน 24 ห้อง 
ส่งผลใหน้กัเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน 
                                      (13) สถานท่ีพกัผ่อนส าหรับนักเรียนจ านวน 6 แห่ง มีไม่เพียงพอและ
ของเดิมช ารุด  
                                        (14) พื้นอาคารเรียนต่าง ๆ มีพื้นท่ี 1,500 ตารางเมตร ช ารุด พื้นกระเบ้ืองแตก 
คราบสกปรก ฝังแน่น เช็ดไม่ออก 
                                        (15) หอ้งคหกรรมจ านวน 1 ห้อง มีสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
พื้นกระเบ้ืองแตก ผนงัเลอะเทอะ บริเวณท่ีลา้งภาชนะ และอุปกรณ์ในการท ามีคราบสกปรกฝังแน่น 
                                        (16) หลงัคาอาคาร 4 และอาคาร 5 ช ารุด จ านวน 2 หลงั เวลาฝนตกจะมีน ้ า
ร่ัวซึมลงมา ท าใหไ้ม่สามารถท าการเรียนการสอนได ้
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                                        (17) พื้นระเบียงทางเดินของอาคารต่าง ๆ มีพื้นท่ี 1,000 ตารางเมตร ช ารุด 
พื้นกระเบ้ืองแตก มีคราบสกปรกฝังแน่น  

2) แนวทางการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2559 
(ระยะที ่1) และปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) ดงัน้ี 

(1) ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 
1.1 ทางข้ึนอาคารองคว์าสุกรี และหอประชุมวาสุกรี มีสภาพช ารุด และมี

ปลวกข้ึนจ านวนมาก มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่  
1.1.1 จดัจา้งร้ือผนงั ทางข้ึนอาคารองค์วาสุกรี ซ่ึงเป็นไมท่ี้มีปลวกข้ึน

ท าลายผนังเป็นอนัตรายต่อผูส้ัญจรไปมา แล้วท าการปูผนังใหม่ด้วยแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท 
จ านวน 60 ตารางเมตร 

1.1.2 จดัจา้งฉีดก าจดัปลวกโดยใชส้ารเคมีใหเ้รียบร้อย 
1.2 หอสมุดกาญจนาภิเษก มีบรรยากาศท่ีไม่เอ้ือต่อการจดัการศึกษา

คน้ควา้ มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 
1.2.1 จดัจา้งปรับปรุงซ่อมแซมผนงัเพดาน พื้นท่ี 300 ตารางเมตร  
1.2.2 จดัจา้งปูกระเบ้ืองหอสมุดกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ใหม่ทั้งหมด 

ซ่ึงมีพื้นท่ี 300 ตารางเมตร 
           1.2.3 มอบให้ครูและบุคลากรช่วยกนัปรับปรุง ซ่อมแซมโต๊ะและ

เกา้อ้ีท่ีนัง่อ่านหนงัสือให้เหมาะสม สอดคลอ้งกบัภูมิทศัน์ของหอสมุดกาญจนาภิเษก โดยแบ่งลกัษณะ
การจดัตามหลกับรรณารักษศ์าสตร์ ดงัน้ี 

              1) โตะ๊ส าหรับอ่านหนงัสือ 1 คน จ านวน 20 ชุด 
                     2) โตะ๊ส าหรับอ่านหนงัสือ 6 คน จ านวน 10 ชุด 
                                                                 3) โตะ๊ส าหรับอ่านหนงัสือ 10 คน จ านวน 1 ชุด 
                                                                 4) โซฟาส าหรับอ่านหนงัสือ 3 คน จ านวน 15 ตวั 
                                                                 5)  เกา้อ้ีสืบคน้โดยแทบ็เล็ต 1 คน  จ  านวน 20 ตวั 

1.2.4 จดัซ้ือโตะ๊และเกา้อ้ีเพิ่มเติมมาบริการในหอสมุดกาญจนาภิเษก 
จ านวน 20 ชุด 

1.2.5 จดัซ้ือตูห้นงัสือใหม่ใหเ้หมาะสมกบัสรีระของนกัเรียนในการเขา้ใช้
และคน้ควา้หนงัสือ ต าราเรียน จ านวน 60 ตู ้

1.2.6 มอบครูและบุคลากรจดัซ้ือหลอดไฟและท าการเปล่ียน
หลอดไฟตามจุดบริการต่าง  ๆภายในหอสมุดกาญจนาภิเษก จ านวน 100 หลอด 
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1.3 ทางเช่ือมต่ออาคารศรีสุคตขติัยวงศ ์และอาคารองคว์าสุกรีความยาว 
15 เมตร ช ารุด เป็นสนิม ผพุงั เวลาเดินมีเสียงดงั เวลาฝนตกเดินแลว้ล่ืน มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 

1.3.1 มอบครูและบุคลากรจดัซ้ือแผน่เหล็กหนาอยา่งดี และท า
การปรับปรุง ซ่อมแซม สะพานเช่ือมทางเดิน ความยาว 15 เมตร 

1.3.2 มอบครูและบุคลากรจดัซ้ือแผ่นยางปูทบัแผ่นเหล็กความ
ยาว 15 เมตรเพื่อความปลอดภยัของนกัเรียน และคณะครูขณะเดินขา้มสะพานจะไดไ้ม่ล่ืนและไม่ส่ง
เสียงดงั 

1.4 สนามบาสเกตบอลเส่ือมสภาพ พื้นแตกร้าว และเป็นหลุม มีแนวทาง
การพฒันา ไดแ้ก่ 

1.4.1 มอบครูและบุคลากรปรับปรุงพื้นสนามท่ีเป็นหลุม และ
รอยแตกร้าวให้เรียบร้อย 

1.4.2 มอบครูและบุคลากรจดัซ้ือสีและทาสีสนามใหม่ ความกวา้ง 15 เมตร 
และความยาว 28 เมตร ใหไ้ดม้าตรฐานตามหลกัการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล 

1.5 ห้องน ้ าและห้องส้วมของนกัเรียน และครู จ านวน 63 ห้อง มีสภาพเก่า 
ช ารุด สุขภณัฑไ์ม่ไดม้าตรฐาน เก่า สกปรก ไม่เหมาะแก่การใชง้าน ท าใหมี้จ านวนไม่เพียงพอแก่การ
ใชง้าน มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 

1.5.1 จดัจา้งปูกระเบ้ืองจ านวน 15 หอ้ง 
1.5.2 จดัจา้งทาสีห้องน ้าใหม่ทุกหอ้ง 
1.5.3 จดัจา้งร้ือระแนงไม้และต้นไมท่ี้บงัตาหน้าห้องน ้ านักเรียน

จ านวน 40 เมตร ออกเพื่อไม่ใหล้บัตาและไม่เกิดอนัตรายต่อนกัเรียน 
1.5.4 จดัจา้งร้ือถอนอุปกรณ์เดิมท่ีเส่ือมสภาพออกจ านวน 15 รายการ 
1.5.5 จดัซ้ือจดัจา้งติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑ์ใหม่ คือ โถปัสสาวะ 

จ านวน 10 ชุด โดยการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองสุขภณัฑ์ในรูปแบบ “รักษโ์ลกร้อน” โดยกดน ้ าลา้งมือแลว้
น ้าลา้งมือจะไปลา้งโถปัสสาวะ 

1.5.6 จดัซ้ือจดัจา้งติดกระจกบริเวณอ่างลา้งมือของห้องน ้ าและห้อง
ส้วมนกัเรียนใหถู้กสุขลกัษณะ จ านวน 2 ชุด 

1.5.7 จัดจ้างยกพื้นระดับห้องน ้ าให้สูงข้ึนและจัดท าแนวท่อ
ระบายน ้าใหม่ตามหลกัสุขาภิบาล จ านวน 15 หอ้ง 
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1.5.8 จดัจา้งปรับปรุงหอ้งส้วมครูบนอาคารท่ีช ารุดใหใ้ชก้ารได ้
จ านวน 4 หอ้ง 

1.6 ห้องดนตรีสากลจ านวน 1 ห้อง มีพื้นท่ี 150 ตารางเมตร มีสภาพไม่เอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้ ตั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสม ไม่สะดวกแก่การใชง้าน มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 

1.6.1 พิจารณาหาสถานท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงเป็นห้องดนตรี
จ านวน 1 หอ้ง เน่ืองจากหอ้งเดิมอยูช่ั้นบนสุดไม่สะดวกในการขนยา้ยอุปกรณ์ในกรณีมีงานหรือพิธี
ส าคญัต่าง ๆ 

1.6.2 จดัจา้งปรับปรุงห้องใหม่จ  านวน 1 ห้อง มีพื้นท่ี 150 ตารางเมตร 
อยูท่ี่ชั้น 1 อาคาร 4 โดยปูกระเบ้ือง ทาสี กั้นหอ้งเก็บเสียงส าหรับการฝึกซอ้ม 

(2) ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
2.1 สนามฟุตบอลของโรงเรียนเส่ือมสภาพ เป็นหลุมเป็นบ่อ มีแนวทาง

การพฒันา ไดแ้ก่  
2.1.1 มอบครูและบุคลากรจดัซ้ือดินและถมดินปรับพื้นสนาม

จ านวน 1 สนาม ใหสู้งข้ึนในระดบัเดียวกนักบัระดบัพื้นคอนกรีต 
2.1.2 มอบครูและบุคลากรกลบหลุมบ่อท่ีน ้าท่วมขงั ปรับพื้นสนาม

จ านวน 1 สนาม ให้เรียบเสมอกนั 
2.1.3 มอบครูและบุคลากรจดัซ้ือหญา้ ต้นไม้ และท าการปลูก

หญา้สนามจนเตม็พื้นท่ีสนาม ปลูกตน้ไมเ้พิ่มเติม ใหร่้มเงารอบขอบสนามฝ่ังเสาธงรอบสนาม 
2.1.4 จดัระบบใหบ้ริการสนามแก่ชุมชนท่ีเขา้มาขอใชใ้หม่ให้เหมาะสม

ในวนัเสาร์-อาทิตยเ์ป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
2.2 ประตูร้ัวของโรงเรียนเก่า ช ารุด และมีน ้ าหนักมาก ท าให้เปิดปิดยาก มี

แนวทางการพฒันา ไดแ้ก่  
2.2.1 มอบครูและบุคลากรปรับปรุง ซ่อมแซมและทาสีบริเวณ

หนา้ประตูโรงเรียนใหม่ มีพื้นท่ี 15 ตารางเมตร 
2.2.2 จดัซ้ือพร้อมติดตั้งระบบประตูเล่ือนอตัโนมติั จ านวน 1 ประตู 
2.2.3 มอบครูและบุคลากรจดัซ้ือและปลูกไมด้อกไมป้ระดบั ตกแต่ง

บริเวณป้ายใหส้วยงาม 
2.3 สถานท่ีประกอบอาหารแต่ละร้านไม่สะอาดและไม่ถูกหลัก

อนามยั กระเบ้ืองเก่า แตกร้าว มีคราบสกปรกฝังแน่น มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่  
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2.3.1 จดัจา้งปรับปรุงแกไ้ขสภาพแวดลอ้มรอบบริเวณโรงอาหารโดยสร้างท่ี
ช าระลา้งภาชนะใหม่ใหถู้กตอ้ง ไดม้าตรฐานตามหลกัสุขาภิบาล จ านวน 2 แห่ง 

2.3.2 จดัจา้งจดัท าโตะ๊ส าหรับจดัจ าหน่ายอาหารใหม่ทุกร้าน มีมาตรฐาน
เดียวกนัโดยการปูกระเบ้ืองและตกแต่งอยา่งสวยงาม จ านวน 20 ร้าน 

2.3.3 จดัซ้ือภาชนะใส่อาหาร ชอ้น ส้อม ให้สวยงาม สะอาด ทนทาน 
มีขนาดและมาตรฐานเดียวกนั ใหใ้ชร่้วมกนัทุกร้านและเพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน จ านวน 1,000 ชุด 

2.3.4 ประชุมอบรมแม่คา้จ  าหน่ายอาหารเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
2.3.5 ก าหนดจุดคืนภาชนะท่ีใช้แล้วให้สะดวกและให้ส่งคืน

ภาชนะอยา่งเป็นระเบียบ จ านวน 10 จุด 
2.4 ไม่มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียน 

หอ้งน ้าและหอ้งส้วม เวลาสกปรกไม่มีผูรั้บผดิชอบดูแล มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่  
2.4.1 จดัประชุมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย จ านวน 2 คร้ัง/เดือน 
2.4.2 มอบหมายภาระงานท่ีชดัเจนโดยจดัท าคู่มือบริหาร จ านวน 1 เล่ม 
2.4.3 จดัตารางเวรท าความสะอาดท่ีชดัเจนใหก้บัแม่บา้นประจ าวนั 
2.4.4 จดัตารางการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาดต่าง ๆ 
2.4.5 แบ่งอาคารใหแ้ม่บา้นรับผดิชอบท าความสะอาดครอบคลุม

ทุกอาคาร 
2.4.6 มีการประเมินการปฏิบติังานทุกเดือน 

2.5 โต๊ะและเก้าอ้ี ในโรงอาหารส าหรับบริการนักเรียนและครูมีไม่
เพียงพอ ส าหรับเขา้มารับประทานอาหารในเวลาพกักลางวนั มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่  

2.5.1 จดัซ้ือท่ีนัง่รับประทานอาหารบริเวณโถง ทางเช่ือมระหวา่ง ตึก 2 และ
ตึก 3 หนา้ร้านสหกรณ์ของโรงเรียน เพิ่มจากเดิมใหเ้พียงพอกบัจ านวนนกัเรียน จ านวน 50 ท่ี 

2.5.2 จดัจา้งปรับพื้นโรงอาหารให้สูงข้ึนและปูพื้นดว้ยกระเบ้ือง 
เพื่อใหท้  าความสะอาด ดูแล และรักษาง่ายยิง่ข้ึน จ านวน 650 ตารางเมตร 

2.6 บรรยากาศในห้องเรียนมีเสียงดงัจากห้องติดกนั ส่งผลให้นกัเรียนไม่มี
สมาธิในการเรียน มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่  

2.6.1 ส ารวจห้องเรียนท่ีเป็นปัญหาเสียงดัง ได้แก่ ห้องเรียน
อาคาร 2 และอาคาร 4 จ านวน 24 หอ้ง 

2.6.2 จดัซ้ือจดัจา้งติดตั้งกระจกเพื่อเก็บเสียงจ านวน 24 หอ้ง  
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2.6.3 จดัซ้ือจดัจา้งติดตั้งระบบเคร่ืองขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนทุก
หอ้งเรียนท่ีมีปัญหาเสียงดงั จ านวน 24 ชุด 

2.7 สถานท่ีพกัผ่อนส าหรับนักเรียนมีไม่เพียงพอและของเดิมช ารุด มี
แนวทางการพฒันา ไดแ้ก่  

2.7.1 ก าหนดผงัพื้นท่ีจดัสถานท่ีนั่งพกัผ่อนใหม่ จ  านวน 6 แห่ง ให้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัภูมิทศัน์ของโรงเรียนในปัจจุบนั 

2.7.2 มอบครูและบุคลากรปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณท่ีนัง่พกัผอ่นเดิมท่ี
เหมาะสม จ านวน 6 แห่ง 

2.7.3 จดัซ้ือโตะ๊และเกา้อ้ีเพิ่มในบริเวณท่ีเหมาะสม จ านวน 52 ชุด 
2.7.4 มอบหมายให้เจา้หน้าท่ีดูแลรักษาอย่างเป็นระบบทุกพื้นท่ี

เป็นประจ าทุกวนั 
2.8 พื้นอาคารเรียนต่าง ๆ ช ารุด พื้นกระเบ้ืองแตก คราบสกปรก        

ฝังแน่นเช็ดไม่ออก มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่  
2.8.1 ส ารวจและจดัจา้งปูกระเบ้ืองพื้นอาคารเรียนและห้องเรียน

ต่าง ๆ ทุกอาคาร จ านวน 5 อาคาร รวมพื้นท่ี 1,500 ตารางเมตร 
2.8.2 จดัจา้งซ่อมประตูห้องท่ีช ารุดให้อยูใ่นสภาพดีจ านวน 20 บาน 

2.9 ห้องคหกรรมมีสภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ พื้น
กระเบ้ืองแตก ผนงัเลอะเทอะ บริเวณท่ีลา้งภาชนะและอุปกรณ์มีคราบสกปรกฝังแน่น มีแนวทาง
การพฒันา ไดแ้ก่  

2.9.1 จดัจา้งปรับปรุงแกไ้ขสภาพแวดลอ้มภายในห้องโดยทาสีใหม่ให้
หอ้งสวา่ง และสวยงาม จ านวน 1 หอ้ง 

2.9.2 จดัจา้งปูพื้นกระเบ้ืองแผน่ใหญ่ ท าให้ห้องสะอาดและสวา่งข้ึน 
โดยมีพื้นท่ี 150 ตารางเมตร  

2.9.3 จดัจ้างปรับปรุงอ่างล้างจาน และระบบท่อน ้ าทิ้งใหม่ให้ถูก
สุขลกัษณะ จ านวน 1 แห่ง 

2.10 หลงัคาอาคาร 4 และอาคาร 5 ช ารุด เวลาฝนตกจะมีน ้ าร่ัวซึมลง
มาท าใหไ้ม่สามารถท าการเรียนการสอนได ้มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่  

2.10.1 จดัซ้ือกระเบ้ืองมุงหลงัคาท่ีมีความแข็งแรง ทนทานต่อลม
ฝนและแสงแดด จ านวน 200 ตารางเมตร 
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2.10.2 จดัจ้างให้ช่างเปล่ียนกระเบ้ืองหลังคาตรงท่ีช ารุดและ
ร่ัวซึม จ านวน 200 ตารางเมตร 

2.11 พื้นระเบียงทางเดินของอาคารต่าง ๆ ช ารุด พื้นกระเบ้ืองแตก มี
คราบสกปรกฝังแน่น มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 

2.11.1 จดัจ้างปูกระเบ้ืองพื้นระเบียงทางเดินให้สวยงามและ
ปลอดภยั จ านวน 1,000 ตารางเมตร 

2.11.2 จัดซ้ือถังขยะและก าหนดต าแหน่งวางถังขยะให้มีความ
เหมาะสม และถูกสุขลกัษณะ จ านวน 20 ถงั 

2.11.3 จดัตารางเวลาใหแ้ม่บา้นทิ้งขยะ วนัละ 3 คร้ัง 
1.1.2 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร และแนวทางการ

พฒันา ไดแ้ก่ 
1) ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร จ านวน 6 รายการ 

ไดแ้ก่ 
(1) ระบบเสียงตามสายในโรงเรียนเส่ือมคุณภาพ จ านวน 1 ชุด 
(2) กลอ้งวงจรปิดไม่เพียงพอกบัจุดเส่ียงในโรงเรียนจ านวน 64 ตวั 
(3) สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใชไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึงจ านวน 5 อาคาร 
(4) โปรเจคเตอร์ในห้องเรียนช ารุด จ านวน 41 เคร่ือง 
(5) ระบบขยายเสียงในหอ้งเรียนช ารุดและมีไม่เพียงพอ จ านวน 48 ชุด 
(6) ระบบการส่ือสารทางโทรศพัทภ์ายในไม่สามารถติดต่อไดอ้ยา่งเสถียร 

จ านวน 1ชุด 74 จุด 
2) แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านระบบเทคโนโลยีและการส่ือสารใน     

ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) และปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) ดงัน้ี 
(1) ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1)  

1.1 ระบบเสียงตามสายในโรงเรียนเส่ือมคุณภาพ มีแนวทางการพฒันา 
ไดแ้ก่ 

1.1.1 จดัซ้ือจดัจา้งเปล่ียนล าโพงท่ีช ารุดใหม่ทุกอาคาร พร้อมชุด
ขยายเสียงท่ีหอ้งประชาสัมพนัธ์ จ านวน 1 ชุด 

1.1.2 เพิ่มจุดติดตั้งล าโพงตามจุดต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม จ านวน 104 ตวั 
1.2 กลอ้งวงจรปิดไม่เพียงพอกบัจุดเส่ียงในโรงเรียน มีแนวทางการพฒันา 

ไดแ้ก่ 
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1.2.1 จดัซ้ือจดัจา้งติดตั้งกลอ้งวงจรปิดตามจุดเส่ียงต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 
จ านวน 64 ตวั เช่น ห้องน ้ าชาย ห้องน ้ าหญิง โรงอาหาร ห้องเรียนท่ีมีอุปกรณ์ส าคญัๆ หอสมุด
กาญจนาภิเษก ระเบียงทางเดินอาคารบริเวณสนาม และหนา้ประตูโรงเรียน 

1.2.2 จดัซ้ือจดัจา้งติดตั้งล าโพงตามจุดกลอ้งวงจรปิดจ านวน 7 ตวั 
ให้สามารถประกาศ ตกัเตือน หรือประชาสัมพนัธ์ไดใ้นกรณีเกิดเหตุการณ์ท่ีนกัเรียนประพฤติตน   
ไม่เหมาะสม โดยใหมี้เสียงดงัเฉพาะจุดท่ีตอ้งการได ้

1.3 สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใชไ้ดท้ัว่ถึงทุกอาคาร มีแนวทางการพฒันา 
ไดแ้ก่ 

1.3.1 มอบหมายครูและบุคลากรท าการส ารวจสภาพปัญหาของ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ ปัญหาเครือข่ายและปัญหาดา้นอุปกรณ์ Router 

1.3.2 ติดต่อผูใ้ห้บริการระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อพฒันา
เครือข่ายและอุปกรณ์ Router ท่ีปล่อยสัญญาณ และความเร็วของสัญญาณให้เพียงพอกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้จ  านวน 40 จุด 

1.3.3 จดัซ้ือจดัจา้งบริษทัเอกชนให้ดูแลระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
จ านวน 40 จุดใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีในโรงเรียน  

1.4 โปรเจคเตอร์ในหอ้งเรียนช ารุด มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 
1.4.1 ส ารวจสภาพปัญหาของโปรเจคเตอร์ของห้องเรียน จ านวน 41 หอ้ง  
1.4.2 จดัซ้ือจดัจ้างบริษทัเอกชนให้ซ่อมและปรับปรุงโปรเจคเตอร์

ของหอ้งเรียน และหอ้งปฏิบติัการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ  านวน 41 เคร่ือง 
1.5 ระบบขยายเสียงในห้องเรียนช ารุด และมีไม่เพียงพอ มีแนวทางการพฒันา 

ไดแ้ก่ 
1.5.1 มอบหมายครูและบุคลากรท าการส ารวจสภาพปัญหาของ

ล าโพงขยายเสียง จ านวน 48 ตวั 
1.5.2 จดัซ้ือจดัจา้งปรับปรุงและซ่อมล าโพงขยายเสียงในห้องเรียน

ท่ีช ารุด จ านวน 48 ตวั 
(2) ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 

2.1 ระบบการส่ือสารทางโทรศพัท์ภายในไม่สามารถติดต่อได้อย่าง
เสถียร มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 

2.1.1 ประสานขอความช่วยเหลือจากบริษทัเอกชนดา้นโทรศพัท์
ใหช่้วยตรวจระบบโทรศพัทติ์ดต่อภายในและภายนอก จ านวน 2 คร้ังต่อปี 
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                                                     2.1.2 วางแผนจดัระบบติดต่อส่ือสารทั้งภายในและภายนอกร่วมกับ
เจา้หนา้ท่ีของบริษทั 

2.1.3 จดัซ้ือจดัจา้งติดตั้งระบบโทรศพัท์เช่ือมต่อภายในอาคารทุกอาคาร 
หอ้งส านกังานและหอ้งพกัครูทุกห้องใหติ้ดต่อถึงกนัไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว จ านวน 74 จุด 

1.2 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการและแนวทางการพฒันา 
1.2.1 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน  และแนวทางการพัฒนา 

ไดแ้ก่ 
1) ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน จ านวน 6 รายการ ไดแ้ก่ 

(1) ครูร้อยละ 15.00 สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในหอ้งเรียนนอ้ย
เกินไป 

(2) ครูร้อยละ 20.00 จดักระบวนการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบติัจริง 
(Active Learning)ไม่ครอบคลุมทุกหอ้งเรียนและไม่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

(3) นกัเรียนร้อยละ 20.00 มีทกัษะในการเรียนรู้น้อยเกินไปและไม่ค่อย
ตั้งใจเรียน 

(4) นกัเรียนร้อยละ 35.00 มีความแตกต่างดา้นการเรียนอยา่งชดัเจน 
(5) นกัเรียนร้อยละ 20.00 ไดรั้บการพฒันาทกัษะและศกัยภาพไม่ตรงกบัความ

ตอ้งการและยงัไม่เตม็ศกัยภาพของนกัเรียน 
(6) นกัเรียนร้อยละ 30.00 มาจากชุมชนท่ีหลากหลาย และมีความแตกต่าง

ทั้งดา้นเศรษฐกิจ และสังคม 
2) แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 

2559 (ระยะที ่1) และปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) ดงัน้ี 
(1) ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 

1.1 ครูร้อยละ 15.00 สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนน้อย
เกินไป มีแนวทาง การพฒันา ไดแ้ก่ 

1.1.1 กลุ่มบริหารวิชาการก าหนดนโยบายให้ทุกห้องเรียนสร้าง
มุมความรู้ ป้ายนิทรรศการความรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียนเพื่อให้นกัเรียนมีแหล่งคน้ควา้ตลอดเวลา 

1.1.2 ขอความร่วมมือจากครูท่ีปรึกษาทุกระดบัชั้นใหก้ระตุน้ และส่งเสริม
ใหทุ้กหอ้งเรียนสร้างแหล่งเรียนรู้ตามความตอ้งการของผูเ้รียน 

1.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจดัห้องเรียนจ านวน 119 คน 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารจ านวน 4 คน และครูจ านวน 115 คน เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
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1.1.4 มอบเกียรติบตัรและรางวลัเพื่อสร้างแรงจูงใจและการมีส่วน
ร่วมของนกัเรียนในการร่วมจดับรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

1.2 ครูร้อยละ 20.00 จดักระบวนการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบติัจริง 
(Active Learning) ไม่ครอบคลุมทุกห้องเรียนและยงัไม่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัมีแนวทางการพฒันา 
ไดแ้ก่ 

1.2.1 มอบหมายให้ครูทุกคนจ านวน 115 คน จดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และแบบลงมือปฏิบติัจริง (Active Learning) แลว้น าไปใชจ้ดัการเรียนการ
สอนในหอ้งเรียน 

1.2.2 อบรมการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบติัจริง
(Active Learning) จ านวน 2 คร้ังต่อปี 

1.2.3 กลุ่มบริหารวิชาการมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท า
การนิเทศการเรียนการสอนภายในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยก าหนดการนิเทศแบบกลัยาณมิตร 
ไดแ้ก่ จบัคู่นิเทศระหวา่งครูกบัครูและจบัคู่นิเทศระหวา่งครูกบัฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

1.3 นักเรียนร้อยละ 20.00 มีทกัษะการเรียนรู้น้อยเกินไป และไม่ค่อย
ตั้งใจเรียน มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 

1.3.1 ครูท่ีปรึกษาร้อยละ 100.00 จดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
และวเิคราะห์นกัเรียนเป็นรายบุคคลทุกระดบัชั้น 

1.3.2 กระตุน้ และสนบัสนุนให้ครูทุกคนมีความรับผิดชอบใน
การดูแลนกัเรียน 

1.3.3 จดัท าโครงการส่งเสริมผูเ้รียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ตลอดปีการศึกษา 

1.4 นักเรียนร้อยละ 35.00 มีความแตกต่างด้านการเรียนอย่างชัดเจน มี
แนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 

1.4.1 ส่งเสริมนักเรียนร้อยละ 100.00 ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม   
การเรียนการสอน  

1.4.2 ส่งเสริมนักเรียนร้อยละ 90.00 ให้มีส่วนร่วมในการสร้างและ
ผลิตส่ือการเรียนการสอนร่วมกบัครูและเพื่อนในห้องเรียน 

1.4.3 ส่งเสริมให้ครูร้อยละ 100.00 จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย เนน้การน าความรู้ไปใชไ้ดจ้ริงและเกิดประโยชน์ต่อนกัเรียนโดยตรง 

1.4.4 จดัท าโครงการพฒันาความสามารถทางการคิดวิเคราะห์โดยใชก้าร
ท าโครงงานทุกหอ้งเรียน จ านวน 66 หอ้งเรียน 
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1.4.5 จดัระบบแนะแนวการศึกษา โดยให้งานแนะแนวมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ตนเองของนกัเรียนทุกคนและวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลของครูท่ีปรึกษาและดูแล
นักเรียนอย่างใกล้ชิดร่วมกับผูป้กครองนักเรียน เช่น การเยี่ยมบ้านนักเรียน การสร้างเครือข่าย
ผูป้กครองนกัเรียน การจดัหาทุนการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

1.5 นกัเรียนร้อยละ 20.00 ไดรั้บการพฒันาทกัษะและศกัยภาพไม่ตรงกบั
ความตอ้งการและยงัไม่เตม็ศกัยภาพ มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 

1.5.1 จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้มีความหลากหลายยิง่ข้ึน 
1.5.2 ส่งเสริมให้ครูร้อยละ 100.00 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

หลากหลาย เนน้การน าความรู้ไปใชไ้ดจ้ริง และเกิดประโยชน์ต่อนกัเรียนโดยตรง 
1.5.3 กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น สร้างความรู้สึกอยากเรียนให้

นกัเรียนร้อยละ 100.00 โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและให้นกัเรียนวิเคราะห์ปัญหา
หรือเหตุการณ์ในชีวิตจริง 

1.5.4 ส่งเสริมให้ครูร้อยละ 100.00 จดัการเรียนการสอนตาม
ศกัยภาพ ไดแ้ก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน เป็นตน้ 

1.6 นกัเรียนร้อยละ 30.00 มาจากชุมชนท่ีหลากหลาย และมีความแตกต่าง
ทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 

1.6.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้นักเรียนร้อยละ 30.00                
โดยฝึกประสบการณ์ตรงกบัหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนช่วงปิดภาคเรียน 

1.6.2 ส่งเสริมนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
และแผนการเรียนทัว่ไป จ านวน 40 คน ฝึกทกัษะการท างานในหน่วยงานรัฐบาล (มหาวิทยาลยั 
มหิดล) เพื่อใหมี้ทกัษะและความรู้เก่ียวกบัการท างานอยา่งมีระบบ  

1.6.3 จดักิจกรรมส่งเสริมอาชีพใหก้บันกัเรียน จ านวน 2 คร้ังต่อปี   
1.6.4 จดัโครงการพฒันาการเรียนการสอนดว้ยอินเทอร์เน็ต  
1.6.5 จัดโครงการตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
1.6.6 จดัโครงการเตรียมความพร้อมนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

ในการตรวจสอบวดัความรู้ของสถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาและการสอนเสริมเพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถในการประกวดและแข่งขนัร่วมกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 2 
คร้ังต่อปี 

1.6.7 ปรับปรุงการจดักิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้นักเรียน 
เช่น การหารายไดร้ะหวา่งเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระของผูป้กครอง เป็นตน้ 



191 
 

(2) ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
2.1 ครูร้อยละ 15.00 สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนนอ้ย 

มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 
2.1.1 ฝ่ายบริหารสนบัสนุนส่งเสริม โดยจดัหางบประมาณในการบ ารุง รักษา

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
2.1.2 จดัท าโครงการพฒันาเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

2.2 ครูร้อยละ 20.00 ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบติัจริง 
(Active Learning) ไม่ครอบคลุมทุกห้องเรียนและยงัไม่เนน้นกัเรียนเป็นส าคญั มีแนวทางการพฒันา 
ไดแ้ก่ 

2.2.1 ส่งเสริม สนบัสนุนและติดตามการจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางและแบบลงมือปฏิบติัจริง (Active Learning) ร้อยละ 100.00 

2.2.2 กระตุน้ให้ครู ร้อยละ 100.00 ออกแบบการจดัการเรียนการสอน
แบบลงมือปฏิบติัจริง  (Active Learning) 

2.2.3 ก ากบั ติดตามให้ครู ร้อยละ 100.00 น าแผนการจดัการเรียนรู้
ไปใชส้อนจริง 

2.2.4 จดัท าโครงการส่งเสริมและพฒันาวิชาชีพครู โดยจดัอบรม
เชิงปฏิบติัการเร่ือง การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและแบบลงมือปฏิบติัจริง (Active 
Learning)  

2.2.5 จดัท าโครงการพฒันาการเรียนการสอนท่ีเนน้กระบวนการ 
2.2.6 จดัท าโครงการพฒันาศกัยภาพครูสู่มืออาชีพ ประกอบดว้ย 

กิจกรรมครูดีศรีชิโนรส เพื่อยกย่องและส่งเสริมสนบัสนุนครูท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
นกัเรียนเป็นส าคญัและแบบลงมือปฏิบติัจริง (Active Learning) 

2.2.7 จดักิจกรรมศึกษาดูงานในโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จดา้น      
การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญั เช่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวดัเชียงใหม่ 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
จงัหวดักาญจนบุรี และโรงเรียนศรัทธาสมุทร จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นตน้ 

2.2.8 จดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานดา้นการจดัการเรียนการสอนของ
ครูในวนัเปิดบา้นชิโนรส (Open House) 

2.2.9 สนบัสนุนการสร้างเครือข่ายการจดัการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียนของครูทุกคน 
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2.2.10 สนบัสนุนและส่งเสริมให้ครูร้อยละ 100.00 ส่งผลงานท่ีร่วม
ประกวดและแข่งขนั เพื่อให้ไดรั้บรางวลัระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดบัภาค และระดบัชาติ 
เช่น รางวลัครูสอนดี  ครูผูส้อนดีเด่น และคุรุสดุดี  เป็นตน้ 

2.3 นกัเรียนร้อยละ 20.00 มีทกัษะในการเรียนรู้นอ้ยเกินไป และไม่ค่อย
ตั้งใจเรียน มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 

2.3.1 จดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
ทุกรายวชิา  

2.3.2 โครงการส่งเสริมผูเ้รียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทุก
รายวชิา 

2.3.3 โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนทุกรายวชิา 
2.3.4 โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
2.4 นักเรียนร้อยละ 35.00 มีความแตกต่างด้านการเรียนอย่างชัดเจน มี

แนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 
2.4.1 ส่งเสริมนกัเรียนใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.4.2 ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือการเรียนการสอน

ร่วมกบัครูและเพื่อนในหอ้งเรียน 
2.4.3 ส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

เนน้การน าความรู้ไปใชใ้นชีวติจริง และเกิดประโยชน์ต่อนกัเรียนโดยตรง 
2.4.4 จดัท าโครงการพฒันาความสามารถทางการคิดวิเคราะห์โดยให้

นกัเรียนท าโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.4.5 จดัระบบแนะแนวการศึกษา โดยให้งานแนะแนวมีส่วน

ร่วมในการวเิคราะห์ตนเองของนกัเรียน และการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลของครูท่ีปรึกษา และดูแล
นักเรียนอย่างใกล้ชิดร่วมกบัผูป้กครองนักเรียน เช่น การเยี่ยมบ้านนักเรียน การสร้างเครือข่าย
ผูป้กครองนกัเรียน การจดัหาทุนการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นเศรษฐกิจ เป็นตน้  

2.5 นักเรียนร้อยละ 20.00 ไดรั้บการพฒันาทกัษะและศกัยภาพไม่ตรงกบั
ความตอ้งการ  และยงัไม่เตม็ตามศกัยภาพ มีแนวทางการพฒันาไดแ้ก่ 

2.5.1 จดักิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้ครอบคลุม
นกัเรียนทุกคน 

2.5.2 จดักิจกรรมพฒันาทกัษะและความสามารถของนกัเรียน 
2.5.3 จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรหลากหลาย เพื่อรองรับความสนใจ  
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และความถนัดของผูเ้รียนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้และทกัษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ให้แก่
นกัเรียน  เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม ชมรม กิจกรรมอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือ เนตรนารี  
กิจกรรมทศันศึกษา กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมประกวดคนดีศรีชิโนรส กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะทาง
วชิาการและวชิาชีพตามกลุ่มแนะแนว กิจกรรมการแสดงบนเวทีในกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมวนัภาษาไทย 
กิจกรรมโตว้าที กิจกรรมตอบปัญหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมเสวนาทางวิชาการกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม กิจกรรมเยาวชนผูน้ าเราจะเป็นคนดี กิจกรรมผูน้ ากิจกรรม
ของโรงเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมวนัลอยกระทง เป็นตน้               

2.6 นกัเรียนร้อยละ 30.00 มาจากชุมชนท่ีหลากหลาย และมีความแตกต่าง
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ และสังคม มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 

2.6.1 พฒันาระบบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
1) จัดหมวดหมู่ของกิจกรรมชุมนุมให้หลากหลาย และมี

จ านวนเพียงพอกบัความตอ้งการของนกัเรียน โดยจดันกัเรียนกลุ่มละ 20 - 25 คน ต่อ 1 กิจกรรม 
2) ให้นักเรียนร้อยละ 100.00 มีส่วนร่วมในการบริหารชุมนุมใน

ระบบคณะท างาน ท่ีมีคุณภาพ 
3) จดัแสดงผลงานของแต่ละชุมนุมช่วงปลายภาคเรียน 1 คร้ัง

ต่อภาคเรียน 
4) จดักิจกรรมชุมนุมสัญจรให้นักเรียนเผยแพร่กิจกรรมของ

ตนเองในแต่ละระดบัชั้น 2 คร้ังต่อปี 
2.6.2 จดัโครงการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ และความร่วมมือในการ

ใหบ้ริการการศึกษากบัองคก์รอ่ืน          
2.6.3 จดักิจกรรมค่ายฝึกทกัษะความสามารถของนักเรียน ได้แก่ 

ค่ายกีฬา ค่ายดนตรี (วงโยธวาทิต ดนตรีไทย และดนตรีพื้นบา้น) และค่ายศิลปะ เป็นตน้ 
2.6.4 ฝึกทกัษะนักเรียนร้อยละ 10.00 ตามความสามารถและ

ส่งเสริมการเขา้ร่วมแข่งขนัในระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดบัภาค และระดบัชาติ จ านวน 3 
คร้ังต่อปี 

2.6.5 จดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
ตลอดปีการศึกษา 

2.6.6 พฒันาการจดักิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้กบันกัเรียน 
จ านวน 3 คร้ังต่อภาคเรียน 

 



194 
 

1.2.2 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านหลกัสูตรสถานศึกษาและแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 
1) ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านหลกัสูตรสถานศึกษา จ  านวน 4 รายการ ไดแ้ก่ 

(1) หลกัสูตรสถานศึกษามีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนและผูป้กครอง
นกัเรียนนอ้ย มีความหลากหลายนอ้ย และมีความยดืหยุน่นอ้ย 

(2) ผูรั้บผดิชอบดา้นหลกัสูตรสถานศึกษาร้อยละ 50.00 ไม่ค่อยมีความรู้ความเขา้ใจ
ในวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(3) ครูร้อยละ 50.00 มีความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษานอ้ย 
(4) การวดัและประเมินผลของครูร้อยละ 50.00 ไม่ค่อยมีความสอดคล้อง

กบัมาตรฐานการเรียนรู้ 
2) แนวทางการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 

2559 (ระยะที ่1) และปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) ดงัน้ี 
(1) ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 

1.1 หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการของ
นกัเรียน และผูป้กครองนกัเรียนน้อย มีความหลากหลายน้อย และมีความยืดหยุ่นน้อย มีแนวทางการ
พฒันา ไดแ้ก่ 

1.1.1 วเิคราะห์ศกัยภาพของโรงเรียน ครู และนกัเรียน และความตอ้งการ
ของนกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียนเก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษา  

1.1.2 ปรับโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ให้มีความหลากหลาย
และมีความยดืหยุน่ 

1.1.3 จดัโครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน 
1.2 ผูรั้บผิดชอบด้านหลกัสูตรสถานศึกษาร้อยละ 50.00 ไม่ค่อยมี

ความรู้ความเข้าใจในวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวทางการ
พฒันาไดแ้ก่ สนบัสนุนส่งเสริม และอบรมผูท่ี้ปฏิบติังานดา้นหลกัสูตรสถานศึกษาทั้งในระดบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้จนถึงระดบัโรงเรียน ทั้งดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา และการประเมินหลกัสูตร
สถานศึกษา 

1.3 ครูร้อยละ 50.00 มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษานอ้ย มีแนวทางการพฒันาไดแ้ก่ 

1.3.1 วางแผนเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
จ านวน 1 คร้ังต่อปีการศึกษา  
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1.3.2 จัดครูทุกคนเข้าสอนตรงตามวุฒิการศึกษาหรือตรงกับ
ความสามารถ 

1.3.3 ครูร้อยละ 100.00 จดัท าและ/หรือจดัหาส่ือการเรียนการสอน  
1.3.4 ครูร้อยละ 100.00 จดัท าหรือสร้างเอกสารหลกัสูตรสถานศึกษา   
1.3.5 อบรมเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรภายในโรงเรียน จ านวน 

1 คร้ังต่อปีการศึกษา 
1.3.6 วางแผนให้ครูทุกคนจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อน าหลกัสูตร

สถานศึกษาสู่การปฏิบติัในหอ้งเรียน     
1.3.7 จดัระบบนิเทศและติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

จ านวน 1 คร้ังต่อปีการศึกษา 
1.3.8 จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรหลากหลาย ไดแ้ก่ กิจกรรมส่งเสริม

การจดัการศึกษาท่ีเน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอยู่ค่ายพกัแรม กิจกรรมทัศนศึกษาทุก
ระดบัชั้นเรียน กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
อยา่งเป็นรูปธรรม 

1.4 การวดัและประเมินผลของครูร้อยละ 50.00 ไม่ค่อยมีความสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้ มีแนวทางการพฒันาไดแ้ก่ 

1.4.1 วางแผนพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลให้สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้ โดยแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบดา้นการวดัและประเมินผล ระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และระดบัโรงเรียน    

1.4.2 พฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผล ให้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั
และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรสถานศึกษาทุกรายวชิา 

1.4.3 จดัระบบการติดตามและตรวจสอบเคร่ืองมือวดัและประเมินผล   
ใหต้รงกบัมาตรฐานการเรียนรู้ทุกรายวชิา 

1.4.4  จดัให้มีการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา โดยให้นกัเรียน 
ครู ผูป้กครองนักเรียน ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการประเมิน
หลกัสูตรสถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปีการศึกษา 

1.4.5 น าผลการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษามาวางแผนพฒันาและปรับปรุง
หลกัสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป   
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1.4.6 พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดบั
กลุ่มสาระการเรียนการเรียนรู้ ระดบักลุ่มบริหารและระดบัโรงเรียน โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมเป็นคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

(2) ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
2.1 หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการของ

นกัเรียน และผูป้กครองนกัเรียนน้อย มีความหลากหลายน้อย และมีความยืดหยุ่นน้อย มีแนวทาง
การพฒันาไดแ้ก่ 

2.1.1 จดัประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  โดยรับฟังเสียง
จากนักเรียน ครู ผูป้กครองนักเรียน ชุมชน ผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง แล้วน าผลจากการรับฟังเสียงมา
ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปีการศึกษา 

2.1.2 ปรับโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ให้ตรงกบัความตอ้งการ 
ของนกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และชุมชน 

2.2 ผูรั้บผิดชอบด้านหลกัสูตรสถานศึกษาร้อยละ 50.00 ไม่ค่อยมี
ความรู้ความเข้าใจในวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวทางการ
พฒันา ไดแ้ก่ 

2.2.1 จดัประเมินการใช้หลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เป็น
ประจ าทุกปี 

2.2.2 น าผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปี 

2.2.3 ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของครูทุกรายวิชา โดย
ใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมิน 

2.3 ผูป้ฏิบัติงานร้อยละ 50.00 มีความรู้ความเข้าใจในการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษานอ้ย มีแนวทางการพฒันา คือ พฒันาระบบบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาให้เขา้ถึงไดง่้าย 
สะดวก รวดเร็ว และมีความยดืหยุน่ 

2.4 การว ัดและประเมินผลของครูร้อยละ 50.00 ไม่ค่อยมีความ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 

2.4.1 จดักิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R 7C) ได้แก่ ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โดยเขา้ร่วมโครงการสารานุกรมไทยตาม
พระราชด าริ และกิจกรรมวนัสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นตน้ 
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2.4.2 จดัโครงการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอนัพึงประสงค ์

2.4.3 ก ากบัติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน การวดัและประเมินผลให้มี
ความเขม้ขน้มากยิง่ข้ึน จ านวน 1 คร้ังต่อภาคเรียน 

2.4.4 จดัให้มีการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา โดยให้นกัเรียน 
ครู ผูป้กครองนกัเรียน ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการประเมิน
หลกัสูตรสถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อภาคเรียน 

2.4.5 น าผลการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษามาวางแผนพฒันาและปรับปรุง
หลกัสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

2.4.6 จดัท าโครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.2.3 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านส่ือการเรียนการสอน และแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 

1) ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านส่ือการเรียนการสอน จ  านวน 3 รายการ ไดแ้ก่ 
(1) งบประมาณในการจดัหาและผลิตส่ือการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ 
(2) ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีอยูส่่งเสริมการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนนอ้ย 
(3) ครูร้อยละ 40.00 มีทกัษะและประสบการณ์ในการผลิต และใช้ส่ือการ

เรียนการสอนค่อนขา้งนอ้ย 
(4) นกัเรียนร้อยละ 30.00 มีส่วนร่วมในการใชส่ื้อการเรียนการสอนนอ้ย 

2) แนวทางการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านส่ือการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 
(ระยะที ่1) และปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) ดงัน้ี 

(1) ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 
1.1 งบประมาณในการจดัหาและผลิตส่ือการเรียนการสอนไม่เพียงพอ  

มีแนวทางการพฒันา คือ เพิ่มงบประมาณในการจดัหาและผลิตส่ือการเรียนการสอน 
1.2 ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีอยู่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนน้อย                         

มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ ส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูผลิตส่ือการเรียนการสอน โดยอ านวยความสะดวกใน
เร่ืองวสัดุ กระดาษ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  

1.3 ครูร้อยละ 40.00 มีทกัษะและประสบการณ์ในการผลิต และใชส่ื้อการ
เรียนการสอนค่อนขา้งนอ้ย มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 

1.3.1 นิเทศและสาธิตการใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีเป็นนวตักรรมและส่ือ
เทคโนโลย ีจ  านวน 2 คร้ังต่อปี เพื่อใหค้รูเห็นความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัครูและนกัเรียน 

1.3.2 อบรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตขั้นสูง จ  านวน 2 คร้ังต่อปี เพื่อให้ครู
ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะและสามารถน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตมาใช้
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ประกอบการเรียนการสอน เพื่อสร้างฐานความรู้ให้นกัเรียนและไดต่้อยอดองค์ความรู้ ไปสู่การเรียนรู้
อยา่งเป็นระบบ 

1.3.3 ส่งเสริมการใชแ้ทบ็เล็ต (Tablet) เพื่อส่งเสริมและบริการให้
ครูทุกคนน าไปใชใ้นการเรียนการสอน 

(2) ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
นักเรียนร้อยละ 30.00 มีส่วนร่วมในการใช้ส่ือนวตักรรมน้อย มี

แนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ จดักิจกรรมแข่งขนัโครงงานและนวตักรรมเพื่อการเรียนการสอน โดยให้
นกัเรียนร่วมสร้างนวตักรรมในรูปแบบโครงงานบูรณาการ 

1.2.4 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการวัดและประเมินผลและแนวทางการพัฒนา  
ไดแ้ก่ 

1) ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการวัดและประเมินผล  จ  านวน 4 รายการ 
ไดแ้ก่ 

(1) การวัดและประเมินผลส่วนใหญ่เน้นทางด้านความรู้ มากกว่าทักษะ
กระบวนการ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

(2) เคร่ืองมือการวดัและประเมินผลจ าแนกความสามารถของนกัเรียนได้ไม่
ค่อยชดัเจน 

(3) ระบบการวดัและประเมินผลไม่ค่อยมีความหลากหลาย     
(4) นกัเรียนร้อยละ 5.00 มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ  

2) แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 
2559 (ระยะที ่1) และปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) ดงัน้ี 

(1) ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 
1.1 การวดัและประเมินผลส่วนใหญ่เน้นทางด้านความรู้ มากกว่า

ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ แต่งตั้ ง
คณะกรรมการวดัและประเมินผลระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดบัโรงเรียนให้มีการท างาน
ร่วมกนัแบบบูรณาการ 

1.2 เคร่ืองมือการวัดและประเมินผลจ าแนกความสามารถของ
นกัเรียนได้ไม่ค่อยชดัเจน มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ มอบหมายให้รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหาร
วิชาการ หัวหน้างานวดัผล และคณะกรรมการวดัและประเมินผลของโรงเรียน นิเทศ ทบทวน
วิธีการวดัผลและประเมินผลตามระเบียบของการวดัและประเมินผลให้ครูทราบอย่างทัว่ถึงเพื่อ
ปฏิบติัตามระเบียบของโรงเรียน 
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1.3 ระบบการวดัและประเมินผลไม่ค่อยมีความหลากหลาย มีแนวทาง
การพฒันา ไดแ้ก่ 

1.3.1 จดัอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผล 
เช่น การสร้างขอ้สอบ และการหาคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผล เป็นตน้                 

1.3.2 จัดหาเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองอัดส าเนาเอกสาร เคร่ืองเรียง
เอกสาร เคร่ืองสแกน เคร่ืองตรวจข้อสอบ ระบบตรวจข้อสอบอัตโนมติัเพิ่มเติม เพื่อรองรับการ
ใหบ้ริการดา้นวดัและประเมินผลใหท้ างานอยา่งเป็นระบบและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

1.3.3 บริการอดัส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนแก่ครูทุก
วชิาโดยตามความตอ้งการของครูผูส้อน 

1.3.4 บริการครูผูส้อนในการตรวจสอบการบนัทึกผลการเรียนใน
ระบบออนไลนโ์ดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกระทรวงศึกษาธิการ   

1.3.5 จัดหาและจัดซ้ือหนังสือหลักสูตร หนังสือระเบียบการวดัและ
ประเมินผลหนงัสือเก่ียวกบัเทคนิควธีิการวดัผลไวบ้ริการใหค้รูไดศึ้กษาคน้ควา้ในห้องส านกังาน 

1.3.6 จดัระบบสารสนเทศเก่ียวกับงานวดัและประเมินผล ให้
สะดวกต่อการใชง้านและเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย 

1.3.7 จดัให้มีการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยน าแบบทดสอบ
จากหน่วยงานของรัฐบาลมาท าการทดสอบกับนักเรียนอย่างเป็นระบบ และมีการนิเทศ ก ากับ
ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ แบบทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และแบบทดสอบวดัคุณภาพช่วงชั้ นของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 เป็นตน้ 

(2) ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
2.1 การวดัและประเมินผลส่วนใหญ่เนน้ทางดา้นความรู้ มากกวา่ทกัษะกระบวนการ

และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ สร้างระบบการตรวจสอบเคร่ืองมือวดั
และประเมินผล ดงัน้ี 

2.1.1 สร้างเคร่ืองมือให้สอดคล้องกับตวัช้ีวดั  ทั้งด้านความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

2.1.2 มอบหมายงานวดัผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบเคร่ืองมือ
วดัและประเมินผล 

2.1.3 คณะกรรมการวดัและประเมินผลระดับโรงเรียนตรวจสอบ
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลซ ้ าอีกคร้ัง  
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2.1.4 วิเคราะห์เคร่ืองมือวดัและหาคุณภาพของเคร่ืองมือวดั    
และประเมินผล ไดแ้ก่ ความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ค่าความเช่ือมัน่ ความยากง่าย และอ านาจจ าแนก เป็นตน้ 

2.2 นกัเรียนร้อยละ 5.00 มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ มีแนวทางการพฒันา 
ไดแ้ก่ 

2.2.1 จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2.2.2 จดัโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.2.3 จัดการว ัดและประเมินผลตามสภาพจริง ได้แก่ แบบสังเกต 

แบบทดสอบ ผลงานนกัเรียน และโครงงาน เป็นตน้   
2.2.4 จดักิจกรรมเพื่อนติวเพื่อน เพื่อให้นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนท่ีดี

ไดช่้วยเหลือเพื่อนในดา้นการเรียนการสอน 
2.2.5 จดักิจกรรมติว (O-NET) ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
2.2.6 จดักิจกรรมประกนัคะแนนเก็บ 

1.2.5 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการนิเทศการเรียนการสอน และแนวทางการพัฒนา 
ไดแ้ก่ 

1) ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการนิเทศการเรียนการสอน จ  านวน 2 รายการ 
ไดแ้ก่ 

(1) โรงเรียนมีรูปแบบวธีิการและขั้นตอนของการนิเทศการเรียนการสอนไม่ชดัเจน 
(2) ครูร้อยละ 50.00 ไม่น าผลการนิเทศการเรียนการสอนไปพฒันาวิธีการจดั 

การเรียนการสอน 
2) แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการนิเทศการเรียนการสอน ปีการศึกษา 

2559 (ระยะที ่1) และปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) ดงัน้ี 
(1) ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 

1.1 โรงเรียนมีรูปแบบวธีิการและขั้นตอนของการนิเทศไม่ค่อยชดัเจน มีแนวทาง
การพฒันา ไดแ้ก่ 

1.1.1 ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จดัการนิเทศการเรียนการสอน
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนั 

1.1.2 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ท าการนิเทศแบบไขวก้ลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ 
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1.2 ครูร้อยละ 50.00 ไม่น าผลการนิเทศการเรียนการสอนไปพฒันาวิธี     
การจดัการเรียนการสอน มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหารนิเทศ ก ากบัติดตามและประเมินผลการเรียน
การสอนของครู 

(2) ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
2.1 โรงเรียนมีรูปแบบวธีิการและขั้นตอนของการนิเทศการเรียนการสอน

ไม่ค่อยชดัเจน มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 
2.1.1 จดัตั้งงานนิเทศการเรียนการสอนระดบัโรงเรียน 
2.1.2 แต่งตั้งหวัหนา้งานนิเทศการเรียนการสอนระดบัโรงเรียนและระดบั

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
2.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.1.4 สร้างระบบการนิเทศการเรียนการสอนแบบกลัยาณมิตรเพื่อให้ครู

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วยเหลือและเก้ือกูลในการจดักระบวนการเรียนการสอน การสร้างส่ือการสอน 
การออกแบบการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล เป็นตน้ 

2.1.5 ก าหนดปฏิทิน ขั้นตอนและวธีิการนิเทศการเรียนการสอน 
2.1.6 ประชุมช้ีแจงครูทุกคนให้เขา้ใจระบบการนิเทศการเรียนการสอน

ของโรงเรียน โดยให้ครูร้อยละ 100.00 ไดรั้บการนิเทศ ผูนิ้เทศจะท าการนิเทศแผนการจดัการเรียนรู้ และนิเทศ
ชั้นเรียน 

2.1.7 สร้างเคร่ืองมือนิเทศการเรียนการสอนท่ีเป็นท่ียอมรับของครูทุกคน 
2.1.8 ก าหนดระยะเวลาของการนิเทศการเรียนการสอน 
2.1.9 ส่งเสริมใหค้รูท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้  
2.1.10 น าผลการนิเทศการเรียนการสอน ทั้ งการนิเทศแผนการจัด             

การเรียนรู้ และการนิเทศชั้นเรียนสะทอ้นกลบัไปยงัครูผูรั้บนิเทศ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพฒันา    
การเรียนการสอน 

2.1.11 ประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอน 
2.2 ครูไม่น าผลการนิเทศการเรียนการสอนไปพฒันาวธีิการจดัการเรียนการสอน 

มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ น าผลการประเมินระบบนิเทศการเรียนการสอน มาปรับปรุงและพฒันาระบบ
นิเทศการเรียนการสอนของโรงเรียน 

1.3 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการและแนวทางการพฒันา 
1.3.1 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการพฒันาบุคลากร และแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 

1) ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการพฒันาบุคลากร จ  านวน 2 รายการ ไดแ้ก่ 
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(1) ครูร้อยละ 30.00 มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีการปฏิบติังาน
และความรับผดิชอบของตนเองนอ้ย 

(2) ครูร้อยละ 10.00 ไม่ค่อยสนใจในการพฒันาตนเอง และแสวงหาความรู้
อยา่งต่อเน่ือง 

2) แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 
2559 (ระยะที ่1) และปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) ดงัน้ี 

(1) ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 
1.1 ครูร้อยละ 30.00 มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีการปฏิบติังานและความ

รับผดิชอบของตนเองนอ้ย มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 
1.1.1 มอบหมายรองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะกรรมการ

บริหารวชิาการประชุมก าหนดและมอบหมายงานใหช้ดัเจนจ านวน 1 คร้ังต่อสัปดาห์ 
1.1.2 มอบหมายให้ทุกฝ่ายด าเนินงานอย่างเป็นระบบ หากครู

ท่านใดไม่สามารถด าเนินงานไดใ้หบ้นัทึกขอ้ความเปล่ียนผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
1.1.3 นิเทศ ก ากบัติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน และโครงการ

ของทุกฝ่ายเป็นระยะ  
1.1.4 ประชุมบุคลากรในโรงเรียนประจ าทุกเดือน ประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิชาการเป็นประจ าทุกสัปดาห์ เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และนิเทศการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง
และเป็นระบบ 

1.2 ครูร้อยละ 10.00 ไม่ค่อยสนใจในการพฒันาตนเองและแสวงหา
ความรู้อยา่งต่อเน่ือง มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 

1.2.1 เชิญวิทยากรมาอบรมเชิงปฏิบตัิการ ไดแ้ก่ การพฒันาการ
วดัและประเมินผลสู่การยกระดบัคุณภาพการศึกษา การใชแ้ท็บแล็ต และโปรแกรมระบบ ICT DIGITAL 
LIBRARY เพื่อผลิตส่ือการเรียนการสอน 

1.2.2 จดัส่งบุคลากรเขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ตลอดปีการศึกษา 

1.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู เช่น การเตรียมแผนการจัด           
การเรียนรู้ และการท าวจิยัในชั้นเรียน เป็นตน้ 

(2) ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
2.1 ครูร้อยละ 30.00 มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีการปฏิบติังาน

และความรับผดิชอบของตนเองนอ้ย มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 



203 
 

2.1.1 เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม ได้แก่ การพฒันา
ศกัยภาพการจดัการเรียนการสอนบูรณาการด้วยศาสตร์พระราชา และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เป็นตน้ 

2.1.2 จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไดแ้ก่ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ (PLC) 

2.2 ครูร้อยละ 10.00 ไม่สนใจในการพฒันาตนเอง และแสวงหาความรู้
อยา่งต่อเน่ือง มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 

2.2.1 อบรมพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ 
(ว. 21) และการกรอกขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล (Log Book) 

2.2.2 จดัส่งบุคลากรเขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2.3 ส่งเสริมการพฒันาตนเองของครู เช่น การเตรียมแผนการจดัการ
เรียนรู้และวจิยัในชั้นเรียน เป็นตน้ 

2.2.4 ส่งเสริมให้ครูเขา้ร่วมอบรมตามโครงการพฒันาครูรูปแบบครบ
วงจร ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.3.2 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านระบบการบริหารจัดการ และแนวทางการพัฒนา 
ไดแ้ก่ 

1) ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านระบบการบริหารจัดการ จ  านวน 4 รายการ ไดแ้ก่ 
(1) ระบบการบริหารจดัการภายในโรงเรียนบางดา้นไม่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  
(2) ครูและบุคลากรร้อยละ 20.00 ไดรั้บขวญัและก าลงัใจในการท างาน

นอ้ยเกินไป 
(3) นกัเรียนร้อยละ 30.00 มีระเบียบวนิยัต่อตนเองและผูอ่ื้นนอ้ยเกินไป 
(4) นกัเรียนร้อยละ 20.00 มีพฤติกรรมและค่านิยมท่ีไม่พึงประสงค ์

2) แนวทางการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านระบบการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 
2559 (ระยะที ่1) และปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) ดงัน้ี 

(1) ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 
1.1 ระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนบางด้านไม่เอ้ือต่อการจัด           

การเรียนรู้ มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 
1.1.1 ระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาระบบการบริหารการจดัการ

ของโรงเรียนในดา้นท่ียงัไม่เหมาะสม 
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1.1.2 นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล และพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการของโรงเรียน 

1.2 ครูและบุคลากรร้อยละ 20.00 ไดรั้บขวญัและก าลงัใจในการท างานนอ้ย
เกินไป มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 

1.2.1 จดักิจกรรมต่าง ๆ  ให้ครูไดมี้โอกาสท างานร่วมกนั เช่น การแข่งขนั
กีฬาครู งานสังสรรคว์นัปีใหม่ และงานมุทิตาจิตแก่ผูเ้กษียณอายรุาชการ เป็นตน้ 

1.2.2 จดักิจกรรมทศันศึกษานอกสถานท่ีร่วมกนั 
1.2.3 เสริมสร้างขวญัและก าลังใจให้แก่ครู โดยการพิจารณา

ความดีความชอบอยา่งเท่ียงธรรม และตดัเส้ือสูทของโรงเรียนใหค้รูทุกคน 
1.3 นกัเรียนร้อยละ 30.00 มีระเบียบวินยัต่อตนเองและผูอ่ื้นน้อยเกินไป          

มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 
1.3.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและหัวหน้า

ระดบัชั้น เพื่อวางแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเสริมสร้างวินยัในตนเองของนกัเรียน โดยเฉพาะนกัเรียนใหม่ท่ี
จะศึกษาต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

1.3.2 ประชุมช้ีแจงผูป้กครองนกัเรียนในวนัประชุมผูป้กครองเพื่อ
ขอความร่วมมือในการเสริมสร้างระเบียบวนิยัทั้งท่ีบา้นและโรงเรียน 

1.3.3 ก าหนดบทลงโทษนกัเรียนท่ีกระท าความผิดระเบียบโรงเรียน 
1.4 นกัเรียนร้อยละ 20.00  มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์    

มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 
1.4.1 ใชร้ะบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและโครงการสถานศึกษา

สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน 
1.4.2 จดัตั้ งคณะกรรมการนักเรียนแกนน าห้องเรียนสีขาว เพื่อสร้าง

เครือข่ายเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
1.4.3 โครงการครูพระ ครูทหาร และครูต ารวจ โดยครูพระอบรม

ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ครูทหารอบรมดา้นระเบียบวินยั และครูต ารวจอบรมดา้นวินยัจราจร ยาเสพติด 
และอบายมุข 

(2) ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
2.1 ครูและบุคลากรร้อยละ 20.00 ไดรั้บขวญัและก าลงัใจในการท างานนอ้ย

เกินไป มีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 
2.1.1 จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ครูท างานร่วมกนั เช่น การแข่งขนั กีฬา

ครู งานสังสรรคว์นัปีใหม่ เป็นตน้ 
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2.1.2 จดักิจกรรมทศันศึกษานอกสถานท่ีร่วมกนั 
2.1.3 เสริมสร้างขวัญ และก าลังใจให้แก่ครู โดยการพิจารณาความดี

ความชอบดว้ยความยติุธรรม 
2.1.4  มอบเส้ือกีฬาสี เส้ือครอบครัวสุขสันต์ และตดัเส้ือผา้ไทยส าหรับ

คุณครูและบุคลากรของโรงเรียนใส่ทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์ 
2.2 นกัเรียนร้อยละ 30.00 มีระเบียบวินยัต่อตนเองและผูอ่ื้นนอ้ย มีแนวทาง

การพฒันา ไดแ้ก่ ด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2.3 นักเรียนร้อยละ 20.00 ยงัมีพฤติกรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ไม่

เหมาะสมมีแนวทางการพฒันา ได้แก่ ด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

 
ตอนที ่ 2  ผลการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน

ชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 
2.1 ผลการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส

วิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1)    
2.1.1 ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1)  

1) ผลการพฒันาด้านอาคารสถานที่ 
(1) ผลการปรับปรุงทางข้ึนอาคารองคว์าสุกรี หอประชุมวาสุกรี มีดงัน้ี 

1.1 ใชแ้ผน่อลูมิเนียมคอมโพสิตสีส้มออกน ้ าตาลบุผนงัทางเดินบริเวณ
โถงชั้น 1 ของอาคาร 3 ข้ึนไปจนถึงชั้น 3 ของหอประชุมวาสุกรี เพื่อทดแทนไมส้ามารถป้องกนัปลวก 
และมีความสวยงามทนัสมยั 

1.2 พื้นของบนัไดทางข้ึนไปยงัหอประชุมวาสุกรี ปรับปรุงเป็นพื้นหิน
ขดั เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการเดินข้ึนและเดินลง 

1.3 รูปภาพในอดีตของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั จ านวน 3 ภาพ ติดตั้งตาม
ผนงัตกแต่งสร้างบรรยากาศระหวา่งทางข้ึนหอประชุมวาสุกรี 

(2) ผลการปรับปรุงหอสมุดกาญจนาภิเษกให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการศึกษา
คน้ควา้ มีดงัน้ี 

2.1 มีผนงัเพดาน ผนงัโตะ๊ท่ีมีสีสันสวยงาม 
2.2 มีพื้นของหอสมุดกาญจนาภิเษกปูกระเบ้ืองแผน่ใหญ่ท่ีใหค้วามสวา่ง ทั้งหลงั 
2.3 มีโตะ๊และเกา้อ้ี ส าหรับนัง่อ่านหนงัสือท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัภูมิทศัน์ 

ของหอสมุดกาญจนาภิเษก โดยแบ่งลกัษณะการจดัตามหลกับรรณารักษศ์าสตร์ ดงัน้ี 



206 
 

2.3.1 โตะ๊ส าหรับอ่านหนงัสือ 1 คน จ านวน 20 ชุด 
        2.3.2 โตะ๊ส าหรับอ่านหนงัสือ 6 คน จ านวน 10 ชุด 
                                                   2.3.3 โตะ๊ส าหรับอ่านหนงัสือ 10 คน จ านวน 1 ชุด 
                                                   2.3.4 โซฟาส าหรับอ่านหนงัสือ 3 คน จ านวน 15 ตวั 
                                                   2.3.5  เกา้อ้ีสืบคน้โดยแท็บเล็ต 1 คน  จ านวน 20 ตวั 
                                            2.4 มีตูห้นงัสือใหม่สีขาวและสีแดง จดัเป็นเขาวงกตตามหมวดหมู่หนงัสือ
จ านวน 60 ตู ้ออกแบบใหมี้ทางเขา้ออกท่ีสะดวกต่อการศึกษาคน้ควา้ 
                                            2.5 มีชั้ นส าหรับฝากสัมภาระของนักเรียน จ านวน 1 ตู ้ เพื่อบริการ
นกัเรียน จ านวน 120 คน 
                                            2.6 ใหบ้ริการแทบ็เล็ตเพื่อการศึกษาท่ีทนัสมยั จ านวน 50 เคร่ือง 
                                            2.7 มีหลอดไฟติดตามจุดบริการต่างๆ ภายในหอสมุดกาญจนาภิเษกท าให้
เกิดแสงสวา่งท่ีเพียงพอต่อการอ่านของนกัเรียน 
                                      (3) ผลปรับปรุงทางเช่ือมต่ออาคารศรีสุคตขติัยวงศ์ และอาคารองค์วาสุกรี มี
ดงัน้ี 
                                             3.1 ไดส้ะพานทางเช่ือมต่ออาคารศรีสุคตขติัยวงศ ์และอาคารองค์วาสุกรี 
โดยมีลูกกรงปิดทั้ง 2 ขา้ง และมีหลงัคากนัแดดกนัฝน 
                                             3.2 มีแผ่นยางปูทับแผ่นเหล็กเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และ
บุคลากรเวลาเดินจะไดไ้ม่ล่ืนและไม่ส่งเสียงดงั 
                                              3.3 จดัเวรครูผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนตรวจความเรียบร้อยทุกคาบเรียน 
                                        (4) ผลการซ่อมแซมสนามบาสเกตบอลให้สวยงาม เหมาะกบัการใช้งาน มี
ดงัน้ี 
                                              4.1 มีสนามบาสเกตบอลรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีพื้นผิวเรียบ และแข็งแรง 
ไม่มีส่ิงกีดขวางหรือเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดความยาว 28 เมตร และความกวา้ง 15 เมตร โดยวดัจากขอบ
เส้นดา้นในสนาม 
                                              4.2 มีเส้นรอบสนามทั้ งด้านในและด้านนอกสีขาวท่ีมีความกว้าง 5 
เซนติเมตร มองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยเส้นประกอบด้วย (1) เส้นหลังและเส้นขา้ง (2) เส้นกลาง       
(3) เส้นโยนลูกโทษ(4) เส้นวงกลมกลาง และ (5) เส้นพื้นส าหรับยงิประตู 3 คะแนน 
                                         (5) ผลการพฒันาห้องน ้ าและห้องส้วมของนักเรียนและครู ให้สวยงาม
และมีจ านวนเพียงพอ มีดงัน้ี 

5.1 ได้ห้องน ้ าและห้องส้วมท่ีปรับปรุงซ่อมแซมแล้วของนักเรียนชายและ
นกัเรียนหญิง จ านวน 48 หอ้ง และครูจ านวน 15 หอ้ง 
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5.2 ห้องน ้ าและห้องส้วมตั้งอยู่ในสถานท่ีท่ีเหมาะสมไม่ลับตา มีความ
ปลอดภยัส าหรับนกัเรียนโดยเฉพาะนกัเรียนหญิง 

5.3 มีเคร่ืองสุขภณัฑรั์กษโ์ลกร้อน โดยเม่ือปัสสาวะเสร็จแลว้ลา้งมือ น ้ า
จากการลา้งมือจะไหลลงมาช าระโถสุขภณัฑ์ 

5.4 มีกระจกและอ่างลา้งมือของหอ้งน ้าและหอ้งส้วมนกัเรียน 
5.5 นักเรียนและครูได้ใช้ห้องน ้ าท่ีสะอาด ถูกหลักอนามัย มีระบบ

ระบายน ้าทิ้งท่ีดี ไม่อุดตนัและไม่เฉอะแฉะ 
(6) ผลการปรับปรุงห้องดนตรีสากลให้เอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มี

ดงัน้ี 
6.1 มีห้องดนตรีสากลใหม่อยู่ท่ีชั้ น 1 อาคาร 4 โดยปูกระเบ้ือง ทาสี 

กั้นหอ้งเก็บเสียงส าหรับการฝึกซอ้มดนตรี 
6.2 ติดตั้งกระจกบานใหญ่แทนผนังหน้าห้อง เพื่อความสะดวกในการ

ควบคุม ดูแลนกัเรียนในการซ้อมนอกเวลาเรียน 
6.3 ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 เคร่ือง ใหเ้หมาะสมกบัขนาดห้อง 

2) ผลการพฒันาด้านระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 
(1) ผลการพฒันาระบบเสียงตามสายในโรงเรียน และการประชาสัมพนัธ์

ของโรงเรียน มีดงัน้ี 
1.1 ปรับปรุงอาคารประชาสัมพนัธ์เพื่อให้บริการประชาสัมพนัธ์และการ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในโรงเรียน และใหบ้ริการแก่ผูป้กครองนกัเรียน ดงัน้ี 
1.1.1 หอ้งประชาสัมพนัธ์และการส่ือสาร จ านวน 1 หอ้ง 
1.1.2 หอ้งพกัผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 1 หอ้ง 
1.1.3 หอ้งเจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ จ านวน 1 หอ้ง 
1.1.4 หอ้งน ้าและหอ้งส้วม จ านวน 1 หอ้ง 

1.2 ติดตั้งล าโพงทุกชั้นของอาคาร ชั้นละ 4 ตวั ไดแ้ก่บริเวณมุมซ้าย 1 
ตวั มุมขวา 1 ตวั และกลางตึก 2 ตวั หนัคนละทิศทาง และบริเวณอ่ืน ๆ ดงัน้ี 

1.2.1 อาคาร 1 (4 ชั้น) จ  านวน 16 ตวั 
1.2.2 อาคาร 2 (4 ชั้น) จ  านวน 16 ตวั 
1.2.3 อาคาร 3 (3 ชั้น) จ านวน 12 ตวั 
1.2.4 อาคาร 4 (4 ชั้น) จ  านวน 16 ตวั 
1.2.5 อาคาร 5 (4 ชั้น) จ  านวน 16 ตวั 
1.2.6 อาคารหอสมุดกาญจนาภิเษก จ านวน 4 ตวั 
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1.2.7 อาคาร ICT (2 ชั้น) จ  านวน 8 ตวั 
1.2.8 รอบสนามฟุตบอล จ านวน 8 ตวั 
1.2.9 หอ้งน ้าชายและหญิง จ านวน 8 ตวั 

(2) ผลการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดใหเ้พียงพอกบัจุดเส่ียงในโรงเรียน มีดงัน้ี 
2.1 มีกลอ้งวงจรปิดตามจุดเส่ียงต่างๆ จ านวน 64 ตวั ไดแ้ก่ 

2.1.1 ป้ายรถเมลห์นา้โรงเรียน จ านวน 1 ตวั 
2.1.2 ประตูใหญ่ทางเขา้และทางออกโรงเรียน จ านวน 2 ตวั 
2.1.3 ประตูเล็กทางเขา้ และทางออกโรงเรียน จ านวน 1 ตวั 
2.1.4 หนา้หอสมุดกาญจนาภิเษก จ านวน 2 ตวั 
2.1.5 ลานชิโนรสร่วมใจ จ านวน 2 ตวั 
2.1.6 อาคาร ICT จ านวน 4 ตวั 
2.1.7 หอ้งน ้าชาย หลงัอาคาร 1 จ านวน 2 ตวั 
2.1.8 หอ้งน ้าหญิง หลงัอาคาร 1 จ านวน 2 ตวั 
2.1.9 ประตูทางเขา้อาคารบา้นพกันกัการ จ านวน 1 ตวั 
2.1.10 บริเวณท่ีจอดรถหนา้อาคาร 1 จ านวน 1 ตวั 
2.1.11 บริเวณโรงอาหาร จ านวน 4 ตวั 
2.1.12 อาคาร 1 จ านวน 4 ตวั 
2.1.13 อาคาร 2 จ านวน 4 ตวั 
2.1.14 อาคาร 3 จ านวน 2 ตวั 
2.1.15 อาคาร 4 จ านวน 8 ตวั 
2.1.16 อาคาร 5 จ านวน 8 ตวั 
2.1.17 ประตูหลงัโรงเรียน อาคาร 4 จ านวน 2 ตวั 
2.1.18 หอ้งน ้าชาย หลงัอาคาร 5 จ านวน 2 ตวั 
2.1.19 หอ้งน ้าหญิง หลงัอาคาร 4 จ านวน 2 ตวั 
2.1.20 สนามหลงัคาโคง้ จ านวน 4 ตวั 
2.1.21 สนามฟุตบอล จ านวน 6 ตวั 

2.2 มีล าโพงตามจุดท่ีติดตั้งกลอ้งวงจรปิดท่ีสามารถประกาศเพื่อตกัเตือน
หรือประชาสัมพนัธ์ในกรณีเกิดเหตุการณ์ท่ีนกัเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสม ตามจุดต่าง ๆ จ านวน 7 ตวั 
ไดแ้ก่ 
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2.2.1 หอ้งน ้าชาย หลงัอาคาร 1 จ านวน 1 ตวั 
2.2.2 หอ้งน ้าหญิง หลงัอาคาร 1 จ านวน 1 ตวั 
2.2.3 บริเวณโรงอาหาร จ านวน 2 ตวั 
2.2.4 ประตูหลงัโรงเรียน อาคาร 4 จ านวน 1 ตวั 
2.2.5 หอ้งน ้าชาย หลงัอาคาร 5 จ านวน 1 ตวั 
2.2.6 หอ้งน ้าหญิง หลงัอาคาร 4 จ านวน 1 ตวั 

(3) ผลการพฒันาระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุม
จ านวน 5 อาคาร มีดงัน้ี 

3.1 มีแหล่งศึกษาคน้ควา้หาความรู้และขอ้มูลสารสนเทศทั้งระบบ 
3.2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตใชไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึง 
3.3 มีจุดส่งสัญญาณระบบวายฟาย (WIFI) จ  านวน 40 จุด 
3.4 มีการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายระหวา่งอาคารโดยใชส้ัญญาณใยแกว้

ครบทุกอาคารและห้องเรียนทุกห้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยี (ICT) ใชใ้นการเรียนการสอนในระบบ
หอ้งเรียนอิเลคทรอนิกส์ (Electronics Classroom : E-Classroom) ครบทุกหอ้ง 

(4) ผลการปรับปรุงโปรเจคเตอร์ท่ีช ารุดในห้องเรียน มีดงัน้ี 
4.1 มีโปรเจคเตอร์ส าหรับห้องเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

จ านวน 12 หอ้ง 
4.2 มีโปรเจคเตอร์ส าหรับห้องปฏิบติัการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่าง ๆ จ านวน 29 เคร่ือง ไดแ้ก่ 
4.2.1 หอ้งปฏิบติัการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 2 เคร่ือง 
4.2.2 หอ้งปฏิบติัการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 3 เคร่ือง 
4.2.3 หอ้งปฏิบติัการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน 4 เคร่ือง 
4.2.4 ห้องปฏิบติัการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

จ านวน 1 เคร่ือง 
4.2.5 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

จ านวน 3 เคร่ือง 
4.2.6 ห้องปฏิบติัการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

จ านวน 7 เคร่ือง 
4.2.7 หอ้งปฏิบติัการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ  านวน 4 เคร่ือง 
4.2.8 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม จ านวน 5 เคร่ือง 
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(5) ผลการติดตั้งเคร่ืองเสียงในหอ้งเรียน มีดงัน้ี 
5.1 มีชุดล าโพงขยายเสียงส าหรับอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 4 ซ่ึงมี

ลกัษณะห้องเรียนเวียน ไม่เป็นห้องปฏิบติัการ มีนกัเรียนหมุนเวียนมาเรียนตลอดวนัทุกคาบ รวม
จ านวน 48 หอ้งเรียน 

5.2 ครูผูส้อน อาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 4 ไดไ้มโครโฟน ส าหรับ
ใชส้อนครบทุกคน 

2.2.2 ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1)  
1) ผลการพฒันาด้านการจัดการเรียนการสอน 

(1) ผลการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียน การน า
กระบวนการสอนแบบลงมือปฏิบติัจริง (Active Learning) เขา้สู่ห้องเรียน ปรับปรุงการจดัการเรียน
การสอนของครู โดยเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั มีดงัน้ี 

1.1 ครูร้อยละ 90.00 สามารถสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียน น ากระบวนการสอนแบบลงมือปฏิบติัจริง (Active Learning) เขา้สู่ห้องเรียน ปรับปรุงการจดั 
การเรียนการสอนของครู โดยเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั ดงัน้ี 

1.1.1 ห้องเรียนร้อยละ 100.00 มีแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนไดแ้ก่ มุม
หนงัสือ ป้ายนิเทศ ทั้งในหอ้งเรียนและหนา้หอ้งเรียน นอกจากน้ียงัมีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ในโรงเรียน และน า
ความรู้ไปจดัท าโครงงานต่าง ๆ เช่น โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงงานคุณธรรมและจริยธรรม เป็นตน้ 

1.1.2 ครูร้อยละ 90.00 มีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั อยา่งนอ้ย คนละ 1 รายวชิา 

1.1.3 มีโครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญัใหค้รูทุกคน 

1.1.4 ครูร้อยละ 90.00 สามารถปรับเปล่ียนกระบวนการสอนเป็น
แบบลงมือปฏิบติัจริง (Active Learning) ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและการออกแบบ   
การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

1.1.5 ครูร้อยละ 90.00 สามารถสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้        
ท่ีเป็นชุมชนการเรียนรู้อยา่งถาวร 

1.1.6 ครูร้อยละ 90.00 สามารถใชส่ื้อเทคโนโลยีในการจดัการเรียน
การสอน 
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(2) ผลการปรับปรุงการจดักระบวนการเรียนการสอนของครูให้เอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้ และเสริมสร้างศกัยภาพของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามหลักสูตร      
และส่งเสริมความสามารถพิเศษและการแสดงออกของนกัเรียน รวมทั้งพฒันาการจดักิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์ตรงใหแ้ก่นกัเรียน ดงัน้ี 

2.1 นกัเรียนร้อยละ 100.00 ไดรั้บการดูแลช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 
2.2 นกัเรียนร้อยละ 90.00 ไดรั้บการส่งเสริมความสามารถตามศกัยภาพ  

2.2.1 อบรมผูน้ านกัเรียน จ านวน 2 คร้ังต่อปี 
2.2.2 การจดักิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมบงัคบัตามหลกัสูตร ไดแ้ก่ 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยวุกาชาด เป็นตน้ 
2.3 นกัเรียนร้อยละ 90.00 สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการสอบคดัเลือก

เพื่อเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาได ้
2.4 นักเรียนร้อยละ 100.00 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร

สถานศึกษา และส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.5 นกัเรียนร้อยละ 95.00 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของโรงเรียน 
2.6 นกัเรียนร้อยละ 100.00 เขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาทกัษะตามความสามารถ

ของนกัเรียน 
2.7 นักเรียนร้อยละ 50.00 มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป์ และกีฬา 
2.8 นักเรียนร้อยละ 100.00 ร่วมจดัตั้งชุมนุม จ านวน 95 ชุมนุม และ

นกัเรียนมีศกัยภาพในการบริหารจดัการชุมนุมตามเป้าหมายและวตัถุประสงคไ์ดจ้  านวน 95 ชุมนุม 
2.9 นักเรียนร้อยละ 100.00 ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียน

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
2.10 นักเรียนทุกชุมนุมจ านวน 95 ชุมนุม สามารถแสดงผลงานใน

งานเปิดบา้นชิโนรส ปีการศึกษา 2559  
2.11 นกัเรียนร้อยละ 20.00 เขา้ร่วมการแข่งขนังานศิลปหัตถกรรม

ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ทั้งระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดบัภาค 
และระดบัประเทศ 
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2.12 นักเรียนร้อยละ 5.00 ได้รับรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะทาง
วิชาการ ได้แก่ ศิลปะ ดนตรี ขบัร้อง นาฏศิลป์ กีฬา และภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาฝร่ังเศส 
ภาษาองักฤษ  ภาษาญ่ีปุ่น และภาษาจีน เป็นตน้ 

2) ผลการพฒันาด้านหลกัสูตรสถานศึกษา 
(1) ผลการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย พฒันาการ

จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้ครู
ทุกคนเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษา และการปรับปรุงวธีิการวดัและประเมินผลของหลกัสูตรสถานศึกษา ดงัน้ี 

1.1 ครูร้อยละ 90.00 วิเคราะห์ขอ้มูลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคลและจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของนกัเรียน และพฒันา
นกัเรียนไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

1.2 หลกัสูตรสถานศึกษามีความหลากหลาย ตรงกบัความตอ้งการ
ของนักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และชุมชน ได้แก่ หลักสูตรห้องเรียนปกติ หลักสูตรห้องเรียน
วิทยาศาสตร์หลกัสูตรห้องเรียนศิลป์ภาษา หลกัสูตรห้องเรียนศิลป์ทัว่ไป หลกัสูตรห้องเรียนศกัยภาพ 
และหลกัสูตร IEP (Intensive English Program) 

1.3 สร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน จ านวน 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรฤาษี
ดดัตน และหลกัสูตรวรรณคดีศรีสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

1.4 มี “งานหลกัสูตรสถานศึกษา” และแต่งตั้งคณะกรรมการหลกัสูตร
โรงเรียนและคณะกรรมการหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

1.5 ครูร้อยละ 90.00 สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกรายวชิา 

1.6 มีระบบนิเทศ ติดตาม และรายงานผลการใช้หลักสูตรโดยหัวหน้างาน
หลกัสูตรสถานศึกษา คณะกรรมการหลกัสูตรของโรงเรียน และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.7 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวชิา 

1.8 โรงเรียนได้รับรางวลัสถานศึกษาพอเพียง ในกิจกรรมครอบครัว
พอเพียง ของส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

1.9 นกัเรียนร้อยละ 100.00 เขา้ร่วมกิจกรรมทศันศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
1.10 โรงเรียนไดรั้บคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการ “โรงเรียนวถีิพุทธ” 
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1.11 โรงเรียนไดรั้บรางวลั “โรงเรียนรักษาศีล 5” 
1.12 โรงเรียนไดรั้บรางวลัเสมา ป.ป.ส. ระดบัเงิน โครงการสถานศึกษา    

สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
1.13 นกัเรียนร้อยละ 95.00 มีศกัยภาพ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ตามหลกัสูตร 
1.14 ครูร้อยละ 90.00 สามารถสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผล

สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา 
3) ผลการพฒันาด้านส่ือการเรียนการสอน 

(1) ผลการแกไ้ขปัญหาดา้นวสัดุ อุปกรณ์ งบประมาณในการจดัหา ผลิต และ
สร้างส่ือการสอนให้เพียงพอ การพฒันาและส่งเสริมให้ครูมีทกัษะ และประสบการณ์ในการสร้าง 
ผลิตและใช้ส่ือเทคโนโลยี การเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือเทคโนโลยีและการ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้สอดคลอ้งตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา ตลอดจนการพฒันา
แหล่งสืบคน้ขอ้มูล เช่น หอ้งสมุด และระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต มีดงัน้ี 

1.1 มีการจดัหาหนงัสือไวบ้ริการในหอ้งสมุดเพิ่มข้ึน 
1.2 มีการติดตั้งโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ  านวน 

3 - 5 หอ้งเรียน ต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.3 ครูร้อยละ 100.00 เขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการผลิตและ

ใชส่ื้อเทคโนโลย ีเพื่อการเรียนการสอนของครูอยา่งมีศกัยภาพ  
1.4 มีการจัดซ้ือ จัดหาส่ือการเรียนการสอนทุกประเภท เช่น โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เอกสาร ส่ิงพิมพท่ี์เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
1.5 ปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียนใหท้นัสมยั สะดวกและสะอาด ใหเ้อ้ือต่อ

การเขา้ไปใชสื้บคน้ความรู้และสารสนเทศ 
1.6 นกัเรียนร้อยละ 90.00 จดัท าโครงงานนวตักรรมบูรณาการในการเรียน  

การสอน 1 หอ้งเรียน 1 โครงงานบูรณาการ 
1.7 ครูตวัแทนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 2 คน บนัทึกวิดีทศัน์เก่ียวกบั

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตแล้วน าวิดีทศัน์ดงักล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
โรงเรียน เพื่อใหน้กัเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได ้

4)  ผลการพฒันาด้านการวดัและประเมินผล 
(1) ผลการปรับปรุงการวดัประเมินผลให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์ของแผนการจดั  

การเรียนรู้ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์พฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผล
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ให้สามารถจ าแนกนักเรียนได้ชัดเจน พฒันาระบบการวดัและประเมินผล การประกันและคุณภาพ
การศึกษาใหช้ดัเจน เพื่อแกปั้ญหานกัเรียนติด 0 ร มส และ มผ มีดงัน้ี 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวดัและประเมินผลครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพื่อรองรับการประเมินผลอยา่งมีระบบ โดยครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดรั้บการอบรบเพื่อเป็นแกนน า
ในการวดัและประเมินผล 

1.2 ครูร้อยละ100.00 ไดรั้บการนิเทศ ทบทวนวธีิการวดัและประเมินผล 
1.3 บริการเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองอดัส าเนาเอกสาร เคร่ืองเรียงเอกสาร เคร่ือง

สแกน เคร่ืองตรวจขอ้สอบและระบบตรวจขอ้สอบอตัโนมติัเพิ่มเติม เพื่อรองรับการให้บริการดา้น
การวดัและประเมินผลอยา่งเป็นระบบและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

1.4 บริการอดัส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้แก่ครูทุก
รายวชิาอยา่งเพียงพอและทนัต่อการใชง้าน 

1.5 บริการครูร้อยละ 100.00 ในการตรวจสอบการบนัทึกผลการเรียน
ในระบบออนไลน์ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.6 ครูร้อยละ 100.00 ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการวดัและประเมินผล เพื่อ
น าความรู้มาพฒันาต่อยอดอยา่งเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกนั  

1.7 ครูร้อยละ 100.00 วิเคราะห์ขอ้สอบครบทุกรายวิชา และน าผล
การวเิคราะห์ขอ้สอบไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพขอ้สอบอยา่งต่อเน่ือง 

1.8 เค ร่ืองมือว ัดและประเมินผลครอบคลุมทั้ งด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

1.9 นักเรียนร้อยละ100.00 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

1.10  นกัเรียนร้อยละ 100.00 เขา้ร่วมโครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และโครงการประกนั 0 ร มส และ มผ ท าให้นกัเรียนสามารถสนใจเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน
เพิ่มข้ึน และมีความรู้เพิ่มข้ึน ท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและนกัเรียนสอบไม่ผา่น
ลดลง (0 ร มส และ มผ) และนกัเรียนสามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาไดจ้  านวนมาก  

1.11 คะแนนผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สูงกวา่ปีการศึกษา 2558 และสูงกวา่ระดบัประเทศในบางรายวชิา 

5) ผลการพฒันาด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
(1) ผลการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจและให้ความส าคญักับ

ระบบ การนิเทศการเรียนการสอน ส่งเสริมให้โรงเรียนมีรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนของการนิเทศ
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การเรียนการสอนท่ีชดัเจนและส่งเสริมการน าผลการนิเทศการเรียนการสอนไปพฒันากระบวนการเรียน
การสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั ดงัน้ี 

1.1 ครูร้อยละ 100.00 ไดรั้บทราบปัญหาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

1.2 ครูร้อยละ 90.00 สามารถจดัการกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
นกัเรียนเป็นส าคญั 

1.3 ครูร้อยละ 90.00 สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกนั และต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.4 ครูร้อยละ 90.00 มีท่ีปรึกษาและเพื่อนคู่คิดทางวิชาการในการแก้ไข
ปัญหาดา้นการเรียนของนกัเรียน และดา้นการสอนของครู 

1.5 ครูร้อยละ 90.00 มีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.6 ครูร้อยละ 100.00 สามารถจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้งตาม
รูปแบบของโรงเรียนอยา่งนอ้ย 1รายวชิาต่อคน 

2.2.3 ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1)  
1) ผลการพฒันาด้านการพฒันาบุคลากร 

(1) ผลการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี และความ
รับผดิชอบของครู มีดงัน้ี 

1.1 ครูร้อยละ 100.00 เขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
และการมอบหมายการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยยดึประโยชน์ทางราชการเป็นส าคญั 

1.2 การจดัท าค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบติัหน้าท่ีทางราชการ เช่น ค าสั่ง
แต่งตั้งหวัหนา้ระดบั และรองหวัหนา้ระดบั หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และรองหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เป็นตน้ 

(2) ผลการประชุม อบรม สัมมนา และนิเทศให้ครูมีความกระตือรือร้นใน
การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีดงัน้ี 

 2.1ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและความ  
กา้วหน้า ทางวิชาชีพตามปฏิทินการปฏิบติังานของโรงเรียน รวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารลงในกลุ่ม 
“Chinorot” ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนใน Application LINE ซ่ึงมีครูทุกคนของโรงเรียนเขา้ร่วมเป็นสมาชิก 
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 2.2 การอบรมครูและบุคลากรในโรงเรียน ไดแ้ก่ การอบรมโครงการ
พฒันาบุคลากร เร่ือง “วินยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” และ “การจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพทางการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา”  

2) ผลการพฒันาด้านระบบการบริหารจัดการ 
(1) ผลการสร้างขวญัและก าลังใจในการท างานให้กับครูและบุคลากรทาง  

การศึกษา มีดงัน้ี 
 1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้ไปศึกษา ดูงานและ          

ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนหนองพลับวิทยา และโรงเรียนหาดบ้านกรูด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
โครงการชัง่หวัมนัตามพระราชด าริ จงัหวดัเพชรบุรี ส่งผลใหค้รูร้อยละ 90.00 มีขวญัและก าลงัใจใน
การท างาน 

 1.2 ครูร้อยละ 90.00 มีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยในชั้นเรียน
เผยแพร่สู่สาธารณชน ในช่องทางต่าง ๆ  ดงัน้ี 

1.2.1 เวบ็ไซตข์องโรงเรียน 
1.2.2 วารสารโรงเรียน 
1.2.3 เอกสารการประชุมผูป้กครองนกัเรียน 

(2) ผลการแกไ้ขปัญหานกัเรียนท่ีขาดวินยัในตนเอง และไม่รักษาวินยัของ
โรงเรียน มีดงัน้ี 

2.1 ผูอ้  านวยการโรงเรียนร่วมกบัคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเสริมสร้างวินยัของนกัเรียน เพื่อฝึกวินยัในตนเองให้แก่นักเรียนใน
ช่วงเวลาเขา้แถวเคารพธงชาติ โดยให้คณะกรรมการนกัเรียนไดมี้ส่วนร่วม ก ากบั ดูแลการจดัระเบียบ
แถวใหแ้ก่นกัเรียนทุกระดบัชั้น และปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอทุกวนั ท าให้นกัเรียนร้อยละ 90.00 มีวินยัใน
ตนเองและรักษาวินยัของโรงเรียน 

2.2 จดักิจกรรมหอ้งเรียนสีขาวตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข โดยแต่งตั้งคณะกรรมการนกัเรียนห้องเรียนสีขาวทุกหอ้งเรียน 

2.3 จดัประชุมผูป้กครองนกัเรียนอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และขอความ
ร่วมมือจากครูและผูป้กครองนกัเรียนในการแกปั้ญหาระเบียบวนิยัของนกัเรียน 

2.4 จัดกิจกรรมเครือข่ายเฝ้าระว ังด้านระเบียบวินัยและการใช้
กระบวนการแนะแนว ตลอดจนใช้หลกัจิตวิทยาวยัรุ่น ในการเสริมสร้างระเบียบวินยั โดยได้รับ
ความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาจากบุคลากรทุกฝ่ายเป็นอยา่งดี 

(3) ผลการแกไ้ขปัญหานกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีดงัน้ี 
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     3.1 นกัเรียนร้อยละ 100.00 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

3.2 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข ไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.3 โรงเรียนไดรั้บรางวลั เสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่นระดบัเงิน 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2559 

3.4 การประชุมผูป้กครองในแต่ละคร้ัง ท าให้ผูป้กครองนักเรียน และ
โรงเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ได้ร่วมมือร่วมใจกนัในการท่ีจะเสริมสร้างศกัยภาพ และพฒันา
นกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

(4) ผลการจดัระบบการบริหารจดัการของโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกดา้น 
มีดงัน้ี 

4.1 ประชุมปรึกษาหารือ ระดมความคิดเก่ียวกับการปรับปรุงการจัด  
ระบบการบริหารจดัการของโรงเรียนในดา้นท่ียงัไม่เหมาะสม ใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน  

4.2 มีการนิเทศ ก ากบัติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง และจดัระบบการบริหาร
จดัการของโรงเรียนในทุกคร้ังท่ีมีการท ากิจกรรมต่างๆ ท าให้ระบบการบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 

2.2 ผลการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 
(ระยะที ่2)    

2.2.1 ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2)  
1)  ผลการพฒันาด้านอาคารสถานที่ 

(1) ผลการปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนให้มีสภาพดี สวยงาม พร้อมใชง้าน 
มีดงัน้ี 

1.1 มีสนามฟุตบอลท่ีสูงข้ึนเป็นระดบัเดียวกนักบัระดบัพื้นคอนกรีต 
1.2 มีสนามฟุตบอลท่ีไม่มีหลุมบ่อ พื้นสนามเรียบเสมอกนั 
1.3 พื้นสนามฟุตบอลอุดมไปดว้ยพื้นหญา้สีเขียวเตม็พื้นท่ี  
1.4 มีตน้ไมใ้หร่้มเงารอบขอบสนามฝ่ังเสาธง 
1.5 มอบหมายให้กลุ่มบริหารทัว่ไปเป็นผูรั้บผิดชอบจดัระบบให้บริการ

สนามฟุตบอลแก่ชุมชนท่ีเขา้มาขอใชบ้ริการ 
(2) ผลการปรับปรุงประตูร้ัวของโรงเรียน มีดงัน้ี 
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2.1 มีก าแพงรอบร้ัวประตูเขา้และออกสีฟ้าสวยงามซ่ึงเป็นสีประจ าของ
โรงเรียน 

2.2 มีประตูสแตนเลสขนาดใหญ่ ส าหรับรถสัญจรเขา้และออก มีตรา
โรงเรียนติดอยูต่รงกลางของประตู และมีประตูสแตนเลสขนาดเล็กส าหรับให้บุคคลเดินสัญจรเขา้
และออก จ านวน 2 บาน 

2.3 ติดตั้งระบบประตูเล่ือนสแตนเลสแบบอตัโนมติั 
2.4 มอบหมายผูดู้แลกุญแจระบบประตูเล่ือนอตัโนมติั จ านวน 5 ฝ่าย 

ได้แก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน  รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ครูเวรประจ าวนั เจา้หน้าท่ี
รักษาความปลอดภยั และพนกังานขบัรถ  

2.5 มีแปลงไมด้อกและไมป้ระดบับริเวณป้ายช่ือโรงเรียนอย่างสวยงาม    
โดยจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล 

(3) ผลการปรับปรุงสถานท่ีประกอบอาหารแต่ละร้านให้สะอาดและถูก
หลกัอนามยั มีดงัน้ี 

3.1 มีอ่างช าระล้างภาชนะใหม่ท่ีได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลโดย
แบ่งเป็น 2 ช่องใหญ่  ไดแ้ก่ อ่างลา้งน ้ายาและอ่างล่างน ้าสะอาด 

3.2 มีโตะ๊ส าหรับจ าหน่ายอาหารใหม่ทุกร้านมีมาตรฐานเดียวกนัโดย
การปูกระเบ้ืองและตกแต่งอยา่งสวยงาม 

3.3 มีภาชนะใส่อาหาร ช้อน ส้อม สวยงามทนทาน มีขนาดและมาตรฐาน
เดียวกนัใหใ้ชร่้วมกนัทุกร้านและเพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน ไดแ้ก่ 

3.3.1 ถว้ย จ  านวน 1,000 ใบ 
3.3.2 จานขา้ว จ านวน 1,000 ใบ 
3.3.3 ชอ้นส้อม จ านวน 1,000 คู่ 

3.4 มีถงัส าหรับแยกเศษอาหารและใส่จานท่ีใชแ้ลว้ จ  านวน 10 จุด 
3.5 จดัเวรครูส าหรับดูแลความเรียบร้อยในช่วงเวลารับประทานอาหาร

เชา้และพกักลางวนัทุกวนั 
(4) ผลการจดัระบบดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียน ห้องน ้ า และห้องส้วม 

มีดงัน้ี 
4.1 ไดด้ าเนินการประชุมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
4.2 จดัท าค าสั่งมอบหมายเวรประจ าวนัตามตารางเวรเวลาต่าง ๆ 
4.3 มีตารางเวรท าความสะอาดของแม่บา้นประจ าอาคาร 
4.4 ประเมินผลการปฏิบติังานของแม่บา้นทุกเดือน 
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(5) ผลการเพิ่มโต๊ะและเกา้อ้ี ในโรงอาหารส าหรับบริการนกัเรียนและครูให้
เพียงพอ มีดงัน้ี 

5.1 มีท่ีนัง่รับประทานอาหารบริเวณโถงทางเช่ือม อาคาร 2 และอาคาร 3 
หนา้ร้านสหกรณ์ของโรงเรียนและเพิ่มจากเดิมให้เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน ซ่ึงเป็นโต๊ะและเกา้อ้ี
ท าจากสแตนเลสท่ีมีความทนทานและสามารถรองรับน ้าหนกัไดม้าก 

5.2 มีพื้นโรงอาหารท่ีสูงข้ึนและปูพื้นด้วยกระเบ้ืองแผ่นใหญ่ท่ีให้
ความสวา่ง ความสะอาด และดูแลรักษาง่าย 

(6) ผลการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ซ่ึงเดิมท่ีส่งเสียงดงัจากห้องติดกนั  มี
ดงัน้ี 

6.1 เปล่ียนหลอดไฟในห้องเรียนให้ได้ขนาดเหมาะสมครบทุกห้องท่ี
เป็นหอ้งเรียนประจ า จ  านวน 65 หอ้ง 

6.2 มีกระดานไวทบ์อร์ดใหม่ท่ีสวา่งและสะอาด จ านวน 66 ห้อง 
6.3 มีป้ายนิเทศขนาดใหญ่ จ านวน 66 หอ้ง 
6.4 จดัท าประตูหอ้งเรียนเป็นประตูกระจกบานเล่ือนท่ีแข็งแรง ปลอดภยั

และช่วยลดเสียงดงัรบกวนจากหอ้งติดกนั 
(7) ผลการจดัสถานท่ีพกัผ่อนส าหรับนักเรียนให้เพียงพอและซ่อมแซม

ของเดิมท่ีช ารุด มีดงัน้ี 
7.1 มีท่ีนัง่พกัผอ่นใตร่้มไมบ้ริเวณหนา้เสาธง เป็นเกา้อ้ีหินอ่อน ขนาด 8 ท่ีนัง่ 

จ  านวน 20 ชุด  
7.2 มีท่ีนัง่พกัผอ่นตลอดทางเดินอาคาร 5 เป็นเกา้อ้ีหินอ่อน ขนาด 8 ท่ีนัง่ 

จ  านวน 12 ชุด  
7.3 มีท่ีนัง่พกัผอ่นใตร่้มไมบ้ริเวณขา้งอาคารประชาสัมพนัธ์ เป็นซุ้ม

ไมเ้รือนไทย ขนาด 7 ท่ีนัง่ จ  านวน 8 ชุด 
7.4 มีท่ีนัง่พกัผอ่นบริเวณดา้นขา้งอาคารกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็น

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีไม ้ขนาด 6 ท่ีนัง่  จ  านวน 6 ชุด  
7.5 มีท่ีนัง่พกัผอ่นบริเวณดา้นศาลาร่วมใจ เป็นชุดโต๊ะเกา้อ้ีไม ้ขนาด 8 ท่ีนัง่ 

จ  านวน 6 ชุด  
7.6 มีท่ีนั่งพกัผ่อนในเวลาพกัของนักเรียน ขณะรอเขา้เรียน รอเข้า

แถวเคารพธงชาติ รอรถกลบับา้น และสามารถใช้ส าหรับทบทวนความรู้  ท าการบา้น และอ่าน
หนงัสือของนกัเรียน 

(8) ผลการปรับปรุงพื้นอาคารเรียนต่าง ๆ มีดงัน้ี 
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8.1 มีพื้นหอ้งเรียนท่ีปูดว้ยกระเบ้ืองแผน่ใหญ่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาดและสวยงาม 

8.2 มีประตูห้องท่ีอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 
(9) ผลการปรับปรุงหอ้งคหกรรมให้เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ มีดงัน้ี 

9.1 มีพื้นห้องคหกรรมท่ีปูดว้ยกระเบ้ืองแผ่นใหญ่ มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และปลอดภยัต่อการใชง้าน 

9.2 ผนงัหอ้งมีสีสันสวยงามและสะอาด 
9.3 มีอ่างลา้งจานและระบบท่อน ้ าทิ้งใหม่ท่ีถูกสุขลกัษณะ 
9.4 มีพดัลมระบายอากาศส าหรับการเรียนการสอนและการประกอบอาหาร 

จ านวน 5 ตวั 
9.5 มีอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนวชิาคหกรรม จ านวน 50 รายการ 

(10) ผลการซ่อมแซมหลงัคาอาคาร 4 และอาคาร 5 มีดงัน้ี 
10.1 มีหลงัคาใหม่ท่ีมีความแขง็แรงทนทานต่อลมและฝน และปลอดภยั

ต่อการใชง้าน 
10.2 นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข 

(11) ผลการปรับปรุงระเบียงทางเดินของแต่ละอาคาร มีดงัน้ี 
11.1 มีระเบียงทางเดินท่ีสวยงามและปลอดภยัต่อการใชง้าน 
11.2 จดัตั้งถงัขยะใหม่ ใหมี้ความเหมาะสม และถูกสุขลกัษณะ 
11.3 จดัตารางเวลาแม่บา้นในการทิ้งขยะ จ านวน 3 คร้ังต่อวนั 

2) ผลการพฒันาด้านระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
(1) ผลการพฒันาระบบการส่ือสารทางโทรศพัทภ์ายในให้สามารถติดต่อ

ไดอ้ยา่งเสถียร มีดงัน้ี 
 1.1 ได้ระบบโทรศัพท์ติดต่อภายใน ติดต่อเช่ือมกับห้องพกัครู ห้อง

ส านกังานทุกอาคาร รวม 74 จุด ท าใหส้ามารถติดต่อถึงกนัไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 
 1.2 การติดต่อส่ือสารทั้งภายในและภายนอกสะดวก คล่องตวัมากยิง่ข้ึน 

2.2.2 ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2)  
1) ผลการพฒันาด้านการจัดการเรียนการสอน 

(1) ผลการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียน การน ากระบวน  การ
สอนแบบลงมือปฏิบติัจริง (Active Learning) เขา้สู่หอ้งเรียน และกระบวนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั มีดงัน้ี 
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1.1 ห้องเรียนร้อยละ 100.00 มีแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน ไดแ้ก่ มุม
หนงัสือ ป้ายนิเทศ ทั้งในห้องเรียนและหน้าห้องเรียน นอกจากน้ียงัมีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน 
และน าความรู้ไปจดัท าโครงงานต่าง ๆ  เช่น โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงงาน
วทิยาศาสตร์และโครงงานคุณธรรม เป็นตน้ 

1.2 ครูร้อยละ 90.00 ใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา 

1.3 ครูร้อยละ 100.00 มีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั
อยา่งนอ้ยคนละ 1 รายวชิา 

1.4 ด าเนินโครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็น
ส าคญัใหแ้ก่ครูทุกคน 

1.5 ครูร้อยละ 95.00 ได้รับการพฒันาให้สามารถจดักระบวนการจัด      
การเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.6 ครูร้อยละ 95.00 สามารถปรับเปล่ียนกระบวนการสอนแบบลงมือ
ปฏิบติัจริง (Active Learning)ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและการออกแบบการเรียน
การสอน 

1.7 ครูร้อยละ 95.00 สามารถสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็น
ชุมชนการเรียนรู้อยา่งเป็นรูปธรรม 

1.8 ครูร้อยละ 95.00 สามารถใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอน 
1.9 ครูร้อยละ 95.00 จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการให้นักเรียนมี    

ส่วนร่วมทางการเรียน การใชส่ื้อการสอน และการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงอยา่งหลากหลาย 
1.10 โรงเรียนจดัสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ให้ครูไดแ้สดงศกัยภาพของการจดั

กระบวนการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี 
(2) ผลการพฒันาการจดักระบวนการเรียนการสอนของครูให้เอ้ือต่อการจดั 

การเรียนรู้ และเสริมสร้างศกัยภาพของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะการเรียนรู้ สนใจการเรียนและให้ความส าคญักบัการเรียน 
ส่งเสริมความสามารถพิเศษและการแสดงออกของนักเรียน และพฒันาการจดักิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์ตรงใหแ้ก่นกัเรียน มีดงัน้ี 

2.1 นกัเรียนร้อยละ 100.00 ไดรั้บการดูแลช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 
2.2 นกัเรียนร้อยละ 90.00 ไดรั้บการส่งเสริมความสามารถตามศกัยภาพ  

2.2.1 อบรมผูน้ านกัเรียน จ านวน 2 คร้ังต่อปี 



222 
 

2.2.2 การจดักิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมบงัคบัตามหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยวุกาชาด เป็นตน้ 

2.3 นกัเรียนร้อยละ 100.00 มีเป้าหมายในการเรียน กระตือรือร้นและ
สามารถก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนของตนเอง และมองภาพอนาคตของตนเองได ้มีการแนะ
แนวทางการศึกษา และจดัคลินิกจิตวทิยา 

2.4 นกัเรียนร้อยละ 90.00 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
และมีส่วนร่วมในการสร้างและผลิตส่ือการเรียนหรือใชส่ื้อการสอนร่วมกบัครูและเพื่อนๆ 

2.5 นักเรียนร้อยละ 90.00 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการสอบ
คดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาได ้

2.6 นักเรียนร้อยละ 20.00 เข้าร่วมการประกวดและแข่งขนัทกัษะทาง
วิชาการ และได้รับรางวลั ได้แก่ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ และ
โครงงานคุณธรรม เป็นตน้ 

2.7 นักเรียนร้อยละ 100.00 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร
สถานศึกษาและส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

2.8 นกัเรียนร้อยละ 5.00 มีผลงานดีเด่นครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ไดแ้ก่ 

2.8.1 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัยุวบรรณารักษ์ ระดับชาติ 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

2.8.2 โล่รางวลัพระราชทาน รางวลัรองชนะเลิศประกวดวาดภาพ 
วนัสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  

2.8.3 รางวลัชนะเลิศการร้องเพลงการต่อตา้นยาเสพติดจากกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

2.8.4 รางวลัการประกวดสวดมนต์สรภญัญะถ้วยพระราชทาน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2.9 นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑข์องโรงเรียน 
2.10 นกัเรียนร้อยละ100.00 เขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาทกัษะตามความสามารถ 
2.11 นกัเรียนมีผลงานดีเด่นดา้นวชิาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา  
2.12 นกัเรียนไดรั้บการคดัเลือกใหไ้ดรั้บรางวลั “คนดีศรีชิโนรส” 
2.13 นกัเรียนร้อยละ100.00 เขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามความถนดั

และความสนใจ 
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2.14 นักเรียนร้อยละ 100.00 ร่วมจัดตั้ งชุมนุมจ านวน 95 ชุมนุม 
นกัเรียนมีศกัยภาพในการบริหารจดัการชุมนุมตามเป้าหมายและวตัถุประสงคไ์ดจ้  านวน 95 ชุมนุม 

2.15 นักเรียนร้อยละ 100.00 ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

2.16 จดัแสดงผลงานของแต่ละชุมนุมในงานเปิดบา้นชิโนรส ปีการศึกษา 
2559 และปีการศึกษา2560 

2.17 จดัให้บริการแก่นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียนและชุมชนในการฝึก
ทกัษะกีฬา การออกก าลงักายในตอนเยน็ และวนัหยดุเสาร์อาทิตย ์

2.18 นกัเรียนร้อยละ 100.00 เขา้ร่วมกิจกรรมค่ายพกัแรมเพื่อฝึกทกัษะ 
2.19 นกัเรียนร้อยละ 10.00 เขา้ร่วมการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรม ครบทั้ง 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ทั้งระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดบัภาคและ
ระดบัชาติ 

2.20 นกัเรียนร้อยละ 5.00 ไดรั้บรางวลัการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์ ขบัร้อง และภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาฝร่ังเศส ภาษาองักฤษ  ภาษาญ่ีปุ่น และ
ภาษาจีน เป็นตน้ 

2) ผลการพฒันาด้านหลกัสูตรสถานศึกษา 
(1) ผลการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย พฒันาการจดั

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงคโ์ดยสร้างความเขา้ใจให้กบัครูทุกคน
เก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  
และปรับปรุงวธีิการวดัและประเมินผลของหลกัสูตรสถานศึกษา มีดงัน้ี 

1.1 ครูร้อยละ 100.00 ทราบขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใชใ้นการจดั
กระบวนการเรียนการสอนไดส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของนกัเรียน 

1.2 หลกัสูตรสถานศึกษามีความหลากหลาย ตรงกบัความตอ้งการ
ของนักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และชุมชน ได้แก่ หลักสูตรห้องเรียนปกติ หลักสูตรห้องเรียน
วิทยาศาสตร์หลกัสูตรห้องเรียนศิลป์ภาษา หลกัสูตรห้องเรียนศิลป์ทัว่ไป หลกัสูตรห้องเรียนศกัยภาพ 
และหลกัสูตร IEP (Intensive English Program) เป็นตน้ 

1.3 สร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน จ านวน 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรฤาษีดดัตน 
และหลกัสูตรวรรณคดีศรีสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

1.4 มี “งานหลักสูตรสถานศึกษา” และแต่งตั้ งคณะกรรมการหลักสูตร
โรงเรียนและคณะกรรมการหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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1.5 ครูร้อยละ 100.00 สามารถจดัการเรียนการสอนไดค้รบตามหลกัสูตร
สถานศึกษาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกรายวชิา 

1.6 ครูร้อยละ 100.00 จดัการเรียนการสอนตรงกบัสาขาวิชาและความ
ถนดัของตนเอง 

1.7 ครูร้อยละ 90.00 สามารถผลิตส่ือการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับ
หลกัสูตรสถานศึกษา เช่น เอกสารการสอน ชุดการสอน ส่ือมลัติมีเดีย เป็นตน้ 

1.8 ครูร้อยละ 95.00 เขา้ใจและสามารถใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1.9 มีระบบนิเทศการเรียนการสอน ติดตาม และรายงานการใชห้ลกัสูตร
โดยหวัหนา้งานหลกัสูตรสถานศึกษา คณะกรรมการหลกัสูตรของโรงเรียน และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.10 บูรณาการการจดัการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกรายวชิา 

1.11 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเป็นแกน
น าในการบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงในรายวชิา 

1.12 โรงเรียนได้รางวลัสถานศึกษาพอเพียง ในกิจกรรมครอบครัว
พอเพียง ของส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

1.13 นกัเรียนร้อยละ100.00 เขา้ร่วมกิจกรรมทศันศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
1.14 โรงเรียนไดรั้บการคดัเลือกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทยใหเ้ขา้ร่วมโครงการหอ้งเรียนสีเขียว 
1.15 โรงเรียนไดรั้บคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการวถีิพุทธ 
1.16 โรงเรียนไดรั้บรางวลั “โรงเรียนรักษาศีล 5” 
1.17 โรงเรียนไดรั้บรางวลัเสมา ป.ป.ส. ระดบัทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
1.18 ผลการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสะท้อนมาตรฐาน           

การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
1.19 นกัเรียนร้อยละ 100.00 มีศกัยภาพ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
1.20 ครูร้อยละ 95.00 สร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลสอดคล้องกับ

ตวัช้ีวดั และพฒันาคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
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3) ผลการพฒันาด้านส่ือการเรียนการสอน 
(1) ผลการแก้ไขปัญหาด้านวสัดุ อุปกรณ์ งบประมาณในการจดัหา ผลิต 

ส่ือการเรียนการสอนไม่เพียงพอ การพฒันาส่ือการสอนท่ีมีอยู่ให้ส่งเสริมการเรียนการสอน ส่งเสริม
ใหค้รูมีทกัษะและประสบการณ์ในการผลิตและใชส่ื้อเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การใชส่ื้อ และพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้สอดคลอ้งตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษาตลอดจน
พฒันาแหล่งสืบคน้ขอ้มูล เช่น หอ้งสมุด และระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต มีดงัน้ี 

1.1 มีหนงัสือหลกัสูตรสถานศึกษา คู่มือครูเพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้
ในการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ สู่กระบวนการถ่ายทอดใหน้กัเรียน 

1.2 มีการจดัหาหนงัสือไวบ้ริการในหอ้งสมุดเพิ่มข้ึน 
1.3 จดัหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อใหส้อดรับกบัจ านวนนกัเรียน 
1.4 ติดตั้งโปรเจคเตอร์ในหอ้งเรียนครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 3 - 5 

หอ้งเรียน ส าหรับใชใ้นการเรียนการสอน 
1.5 ติดตั้งระบบวายฟาย (WiFi) ทุกห้องเรียน เพื่อให้เขา้ถึงแหล่งเรียนรู้

ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
1.6 ครูร้อยละ 100.00 เขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการผลิตและใชส่ื้อ

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสอนของครูอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
1.7 มีการจัดซ้ือจัดหา ส่ือการเรียนการสอนทุกประเภท เช่น โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เอกสาร และส่ิงพิมพ ์ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน เป็นตน้ 
1.8 ปรับปรุงหอ้งสมุดใหท้นัสมยั สะดวกและสะอาด ให้เอ้ือต่อการเขา้ไป

ใชสื้บคน้ความรู้ 
1.9 หอ้งสมุดมีบริการออนไลน์และมุมแทบ็เล็ต 
1.10  มีหอ้งสมุดประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.11 ปรับปรุงพฒันาพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ “กรมสมเด็จพระปรมานุชิต

ชิโนรส” ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา 
1.12 นักเรียนร้อยละ 100.00 จัดท าโครงงาน/นวตักรรมบูรณาการใน             

การเรียนการสอนโดยจดัท า 1 หอ้งเรียน 1 โครงงานบูรณาการ 
1.13 ครูตวัแทนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 2 คน บนัทึกวิดีทศัน์การเรียน

การสอนโดยใช้แท็บเล็ต และน าวิดีทศัน์ดงักล่าวเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของโรงเรียน เพื่อให้นกัเรียน
สามารถศึกษาและทบทวนบทเรียนได ้
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1.14 โรงเรียนจดัสถานท่ีและแหล่งเรียนให้ครูได้แสดงศกัยภาพ และ
สามารถจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 

4) ผลการพฒันาด้านการวดัและประเมินผล 
(1) ผลการปรับปรุงการวดัและประเมินผลให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ 

ทกัษะกระบวนการและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลให้
สามารถจ าแนกนกัเรียนไดช้ดัเจน พฒันาระบบการวดัและประเมินผลและการประกนัคุณภาพการศึกษาให้
ชดัเจน และการแกปั้ญหานกัเรียนท่ีมีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ มีดงัน้ี 

1.1 มีคณะกรรมการวดัและประเมินผลครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อ
รองรับการประเมินผลอยา่งมีระบบ โดยครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดรั้บการอบรมเพื่อน าไปใชใ้นการจดั      
การเรียนการสอน 

1.2 ครูร้อยละ100.00ไดรั้บการนิเทศ ทบทวนวธีิการวดัและประเมินผล 
1.3 ครูร้อยละ 90.00 มีรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อน าความรู้สู่

ผูเ้รียนอยา่งมีระบบ 
1.4 ครูร้อยละ 90.00 มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อน าเสนอ

ผลงานการสอนท่ีมีมาตรฐานเพื่อพฒันานกัเรียนใหต้รงกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั 
1.5 บริการเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองอดัส าเนาเอกสาร เคร่ืองเรียงเอกสาร เคร่ือง

สแกน เคร่ืองตรวจข้อสอบ ระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติเพิ่มเติม เพื่อรองรับการให้บริการด้านการวดั           
และประเมินผล ใหท้  างานอยา่งเป็นระบบและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

1.6 บริการอัดส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนแก่ครูทุก
รายวชิาอยา่งเพียงพอ 

1.7 บริการครูผูส้อนในการตรวจสอบการบันทึกผลการเรียนในระบบ
ออนไลน์ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.8 จัดหาจัด ซ้ือหนังสือหลักสูตร หนังสือระเบียบการวัดผล 
ประเมินผล หนงัสือเก่ียวกบัเทคนิควธีิการวดัผลไวบ้ริการใหค้รูไดศึ้กษาคน้ควา้ในห้องส านกังาน 

1.9 ครูร้อยละ 100.00 ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการวดัและประเมินผล เพื่อ
พฒันาต่อยอดอยา่งเป็นระบบและครูมีมาตรฐานเดียวกนัในการสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

1.10 ครูร้อยละ 100.00 ท าการวิเคราะห์ขอ้สอบครบทุกรายวิชา และน าผล
การวเิคราะห์ขอ้สอบไปใชป้ระโยชน์ในการออกแบบการวดัและประเมินผลอยา่งมีระบบ  

1.11 เคร่ืองมือวดัและประเมินผลครอบคลุมดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
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1.12 เคร่ืองมือวดัและประเมินผลได้รับการตรวจสอบจากงานวดั และ
ประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และโรงเรียน 

1.13 เคร่ืองมือวดัและประเมินผลไดรั้บการวิเคราะห์ความตรง ความเท่ียง
และความยากง่ายเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือได ้สามารถจ าแนกผูเ้รียนไดอ้ยา่งดี 

1.14 ครูร้อยละ 100.00 มีความรู้เก่ียวกบัการจดัท าผลการเรียนเฉล่ีย 
(GPA) 

1.15 นักเรียนและผูป้กครองนักเรียนร้อยละ 90.00 มีความรู้เก่ียวกับการ
จดัท าผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) 

1.16 นกัเรียนร้อยละ 100.00 ไดรั้บการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง
โดยเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

1.17 โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนตามความสามารถเฉพาะด้าน 
ไดแ้ก่ กิจกรรมอบรมการเขียนวรรณกรรม กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียน 
เช่น ค่ายนกัวิทยาศาสตร์ ค่ายศกัยภาพนกัเรียน โครงการอาเซียนศึกษา กิจกรรมอบรมดา้นภาษา 
และกิจกรรมนกัออกแบบรุ่นเยาว ์เป็นตน้ 

1.18 นักเรียนร้อยละ 100.00 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลกัสูตร
สถานศึกษา 

1.19 นกัเรียนร้อยละ 100.00 เขา้ร่วมโครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โครงการประกนัผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ซ่ึงช่วยลดจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ 
ส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากข้ึน มีความรู้เพิ่มข้ึน และนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษาไดม้ากข้ึน 

1.20 คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าปี 2559  และสูงกว่า
ระดบัประเทศ 

5) ผลการพฒันาด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
(1) ผลการส่งเสริมให้ครูเขา้ใจและให้ความส าคญักบัระบบการนิเทศ การเรียน

การสอน ส่งเสริมให้โรงเรียนมีรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนของการนิเทศท่ีชดัเจนส่งเสริม การน าผล
การนิเทศไปพฒันาวธีิการจดัการเรียนการสอน และการจดัการศึกษา มีดงัน้ี 

1.1 ครูร้อยละ 100.00 ไดรั้บทราบปัญหาในการจดัการเรียนการสอน 
1.2 ครูร้อยละ 100.00 ไดนิ้เทศการเรียนการสอนเพื่อให้จดักระบวนการ

การเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั  
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1.3 มีการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนั และต่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ  านวน 2 คร้ังต่อปี 

1.4 ครูร้อยละ 95.00 ไดเ้พื่อนคู่คิดทางวิชาการในการแกไ้ขปัญหาด้าน
การเรียนของนกัเรียน และดา้นการสอนของครู 

1.5 ครูร้อยละ 95.00 มีการเตรียมความพร้อมก่อนการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.6 มีแผนการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีถูกตอ้งตามรูปแบบของโรงเรียนทุก
รายวชิา 

1.7 ครูร้อยละ 95.00 สามารถแก้ปัญหาด้านการเรียนของนักเรียนด้วย
กระบวนการวจิยัในชั้นเรียน โดยครูทุกคนจดัท าวจิยัในชั้นเรียน คนละ 1 รายวชิา 

1.8 ผูบ้ริหารใชก้ระบวนการนิเทศการเรียนการสอนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 
1 คร้ัง และมีการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบ แบบกลัยาณมิตร 
จนเกิดเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 

2.2.3 ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2)  
1)  ผลการพฒันาด้านการพฒันาบุคลากร 

(1)  ผลการประชุมให้ครูเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของตนเอง  
มีดงัน้ี 

1.1 ครูร้อยละ 100.00 มีความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี และความ
รับผดิชอบของตนเอง และมีความกระตือรือร้นในการพฒันาตนเอง 

1.2 การออกค าสั่งแต่งตั้ งการปฏิบติัหน้าท่ีทางราชการ เช่น ค าสั่ง
แต่งตั้งหัวหน้าระดบั และรองหัวหน้าระดบั หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และรองหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เป็นตน้ 

1.3 มีป้ายนิเทศแสดงแผนภูมิการบริหารงานของโรงเรียนทุกหน่วยงาน 
ไดแ้ก่ 4 กลุ่มบริหาร ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกหน่วยงาน 

(2)  ผลการประชุม อบรม สัมมนา นิเทศใหค้รูมีความกระตือรือร้นในการพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีดงัน้ี 

2.1 มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ และความกา้วหนา้
ทางวชิาชีพโดยก าหนดในปฏิทินการปฏิบติังานของโรงเรียน รวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารลงในกลุ่ม 
“Chinorot” ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนใน Application LINE มีคุณครูของโรงเรียนเขา้ร่วมเป็นสมาชิก 

2.2 การอบรมครูและบุคลากรในโรงเรียน ดงัน้ี 
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2.2.1 การอบรมเร่ือง แนวทางการพฒันาครูและชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดย ดร. เกศทิพย ์ศุภวานิช ผูอ้  านวยการส านกั
พฒันาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะท างานรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

2.2.2 การอบรมเร่ือง “การเล่ือนวิทยฐานะ (ว.21) และการลงขอ้มูล
ใน Log Book” 

2.2.3 การอบรมเร่ือง “รู้เท่าทนัการศึกษา 4.0” และ “เทคนิคการ
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ” 

2) ผลการพฒันาด้านระบบการบริหารจัดการ 
(1)  ผลการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานให้กบัคุณครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีดงัน้ี 
1.1 ครูและบุคลากรของโรงเรียน ได้ไปศึกษาดูงานและทศันศึกษา ณ 

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เข่ือนศรีนครินทร์ และน ้ าตกห้วยแม่ขมิ้น จงัหวดักาญจนบุรี ส่งผลให้ครู
ร้อยละ 100.00 มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

1.2 ครูร้อยละ 90.00 มีผลงานทางวชิาการเผยแพร่สู่สาธารณะชน ดงัน้ี 
1.2.1 เวบ็ไซตโ์รงเรียน 
1.2.2 วารสารโรงเรียน 
1.2.3 เอกสารการประชุมผูป้กครองแต่ละระดบัชั้น 

1.3 ครูร้อยละ 20.00 ไดรั้บรางวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ดงัน้ี 
1.3.1 รางวลัครูดีศรีชิโนรส จ านวน 20 คน 
1.3.2 รางวลัคุรุสดุดี จ  านวน 1 คน  
1.3.3 รางวลัครูผูส้อนดีของคุรุสภา จ านวน 2 คน 
1.3.4 รางวลัครูดีไม่มีอบายมุข ของคุรุสภา และ สสส. จ านวน 2 คน 
1.3.5 รางวลั SESAO 1 AWARD ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 1 จ านวน 6 คน 
1.3.6 รางวลัเหรียญทองระดบัชาติ (OBEC AWARDS) ดา้นบริหารจดัการ

ยอดเยีย่ม จ านวน 1 คน 
(2) ผลการแกไ้ขปัญหานักเรียนท่ีขาดวินยัในตนเอง และไม่รักษาวินัย

ของโรงเรียน มีดงัน้ี 
2.1 ผูอ้  านวยการโรงเรียนและคณะกรรมการกลุ่มบริการงานบุคคล

ก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเสริมสร้างวินยัของนกัเรียน เพื่อฝึกวินยัในตนเองให้แก่นกัเรียนใน
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ช่วงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยให้คณะกรรมการนักเรียนได้มีส่วนร่วม ก ากับ ดูแลการจดั
ระเบียบแถวให้แก่นกัเรียนทุกระดบัชั้น และปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอทุกวนั ท าให้นกัเรียนร้อยละ 95.00   
มีวนิยัในตนเองและรักษาวนิยัของโรงเรียน 

2.2 โครงการ “ครูพระ ครูทหาร และครูต ารวจ” เป็นโครงการท่ีโรงเรียน
ร่วมมือกบัเครือข่ายชุมชนบริเวณโรงเรียน ได้แก่ วดัชิโนรสารามวรวิหาร วดัครุฑ กองทพัเรือ     
และสถานีต ารวจนครบาลบางกอกนอ้ย มาช่วยฝึกระเบียบวนิยัใหแ้ก่นกัเรียน ดงัน้ี 

2.2.1 ครูพระจ านวน 20 คน : โดยนิมนต์พระจากวดัชิโนรสาราม
วรวิหาร และวดัครุฑมาแสดงพระธรรมเทศนาแก่นักเรียน เป็นการเสริมสร้างวินัยในจิตใจให้กบั
นกัเรียน 

2.2.2 ครูทหาร จ านวน 10 คน : โดยขอความอนุเคราะห์ทหารเรือจาก
กองบญัชาการ กองทพัเรือเขา้มาช่วยฝึกระเบียบวินยัให้กบันกัเรียน เช่น ระเบียบแถว การเคารพธง
ชาติ เป็นตน้ 

2.2.3 ครูต ารวจ จ านวน 10 คน : โดยขอความอนุเคราะห์ต ารวจจาก
สถานีต ารวจนครบาลบางกอกนอ้ยเขา้มาให้ความรู้เก่ียวกบัการห่างไกลจากอบายมุข เช่น ยาเสพติด การ
พนนั เป็นตน้ อนัเป็นการเสริมสร้างวนิยัในตนเองใหก้บันกัเรียน 

2.3 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการนกัเรียนห้องเรียนสีขาว ดงัน้ี 

2.3.1 หวัหนา้ห้องเรียน 
2.3.2 รองหวัหนา้ฝ่ายการเรียน 
2.3.3 รองหวัหนา้ฝ่ายการงาน 
2.3.4 รองหวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 
2.3.5 รองหวัหนา้ฝ่ายสารวตัรนกัเรียน 

2.4 จดัประชุมผูป้กครองอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และขอความร่วมมือจาก
ครูและผูป้กครองในการแกปั้ญหาเร่ืองการมีวนิยัของนกัเรียน 

2.5 จัดกิจกรรมเครือข่ ายเฝ้าระว ังด้านระเบียบวินัยและการใช้
กระบวนการแนะแนว ตลอดจนใช้หลกัจิตวิทยาวยัรุ่น ในการสร้างระเบียบวินัย และไดรั้บความ
ร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาจากบุคลากรทุกฝ่ายเป็นอยา่งดี 

(3) ผลการแกไ้ขปัญหานกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีดงัน้ี 
3.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

และอบายมุข ไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัไดท้  าบนัทึก
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ขอ้ตกลง (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ร่วมกบัองค์กรชุมชนใน
ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ วดัชิโนรสารามวรวิหาร วดัครุฑ กองทพัเรือ และสถานีต ารวจนครบาลบางกอกน้อย 
เป็นตน้ ส่งผลใหน้กัเรียนร้อยละ 100.00 มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

3.2 โรงเรียนได้รับรางวลั “เสมา ป.ป.ส.” ระดับเงินและระดับทอง
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2559 และ 2560 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

3.3 การประชุมผูป้กครองนักเรียนในแต่ละคร้ัง ท าให้ผูป้กครอง
นกัเรียน และโรงเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ไดร่้วมมือร่วมใจกนัในการท่ีจะเสริมสร้างศกัยภาพ 
และพฒันานกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรสถานศึกษา 

(4) ผลการจดัระบบการบริหารโรงเรียนใหค้รอบคลุม มีดงัน้ี 
4.1 ประชุมปรึกษาหารือ ระดมความคิดเก่ียวกับการพัฒนาการ

จดัระบบการบริหารจดัการโรงเรียนในดา้นท่ียงัไม่เหมาะสม ให้มีความเหมาะสมมากข้ึน เช่น การ
บริหารจดัการเร่ือง คณะสีในงานกีฬาสีของโรงเรียน “วาสุกรีเกมส์” จากเดิมท่ีครูและนกัเรียนไม่มี
การรับรู้ในความเป็นคณะสี  ต่างฝ่ายต่างท างาน ไม่มีการประสานร่วมมือกนั และเม่ือมีการปรับปรุงการ
บริหารจดัการคณะสีใหม่ ท าให้ครูและนกัเรียนตระหนกัในความเป็นคณะสีมากข้ึน ร่วมมือในการ
ท างานมากข้ึน 

4.2 มีการนิเทศ ก ากบัติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการจดัระบบการ
บริหารจดัการของโรงเรียน ในทุกคร้ังท่ีมีการท ากิจกรรมต่างๆ ช่วยใหร้ะบบการบริหารการจดัการมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
ตอนที ่ 3  ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส

วทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 
3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน โรงเรียนชิโนรส

วทิยาลยั ก่อนการพฒันาและหลงัการการพฒันาโดยภาพรวม ดงัตารางท่ี 16 
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ตารางที ่16  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั โดยภาพรวมก่อนการพฒันาและหลงัการการพฒันา  
 

ด้าน/มาตรฐาน 

ก่อนการพฒันา 

มาตรฐาน/ ประเดน็พจิารณา 

หลงัการพฒันา 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
ระดบั
คุณภาพ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ระดบั
คุณภาพ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ระดบั
คุณภาพ 

1. ด้านผู้เรียน   1. มาตรฐานที ่1 : คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน 

1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร
และการคิดค านวณตามเกณฑข์องแต่ละ
ระดบัชั้น 

 
 

91.50 

 
 

ดีมาก 

 
 

95.25 

 
 

ดีเยีย่ม 
1.1 มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดี

และมีสุนทรียภาพ 
 92.10 ดีมาก 

1.2 มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม
ท่ีพึงประสงค ์

 92.20 ดีมาก 

1.1.2 ความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอยา่งมี 
         วจิารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
         และแกปั้ญหา 

91.20 ดีมาก 91.95 ดีมาก 

1.3 มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนมีความ 
สามารถในการเรียนรู้ 
และพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง 

 91.20 ดีมาก 

1.1.3 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
         และการส่ือสาร 

96.06 ดีเยีย่ม 96.47 ดีเยีย่ม 

1.4 มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความ 
สามารถในการคิด 

 90.40 ดีมาก 1.1.4 ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตร 
         สถานศึกษา 

100.00 ดีเยีย่ม 100.00 ดีเยีย่ม 

1.5 มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้
ความสามารถตาม
หลกัสูตร 

 

 82.40 ดี 1.1.5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจาก 
         ผลการสอบวดัระดบัชาติ 

36.54  ก าลงั      
พฒันา 

32.75  ก าลงั 
พฒันา 

1.1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือ 
         การท างาน 

100.00 ดีเยีย่ม 100.00 ดีเยีย่ม 
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ด้าน/มาตรฐาน 

ก่อนการพฒันา 

มาตรฐาน/ ประเดน็พจิารณา 

หลงัการพฒันา 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
ระดบั
คุณภาพ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ระดบั
คุณภาพ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ระดบั
คุณภาพ 

1.6 มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะใน 
การท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ไดแ้ละมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 

91.40 
 
 

ดีมาก 
 
 

1.2 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1 การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมาย     
และวฒันธรรมอนัดีของสงัคม 

 
96.03 

 
ดีเยีย่ม 

 
96.81 

 
ดีเยีย่ม 

1.2.2 ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 96.16 ดีเยีย่ม 96.41 ดีเยีย่ม 

เฉลีย่ 89.95 ด ี 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่าง   
และหลากหลาย 

95.09 ดีเยีย่ม 95.33 ดีเยีย่ม 
2. ด้านครู 
มาตรฐานท่ี 7 ครูมีคุณลกัษณะท่ีดี     
 และมีความรู้ความ  
 สามารถในการจดั        
 การเรียนการสอน 

 
90.00 

 

 
ดีมาก 

 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม 97.56 ดีเยีย่ม 98.56 ดีเยีย่ม 

เฉลีย่ 90.02 ดมีาก 90.35 ดมีาก 
2. มาตรฐานที ่2 : กระบวนการบริหารและการจดัการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 การมีเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีสถานศึกษา

ก าหนดชดัเจน 

 
 

100.00 

 
 

ดีเยีย่ม 

 
 

100.00 

 
 

ดีเยีย่ม 3. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
3.1 มาตรฐานท่ี 8 ผูบ้ริหารสถานศึกษา

มีคุณลกัษณะท่ีดี   
และมีความรู้
ความสามารถใน 

 การบริหารจดัการ
สถานศึกษา 

 

 
90.00 

 
ดีมาก 

2.2 การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

100.00 ดีเยีย่ม 100.00 ดีเยีย่ม 

2.3 การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและการร่วม
รับผิดชอบต่อการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพและได้
มาตรฐาน 

100.00 ดีเยีย่ม 100.00 
 
 

ดีเยีย่ม 
 
 

ตารางที ่16 (ต่อ) 
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ด้าน/มาตรฐาน 

ก่อนการพฒันา 

มาตรฐาน/ ประเดน็พจิารณา 

หลงัการพฒันา 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
ระดบั
คุณภาพ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ระดบั
คุณภาพ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ระดบั
คุณภาพ 

3.2 มาตรฐานท่ี 9  การพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา 

90.00 
 

ดีมาก 
 

2.4 การก ากบั ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจดั
การศึกษา 

100.00 ดีเยีย่ม 100.00 
 

ดีเยีย่ม 
 

3.3 มาตรฐานท่ี 10 การพฒันาระบบ
การประกนัคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

90.00 
 

ดีมาก 
 

เฉลีย่ 100.00 ดเียีย่ม 100.00 ดเียีย่ม 
3. มาตรฐานที ่3 : กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น  

ผู้เรียนเป็นส าคญั 
3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให ้

ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 
 

100.00 

 
 

ดีเยีย่ม 

 
 

100.00 

 
 

ดีเยีย่ม 

3.2 การจดัการเรียนการสอนท่ียดึโยงกบับริบทของ 
      ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

100.00 ดีเยีย่ม 100.00 
 

ดีเยีย่ม 
 เฉลีย่ 90.00 ดมีาก 

4. ด้านอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ 
มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีอตัลกัษณ์

และเอกลกัษณ์ รวมทั้ง
การส่งเสริมเอกลกัษณ์
ของส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 1 

 
90.00 

 

   
  ดีมาก 
 

 

3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเขา้ใจของ
ผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

100.00 ดีเยีย่ม 100.00 ดีเยีย่ม 

เฉลีย่ 100.00 ดเียีย่ม 100.00 ดเียีย่ม 
4. มาตรฐานที ่4 : ระบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ ี  
  ประสิทธิผล 
4.1 การใชร้ะบบประกนัคุณภาพภายในเพ่ือยกระดบั

คุณภาพการจดัการศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน 

 
 

100.00 

 
 

ดีเยีย่ม 

 
 

100.00 

 
 

ดีเยีย่ม 

   เฉลีย่ 100.00 ดเียีย่ม 100.00 ดเียีย่ม 
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ด้าน/มาตรฐาน 

ก่อนการพฒันา 

มาตรฐาน/ ประเดน็พจิารณา 

หลงัการพฒันา 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
ระดบั
คุณภาพ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ระดบั
คุณภาพ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ระดบั
คุณภาพ 

5. ด้านมาตรฐานการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีศกัยภาพ

ในการพฒันาผูเ้รียน  
ในโลกยคุปัจจุบนั         
และการพฒันาช่วยเหลือ
สถานศึกษาอ่ืนหรือ
ชุมชน สงัคม 

 
90.00 

 
 

 
ดีมาก 

 
 

     

     

     

เฉลีย่รวม 89.98 ด ี เฉลีย่รวม 97.51 ดเียีย่ม 97.59 ดเียีย่ม 
 

ทีม่า : โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั,  2558 : 45 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั,  2559 : 22 - 37 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั,  2560 : 27 - 42 
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จากตารางท่ี 16 พบวา่ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั จากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัโดยภาพรวม ก่อนการพฒันา 
ในปีการศึกษา 2558 อยูใ่นระดบัคุณภาพดี (ร้อยละ 89.98) และหลงัการพฒันา ในปีการศึกษา 2559 อยูใ่นระดบั
คุณภาพดีเยีย่ม (ร้อยละ 97.51) และปีการศึกษา 2560 อยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่ม (ร้อยละ 97.59)  

3.2 ผลการเปรียบเทยีบคุณภาพนักเรียนทีเ่ป็นข้อเทจ็จริงก่อนการพฒันาและหลังการพฒันา 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 

ประกอบด้วย การพัฒนา จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ การพัฒนา
สภาพแวดล้อมดา้นวิชาการ และการพฒันาสภาพแวดล้อมดา้นการบริหารจดัการ ในปีการศึกษา 2559 - 2560 
ส่งผลให้ครูสามารถจดักระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนกัเรียนมีเจตคติท่ีดี มีความ
สนใจ และกระตือรือร้น ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ท าให้มีผลต่อการพฒันาคุณภาพนักเรียนตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี 

3.2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตาม
เกณฑ์ (3 ขึน้ไป) ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา ดงัตารางท่ี 17 
ตารางที ่17 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ าแนกตามกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 - 2560 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ก่อนการพฒันา หลงัการพฒันา 
ปีการศึกษา 2558 
(N = 2,541) 

ปีการศึกษา 2559 
(N = 2,338) 

ปีการศึกษา 2560 
(N = 2,229) 

ผลการเรียน 
3  ขึน้ไป 

ไม่ผ่าน 
(0 ร มส) 

ผลการเรียน 
3  ขึน้ไป 

ไม่ผ่าน 
(0 ร มส) 

ผลการเรียน 
3  ขึน้ไป 

ไม่ผ่าน 
(0 ร มส) 

1. ภาษาไทย 41.68 7.97 57.26 4.66 75.83 3.08 
2. คณิตศาสตร์ 21.29 6.57 44.22 8.41 56.70 4.25 
3. วทิยาศาสตร์ 41.67 4.59 58.57 4.37 72.13 3.71 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 53.17 2.56 71.47 3.82 83.14 1.86 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา      59.52 3.39 64.42 4.35 65.37 2.29 
6. ศิลปะ 61.13 3.49 72.14 3.15 74.25 2.99 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 63.06 4.71 69.48 4.60 76.21 1.96 
8. ภาษาต่างประเทศ 29.74 6.23 51.25 4.69 78.32 3.62 

เฉลี่ยรวม 46.41 4.94 61.10 4.76 72.74 2.97 
*เกณฑ์เฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ก าหนด  ดงัน้ี 
    1. ผลการเรียน 3 ข้ึนไปเฉล่ียตามเกณฑ ์(ร้อยละ 65.00) 
    2. ผลการเรียนไม่ผา่น(0 ร มส)ไม่เกินร้อยละ 3.00 
ทีม่า : โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั,  2558 : 31  
 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั,  2559 : 35  
 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั,  2560 : 34 
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จากตารางท่ี 17 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในปีการศึกษา 2560 (หลงั
การพฒันา) สูงข้ึนกวา่ปีการศึกษา 2558 (ก่อนการพฒันา) ดงัน้ี 

1. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ข้ึนไป โดยภาพรวม ในปีการศึกษา 2560 (หลงัการพฒันา) 
เฉล่ียร้อยละ 72.74  ซ่ึงสูงกวา่ปีการศึกษา 2558 (ก่อนการพฒันา) เฉล่ียร้อยละ 46.41 และสูงกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนด (ผลการเรียน 3 ข้ึนไป ร้อยละ 65.00) 

2. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์(0 ร มส)โดยภาพรวม ในปีการศึกษา 
2560 (หลงัการพฒันา) เฉล่ียร้อยละ 2.97 ซ่ึงต ่ากว่าในปีการศึกษา 2558 (ก่อนการพฒันา) เฉล่ียร้อยละ 
4.94 และอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด (ผลการเรียนไม่ผา่น (0 ร มส) ไม่เกินร้อยละ 3.00) 

3.2.2 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เป็นไปตามเกณฑ์ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา ดงัตารางท่ี 18 
ตารางที่ 18  แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ป็นไปตามเกณฑ์ 
       จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 - 2560 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละของนักเรียนทีม่คุีณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ก่อนการพฒันา หลงัการพฒันา 
ปีการศึกษา 2558 
(N = 2,541) 

ปีการศึกษา 2559 
(N = 2,338) 

ปีการศึกษา 2560 
(N = 2,229) 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
(ระดบัดีข้ึนไป) 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
(ระดบัดีข้ึนไป) 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
(ระดบัดีข้ึนไป) 

1. ภาษาไทย 86.50 90.68 92.64 
2. คณิตศาสตร์ 99.37 99.10 99.24 
3. วทิยาศาสตร์ 97.56 97.65 99.01 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 98.23 98.93 98.56 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 96.58 95.08 96.59 
6. ศิลปะ 99.41 99.36 99.78 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 97.44 97.18 95.83 
8. ภาษาต่างประเทศ 93.27 93.67 92.87 

เฉลี่ยรวม 96.05 
96.46 96.82 

96.64 

ทีม่า : โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั,  2558 : 28  
 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั,  2559 : 26  
 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั,  2560 : 32 
 

จากตารางท่ี 18 พบวา่ นกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยภาพรวม ก่อนการพฒันาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ 96.05) และหลงั
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การพฒันาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ 96.64) โดยค่าเฉล่ียคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เป็นไปตาม
เกณฑห์ลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา 

3.2.3 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ก่อนการ
พฒันาและหลงัการพฒันา ดงัตารางท่ี 19 
ตารางที ่19 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนกัเรียนท่ีมีสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 - 2560 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละของนักเรียนทีม่สีมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตร 
ก่อนการพฒันา หลงัการพฒันา 
ปีการศึกษา 2558 
(N = 2,541) 

ปีการศึกษา 2559 
(N = 2,338) 

ปีการศึกษา 2560 
(N = 2,229) 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
(ระดบัดีข้ึนไป) 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
(ระดบัดีข้ึนไป) 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
(ระดบัดีข้ึนไป) 

1. ภาษาไทย 86.86 92.81 95.78 
2. คณิตศาสตร์ 99.33 99.02 99.15 
3. วทิยาศาสตร์ 97.56 97.73 98.88 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 98.19 99.02 98.52 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 96.65 95.51 96.86 
6. ศิลปะ 99.41 99.32 99.73 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 97.40 97.22 95.96 
8. ภาษาต่างประเทศ 93.39 93.71 95.56 

เฉลี่ยรวม 96.10 
96.79 97.56 

97.18 

ทีม่า : โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั,  2558 : 29  
 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั,  2559 : 23  
 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั,  2560 : 33 
 

จากตารางท่ี 19 พบว่า นกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตร 
โดยภาพรวม ก่อนการพฒันาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ 96.10) และหลงัการพฒันาเป็นไปตาม
เกณฑ ์(ร้อยละ 97.18) โดยค่าเฉล่ียสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรหลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา 

3.2.4 ผลการเปรียบเทียบการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ก่อนการ
พฒันาและหลงัการพฒันา ดงัตารางท่ี 20 
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ตารางที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 เป็นไปตามเกณฑ์ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 - 2560 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมนิการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ก่อนการพฒันา หลงัการพฒันา 
ปีการศึกษา 2558 
(N = 2,541) 

ปีการศึกษา 2559 
(N = 2,338) 

ปีการศึกษา 2560 
(N = 2,229) 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
(ระดบัดีข้ึนไป) 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
(ระดบัดีข้ึนไป) 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
(ระดบัดีข้ึนไป) 

1. ภาษาไทย 86.66 90.33 89.95 
2. คณิตศาสตร์ 99.25 96.45 98.21 
3. วทิยาศาสตร์ 97.56 97.78 99.37 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 97.99 98.85 98.07 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 93.78 92.64 94.66 
6. ศิลปะ 99.53 99.27 99.28 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 96.77 96.75 95.07 
8. ภาษาต่างประเทศ 88.71 92.43 95.11 

เฉลี่ยรวม 95.03 
95.56 96.22 

95.89 

ทีม่า : โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั,  2558 : 30  
 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั,  2559 : 23 - 24  
 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั,  2560 : 31 

จากตารางท่ี 20  พบว่า นกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน โดยภาพรวม ก่อนการพฒันาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ 95.03)  และหลังการพฒันา
เป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ 95.89) โดยค่าเฉล่ียการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป ตามเกณฑ์
หลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา 

3.2.5 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (ม.3 และ ม.6) 
ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา ดงัตารางท่ี 21 
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ตารางที่  21 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  ปีการศึกษา 2558 - 2560 
 

วชิา 

ค่าเฉลีย่ผลการทดสอบระดบัชาตขิองนักเรียน 

ก่อนการพฒันา หลงัการพฒันา 

ปีการศึกษา 2558 
(N = 853) 

ปีการศึกษา 2559 
(N =780) 

ปีการศึกษา 2560 
(N = 700) 

ม.3 ม.6 ม.3 ม.6 ม.3 ม.6 

1. ภาษาไทย 43.10 49.21 45.61 56.47 48.23 49.89 
2. คณิตศาสตร์ 30.53 24.25 28.05 23.36 23.69 22.39 
3. วทิยาศาสตร์ 35.63 30.80 33.66 30.53 30.51 27.89 
4. สังคมศึกษา ศาสนา 
     และวฒันธรรม    

46.13 38.30 49.71 36.97 - 33.17 

5. ภาษาองักฤษ 32.32 23.03 32.91 28.15 30.12 28.49 

เฉลี่ย 37.54 33.12 37.99 35.10 33.14 32.37 
เฉลี่ยรวม 35.33 36.55 32.76 

ทีม่า : โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั,  2558 : 31  
 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั,  2559 : 25  
 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั,  2560 : 33 

จากตารางท่ี 21 พบว่า นักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย มีค่าเฉล่ียผลการทดสอบ
ระดบัชาติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนการพฒันา ในปีการศึกษา 
2558 เฉล่ียรวม 35.33 คะแนน และหลงัการพฒันาในปีการศึกษา 2559 เฉล่ียรวม 36.55 คะแนน 
โดยค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติหลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา (1.22 คะแนน) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า รายวิชาภาษาไทย และภาษาองักฤษ นกัเรียนระดบัชั้น ม.6 มีผลการทดสอบ
ระดบัชาติหลงัการพฒันา (ปีการศึกษา 2559 และ 2560) สูงกวา่ก่อนการพฒันา (ปีการศึกษา 2558) 

3.3 ประสิทธิผลการพฒันา 
3.3.1 ผลทีป่รากฏต่อนักเรียน 

นกัเรียนไดรั้บเกียรติบตัร โล่รางวลั หรือประกาศของหน่วยงานในการเขา้
ร่วมประกวดแข่งขนักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส าคญั ปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัน้ี 

1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
(1) ระดบัชาติ 
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1.1 รางวลัเหรียญทองการแข่งขนัยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (11 - 13 กุมภาพนัธ์ 2558)ไดแ้ก่   

1.1.1 เด็กชายภูริพตัร   อรุณสุขรัตน์ 
1.1.2 เด็กชายสิรดนยั   บูรณะเสน 
1.1.3 เด็กหญิงอาริยะธิดา   มหานาม 

(2) ระดบัภาค 
2.1 รางวลัเหรียญทองการแข่งขนัยุวบรรณารักษส่์งเสริมการอ่านระดบัชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 - 18 ธันวาคม 2559)
ไดแ้ก่   

2.1.1 นางสาวพรพรรณ   กิจโชติตระการ 
2.1.2 นางสาววลยัพร ป้องสวย 
2.1.3 นายอริยะ   วมุิกติบุตร 

2.2 รางวลัเหรียญเงินการแข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ระดบัชั้น
ม.4 - ม.6 ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 - 18 ธนัวาคม 2559) คือ นายทศัพร  
ภูนนท ์

2.3 รางวลัเหรียญเงินการแข่งขนัคดัลายมือส่ือภาษาไทย ระดบัชั้น ม.4   
ม.6  จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 - 18 ธนัวาคม 2559) คือ นางสาวสุพตัรา  ผกากลู 

2.4 รางวลัเหรียญทองการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4 - 6 มกราคม 2561) 
ไดแ้ก่   

2.4.1 เด็กชายภูริพตัร   อรุณสุขรัตน์ 
2.4.2 เด็กชายสิรดนยั   บูรณะเสน 
2.4.3 เด็กหญิงอาริยะธิดา   มหานาม 

2.5 รางว ัลเหรียญทองการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4 - 6 มกราคม 2561) 
ไดแ้ก่   

2.5.1 นางสาวพรพรรณ   กิจโชติตระการ 
2.5.2 นายอรรถชยั   รอดสุโข 
2.5.3 นายพรนที   ประก่ิง 

(3) ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั 
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3.1 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขนัยุวบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (1 - 17 พฤศจิกายน 
2559) ไดแ้ก่   

3.1.1 นางสาวพรพรรณ   กิจโชติตระการ 
3.1.2 นางสาววลยัพร   ป้องสวย 
3.1.3 นายอริยะ   วมุิกติบุตร 

3.2 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขนัคดัลายมือส่ือภาษาไทย 
ระดบัชั้น ม. 4 - ม. 6 ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (1 - 17 พฤศจิกายน 2559) 
คือ นางสาวสุพตัรา ผกากลู 

3.3 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA 
ระดบัชั้น ม.4 - ม.6 ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (1 - 17 พฤศจิกายน 2559) 
คือ นายทศัพร ภูนนท ์

3.4 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขนัยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (1 - 17 พฤศจิกายน 
2560) ไดแ้ก่   

3.4.1 เด็กชายภูริพตัร   อรุณสุขรัตน์ 
3.4.2 เด็กชายสิรดนยั   บูรณะเสน 
3.4.3 เด็กหญิงอาริยะธิดา   มหานาม 

3.5 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขนัยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (1 - 17 พฤศจิกายน 
2560) ไดแ้ก่   

3.5.1 นางสาวพรพรรณ   กิจโชติตระการ 
3.5.2 นายอรรถชยั   รอดสุโข 
3.5.3 นายพรนที   ประก่ิง 

2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
(1) ระดบัภาค 

1.1 รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดบัชั้น ม. 1 -  ม. 3 ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 - 18 ธนัวาคม 2559) ไดแ้ก่ 

1.1.1 เด็กชายสุรเชษฐ ์  สุทธาคาร 
1.1.2 เด็กชายอติวชิญ ์  คิดฉลาด 
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(2) ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั 
2.1 รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขนัตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดบัชั้น ม. 1 - ม. 3 ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (1 - 17 พฤศจิกายน 2559) 
ไดแ้ก่ 

2.1.1 เด็กชายสุรเชษฐ ์  สุทธาคาร 
2.1.2 เด็กชายอติวชิญ ์  คิดฉลาด 

3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(1) ระดบัชาติ 

1.1 โล่รางวลัรองชนะเลิศ กิจกรรม “ประกวดวาดภาพ ระบายสี ระดบั
มธัยมศึกษา” เน่ืองในวนักรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจ าปี 2560 (9 - 10 ธันวาคม 2560) 
ของวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามร่วมกบัคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คือ นายน
ภสันนัท ์ กองสุข 

(2) ระดบัภาค 
2.1 รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่อง

ทางร่างกายฯ ระดบัชั้น ม.1 - ม.3 ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (18 - 20 ธนัวาคม 2558) 
คือ เด็กหญิงกญัญาพชัร  วงษพ์นสั 

2.2 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ระดบัชั้น ม.1 -  ม.3  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (18 - 20 ธันวาคม 2558)            
คือ เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม 

2.3 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดบัชั้น 
ม.1 - ม.3 ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 - 18 ธนัวาคม 2559) คือ เด็กหญิงณรัญญา  
รัตนมณี 

2.4 รางวลัเหรียญทอง การประกวดขบัขานประสานเสียง ระดบัชั้น 
ม.1 - ม.3 จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 - 18 ธนัวาคม 2559)ไดแ้ก่ 

2.4.1 เด็กหญิงจิรภทัร   วงศโ์ชติหิรัณย ์
2.4.2 เด็กหญิงจุฑามาศ   จัน่ทอง 
2.4.3 เด็กชายชชัวาล   โนแกว้ 
2.4.4 เด็กชายชาคร   ศรีสิตานนท ์
2.4.5 เด็กหญิงญาณิศา   สายสุด 
2.4.6 เด็กหญิงญาตาว ี  เก้ือกลูสกุลกิจ 
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2.4.7 เด็กหญิงณฐักิตต ์  ชาลี 
2.4.8 เด็กหญิงณิชารีย ์  ศกัด์ิศิลาตานนท ์
2.4.9 เด็กชายธนพฒัน์   วงศศ์รีเทพ 
2.4.10 เด็กหญิงธญัมน   แกว้วชิยั 
2.4.11 เด็กชายนนัทภทัร   สังขมนั 
2.4.12 เด็กหญิงนอ้ย   สวา่งวงษ ์
2.4.13 เด็กหญิงปรัชญา   นิสันเทียะ 
2.4.14 เด็กหญิงปาริชาติ   บุตรน ้าเพช็ร์ 
2.4.15 เด็กหญิงปิโยรัศ   จ ารัส 
2.4.16 เด็กหญิงมณีรัตน์   ป้อมพนัธ์ุ 
2.4.17 เด็กหญิงมนสัพร   ค าแผน่ 
2.4.18 เด็กหญิงมลัลิกา   แกว้เกิด 
2.4.19 เด็กหญิงรุ่งนภา   นาคสีเขียว 
2.4.20 เด็กหญิงฤทยัชนก   อ ่าแกว้ 
2.4.21 เด็กหญิงลกัษมน   ภูมิชาติ 
2.4.22 เด็กหญิงวลิาสินี   วงศเ์ล็ก 
2.4.23 เด็กชายวศิรุต   ธงเงิน 
2.4.24 เด็กชายศกัด์ิสิทธ์ิ   เน้ือแน่น 
2.4.25 เด็กหญิงศุภชศร   ดีนาน 
2.4.26 เด็กชายอภิวชิญ ์  โพษาพิมพ ์
2.4.27 เด็กชายอาณกร   เณรชู 

3.5 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ระดบัชั้น ม.1 -  ม.3 ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 - 18 ธนัวาคม 2559) คือ 
เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม 

(3) ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั 
3.1 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 

ประเภทหญิง ระดบัชั้น ม.1 - ม.3 ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต1 (2 - 16 พฤศจิกายน 
2558) คือ เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม 
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3.2 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดบัชั้น ม.1 - ม.3 ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต1 (2 - 16 พฤศจิกายน 2558) คือ เด็กหญิงกญัญาพชัร  วงษพ์นสั 

3.3 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนัวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
ระดบัชั้น ม.1 - ม. 3 ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (1 - 17 พฤศจิกายน 2559) คือ 
เด็กหญิงณรัญญา  รัตนมณี 

3.4 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดขบัขานประสานเสียง 
ระดบัชั้น ม.1 - ม.3 จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต1 (1 - 17 พฤศจิกายน 2559) 
ไดแ้ก่ 

3.4.1 เด็กหญิงจิรภทัร   วงศโ์ชติหิรัณย ์
3.4.2 เด็กหญิงจุฑามาศ   จัน่ทอง 
3.4.3 เด็กชายชชัวาล   โนแกว้ 
3.4.4 เด็กชายชาคร   ศรีสิตานนท ์
3.4.5 เด็กหญิงญาณิศา   สายสุด 
3.4.6 เด็กหญิงญาตาว ี  เก้ือกลูสกุลกิจ 
3.4.7 เด็กหญิงณฐักิตต ์  ชาลี 
3.4.8 เด็กหญิงณิชารีย ์  ศกัด์ิศิลาตานนท ์
3.4.9 เด็กชายธนพฒัน์   วงศศ์รีเทพ 
3.4.10 เด็กหญิงธญัมน   แกว้วชิยั 
3.4.11 เด็กชายนนัทภทัร   สังขมนั 
3.4.12 เด็กหญิงนอ้ย   สวา่งวงษ ์
3.4.13 เด็กหญิงปรัชญา   นิสันเทียะ 
3.4.14 เด็กหญิงปาริชาติ   บุตรน ้าเพช็ร์ 
3.4.15 เด็กหญิงปิโยรัศ   จ ารัส 
3.4.16 เด็กหญิงมณีรัตน์   ป้อมพนัธ์ุ 
3.4.17 เด็กหญิงมนสัพร   ค าแผน่ 
3.4.18 เด็กหญิงมลัลิกา   แกว้เกิด 
3.4.19 เด็กหญิงรุ่งนภา   นาคสีเขียว 
3.4.20 เด็กหญิงฤทยัชนก   อ ่าแกว้ 
3.4.21 เด็กหญิงลกัษมน   ภูมิชาติ 
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3.4.22 เด็กหญิงวลิาสินี   วงศเ์ล็ก 
3.4.23 เด็กชายวศิรุต   ธงเงิน 
3.4.24 เด็กชายศกัด์ิสิทธ์ิ   เน้ือแน่น 
3.4.25 เด็กหญิงศุภชศร   ดีนาน 
3.4.26 เด็กชายอภิวชิญ ์  โพษาพิมพ ์
3.4.27 เด็กชายอาณกร   เณรชู 

3.5 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ระดับชั้ น ม.1 - ม.3 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (1 - 17 
พฤศจิกายน 2559) คือ เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม 

4) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(1) ระดบัชาติ 

1.1 โล่รางวลัชมเชย กิจกรรมประกวดผลิตส่ือสร้างสรรค ์“คิดมนัส์  ทนั
ส่ือ...Like Know Show Share” ของกองทุนพฒันาส่ือสร้างสรรค ์กระทรวงวฒันธรรม (13 กรกฎาคม 2560)  
ไดแ้ก่ 

1.1.1 นายชาตรี    แสงสงคราม  
1.1.2 นายนฤชา    ภูวเกียรติก าจร 
1.1.3 นายพชรพล     วงศข์ติัย ์

5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(1) ระดบัชาติ 

1.1 เขา้ร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษา และแลกเปล่ียน
วฒันธรรมนานาชาติ  เป็นเวลา 1 ปี ณ ประเทศอาร์เจนตินา ของมูลนิธิการศึกษาและวฒันธรรมสัมพนัธ์
ไทยนานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) (12 สิงหาคม 2559 - 26 กรกฎาคม 2560) คือ นายคณิตติน  การักษร 

 
(2) ระดบัภาค 

2.1 รางวลัเหรียญทองการแข่งขนัสุนทรพจน์ การแข่งขนัทกัษะภาษาญ่ีปุ่น 
ของศูนยเ์ครือข่ายพฒันาการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(26 สิงหาคม 2559) คือ นายศิริพงษ ์ คงก าเนิด 

2.2 รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัเล่าเร่ืองจากรูปภาพ การแข่งขนั
ทกัษะภาษาญ่ีปุ่น ระดบัชั้น ม.4 - ม.6 ศูนยเ์ครือข่ายพฒันาการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (26 สิงหาคม 2559)ไดแ้ก่  
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2.2.1 นายณัฐพล   สุนทรเมือง 
2.2.2 นายชนกนัต ์  รุ่งเรืองผล 

(3) ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั 
3.1 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ  การแข่งขนัสุนทรพจน์ การแข่งขนั

ทกัษะภาษาญ่ีปุ่น ระดบัชั้น ม.4 - ม.6 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1-17 
พฤศจิกายน 2559) คือ นายศิริพงษ ์ คงก าเนิด 

3.3.2 ผลทีป่รากฏต่อครู 
ครูท่ีไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัน้ี 
1) ระดับชาติ 

(1) ทุนอบรมภาษาญ่ีปุ่น ของสมาคมเจแปนฟาวน์เดชัน่ เขา้รับการอบรม
การสอนภาษาญ่ีปุ่น ในโครงการ NIHONGO Partners ณ เจแปนฟาวน์เดชัน่ ศูนยอุ์ระวะ ไซตะมะ                  
ประเทศญ่ีปุ่น (23 มีนาคม - 5 เมษายน 2559) คือ นางสาวอรอุมา  ทองพา 

(2) รางวลัชนะเลิศ อนัดบั 2 คลิปวีดิทศัน์วนัส าคญักบัรถยนตฟ์อร์ด “Days 
to Celebrate with Ford” by User Farm ณ ประเทศอิตาลี พ.ศ. 2559 ของ Ford Company by User 
farm Italy (17 มิถุนายน 2559) คือ นายดิษพงศ ์ วงศอ์ร่าม 

(3) โล่รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 คลิปวีดิทัศน์ปลูกจิตส านึกรู้คุณ
แผน่ดิน ของกองทพับก (28 มิถุนายน 2559) คือ นายดิษพงศ ์ วงศอ์ร่าม 

(4) โล่รางวลัรองชนะเลิศ คลิปวีดิทศัน์ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ของส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) (7 กนัยายน 2559) คือ นายดิษพงศ ์ 
วงศอ์ร่าม 

(5) ทุนอบรมภาษาองักฤษการคดัเลือกจากสมาคม EIS แห่งประเทศไทยเขา้ร่วม
โครงการแลกเปล่ียนตาม MOU ระหวา่งมหาวทิยาลยั JEMBER ประเทศอินโดนีเซีย กบัสมาคม EIS 
แห่งประเทศไทย ของมหาวิทยาลยั JEMBER ประเทศอินโดนีเซีย (16 เมษายน - 15 พฤษภาคม 
2560) คือ นางดารณี  แช่มชมดาว 

(6) การน าเสนอผลงาน The First International Conference of Natural 
and Social Science Education (ICONSSED) 2017 at Faculty of Teacher Training and Education 
University of Jember ของมหาวทิยาลยั JEMBER ประเทศอินโดนีเซีย (13 - 14 พฤษภาคม 2560) คือ 
นางดารณี  แช่มชมดาว 

(7) เข็มและเกียรติบตัร “ครูผูส้อนดีเด่น” ระดบัจงัหวดั ของคุรุสภา (16 
มกราคม 2561) คือ นางสุดใจ จตุัพร 
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(8) เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ
ของวชิาชีพเป็นท่ีประจกัษช์ดั ของคุรุสภา (17 มกราคม 2561) คือ นางสาวทศันีย ์ ประสมเพชร 

(9) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง “กิจกรรมการประกวด
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน” ระดับชั้ นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดบัชาติ คร้ังท่ี 67 ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (11 - 13 กุมภาพนัธ์ 2561) 
ไดแ้ก่  

9.1 นายธีรยทุธ   มาณะจกัร 
9.2 นางสาวสมจิตต ์  กิจประเสริฐ 

(10) รางว ัลเหรียญทองรองชนะเลิศรางว ัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ครูผูส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนกัเรียนดา้นบริหารจดัการยอด
เยี่ยม ระดบัชาติ ปีการศึกษา 2560 ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (9 มีนาคม 
2561) คือ นายเสกสันติ  รจนากร 

(11) ครูผูไ้ด้รับพิจารณาให้เป็นเครือข่ายระดบัผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาในการด าเนิน “กิจกรรม Project-Based Learning เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ” ปีการศึกษา 2561 ของคุรุสภา (24 เมษายน 2561) คือ นายธีรยทุธ  มาณะจกัร 

2) ระดับภาค 
(1) ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง การแข่งขนัขบัร้อง

เพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดบัชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบั
ภาค ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (18 - 20 ธนัวาคม 2558) ไดแ้ก่ นางสาว
ทศันีย ์ ประสมเพชร 

(2) ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน การแข่งขนัวาดภาพ
ระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดบัชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบัภาค 
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (18 - 20 ธนัวาคม 2558) ไดแ้ก่ นางกานตพ์ิชชา  
ศิลปะวศิวกุล 

(3) กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง 
ระดบัชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 65 ของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (18 - 20 ธนัวาคม 2558) คือ นายณฐัวฒิุ  สุขประเสริฐ 

(4) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ระดบัชั้น ม.4 - ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ระดบัภาค คร้ังท่ี 66 ของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 - 18 ธนัวาคม 2559) ไดแ้ก่ 
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4.1 นายธีรยทุธ   มาณะจกัร 
4.2 นางสาวสมจิตต ์  กิจประเสริฐ 

(5) กรรมการตดัสินการแข่งขนัการประกวดหนงัสือเล่มเล็ก  ระดบัชั้น ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก คร้ังท่ี 66 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 - 18 ธนัวาคม 2559) คือ นายธีรยทุธ  มาณะจกัร 

(6) กรรมการตดัสินการแข่งขนัการประกวดหนงัสือเล่มเล็ก ระดบัชั้น ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก คร้ังท่ี 66 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 - 18 ธนัวาคม 2559) คือ นายธีรยทุธ  มาณะจกัร 

(7) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง การแข่งขนัประกวดขบัขาน
ประสานเสียง ระดบัชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66 ระดบัภาค ของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 - 18 ธนัวาคม 2559) ไดแ้ก่  

7.1 นางสาวทศันีย ์  ประสมเพชร 
7.2 นายณฐัวฒิุ   สุขประเสริฐ 

(8) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง การแข่งขนัขบัร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดบัชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66 ระดบั
ภาค ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 - 18 ธนัวาคม 2559) ไดแ้ก่ นางสาว
ทศันีย ์ ประสมเพชร 

(9) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน การแข่งขนัการพูดสุนทรพจน์
ภาษาญ่ีปุ่น ระดบัชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาค คร้ังท่ี 66 ของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 - 18 ธนัวาคม 2559) ไดแ้ก่ นางสาวอรอุมา  ทองพา 

(10) ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน การแข่งขนัอ่านเอา
เร่ืองตามแนว PISA ระดบัชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาค คร้ังท่ี 66 ของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 - 18 ธนัวาคม 2559) ไดแ้ก่ นางสาวพนิดา  วรีะเดชพิพฒัน์ 

(11) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน การแข่งขนัคดัลายมือ
ส่ือภาษาไทย ระดบัชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาค คร้ังท่ี 66 ของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 - 18 ธนัวาคม 2559) ไดแ้ก่ นางธารารัตน์  บุญประเทือง 

(12) กรรมการตดัสินการแข่งขนัคดัลายมือส่ือภาษาไทย ระดบัชั้น ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก คร้ังท่ี 66 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 - 18 ธนัวาคม 2559) คือ นายนิพทัธ์  นะระโต 
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(13) กรรมการตดัสินการแข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ระดบัชั้น ม.1 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก คร้ังท่ี 66 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 - 18 ธนัวาคม 2559) คือ นายสุทธา  อินทนานนท ์

(14) ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรางวลัระดับเหรียญทอง การแข่งขนัวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ระดบัชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ระดบัภาค คร้ังท่ี 66 ของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 - 18 ธนัวาคม 2559) ไดแ้ก่ นายพิพฒัน์พล  กลูเก้ือ 

(15) ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง การแข่งขนัตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดบัชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาค คร้ังท่ี 66 
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 - 18 ธนัวาคม 2559) ไดแ้ก่  

15.1 นางภคริษา   ปานุราช 
15.2 นางสาวพิมพช์นก   ฟักไพโรจน ์

(16) ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรางวลัระดับเหรียญทอง “กิจกรรมการ
ประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน” ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
ระดบัภาค คร้ังท่ี 67 ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4 - 6 มกราคม 2561) ไดแ้ก่ 

16.1 นายธีรยทุธ   มาณะจกัร 
16.2 นางสาวสมจิตต ์  กิจประเสริฐ 

(17) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ระดบัชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 67 ระดบัภาค คร้ังท่ี 67 ของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4 - 6 มกราคม 2561) ไดแ้ก่ 

17.1 นายธีรยทุธ   มาณะจกัร 
17.2 นางสาวสมจิตต ์  กิจประเสริฐ 

3) ระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา / จังหวดั 
(1) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนัขบั

ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดบัชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 
ระดบัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (2 - 16 
พฤศจิกายน 2558) ไดแ้ก่ นางสาวทศันีย ์ ประสมเพชร 

(2) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนั  
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดบัชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ัง
ท่ี 65 ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (2 - 16 
พฤศจิกายน 2558) ไดแ้ก่ นางกานตพ์ิชชา  ศิลปวศิวกุล 
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(3) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ การประกวด 
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดบัชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี 66 ระดบั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (1 - 17 พฤศจิกายน 
2559) ไดแ้ก่ 

3.1 นายธีรยทุธ    มาณะจกัร 
3.2 นางสาวสมจิตต ์  กิจประเสริฐ 

(4) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง การแข่งขนัประกวดขบัขาน
ประสานเสียง ระดบัชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66 ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (1 - 17 พฤศจิกายน 2559) ไดแ้ก่  

4.1 นางสาวทศันีย ์ ประสมเพชร 
4.2 นายณฐัวฒิุ   สุขประเสริฐ 

(5) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนัขบัร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดบัชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66 ระดบั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (1 - 17 
พฤศจิกายน 2559) ไดแ้ก่ นางสาวทศันีย ์ ประสมเพชร 

(6) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนั 
การพูดสุนทรพจน์ภาษาญ่ีปุ่น ระดบัชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี 66 ระดับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (1 - 17 
พฤศจิกายน 2559) ไดแ้ก่ นางสาวอรอุมา  ทองพา 

(7) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนั
อ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ระดบัชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนัก เ รียนค ร้ัง ท่ี  66  ระดับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (1 - 17 
พฤศจิกายน 2559) ไดแ้ก่ นางสาวพนิดา  วรีะเดชพิพฒัน์ 

(8) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนัคดัลายมือ
ส่ือภาษาไทย ระดบัชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66 ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (1 - 17 พฤศจิกายน 2559) ไดแ้ก่ นาง
ธารารัตน์  บุญประเทือง 

(9) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนัวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ระดบัชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบัส านกังานเขต
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พื้นท่ีการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (1 - 17 พฤศจิกายน 2559) 
ไดแ้ก่ นายพิพฒัน์พล  กลูเก้ือ 

(10) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนัตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี 66 ระดับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (1 - 17 
พฤศจิกายน 2559) ไดแ้ก่  

10.1 นางภคริษา   ปานุราช 
10.2 นางสาวพิมพช์นก ฟักไพโรจน ์

(11) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม     
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 งานศิลปหัตถกรรม
นกัเรียนระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา คร้ังท่ี 67 จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 1 (1 - 17 พฤศจิกายน 2560) ไดแ้ก่ 

11.1 นายธีรยทุธ มาณะจกัร 
11.2 นางสาวสมจิตต ์ กิจประเสริฐ 

(12) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ การประกวด 
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดบัชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี 67 ระดบั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (1 - 17 
พฤศจิกายน 2560) ไดแ้ก่ 

12.1 นายธีรยทุธ   มาณะจกัร 
12.2 นางสาวสมจิตต ์  กิจประเสริฐ 

(13) ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (20 กรกฎาคม 2561) คือ นายธีรยทุธ  มาณะจกัร 

(14) ครูผู ้สอนกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนดีเด่น ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (20 กรกฎาคม 2561) คือ นางสาวสมจิตต ์ กิจประเสริฐ 

3.3.3 ผลทีป่รากฏต่อผู้บริหาร 
ผู้บริหาร (ผู้วจัิย) ได้รับการยกย่องเชิดชูเกยีรต ิปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัน้ี 
1)  ระดับชาต ิ

(1) ประกาศนียบตัรส าเร็จการฝึกอบรมเสริมหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง 
(ส.นบส.) รุ่นท่ี 10 ตามหลกัสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลยันกับริหาร ของส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน (6 - 19 ตุลาคม 2560)  
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(2) วฒิุบตัรผา่นการพฒันาตามหลกัสูตรพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวง 
ศึกษาธิการ  (นบส.ศธ.)  รุ่นท่ี 7 ของกระทรวงศึกษาธิการ (5 มีนาคม - 22 กรกฎาคม 2560) 

(3) โล่ประกาศชมเชยเป็นผูเ้ข้ารับการพฒันาท่ีเข้ารับการพฒันาครบ    
ทุกชั่วโมง ตามหลกัสูตรพฒันานักบริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

(4) วุฒิบตัรไดรั้บ “เข็มวิทยฐานะ” สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทท่ีหน่ึง ของกระทรวงศึกษาธิการ (5 มีนาคม 2561) 

(5) โล่เชิดชูเกียรติ รางวลั เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ (28 ธนัวาคม 2560) 

(6) เกียรติบตัรเชิดชูเกียรติ รางวลั  เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน
ดีเด่น ระดบัเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ (28 ธนัวาคม 2560) 

(7) เกียรติบตัรโครงการแลกเปลี่ยนผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษากบัจงัหวดัเฮียวโกะ ประเทศญ่ีปุ่น ประจ าปี 2559 ณ ประเทศญ่ีปุ่น ของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (4 - 12 กนัยายน 2559) 

(8) ประกาศนียบตัรส าเร็จการศึกษาการอบรมหลกัสูตร ธรรมาภิบาล 
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสุจริต)            
รุ่นท่ี 2 ประจ าปีพุทธศกัราช 2558 ของสถาบนัพระปกเกลา้ (สิงหาคม - ธนัวาคม 2558) 

(9) แต่งตั้งให้มีคุณวุฒิผูช่้วยหัวหน้าผูใ้ห้การฝึกอบรมผูก้  ากับลูกเสือ 
(A.L.T.) และมีสิทธ์ิประดบัเคร่ืองหมาย “วูดแบดจ์สามท่อน” ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ (7 
พฤศจิกายน 2559) 

(10) ไดรั้บความไวว้างใจแต่งตั้งเป็น “กรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานต ารวจ (กต.ตร.)” สถานีต ารวจนครบาลบางกอกนอ้ย ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560) 

(11) ประกาศเกียรติคุณเป็น “ผูน้ าโรงเรียน 4.0” ในการประชุมสัมมนา 
และนิทรรศการดิจิทลัการศึกษา 2560 ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
และสภาผูป้กครองและครูแห่งประเทศไทย (2 สิงหาคม 2560) 
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(12) เกียรติบตัร “ครูดีไม่มีอบายมุข” เน่ืองในวนัครู ประจ าปีพุทธศกัราช 2559 
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 มกราคม 2559) 

(13) ประกาศเกียรติคุณผูบ้ริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานตา้นส่ิงเสพติด 
(TRC.VB Harm Prevention)  ปีการศึกษา 2557 ของสภากาชาดไทย (22 กุมภาพนัธ์ 2559) 

(14) ประกาศเกียรติคุณผูบ้ริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานตา้นส่ิงเสพติด 
(TRC.VB Harm Prevention)  ปีการศึกษา 2558 ของสภากาชาดไทย (8 สิงหาคม 2559) 

(15) ศิษยเ์ก่าดีเด่น ประจ าปี 2559 ของโรงเรียนทวีธาภิเศก ของสมาคม
ศิษยเ์ก่าทวธีาภิเศก (16 กรกฎาคม 2559) 

(16) เกียรติบตัรให ้การสน ับสนุนปฏิบ ตั ิธรรม เฉลิมพระ เกียร ติ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ปีพุทธศกัราช 
2558 ณ พุทธมณฑล ของส านกันายกรัฐมนตรี (7 ธนัวาคม 2558) 

(17) ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ วดัชิโนรสารามวรวหิาร ของวดัชิโนรสารามวรวหิาร (18 กรกฎาคม 2561) 

2)  ระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
(1) ไดรั้บการเลือกตั้งจากผูบ้ริหารโรงเรียน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 3 เป็นประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มท่ี 3 ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1  (28 ตุลาคม 2559) 

(2) รางวลัเชิดชูเกียรติ  MOE AWARDS “ระดบัดีมาก” ปีการศึกษา 2558 
ประเภทบุคคล สาขาป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 (29 ธนัวาคม 2559) 

(3) เกียรติบตัร “รางวลั สพม. 1 SESAO1 AWARDS ประจ าปี 2560” 
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (16 มกราคม 2561) 

3.3.4  ผลทีป่รากฏต่อสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน มีดงัน้ี 
1) ระดับชาติ 

(1) เป็นศูนย์บริการทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
ไดแ้ก่ เป็นสถานท่ีเรียนในวนัเสาร์และอาทิตย ์และเป็นสถานท่ีจดัสอบปลายภาคเรียน และสอบซ่อม  
เป็นตน้ (พ.ศ. 2531 ถึงปัจจุบนั) 
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(2) เกียรติบตัรโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัสนบัสนุนโครงการ CSR แดร์ เยาวชน 
HAPPY CAMP เพิ่มมิตรปลอดศตัรู ของกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 7 คณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานต ารวจ (กต.ตร.) สถานีต ารวจนครบาลบางกอกนอ้ย (21 มิถุนายน 2559) 

(3) โล่ขอบคุณโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ให้การสนบัสนุนคณะแพทยศ์าสตร์ 
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล จดังาน “128 ปี ศิริราชเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อ
อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล (26 เมษายน 
2559) 

(4) ไดรั้บจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใน
การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบเปล่ียนหลงัคา และปูกระเบ้ือง พื้นโรงอาหาร                             
จ  านวนเงิน 1,196,100 บาท ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (7 ตุลาคม 2559) 

(5) โล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงวา่ “โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ให้การสนบัสนุน
โครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษา และชุมชน” ของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง (5 เมษายน 
2560) 

(6) โล่ขอบคุณในการเข้าร่วมกิจกรรมวนัรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ประจ าปี 2560 กิจกรรม “ท าดีเพื่อพ่อสานต่อแกปั้ญหายาเสพติด” ณ หอประชุมกองทพัเรือ ของศูนย์
อ  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กองทพัเรือ (26 มิถุนายน 2560) 

(7) ไดรั้บความไวว้างใจจากสมาคม EIS แห่งประเทศไทย ให้รับนกัศึกษา
และครู จ านวน 2 คน จากประเทศอินโดนีเซียในโครงการแลกเปล่ียนตาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลยั 
JEMBER กบัสมาคม EIS แห่งประเทศไทย (1 - 29 สิงหาคม 2560) 

(8) โล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ได้รับรางวลัเสมา ป.ป.ส. 
ประเภทผลงานดีเด่นระดบัเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 
2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ (28 ธนัวาคม 2560)  

(9) เกียรติบตัรเชิดชูเกียรติ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ได้รับรางวลัเสมา 
ป.ป.ส. ประเภทผลงาน ดีเด่น ระดบัเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข               
ปีการศึกษา 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ (28 ธนัวาคม 2560) 

(10) โล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ให้การสนับสนุน
โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพนัธ์ รุ่นท่ี 374 ระหว่างวนัท่ี 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ของ
กองบญัชาการต ารวจนครบาล (30 พฤษภาคม 2561) 
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(11) โล่ท่ีระลึก และขอบคุณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั เขา้ร่วมกิจกรรม
วนัรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด ประจ าปี 2561 ของศูนยอ์  านวยการป้องกนั และปราบปรามยาเสพติด 
กองทพัเรือ (26 มิถุนายน 2561) 

(12) เกียรติบตัรแสดงวา่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ส่งนกัเรียนเขา้ทดสอบ
มาตรฐานการใช้ภาษาฝร่ังเศส (มาตรฐานยุโรป) และสอบผ่านทั้งหมด ของ AMBASSADE DE 
FRANCE EN THAILANDE (5 กรกฎาคม 2561) 

2) ระดับภาค 
(1) รางวลั “ระดบัเหรียญเงิน” ผลงาน “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม” ประจ าปี 

2561 ช่ือผลงาน ชุมชนชิโนรสแห่งการอ่าน (Professional Reading Community @ Chinorot) ของ
คุรุสภา (15 มิถุนายน 2561) 

3) ระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
(1) โล่ประกาศเกียรติคุณ แสดงว่า “โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั” เป็นสถานศึกษา  

ท่ีมีการพฒันาดีเด่นในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  

(2) เกียรติบตัร เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีคะแนนเฉล่ีย
รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึนสูงกวา่ร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2557” ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2558 ของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (11 เมษายน 2559) 

(3) เกียรติบตัรสถานศึกษาตน้แบบท่ีมีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลกั
ของคนไทย 12 ประการอย่างเป็นรูปธรรม ระดบัดี ประจ าปี 2560 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 (31 กรกฎาคม 2560) 

(4) รางวลัผลงานดีเด่น ระดบัเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  ปีการศึกษา 2559 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (9 ตุลาคม 
2560) 

(5) เกียรติบตัรเพื่อแสดงว่า “โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีคะแนนเฉล่ีย
รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึนสูงกวา่ร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2558” ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (26 พฤษภาคม 2560) 
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 3.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกีย่วข้องทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 - 2560 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยัอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 - 2560 มีผลการศึกษา ดงัน้ี 

3.4.1 ผลการศึกษาความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกีย่วข้องทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อม
ทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1)    

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) ประกอบดว้ย (1) ผูบ้ริหารและครู จ านวน 119 คน 
(2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน (3) นกัเรียน จ านวน 372 คน (4) ผูป้กครอง
นักเรียน จ านวน 372 คน และ (5) บุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน โดยด าเนินการพัฒนา
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ประกอบด้วย (1) การพฒันา
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ (2) การพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านวิชาการ และ (3) การพัฒนา
สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 22 - 25 

1) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (ระยะที่ 1) การพัฒนา
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ดงัตารางท่ี 22 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 
ด้านกายภาพ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
 (n = 918) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
ด้านอาคารสถานที่ 
1. ทางข้ึนอาคารองคว์าสุกรี 
หอประชุมวาสุกรี มีความ
สวยงาม และปลอดภยัใน 

    การใชง้าน 

 
4.54 

 
0.55 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.00 

 
0.38 

 
มาก 

 
4.25 

 
0.73 

 
มาก 

 
4.20 

 
0.74 

 
มาก 

 
4.08 

 
0.47 

 
มาก 

 
4.25 

 
0.71 

 
มาก 

 
3 

2. หอสมุดกาญจนาภิเษก 
    มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการศึกษา 
    คน้ควา้หาความรู้ 

4.79 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.62 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.80 มาก 4.33 0.87 มาก 4.68 0.66 มาก
ท่ีสุด 

4.44 0.80 มาก 1 

3. ทางเช่ือมต่ออาคาร 
    ศรีสุคตขติัยวงศแ์ละอาคาร 
    องคว์าสุกรีมีความแขง็แรง 
    และปลอดภยั 

4.29 0.80 มาก 4.73 0.59 มาก
ท่ีสุด 

4.23 0.86 มาก 4.17 0.97 มาก 4.73 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.24 0.89 มาก 4 

4. สนามบาสเกตบอลไดม้าตรฐาน  
     เหมาะกบัการใชง้าน 

4.24 0.62 มาก 4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.10 0.93 มาก 4.13 0.93 มาก 4.65 0.58 มาก
ท่ีสุด 

4.17 0.88 มาก 6 

 

ตารางที ่22  แสดงความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1)     
                    การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านกายภาพ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
5. หอ้งน ้าห้องส้วมของนกัเรียน 
    และครู สวยงาม สะอาด และมี 
    จ  านวนเพียงพอ 

4.58 0.64 มาก
ท่ีสุด 

4.47 0.52 มาก 4.36 0.78 มาก 4.25 0.77 มาก 4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.36 0.75 มาก 2 

6. หอ้งดนตรีสากลเอ้ือต่อการจดั 
    กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.99 0.72 มาก 4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.19 0.75 มาก 4.20 0.95 มาก 4.60 0.59 มาก
ท่ีสุด 

4.19 0.83 มาก 5 

เฉลีย่ 4.41 0.64 มาก 4.56 0.51 มาก
ทีสุ่ด 

4.26 0.81 มาก 4.21 0.87 มาก 4.57 0.56 มาก
ทีสุ่ด 

4.28 0.81 มาก - 

ด้านระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 
1. สัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถ 
    ใชไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกอาคาร 

 
4.41 

 
0.49 

 
มาก 

 
4.93 

 
0.26 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.55 

 
0.59 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.48 

 
0.68 

 
มาก 

 
4.73 

 
0.45 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.52 

 
0.61 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
1 

2. ระบบเสียงตามสายใน 
    โรงเรียนมีคุณภาพ 

4.19 0.59 มาก 4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.11 0.80 มาก 4.18 0.87 มาก 4.60 0.63 มาก
ท่ีสุด 

4.18 0.80 มาก 3 

3. กลอ้งวงจรปิดเพียงพอกบั 
    จุดเส่ียงในโรงเรียน 

4.39 0.64 มาก 4.60 0.63 มาก
ท่ีสุด 

4.23 0.76 มาก 4.22 0.85 มาก 4.63 0.59 มาก
ท่ีสุด 

4.27 0.78 มาก 2 

เฉลีย่ 4.33 0.57 มาก 4.75 0.45 มาก
ทีสุ่ด 

4.30 0.72 มาก 4.29 0.80 มาก 4.65 0.56 มาก
ทีสุ่ด 

4.32 0.73 มาก - 

เฉลีย่รวม 4.38 0.62 มาก 4.62 0.49 มาก
ทีสุ่ด 

4.27 0.78 มาก 4.24 0.85 มาก 4.59 0.56 มาก
ทีสุ่ด 

4.29 0.79 มาก - 

ตารางที ่22 (ต่อ) 
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 จากตารางท่ี 22 พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) การพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.29, S.D.= 0.79) เม่ือพิจารณาเป็น
รายกลุ่ม พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและมาก ( X = 4.24 – 4.62, 
S.D.= 0.49 – 0.85) ดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X = 4.62, S.D.= 0.49) รองลงมา 
ไดแ้ก่ บุคลากรเครือข่าย (X = 4.59, S.D.= 0.56) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.38, S.D.= 0.62) นกัเรียน     
(X = 4.27, S.D.= 0.78) และผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.24, S.D.= 0.85) ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก               
(X = 4.28 – 4.32, S.D.= 0.73 – 0.81) ดงัน้ี 
          1. ดา้นอาคารสถานท่ี พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก     
(X = 4.28, S.D.= 0.81) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มากทุกขอ้ (X = 4.17 – 4.44, S.D.= 0.71 – 0.89) ดงัน้ี หอสมุดกาญจนาภิเษกมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการศึกษา
คน้ควา้หาความรู้ (X = 4.44, S.D.= 0.80) รองลงมา ไดแ้ก่ ห้องน ้ าห้องส้วมของนกัเรียนและครู สวยงาม 
สะอาด และมีจ านวนเพียงพอ (X = 4.36, S.D.= 0.75) ทางข้ึนอาคารองคว์าสุกรี หอประชุมวาสุกรี มีความ
สวยงาม และปลอดภยัในการใชง้าน (X = 4.25, S.D.= 0.71) ทางเช่ือมต่ออาคารศรีสุคตขติัยวงศแ์ละอาคาร
องคว์าสุกรีมีความแข็งแรงและปลอดภยั (X = 4.24, S.D.= 0.89) ห้องดนตรีสากลเอ้ือต่อการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ (X = 4.19, S.D.= 0.83) และสนามบาสเกตบอลไดม้าตรฐาน เหมาะกบัการใช้งาน (X = 4.17, 
S.D.= 0.88) ตามล าดบั 
          2. ดา้นระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดยภาพรวม   
อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.32, S.D.= 0.73) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 1 รายการ คือ สัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถใช้ไดอ้ย่างทัว่ถึงทุกอาคาร (X = 4.52, 
S.D.= 0.61) และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก จ านวน 2 รายการ(X = 4.18 – 4.27, 
S.D.= 0.78 – 0.80) ดงัน้ี กลอ้งวงจรปิดเพียงพอกบัจุดเส่ียงในโรงเรียน (X = 4.27, S.D.= 0.78) รองลงมา 
ไดแ้ก่ ระบบเสียงตามสายในโรงเรียนมีคุณภาพ (X = 4.18, S.D.= 0.80) ตามล าดบั  

2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (ระยะที่ 1) การพัฒนา
สภาพแวดล้อมด้านวชิาการ ดงัตารางท่ี 23 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านวชิาการ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

 

ภาพรวม 
(n = 918) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. ครูจดักระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 

 
4.96 

 

 
0.20 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.87 

 
0.35 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.50 

 
0.70 

 
มาก 

 
4.51 

 
0.73 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.63 

 
0.63 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.58 

 
0.68 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
1 

2. ครูมีวธีิการเรียนการสอนท่ี 
    หลากหลาย 

4.70 0.63 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.83 มาก
ท่ีสุด 

4.36 0.82 มาก 4.26 0.85 มาก 4.55 0.75 มาก
ท่ีสุด 

4.37 0.82 มาก 5 

3. ครูจดักระบวนการเรียน 
    การสอนท่ีพฒันากระบวน 
    การคิดของนกัเรียน 

4.74 0.60 มาก
ท่ีสุด 

4.87 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.46 0.79 มาก 4.45 0.73 มาก 4.75 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.51 0.74 มาก
ท่ีสุด 

2 

4. ครูจดักิจกรรมใหน้กัเรียนได ้
    ลงมือปฏิบติัจริงตามมาตรฐาน 
    การเรียนรู้และตวัช้ีวดัของ 
    หลกัสูตรสถานศึกษา 

4.47 0.64 มาก 4.80 0.56 มาก
ท่ีสุด 

4.34 0.75 มาก 4.37 0.81 มาก 4.73 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.75 มาก 4 

5. ครูจดักิจกรรมเพื่อฝึกทกัษะและ 
      บูรณาการความรู้ เพื่อให้นกัเรียน 
      สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

4.37 0.55 มาก 4.67 0.62 มาก
ท่ีสุด 

4.24 0.75 มาก 4.34 0.84 มาก 4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.33 0.76 มาก 7 

ตารางที ่23  แสดงความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1)     
                    การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านวชิาการ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

 

ภาพรวม 
(n = 918) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
6. ครูจดักิจกรรมท่ีส่งเสริม 
    ศกัยภาพ และความสามารถ 
    พิเศษของนกัเรียน 

4.46 0.55 มาก 4.73 0.59 มาก
ท่ีสุด 

4.39 0.72 มาก 4.35 0.79 มาก 4.63 0.59 มาก
ท่ีสุด 

4.41 0.73 มาก 3 

7. ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียน 
     เชิงบวก ท าใหน้กัเรียนรัก 
     การเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกนั 
     อยา่งมีความสุข 

4.33 0.61 มาก 4.67 0.72 มาก
ท่ีสุด 

4.30 0.74 มาก 4.36 0.80 มาก 4.70 0.56 มาก
ท่ีสุด 

4.35 0.75 มาก 6 

เฉลีย่ 
4.58 0.54 มาก

ทีสุ่ด 
4.73 0.60 มาก

ทีสุ่ด 
4.37 0.75 มาก 4.38 0.79 มาก 4.67 0.56 มาก

ทีสุ่ด 
4.42 0.75 มาก 

- 

ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา 
1. โรงเรียนมีการประเมิน      

และทบทวนหลกัสูตร
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 
4.44 

 
0.63 

 
มาก 

 
4.87 

 
0.35 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.37 

 
0.78 

 
มาก 

 
4.34 

 
0.82 

 
มาก 

 
4.68 

 
0.57 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.39 

 
0.77 

 
มาก 

 
3 

 
 
 

ตารางที ่23  (ต่อ) 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านวชิาการ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

 

ภาพรวม 
(n = 918) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
2. โรงเรียนมีการพฒันา 
    และปรับปรุงโครงสร้าง   
    หลกัสูตรสถานศึกษาใหมี้ 
  ความหลากหลาย 

4.35 0.62 มาก 4.67 0.72 มาก
ท่ีสุด 

4.39 0.71 มาก 4.33 0.81 มาก 4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.38 0.74 มาก 4 

3. หลกัสูตรสถานศึกษา 
    สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
    ของนกัเรียนและผูป้กครอง 
    นกัเรียน 

4.79 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.62 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.80 มาก 4.33 0.87 มาก 4.43 0.68 มาก 4.43 0.80 มาก 1 

4. หลกัสูตรสถานศึกษามีความ 
    ยดืหยุน่ 

4.39 0.52 มาก 4.73 0.59 มาก
ท่ีสุด 

4.34 0.68 มาก 4.30 0.84 มาก 4.70 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.36 0.73 มาก 5 

5. โรงเรียนมีการด าเนินโครงการ    
    พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
    และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

4.61 0.57 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.62 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.75 มาก 4.29 0.85 มาก 4.68 0.57 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0. 77 มาก 2 

เฉลีย่ 4.52 0.57 มาก
ทีสุ่ด 

4.72 0.58 มาก
ทีสุ่ด 

4.38 0.74 มาก 4.32 0.84 มาก 4.64 0.56 มาก
ทีสุ่ด 

4.39 0.76 มาก - 

ตารางที ่23  (ต่อ) 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านวชิาการ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
ด้านส่ือการเรียนการสอน 
1. ครูมีการผลิตและใชส่ื้อท่ีเป็น 
    นวตักรรมเพื่อส่งเสริม 
    การเรียนรู้ 

 
4.45 

 
0.72 

 
มาก 

 
4.87 

 
0.35 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.39 

 
0.80 

 
มาก 

 
4.33 

 
0.90 

 
มาก 

 
4.73 

 
0.51 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.39 

 
0.82 

 
มาก 

 
1 

2. ครูใชส่ื้อเทคโนโลยี 
    และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือให้     
   นกัเรียนแสวงหาความรู้ดว้ย     
    ตนเอง      

4.64 0.56 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.33 0.78 มาก 4.25 0.86 มาก 4.58 0.71 มาก
ท่ีสุด 

4.36 0.79 มาก 3 

3. ครูใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือ 
    ต่อการจดัการเรียนรู้ 

4.56 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.76 มาก 4.27 0.84 มาก 4.63 0.63 มาก
ท่ีสุด 

4.38 0.77 มาก 2 

เฉลีย่ 4.55 0.61 มาก
ทีสุ่ด 

4.76 0.43 มาก
ทีสุ่ด 

4.37 0.78 มาก 4.28 0.87 มาก 4.65 0.62 มาก
ทีสุ่ด 

4.38 0.79 มาก 
- 

 
 
 

ตารางที ่23 (ต่อ) 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านวชิาการ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
ด้านการวดัและประเมินผล 
1. การวดัและประเมินผลนกัเรียน 
    ครอบคลุม ทั้งดา้นความรู้ 
    ทกัษะกระบวนการ คุณธรรม 
    จริยธรรม และคุณลกัษณะ 
    อนัพึงประสงค ์

 
4.84 

 
0.47 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.80 

 
0.41 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.56 

 
0.70 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.50 

 
0.79 

 
มาก 

 
4.70 

 
0.56 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.58 

 
0.71 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
1 

2. โรงเรียนใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
    แก่นกัเรียน เพื่อน าไปพฒันา 
    ตนเองและครู น าไปใชใ้น 
    การพฒันานกัเรียน 

4.66 0.57 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.47 0.70 มาก 4.30 0.80 มาก 4.60 0.59 มาก
ท่ีสุด 

4.43 0.73 มาก 2 

3. เคร่ืองมือวดัและประเมินผลของ 
    ครูมีคุณภาพ 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.43 0.75 มาก 4.24 0.84 มาก 4.83 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.41 0.77 มาก 3 

4. ครูมีการวดัและประเมินผล 
    ตามสภาพจริง 

4.55 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.36 0.74 มาก 4.25 0.83 มาก 4.88 0.33 มาก
ท่ีสุด 

4.37 0.76 มาก 5 

 

ตารางที ่23 (ต่อ) 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านวชิาการ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
5. โรงเรียนอ านวยความสะดวก 
    ดา้นอุปกรณ์และเคร่ืองมือวดั 
    และประเมินผล 

4.64 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.73 มาก 4.27 0.81 มาก 4.50 0.55 มาก 4.39 0.74 มาก 4 

เฉลีย่ 
 

4.67 0.53 มาก
ทีสุ่ด 

4.74 0.45 มาก
ทีสุ่ด 

4.44 0.72 มาก 4.31 0.81 มาก 4.70 0.50 มาก
ทีสุ่ด 

4.44 0.74 มาก - 

ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
1. โรงเรียนมีการนิเทศการเรียน 
     การสอนทุกกลุ่มสาระ 
     การเรียนรู้ 

 
4.71 

 
0.52 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.67 

 
0.49 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.41 

 
0.71 

 
มาก 

 
4.28 

 
0.82 

 
มาก 

 
4.48 

 
0.60 

 
มาก 

 
4.40 

 
0.74 

 
มาก 

 
1 

2. ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 
    สามารถพฒันาคุณภาพ 
    การเรียนการสอน 

4.69 0.58 มาก
ท่ีสุด 

4.87 0.35 มาก
ท่ีสุด 

4.37 0.78 มาก 4.21 0.85 มาก 4.85 0.43 มาก
ท่ีสุด 

4.37 0.79 มาก 2 

3. ครูน าผลการนิเทศไปพฒันา 
    คุณภาพการเรียนการสอน 
    อยา่งต่อเน่ือง 

4.48 0.66 มาก 4.80 0.56 มาก
ท่ีสุด 

4.27 0.78 มาก 4.26 0.84 มาก 4.88 0.33 มาก
ท่ีสุด 

4.33 0.79 มาก 3 

ตารางที ่23 (ต่อ) 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านวชิาการ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
4. โรงเรียนน าผลการนิเทศ 
     การเรียนการสอนไปพฒันา     
     คุณภาพบุคลากร 

4.36 0.66 มาก 4.73 0.59 มาก
ท่ีสุด 

4.07 0.82 มาก 4.03 0.88 มาก 4.85 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.14 0.84 มาก 5 

5. โรงเรียนมีการนิเทศการเรียน 
     การสอนแบบกลัยาณมิตร 

4.26 0.57 มาก 4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.11 0.79 มาก 4.10 0.89 มาก 4.85 0.43 มาก
ท่ีสุด 

4.17 0.81 มาก 4 

เฉลีย่ 4.50 0.60 มาก 4.75 0.50 มาก
ทีสุ่ด 

4.25 0.78 มาก 4.18 0.86 มาก 4.78 0.45 มาก
ทีสุ่ด 

4.28 0.79 มาก - 

เฉลีย่รวม 4.56 0.57 มาก
ทีสุ่ด 

4.74 0.53 มาก
ทีสุ่ด 

4.36 0.75 มาก 4.30 0.83 มาก 4.69 0.53 มาก
ทีสุ่ด 

4.38 0.76 มาก - 

ตารางที ่23 (ต่อ) 
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 จากตารางท่ี 23 พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) การพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.38, S.D.= 0.76) เม่ือพิจารณาเป็น
รายกลุ่ม พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและมาก ( X = 4.30 – 4.74, 
S.D.= 0.53 – 0.83) ดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X = 4.74, S.D.= 0.53) รองลงมา 
ไดแ้ก่ บุคลากรเครือข่าย (X = 4.69, S.D.= 0.53) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.56, S.D.= 0.57) นกัเรียน     
(X = 4.36, S.D.= 0.75) และผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.30, S.D.= 0.83) ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก            
(X = 4.28 – 4.44, S.D.= 0.74 – 0.79) ดงัน้ี 
 1. ดา้นการจดัการเรียนการสอน พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ( X = 4.42, S.D.= 0.75) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ  
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 2 รายการ ( X = 4.51 – 4.58, S.D.= 0.68 – 0.74) ดงัน้ี ครูจดั
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั ( X = 4.58, S.D.= 0.68) รองลงมา ไดแ้ก่ ครูจดั
กระบวนการเรียนการสอนท่ีพฒันากระบวนการคิดของนกัเรียน ( X = 4.51, S.D.= 0.74) ตามล าดบั 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยู่ระดบัมาก จ านวน 5 รายการ (X = 4.33 – 4.41, S.D.= 0.73 – 0.82)  
ดงัน้ี  ครูจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมศกัยภาพ และความสามารถพิเศษของนกัเรียน (X = 4.41, S.D.= 0.73) 
รองลงมา ไดแ้ก่ ครูจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั
ของหลกัสูตรสถานศึกษา (X = 4.40, S.D.= 0.75) ครูมีวิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ( X = 4.37, 
S.D.= 0.82) ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ท าให้นกัเรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข  (X = 4.35, S.D.= 0.75) ครูจดักิจกรรมเพื่อฝึกทกัษะและบูรณาการความรู้ เพื่อให้นกัเรียนสร้าง
องคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (X = 4.33, S.D.= 0.76) ตามล าดบั 
 2. ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (X = 4.39, S.D.= 0.76) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ    
อยู่ในระดบัมากทุกรายการ ( X = 4.36 – 4.43, S.D.= 0.73 – 0.80) ดังน้ี หลักสูตรสถานศึกษา
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนและผูป้กครองนกัเรียน ( X = 4.43, S.D.= 0.80) รองลงมา 
ไดแ้ก่ โรงเรียนมีการด าเนินโครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถ่ิน (X = 4.40, 
S.D.= 0.77) โรงเรียนมีการประเมินและทบทวนหลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง (X = 4.39, S.D.= 0.77) 
โรงเรียนมีการพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ( X = 4.38, 
S.D.= 0.74) และหลกัสูตรสถานศึกษามีความยดืหยุน่ (X = 4.36, S.D.= 0.73) ตามล าดบั 
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3. ดา้นส่ือการเรียนการสอน พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (X = 4.38, S.D.= 0.79) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ (X = 4.36 – 4.39, S.D.= 0.77 – 0.82) ดงัน้ี ครูมีการผลิตและใชส่ื้อท่ีเป็น
นวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (X = 4.39, S.D.= 0.82) รองลงมา ไดแ้ก่ ครูใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ (X = 4.38, S.D.= 0.77) และครูใช้ส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือให้
นกัเรียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง (X = 4.36, S.D.= 0.79) ตามล าดบั 

4. ดา้นการวดัและประเมินผล พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ่
ในระดบัมาก (X = 4.44, S.D.= 0.74) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 1 รายการ คือ การวดัและประเมินผลนกัเรียนครอบคลุม ทั้งดา้นความรู้ 
ทกัษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ (X = 4.58, S.D.= 0.71) และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 รายการ (X = 4.37 – 4.43, S.D.= 0.73 – 0.77) 
ดงัน้ี โรงเรียนใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียน เพื่อน าไปพฒันาตนเองและครู น าไปใชใ้นการพฒันานกัเรียน 
(X = 4.43, S.D.= 0.73) รองลงมา ไดแ้ก่ เคร่ืองมือวดัและประเมินผลของครูมีคุณภาพ (X = 4.41, S.D.= 
0.77) โรงเรียนอ านวยความสะดวกดา้นอุปกรณ์และเคร่ืองมือวดัและประเมินผล (X = 4.39, S.D.= 0.74) 
และครูมีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง (X = 4.37, S.D.= 0.76) ตามล าดบั 

5. ด้านการนิเทศการเรียนการสอน พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.28, S.D.= 0.79) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกรายการ (X = 4.14 – 4.40, S.D.= 0.74 – 0.84) ดงัน้ี โรงเรียนมีการนิเทศ
การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (X = 4.40, S.D.= 0.74) รองลงมา ไดแ้ก่ ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้    
ท่ีสามารถพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน ( X = 4.37, S.D.= 0.79) ครูน าผลการนิเทศไปพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง (X = 4.33, S.D.= 0.79) โรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอน
แบบกลัยาณมิตร ( X = 4.17, S.D.= 0.81) และโรงเรียนน าผลการนิเทศการเรียนการสอนไปพฒันา
คุณภาพบุคลากร (X = 4.14, S.D.= 0.84) ตามล าดบั 

3)  ผลการความพึงพอใจของ ผู้มี ส่ วน เกี่ ยว ข้องที่มี ต่ อการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัด การเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2559 (ระยะที่ 1) 
การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ ดงัตารางท่ี 24 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 
ด้านการบริหารจัดการ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
ด้านการพฒันาบุคลากร 
1. การประชุม อบรม สัมมนา  
    และศึกษาดูงานของบุคลากร 
    ใหส้ามารถปฏิบติังานตาม    
    บทบาทหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี 
    ประสิทธิภาพและเกิด  
    ประสิทธิผล 

 
4.66 

 
0.53 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.92 

 
0.26 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.22 

 
0.76 

 
มาก 

 
4.73 

 
0.62 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.80 

 
0.33 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.53 

 
0.70 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
1 

2. การพฒันาครูใหส้ามารถ 
    พฒันาตนเองและมี 
    ความกา้วหนา้ในวชิาชีพครู 

4.34 0.61 มาก 4.80 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.19 0.73 มาก 4.34 0.79 มาก 4.85 0.36 มาก
ท่ีสุด 

4.20 0.75 มาก 2 

3. การส่งเสริมใหค้รูพฒันา 
    ผลงานทางวชิาการ เพื่อ 
    ร่วมประกวดและแข่งขนั        
    ในระดบัเขต ระดบัภาค       
    และระดบัชาติ 

4.39 0.74 มาก 4.67 0.62 มาก
ท่ีสุด 

4.11 0.75 มาก 4.39 0.79 มาก 4.83 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.11 0.78 มาก 3 

เฉลีย่ 4.46 0.63 มาก 4.80 0.43 มาก
ทีสุ่ด 

4.17 0.75 มาก 4.49 0.73 มาก 4.83 0.38 มาก
ทีสุ่ด 

4.28 0.74 มาก - 

ตารางที ่24  แสดงความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1)     
                    การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 
ด้านการบริหารจัดการ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
ด้านการพฒันาระบบการบริหาร
จัดการ 
1. การพฒันาระบบบริหาร 
    จดัการแบบมีส่วนร่วมของผูมี้ 
      ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา 
      สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ 
    การจดัการเรียนรู้ 

 
 

4.87 

 
 

0.34 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.67 

 
 

0.62 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.58 

 
 

0.63 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.15 

 
 

0.79 

 
 

มาก 

 
 

4.78 

 
 

0.48 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.45 

 
 

0.72 

 
 

มาก 

 
 
1 

2. การเสริมสร้างขวญั และ 
    ก าลงัใจในการปฏิบติังานของ 
    ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.90 0.35 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.28 0.73 มาก 4.20 0.77 มาก 4.80 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.36 0. 74 มาก 2 

3. พฒันาระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้ 
    คุณภาพยิง่ข้ึน 

4.45 0.53 มาก 4.82 0.42 มาก
ท่ีสุด 

4.10 0.67 มาก 4.41 0.74 มาก 4.90 0.35 มาก
ท่ีสุด 

4.33 0.70 มาก 3 

                    
                    

ตารางที ่24  (ต่อ) 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 
ด้านการบริหารจัดการ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
4. การจดักิจกรรมเสริมสร้าง 
    ความมีวนิยัในตนเองของ 
    นกัเรียนใหม้ากยิง่ข้ึน 

4.65 0.53 มาก
ท่ีสุด 

4.87 0.35 มาก
ท่ีสุด 

4.13 0.74 มาก 4.15 0.80 มาก 4.68 0.62 มาก
ท่ีสุด 

4.24 0.76 มาก 4 

5. พฒันาระบบประกนัคุณภาพ 
    ภายในสถานศึกษาอยา่ง 
    ต่อเน่ือง 

4.69 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.62 มาก
ท่ีสุด 

4.12 0.74 มาก 4.07 0.85 มาก 4.83 0.38 มาก
ท่ีสุด 

4.21 0.78 มาก 5 

เฉลีย่ 4.71 0.45 มาก
ทีสุ่ด 

4.75 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.24 0.70 มาก 4.20 0.79 มาก 4.80 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.32 0.74 มาก - 

เฉลีย่รวม 4.62 0.52 มาก
ทีสุ่ด 

4.78 0.44 มาก
ทีสุ่ด 

4.22 0.72 มาก 4.21 0.77 มาก 4.83 0.34 มาก
ทีสุ่ด 

4.30 0.74 มาก - 

 

ตารางที ่24  (ต่อ) 
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 จากตารางท่ี 24 พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) การพฒันา
สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจดัการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.30, S.D.= 0.74) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดและมาก                 
( X = 4.21 – 4.83, S.D.= 0.34 – 0.77) ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย (X = 4.83, S.D.= 0.34) รองลงมา 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X = 4.78, S.D.= 0.44) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.62, 
S.D.= 0.52) นักเรียน ( X = 4.22, S.D.= 0.72) และผู ้ปกครองนักเรียน ( X = 4.21, S.D.= 0.77) 
ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก             
(X = 4.28 – 4.32, S.D.= 0.74) ดงัน้ี 
 1. ดา้นการพฒันาบุคลากร พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (X = 4.28, S.D.= 0.74) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 1 รายการ ดังน้ี การประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของ
บุคลากรใหส้ามารถปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (X = 4.53, 
S.D.= 0.70) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยู่ระดบัมาก จ านวน 2 รายการ ( X = 4.11 – 4.20, 
S.D.= 0.75 – 0.78) ดงัน้ี การพฒันาครูใหส้ามารถพฒันาตนเองและมีความกา้วหนา้ในวิชาชีพครู  (X = 4.20, 
S.D.= 0.75) รองลงมา ไดแ้ก่ การส่งเสริมให้ครูพฒันาผลงานทางวิชาการ เพื่อร่วมประกวดและแข่งขนัใน
ระดบัเขต ระดบัภาค และระดบัชาติ (X = 4.11, S.D.= 0.78)  
          2. ดา้นการพฒันาระบบการบริหารจดัการ พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.32, S.D.= 0.74) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกรายการ ( X = 4.21 – 4.45, S.D.= 0.70 – 0.78) ดงัน้ี    
การพฒันาระบบบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้ (X = 4.45, S.D.= 0.72) รองลงมา ไดแ้ก่ การเสริมสร้างขวญั และก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษา (X = 4.36, S.D.= 0.74) พฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน (X = 4.33, S.D.= 0.70) การจดักิจกรรมเสริมสร้างความมีวินยัในตนเอง
ของนักเรียนให้มากยิ่งข้ึน ( X = 4.24, S.D.= 0.76) และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง (X = 4.21, S.D.= 0.78) ตามล าดบั  

4) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2559 (ระยะที่ 1) โดย
ภาพรวม ดงัตารางท่ี 25 
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        ตารางที ่25  แสดงความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1)โดย      
                            ภาพรวม 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
1. การพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
    ดา้นกายภาพ 

4.38 0.62 มาก 4.62 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.27 0.78 มาก 4.24 0.85 มาก 4.59 0.56 มาก
ท่ีสุด 

4.29 0.79 มาก 3 

2. การพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
    ดา้นวชิาการ 

4.56 0.57 มาก
ท่ีสุด 

4.74 0.53 มาก
ท่ีสุด 

4.36 0.75 มาก 4.30 0.83 มาก 4.69 0.53 มาก
ท่ีสุด 

4.38 0.76 มาก 1 

3. การพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
    ดา้นการบริหารจดัการ 

4.62 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.78 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.22 0.72 มาก 4.21 0.77 มาก 4.83 0.34 มาก
ท่ีสุด 

4.30 0.74 มาก 2 

เฉลีย่รวม 4.52 0.57 มาก
ทีสุ่ด 

4.71 0.49 มาก
ทีสุ่ด 

4.28 0.75 มาก 4.25 0.82 มาก 4.70 0.48 มาก
ทีสุ่ด 

4.32 0.76 มาก - 
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 จากตารางท่ี 25 พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (X = 4.32, S.D.= 0.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมาก (X = 4.25 – 4.71, S.D.= 0.48 – 0.82) ดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ( X = 4.71, S.D.= 0.49) รองลงมา ได้แก่ บุคลากรเครือข่าย ( X = 4.70, S.D.= 0.48) 
ผูบ้ริหารและครู (X = 4.52, S.D.= 0.57) นกัเรียน ( X = 4.28, S.D.= 0.75) และผูป้กครองนกัเรียน       
(X = 4.25, S.D.= 0.82) ตามล าดบั  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น   
(X = 4.29 – 4.38, S.D.= 0.74 – 0.79) ดงัน้ี การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ (X = 4.38, S.D.= 0.76) 
รองลงมา ไดแ้ก่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ (X = 4.30, S.D.= 0.74) และการ
พฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ (X = 4.29, S.D.= 0.79) ตามล าดบั 

3.4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม  
ทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2)    

ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) ประกอบดว้ย (1) ผูบ้ริหาร
และครู จ านวน 119 คน (2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน (3) นกัเรียน จ านวน 
355 คน (4) ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 355 คน และ (5) บุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน โดยด าเนินการ
พฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ประกอบดว้ย (1) การพฒันาสภาพ     
แวดลอ้มดา้นกายภาพ (2) การพฒันาสภาพแวดลอ้มด้านวิชาการ และ (3) การพฒันาสภาพแวดลอ้ม   
ดา้นการบริหารจดัการ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 26 - 29 

1) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (ระยะที่ 2) การพัฒนา
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ  ดงัตารางท่ี 26 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 
ด้านกายภาพ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
ด้านอาคารสถานที่ 
1. สนามโรงเรียนสภาพดี 
สวยงาม พร้อมใชง้าน 

 
4.61 

 
0.60 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.73 

 
0.46 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.42 

 
0.73 

 
มาก 

 
4.61 

 
0.63 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.85 

 
0.36 มาก

ท่ีสุด 

 
4.55 

 
0.67 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
5 

2. ประตูโรงเรียนเปล่ียนเป็น
ประตูรีโมท 

4.56 0.63 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.59 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.59 มาก
ท่ีสุด 

4.48 0.70 มาก 4.70 0.61 มาก
ท่ีสุด 

4.56 0.65 มาก
ท่ีสุด 

4 

3. สถานท่ีประกอบอาหารแต่ละ
ร้านสะอาดและถูกหลกั
อนามยั 

4.41 0.81 มาก 4.80 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.19 0.82 มาก 4.63 0.83 มาก
ท่ีสุด 

4.78 0.42 มาก
ท่ีสุด 

4.43 0.99 มาก 11 

4. จดัระบบรับผดิชอบดูแลรักษา
ความสะอาดหอ้งน ้า หอ้งส้วม
และอาคารเรียน 

4.73 0.61 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.48 0.71 มาก 4.70 0.59 มาก
ท่ีสุด 

4.75 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.64 มาก
ท่ีสุด 

1 

5.โตะ๊ เกา้อ้ี ในโรงอาหาร
ส าหรับบริการนกัเรียน  

 และครูเพียงพอ 

4.73 0.56 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.69 มาก 4.58 0.65 มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.36 มาก
ท่ีสุด 

4.58 0.65 มาก
ท่ีสุด 

3 

 

ตารางที ่26  แสดงความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
                    การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 



277 

ตารางที ่26  (ต่อ) 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านกายภาพ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
6. หอ้งเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้ 

4.76 0.57 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.36 0.79 มาก 4.58 0.66 มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.36 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.71 มาก
ท่ีสุด 

6 

7. สถานท่ีพกัผอ่นส าหรับ
นกัเรียนมีเพียงพอ 

4.83 0.40 มาก
ท่ีสุด 

4.87 0.35 มาก
ท่ีสุด 

4.46 0.65 มาก 4.56 0.64 มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.36 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.62 มาก
ท่ีสุด 

2 

8. ปรับปรุงพื้นอาคารเรียนต่าง ๆ 4.56 0.77 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.62 มาก
ท่ีสุด 

4.33 0.88 มาก 4.54 0.77 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.38 มาก
ท่ีสุด 

4.47 0.81 มาก 8 

9. หอ้งคหกรรมเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้ 

4.58 0.74 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.63 มาก
ท่ีสุด 

4.31 0.85 มาก 4.48 0.79 มาก 4.75 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.44 0.80 มาก 10 

10. ปรับปรุงหลงัคาอาคาร 4  
และอาคาร 5 

4.63 0.67 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.74 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.77 มาก 4.50 0.72 มาก 4.78 0.42 มาก
ท่ีสุด 

4.49 0.73 มาก 7 

11. ปูกระเบ้ืองระเบียงทางเดิน
ของแต่ละอาคาร 

4.57 0.75 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.62 มาก
ท่ีสุด 

4.37 0.85 มาก 4.44 0.79 มาก 4.75 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.45 0.80 มาก 9 

เฉลีย่ 
 

4.63 0.65 มาก
ทีสุ่ด 

4.73 0.51 มาก
ทีสุ่ด 

4.41 0.76 มาก 4.55 0.71 มาก
ทีสุ่ด 

4.79 0.43 มาก
ทีสุ่ด 

4.52 0.73 มาก
ทีสุ่ด 

- 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านกายภาพ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
ด้านระบบเทคโนโลยีและ 
การส่ือสาร 
1. สัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถ
ใชไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกอาคาร 

 
 

4.69 

 
 

0.58 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.33 

 
 

0.72 

 
 

มาก 

 
 

4.81 

 
 

0.49 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.45 

 
 

0.71 

 
 

มาก 

 
 

4.68 

 
 

0.53 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.63 

 
 

0.62 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 
1 

2. ระบบการส่ือสารทาง
โทรศพัทภ์ายในสามารถติดต่อ
ไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

4.72 0.57 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.63 มาก 4.56 0.71 มาก
ท่ีสุด 

4.31 0.75 มาก 4.70 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.49 0.72 มาก 3 

3. โปรเจค็เตอร์ในหอ้งเรียนใชง้านได้
ตามปกติ 

4.71 0.56 มาก
ท่ีสุด 

4.47 0.64 มาก 4.58 0.71 มาก
ท่ีสุด 

4.45 0.71 มาก 4.73 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.55 0.69 มาก
ท่ีสุด 

2 

4. เคร่ืองเสียงในหอ้งเรียน
เพียงพอทุกหอ้งเรียน 

4.71 0.59 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.74 มาก 4.57 0.66 มาก
ท่ีสุด 

4.29 0.72 มาก 4.68 0.57 มาก
ท่ีสุด 

4.48 0.69 มาก 4 

เฉลีย่ 4.71 0.58 มาก
ทีสุ่ด 

4.40 0.68 มาก 4.63 0.64 มาก
ทีสุ่ด 

4.38 0.72 มาก 4.70 0.52 มาก
ทีสุ่ด 

4.54 0.68 มาก
ทีสุ่ด 

- 

เฉลีย่รวม 4.65 0.64 มาก
ทีสุ่ด 

4.64 0.56 มาก
ทีสุ่ด 

4.47 0.75 มาก 4.51 0.71 มาก
ทีสุ่ด 

4.77 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

4.52 0.72 มาก
ทีสุ่ด 

- 
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 จากตารางท่ี 26 พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) การพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.52, S.D.= 0.72) เม่ือพิจารณา
เป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและมาก (X = 4.47 – 4.77, 
S.D.= 0.46 – 0.75) ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย (X = 4.77, S.D.= 0.46) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครู 
( X = 4.65, S.D.= 0.64) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.64, S.D.= 0.56)ผูป้กครอง
นกัเรียน (X = 4.51, S.D.= 0.71) และนกัเรียน (X = 4.47, S.D.= 0.75) ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
ทุกดา้น (X = 4.52 – 4.54, S.D.= 0.68 – 0.73) ดงัน้ี 
 1. ดา้นอาคารสถานท่ี พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (X = 4.52, S.D.= 0.73) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ   
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 6 รายการ ( X = 4.53 – 4.62, S.D.= 0.62 – 0.71) ดงัน้ี จดัระบบ
รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดห้องน ้ า ห้องส้วมและอาคารเรียน (X = 4.62, S.D.= 0.64) รองลงมา 
ไดแ้ก่ สถานท่ีพกัผ่อนส าหรับนกัเรียนมีเพียงพอ ( X = 4.60, S.D.= 0.62) โต๊ะ เกา้อ้ี ในโรงอาหาร
ส าหรับบริการนักเรียนและครูเพียงพอ ( X = 4.58, S.D.= 0.65) ประตูโรงเรียนเปล่ียนเป็นประตู
รีโมท (X = 4.56, S.D.= 0.65) สนามโรงเรียนสภาพดี สวยงาม พร้อมใชง้าน (X = 4.55, S.D.= 0.67) 
ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ( X = 4.53, S.D.= 0.71)  ตามล าดบั และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 5 รายการ ( X = 4.43 – 4.49, S.D.= 0.73 – 0.99) 
ดงัน้ี ปรับปรุงหลงัคาอาคาร 4 และอาคาร 5 ( X = 4.49, S.D.= 0.73) รองลงมา ได้แก่ ปรับปรุงพื้น
อาคารเรียนต่าง ๆ ( X = 4.47, S.D.= 0.81) ปูกระเบ้ืองระเบียงทางเดินของแต่ละอาคาร  ( X = 4.45, 
S.D.= 0.80) ห้องคหกรรมเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ( X = 4.44, S.D.= 0.80)  และสถานท่ีประกอบ
อาหารแต่ละร้านสะอาดและถูกหลกัอนามยั (X = 4.43, S.D.= 0.99) ตามล าดบั    
 2. ดา้นระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.54, S.D.= 0.68) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 2 รายการ (X = 4.55 – 4.63, S.D.= 0.62 – 0.69) 
ดงัน้ี สัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถใช้ไดอ้ย่างทัว่ถึงทุกอาคาร ( X = 4.63, S.D.= 0.62) รองลงมา 
ไดแ้ก่ โปรเจ็คเตอร์ในห้องเรียนใชง้านไดต้ามปกติ (X = 4.55, S.D.= 0.69) และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ
พึงพอใจอยู่ระดบัมาก จ านวน 2 รายการ (X = 4.48 – 4.49, S.D.= 0.69 – 0.72) ดงัน้ี ระบบการส่ือสาร 
ทางโทรศพัทภ์ายในสามารถติดต่อไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง (X = 4.49, S.D.= 0.72) รองลงมา ไดแ้ก่ 
เคร่ืองเสียงในหอ้งเรียนเพียงพอทุกหอ้งเรียน (X = 4.48, S.D.= 0.69)  

2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2560 (ระยะที่ 2) 
การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ ดงัตารางท่ี 27 
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ตารางที ่27  แสดงความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2)     
                    การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านวชิาการ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

 

ภาพรวม 
(n = 884) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. ครูจดักระบวนการเรียน 
    การสอนท่ีเนน้นกัเรียน 
    เป็นส าคญั 

 
4.93 

 
0.28 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.60 

 
0.74 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.78 

 
0.54 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.31 

 
0.81 

 
มาก 

 
4.74 

 
0.45 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.61 

 
0.68 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
1 

2. ครูมีวธีิการเรียนการสอน 
    ท่ีหลากหลาย 

4.92 0.30 มาก
ท่ีสุด 

4.47 0.74 มาก 4.69 0.68 มาก
ท่ีสุด 

4.20 0.85 มาก 4.76 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.52 0.76 มาก
ท่ีสุด 

5 

3. ครูจดักระบวนการเรียน 
 การสอนท่ีพฒันากระบวน 
 การคิดของนกัเรียน 

4.87 0.36 มาก
ท่ีสุด 

4.47 0.64 มาก 4.72 0.59 มาก
ท่ีสุด 

4.29 0.74 มาก 4.82 0.36 มาก
ท่ีสุด 

4.58 0.67 มาก
ท่ีสุด 

2 

4. ครูจดักิจกรรมใหน้กัเรียน 
 ไดล้งมือปฏิบติัจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 และตวัช้ีวดัของหลกัสูตร 
    สถานศึกษา 

4.82 0.42 มาก
ท่ีสุด 

4.33 0.82 มาก 4.59 0.69 มาก
ท่ีสุด 

4.29 0.80 มาก 4.80 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.73 มาก 6 
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ตารางที ่27  (ต่อ) 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านวชิาการ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

 

ภาพรวม 
(n = 884) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
5. ครูจดักิจกรรมเพื่อฝึกทกัษะ    
และบูรณาการความรู้ เพื่อให้
นกัเรียนสร้างองคค์วามรู้    
ดว้ยตนเอง 

4.82 0.43 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.67 มาก
ท่ีสุด 

4.30 0.75 มาก 4.78 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.70 มาก
ท่ีสุด 

4 

6. ครูจดักิจกรรมท่ีส่งเสริม
ศกัยภาพ และความสามารถ
พิเศษของนกัเรียน 

4.93 0.28 มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

4.51 0.72 มาก
ท่ีสุด 

4.46 0.72 มาก 4.80 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.57 0.68 มาก
ท่ีสุด 

3 

7. ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียน
เชิงบวก ท าใหน้กัเรียนรักการ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกนัอยา่ง
มีความสุข 

4.71 0.60 มาก
ท่ีสุด 

4.87 0.35 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.81 มาก 4.33 0.86 มาก 4.78 0.42 มาก
ท่ีสุด 

4.48 0.80 มาก 7 

เฉลีย่ 4.86 0.38 มาก
ทีสุ่ด 

4.65 0.53 มาก
ทีสุ่ด 

4.63 0.67 มาก
ทีสุ่ด 

4.31 0.79 มาก 4.78 0.43 มาก
ทีสุ่ด 

4.54 0.72 มาก
ทีสุ่ด 

- 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านวชิาการ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

 

ภาพรวม 
(n = 884) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา 
1. โรงเรียนมีการประเมิน      
และทบทวนหลกัสูตร
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 
4.87 

 
0.40 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.93 

 
0.26 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.55 

 
0.70 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.47 

 
0.72 

 
มาก 

 
4.80 

 
0.41 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.58 

 
0.68 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
1 

2. โรงเรียนมีการพฒันา           
และปรับปรุงโครงสร้าง
หลกัสูตรสถานศึกษาให ้

    มีความหลากหลาย 

4.92 0.31 มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

4.31 0.85 มาก 4.43 0.79 มาก 4.73 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.47 0.78 มาก 4 

3. หลกัสูตรสถานศึกษา
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของนกัเรียนและผูป้กครอง
นกัเรียน 

4.89 0.36 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.56 มาก
ท่ีสุด 

4.28 0.84 มาก 4.44 0.77 มาก 4.73 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.46 0.77 มาก 5 

4. หลกัสูตรสถานศึกษามีความ
ยดืหยุน่ 

4.82 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.56 มาก
ท่ีสุด 

4.29 0.81 มาก 4.56 0.72 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.38 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.75 มาก 2 

 

ตารางที ่27  (ต่อ) 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านวชิาการ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
5. โรงเรียนมีการด าเนินโครงการ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

4.68 0.60 มาก
ท่ีสุด 

4.87 0.35 มาก
ท่ีสุด 

4.29 0.86 มาก 4.57 0.73 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.38 มาก
ท่ีสุด 

4.49 0.77 มาก 3 

เฉลีย่ 4.84 0.43 มาก
ทีสุ่ด 

4.88 0.35 มาก
ทีสุ่ด 

4.34 0.81 มาก 4.49 0.75 มาก 4.78 0.44 มาก
ทีสุ่ด 

4.50 0.75 มาก - 

ด้านส่ือการเรียนการสอน 
1. ครูผลิตและใชส่ื้อนวตักรรม 
    เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้             
   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
4.72 

 
0.52 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.80 

 
0.41 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.39 

 
0.76 

 
มาก 

 
4.71 

 
0.61 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.73 

 
0.38 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.59 

 
0.67 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
1 

2. ครูใชส่ื้อเทคโนโลยแีละแหล่ง 
    เรียนรู้ท่ีเอ้ือให้นกัเรียน 
    แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

4.64 0.59 มาก
ท่ีสุด 

4.87 0.35 มาก
ท่ีสุด 

4.33 0.73 มาก 4.59 0.67 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.51 0.69 มาก
ท่ีสุด 

3 

3. ครูใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือ 
    ต่อการจดัการเรียนรู้ 

4.44 0.68 มาก 4.80 0.56 มาก
ท่ีสุด 

4.34 0.82 มาก 4.70 0.59 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.68 มาก
ท่ีสุด 

2 

เฉลีย่ 
4.60 0.60 มาก

ทีสุ่ด 
4.82 0.44 มาก

ทีสุ่ด 
4.35 0.77 มาก 4.67 0.62 มาก

ทีสุ่ด 
4.74 0.44 มาก

ทีสุ่ด 
4.54 0.68 มาก

ทีสุ่ด 
- 

ตารางที ่27  (ต่อ) 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านวชิาการ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

 

ภาพรวม 
(n = 884) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
ด้านการวดัและประเมินผล 
1. การวดัและประเมินผลนกัเรียน
ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ 
ทกัษะกระบวนการ คุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลกัษณะ  
อนัพึงประสงค ์

 
4.87 

 
0.40 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.67 

 
0.62 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.62 

 
0.68 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.77 

 
0.58 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.73 

 
0.45 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.72 

 
0.60 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
1 

2. โรงเรียนใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
แก่นกัเรียนเพื่อน าไปพฒันา
ตนเองและครูน าไปใชใ้น  
การพฒันานกัเรียน 

4.36 0.72 มาก 4.40 0.74 มาก 4.47 0.77 มาก 4.78 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.68 0.57 มาก
ท่ีสุด 

4.59 0.70 มาก
ท่ีสุด 

3 

3. เคร่ืองมือวดัและประเมินผล
ของครูมีคุณภาพ 

4.36 0.76 มาก 4.27 0.80 มาก 4.46 0.79 มาก 4.71 0.63 มาก
ท่ีสุด 

4.63 0.63 มาก
ท่ีสุด 

4.55 0.73 มาก
ท่ีสุด 

5 
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285 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านวชิาการ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

 

ภาพรวม 
(n = 884) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
4. ครูมีการวดัและประเมินผลตาม
สภาพจริง 

4.52 0.62 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.74 มาก 4.50 0.74 มาก 4.71 0.61 มาก
ท่ีสุด 

4.55 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.67 มาก
ท่ีสุด 

2 

5. โรงเรียนอ านวยความสะดวก
ดา้นอุปกรณ์และเคร่ืองมือวดั
และประเมินผล 

4.45 0.69 มาก 4.20 0.86 มาก 4.57 0.72 มาก
ท่ีสุด 

4.59 0.71 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.56 0.71 มาก
ท่ีสุด 

4 

เฉลีย่ 4.51 0.64 มาก
ทีสุ่ด 

4.39 0.75 มาก 4.52 0.74 มาก
ทีสุ่ด 

4.71 0.62 มาก
ทีสุ่ด 

4.65 0.52 มาก
ทีสุ่ด 

4.60 0.68 มาก
ทีสุ่ด 

- 

ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
1. โรงเรียนมีการนิเทศการเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 
4.42 

 
0.63 

 
มาก 

 
4.20 

 
0.77 

 
มาก 

 
4.54 

 
0.79 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.56 

 
0.84 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.58 

 
0.50 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.53 

 
0.78 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
3 

2. ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้     
ท่ีสามารถพฒันาคุณภาพ    
การเรียนการสอน  

4.41 0.69 มาก 4.00 0.93 มาก 4.45 0.75 มาก 4.65 0.67 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.60 มาก
ท่ีสุด 

4.52 0.72 มาก
ท่ีสุด 

4 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านวชิาการ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

 

ภาพรวม 
(n = 884) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
3. ครูน าผลการนิเทศไปพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอน
อยา่งต่อเน่ือง 

4.45 0.71 มาก 4.20 0.95 มาก 4.40 0.80 มาก 4.59 0.62 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.54 0.72 มาก
ท่ีสุด 

2 

4. โรงเรียนน าผลการนิเทศ 
     การเรียนการสอนไปพฒันา
คุณภาพบุคลากร 

4.54 0.66 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.74 มาก 4.42 0.72 มาก 4.49 0.61 มาก 4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.56 0.67 มาก
ท่ีสุด 

1 

5. โรงเรียนมีการนิเทศการเรียน
การสอนแบบกลัยาณมิตร 

4.49 0.69 มาก 4.27 0.80 มาก 4.34 0.69 มาก 4.37 0.57 มาก 4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.65 มาก 5 

เฉลีย่ 4.46 0.68 มาก 4.21 0.84 มาก 4.43 0.75 มาก 4.53 0.66 มาก
ทีสุ่ด 

4.64 0.50 มาก
ทีสุ่ด 

4.53 0.71 มาก
ทีสุ่ด 

- 

เฉลีย่รวม 4.67 0.53 มาก
ทีสุ่ด 

4.58 0.59 มาก
ทีสุ่ด 

4.48 0.74 มาก 4.54 0.70 มาก
ทีสุ่ด 

4.73 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

4.54 0.71 มาก
ทีสุ่ด 

- 
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 จากตารางท่ี 27 พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) การพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.54, S.D.= 0.71) เม่ือพิจารณา
เป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและมาก (X = 4.48 – 4.73, 
S.D.= 0.46 – 0.74) ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย (X = 4.73, S.D.= 0.46) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครู 
( X = 4.67, S.D.= 0.53) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.58, S.D.= 0.59)ผูป้กครอง
นกัเรียน (X = 4.54, S.D.= 0.70) และนกัเรียน (X = 4.48, S.D.= 0.74) ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
และมาก (X = 4.50 – 4.60, S.D.= 0.68 – 0.75) ดงัน้ี 

1. ดา้นการจดัการเรียนการสอน พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.54, S.D.= 0.72) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 5 รายการ (X = 4.52 – 4.61, S.D.= 0.67 – 0.76) ดงัน้ี ครูจดั
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญั (X = 4.61, S.D.= 0.68)  รองลงมา ไดแ้ก่ ครูจดั
กระบวนการเรียนการสอนท่ีพฒันากระบวนการคิดของนกัเรียน (X = 4.58, S.D.= 0.67) ครูจดักิจกรรม
ท่ีส่งเสริมศกัยภาพ และความสามารถพิเศษของนกัเรียน (X = 4.57, S.D.= 0.68) ครูจดักิจกรรมเพื่อฝึก
ทกัษะและบูรณาการความรู้ เพื่อให้นกัเรียนสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง ( X = 4.53, S.D.= 0.70) ครูมี
วิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย (X = 4.52, S.D.= 0.76) ตามล าดบั และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมาก จ านวน 2 รายการ (X = 4.48 – 4.50, S.D.= 0.73 – 0.80) ดงัน้ี ครูจดักิจกรรมให้นกัเรียน
ไดล้งมือปฏิบติัจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา (X = 4.50, S.D.= 0.73) 
รองลงมา ไดแ้ก่ ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ท าให้นกัเรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกนั
อยา่งมีความสุข  (X = 4.48, S.D.= 0.80)  
          2. ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (X = 4.50, S.D.= 0.75) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 1 รายการ คือ โรงเรียนมีการประเมินและทบทวนหลกัสูตรสถานศึกษา
อย่างต่อเน่ือง (X = 4.58, S.D.= 0.68) และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยู่ระดบัมาก จ านวน 4 
รายการ (X = 4.46 – 4.50, S.D.= 0.75 – 0.78) ดงัน้ี หลกัสูตรสถานศึกษามีความยืดหยุ่น (X = 4.50, 
S.D.= 0.75) รองลงมา ไดแ้ก่ โรงเรียนมีการด าเนินโครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน (X = 4.49, S.D.= 0.77) โรงเรียนมีการพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาให้
มีความหลากหลาย (X = 4.47, S.D.= 0.78) และหลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
นกัเรียนและผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.46, S.D.= 0.77) ตามล าดบั 
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 3. ดา้นส่ือการเรียนการสอน พบวา่ ผูพ้บวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.54, S.D.= 0.68) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมี    
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ (X = 4.51 – 4.59, S.D.= 0.67 – 0.69) ดงัน้ี ครูผลิตและใช้
ส่ือท่ีเป็นนวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (X = 4.59, S.D.= 0.67) รองลงมา ไดแ้ก่ ครูใช้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ (X = 4.53, S.D.= 0.68) และครูใช้ส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอ้ือใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง (X = 4.51, S.D.= 0.69) ตามล าดบั 
 4. ดา้นการวดัและประเมินผล พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (X = 4.60, S.D.= 0.68) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ (X = 4.55 – 4.72, S.D.= 0.60 – 0.73) ดงัน้ี การวดัและประเมินผล
นกัเรียนครอบคลุม ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  
(X = 4.72, S.D.= 0.60) รองลงมา ไดแ้ก่ ครูมีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง (X = 4.60, S.D.= 0.67) 
โรงเรียนให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนเพื่อน าไปพฒันาตนเองและครูน าไปใช้ในการพฒันานกัเรียน     
(X = 4.59, S.D.= 0.70) โรงเรียนอ านวยความสะดวกดา้นอุปกรณ์และเคร่ืองมือวดัและประเมินผล (X = 4.56, 
S.D.= 0.71) และเคร่ืองมือวดัและประเมินผลของครูมีคุณภาพ (X = 4.55, S.D.= 0.73) ตามล าดบั 
 5. ด้านการนิเทศการเรียนการสอน พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.53, S.D.= 0.71) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 4 รายการ (X = 4.52 – 4.56, S.D.= 0.67 – 0.78) ดงัน้ี 
โรงเรียนน าผลการนิเทศการเรียนการสอนไปพฒันาคุณภาพบุคลากร (X = 4.56, S.D.= 0.67) รองลงมา 
ได้แก่ ครูน าผลการนิเทศไปพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง (X = 4.54, S.D.= 0.72) 
โรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (X = 4.53, S.D.= 0.78) และครูมีแผนการจดั     
การเรียนรู้ท่ีสามารถพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน (X = 4.52, S.D.= 0.72) ตามล าดบั และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยูร่ะดบัมาก จ านวน 1 รายการ คือ โรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอนแบบ
กลัยาณมิตร (X = 4.50, S.D.= 0.65)  

3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2560 (ระยะที่ 2) 
การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ ดงัตารางท่ี 28 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 
ด้านการบริหารจัดการ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

 

ภาพรวม 
(n = 884) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
ด้านการพฒันาบุคลากร 
1. การประชุม อบรม สัมมนา 
และศึกษาดูงานของบุคลากร
ใหส้ามารถปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
4.61 

 
0.61 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.87 

 
0.52 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.46 

 
0.72 

 
มาก 

 
4.67 

 
0.64 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.68 

 
0.53 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.58 

 
0.67 

 
มาก
ท่ีสุด 

 

 
3 

2. การพฒันาครูใหส้ามารถ
พฒันาตนเองและมี
ความกา้วหนา้ในวชิาชีพครู 

4.77 0.54 มาก
ท่ีสุด 

4.33 0.90 มาก 4.43 0.78 มาก 4.83 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.71 มาก
ท่ีสุด 

4.64 0.67 มาก
ท่ีสุด 

1 

3. การส่งเสริมใหค้รูพฒันา
ผลงานทางวชิาการ เพื่อร่วม
ประกวด และแข่งขนัในระดบั
เขต ระดบัภาค และระดบัชาติ 

4.70 0.56 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.74 มาก
ท่ีสุด 

4.45 0.68 มาก 4.78 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.58 0.59 มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.61 มาก
ท่ีสุด 

2 

เฉลีย่ 4.69 0.57 มาก
ทีสุ่ด 

4.58 0.72 มาก
ทีสุ่ด 

4.45 0.73 มาก 4.76 0.54 มาก
ทีสุ่ด 

4.62 0.61 มาก
ทีสุ่ด 

4.61 0.65 มาก
ทีสุ่ด 

- 

ตารางที ่28  แสดงความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2)     
                    การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 
ด้านการบริหารจัดการ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

 

ภาพรวม 
(n = 884) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
  ด้านการพฒันาระบบการบริหาร
จัดการ 
1. การพฒันาระบบบริหาร
จดัการแบบมีส่วนร่วมของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา 

      สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ    
    การจดัการเรียนรู้ 

 
 

4.61 

 
 

0.64 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.60 

 
 

0.74 

 
 
มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.34 

 
 

0.78 

 
 

มาก 

 
 

4.74 

 
 

0.57 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.73 

 
 

0.45 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.56 

 
 

0.70 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 
1 

2. การเสริมสร้างขวญั และ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.73 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.74 มาก
ท่ีสุด 

4.31 0.76 มาก 4.62 0.64 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.58 มาก
ท่ีสุด 

4.52 0.70 มาก
ท่ีสุด 

3 

3. พฒันาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้
คุณภาพยิง่ข้ึน 

4.69 0.62 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.74 มาก
ท่ีสุด 

4.44 0.78 มาก 4.57 0.69 มาก
ท่ีสุด 

4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.54 0.72 มาก
ท่ีสุด 

2 

4. การจดักิจกรรมเสริมสร้าง
ความมีวนิยัในตนเองของ
นกัเรียนใหม้ากยิง่ข้ึน 

4.50 0.69 มาก 4.67 0.62 มาก
ท่ีสุด 

4.42 0.77 มาก 4.56 0.69 มาก
ท่ีสุด 

4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.72 มาก 5 

ตารางที ่28 (ต่อ) 
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การพฒันาสภาพแวดล้อม 
ด้านการบริหารจัดการ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

 

ภาพรวม 
(n = 884) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
5. พฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

4.40 0.68 มาก 4.60 0.74 มาก
ท่ีสุด 

4.44 0.73 มาก 4.60 0.64 มาก
ท่ีสุด 

4.63 0.54 มาก
ท่ีสุด 

4.51 0.69 มาก
ท่ีสุด 

4 

เฉลีย่ 4.59 0.64 มาก
ทีสุ่ด 

4.59 0.72 มาก
ทีสุ่ด 

4.39 0.76 มาก 4.62 0.65 มาก
ทีสุ่ด 

4.68 0.50 มาก
ทีสุ่ด 

4.53 0.71 มาก
ทีสุ่ด 

- 

เฉลีย่รวม 4.63 0.61 มาก
ทีสุ่ด 

4.58 0.72 มาก
ทีสุ่ด 

4.41 0.75 มาก 4.67 0.61 มาก
ทีสุ่ด 

4.65 0.54 มาก
ทีสุ่ด 

4.56 0.68 มาก
ทีสุ่ด 

- 

 
 
 
 
 
 

 

ตารางที ่28  (ต่อ) 
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 จากตารางท่ี 28 พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) การพฒันา
สภาพแวดลอ้มด้านการบริหารจดัการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.56, S.D.= 0.68) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและมาก (X = 
4.41 – 4.67, S.D.= 0.54 – 0.75) ดงัน้ี ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.67 S.D.= 0.61) รองลงมา ไดแ้ก่ บุคลากร
เครือข่าย ( X = 4.65, S.D.= 0.54) ผูบ้ริหารและครู ( X = 4.63, S.D.= 0.61) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.58, S.D.= 0.72) และนกัเรียน (X = 4.41, S.D.= 0.75) ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
ทุกดา้น (X = 4.53 – 4.61, S.D.= 0.65 – 0.71) ดงัน้ี 
          1. ดา้นการพฒันาบุคลากร พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (X = 4.61, S.D.= 0.65) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ (X = 4.58 – 4.64, S.D.= 0.61 – 0.67) ดงัน้ี การพฒันาครู
ใหส้ามารถพฒันาตนเองและมีความกา้วหนา้ในวิชาชีพครู  (X = 4.64, S.D.= 0.67) รองลงมา ไดแ้ก่
การส่งเสริมให้ครูพฒันาผลงานทางวิชาการ เพื่อร่วมประกวดและแข่งขนัในระดบัเขต ระดบัภาค 
และระดบัชาติ (X = 4.62, S.D.= 0.61) และการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากร
ให้สามารถปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ( X = 4.58, 
S.D.= 0.67) ตามล าดบั  
          2. ดา้นการพฒันาระบบการบริหารจดัการ พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.53, S.D.= 0.71) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 4 รายการ (X = 4.51 – 4.56, S.D.= 0.69 – 0.72) 
ดงัน้ี การพฒันาระบบบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ( X = 4.56, S.D.= 0.70) รองลงมา ไดแ้ก่ พฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน (X = 4.54, S.D.= 0.72) การเสริมสร้างขวญั และก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( X = 4.52, S.D.= 0.70) พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง (X = 4.51, S.D.= 0.69) ตามล าดบั และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก จ านวน 1 รายการ คือ การจดักิจกรรมเสริมสร้างความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน
ใหม้ากยิง่ข้ึน (X = 4.50, S.D.= 0.72)  

4) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2560 (ระยะที่ 2) 
โดยภาพรวม ดงัตารางท่ี 29 
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ตารางที ่29  แสดงความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560  
(ระยะท่ี 2) โดยภาพรวม 

การพฒันาสภาพแวดล้อม 
ด้านการบริหารจัดการ 

ผู้บริหารและครู 
(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ อนัดับ 
1. การพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
    ดา้นกายภาพ 

4.65 0.64 มาก
ท่ีสุด 

4.64 0.56 มาก
ท่ีสุด 

4.47 0.75 มาก 4.51 0.71 มาก
ท่ีสุด 

4.77 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.52 0.72 มาก
ท่ีสุด 

3 

2. การพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
    ดา้นวชิาการ 

4.67 0.53 มาก
ท่ีสุด 

4.58 0.59 มาก
ท่ีสุด 

4.48 0.74 มาก 4.54 0.70 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.54 0.71 มาก
ท่ีสุด 

2 

3. การพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
    ดา้นการบริหารจดัการ 

4.63 0.61 มาก
ท่ีสุด 

4.58 0.72 มาก
ท่ีสุด 

4.41 0.75 มาก 4.67 0.61 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.54 มาก
ท่ีสุด 

4.56 0.68 มาก
ท่ีสุด 

1 

เฉลีย่รวม 4.65 0.59 มาก
ทีสุ่ด 

4.60 0.62 มาก
ทีสุ่ด 

4.45 0.75 มาก 4.57 0.67 มาก
ทีสุ่ด 

4.72 0.49 มาก
ทีสุ่ด 

4.54 0.70 มาก
ทีสุ่ด 

- 
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 จากตารางท่ี 29 พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (X = 4.54, S.D.= 0.70)  เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดและมาก (X = 4.45 – 4.72, S.D.= 0.49 – 0.75) ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย (X = 4.72, S.D.= 0.49) 
รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครู (X = 4.65, S.D.= 0.59) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.60, 
S.D.= 0.62) ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.57, S.D.= 0.67) และนกัเรียน (X = 4.45, S.D.= 0.75) ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุก
ดา้น   (X = 4.52 – 4.56, S.D.= 0.68 – 0.72) ดงัน้ี การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ (X = 4.56, S.D.= 
0.68) รองลงมา ไดแ้ก่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ (X = 4.54, S.D.= 0.71) และการพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ (X = 4.52, S.D.= 0.72) ตามล าดบั 

3.4.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2559 (ระยะที่ 1) 
และปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) 

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ดา้นกายภาพ ดา้นวิชาการ และดา้นการบริหารจดัการ ระหวา่ง
ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) และปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย ปรากฏดงั
ตารางท่ี 30 
ตารางที ่30 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
                      ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) และปี

การศึกษา  
  2560 (ระยะท่ี 2) 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 เพิม่+ /

ลด- 
อนัดับ 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 
1. การพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
    ดา้นกายภาพ 

4.29 0.79 มาก 4.52 0.72 มาก
ท่ีสุด 

+0.23 2 

2. การพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
    ดา้นวชิาการ 

4.38 0.76 มาก 4.54 0.71 มาก
ท่ีสุด 

+0.16 3 

3. การพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
    ดา้นการบริหารจดัการ 

4.30 0.74 มาก 4.56 0.68 มาก
ท่ีสุด 

+0.26 1 

เฉลีย่รวม 4.32 0.76 มาก 4.54 0.70 มาก
ทีสุ่ด 

+0.22 - 
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 จากตารางท่ี 30 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) เพิ่มข้ึนจาก         
ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) (X  = +0.22)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความพึงพอใจในปีการศึกษา 
2560 เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2559 ทุกดา้น โดยท่ีการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ
เพิ่มข้ึนสูงท่ีสุด (X  = +0.26) รองลงมา ไดแ้ก่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ (X  = +0.23) 
และการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ (X  = +0.16) ตามล าดบั  



บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

                   
 การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีวตัถุประสงค์
ดงัน้ี (1) เพื่อศึกษาปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั (2) เพื่อ
พฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ไดแ้ก่ การพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ดา้นกายภาพ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ และการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหาร
จดัการ และ (3) เพื่อศึกษาผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
ไดแ้ก่ ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ และผลการพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2558 - 2560 ดงัน้ี ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในปีการศึกษา 2558 มีจ านวน 
2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มท่ี 1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ก่อนการพฒันา จ านวน 149 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างศึกษาจากประชากร 
ประกอบดว้ย (1) ผูบ้ริหารและครู จ านวน 119 คน และ (2) คณะกรรมการนกัเรียน จ านวน 30 คน 
และ (2) กลุ่มท่ี 2  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ก่อนการพฒันา จ านวน 5,256 คน ประกอบด้วย (1) ผูบ้ริหารและครู 
จ านวน 119 คน (2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน (3) นกัเรียน จ านวน 2,541 คน 
(4) ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 2,541 คน และ (5) บุคลากรเครือข่าย ไดแ้ก่ ครูพระ ครูทหาร 
และครูต ารวจ จ านวน 40 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีจ านวน 984 คน ประกอบดว้ย (1) ผูบ้ริหารและครู 
ศึกษาจากประชากร จ านวน 119 คน (2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร 
จ านวน 15 คน (3) นกัเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 405 คน (4) ผูป้กครองนกัเรียน ศึกษา
จากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 405 คน (5) บุคลากรเครือข่าย ไดแ้ก่ ครูพระ ครูทหาร และครูต ารวจ ศึกษา
จากประชากร จ านวน 40 คน ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในปีการศึกษา 2559 มีจ านวน 1 กลุ่ม คือ 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  หลังการพัฒนา  ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) จ  านวน 4,850 คน 
ประกอบด้วย (1) ผูบ้ริหารและครู จ านวน 119 คน (2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 15 คน (3) นักเรียน จ านวน 2,338 คน (4) ผูป้กครองนักเรียน จ านวน 2,338 คน และ         
(5) บุคลากรเครือข่าย ไดแ้ก่ ครูพระ ครูทหาร และครูต ารวจ จ านวน 40 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีจ านวน 
918 คน ประกอบด้วย (1) ผูบ้ริหารและครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 119 คน (2) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร จ านวน 15 คน (3) นักเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 372 คน (4) ผูป้กครองนกัเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 372 คน และ (5) บุคลากร
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เครือข่าย ไดแ้ก่ ครูพระ ครูทหาร และครูต ารวจ ศึกษาจากประชากร จ านวน 40 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) ประชากรในปีการศึกษา 2560 มีจ านวน 1 กลุ่ม 
คือ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) จ  านวน 4,632 คน 
ประกอบดว้ย (1) ผูบ้ริหารและครู จ านวน 119 คน (2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 
15 คน (3) นักเรียน จ านวน 2,229 คน (4) ผูป้กครองนักเรียน จ านวน 2,229 คน และ (5) บุคลากร
เครือข่าย ไดแ้ก่ ครูพระ ครูทหาร และครูต ารวจ จ านวน 40 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีจ านวน 884 คน 
ประกอบด้วย (1) ผู ้บริหารและครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 119 คน  (2) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร จ านวน 15 คน (3) นักเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 355 คน (4) ผูป้กครองนกัเรียน ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 355 คน และ (5) บุคลากร
เครือข่าย ไดแ้ก่ ครูพระ ครูทหาร และครูต ารวจ ศึกษาจากประชากร จ านวน 40 คน โดยใช้วิธีการ
สุ่มตวัอยา่งเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบส ารวจ
ปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย (ฉบบัท่ี 1) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกับการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
(ฉบบัท่ี 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) (ฉบบัท่ี 3) และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) (ฉบบัท่ี 4)  คุณภาพของเคร่ืองมือมีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.80 - 1.00 และ ค่าความเช่ือมัน่ระหวา่ง 0.87 - 0.89 และรวบรวมขอ้มูล
จากรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา รายงานการประเมินตนเอง และสารสนเทศของโรงเรียน 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

สรุปผลการวจิัย 

 ผลการด าเนินงานพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
มีดงัน้ี 
 1. ผลการศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 มีดังนี ้
     1.1 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 
                             1.1.1 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ จ  านวน 17 รายการ ไดแ้ก่ (1) ทางข้ึน
อาคารองค์วาสุกรี หอประชุมวาสุกรี มีสภาพช ารุด และมีปลวกข้ึน จ านวน 60 ตารางเมตร (2) หอสมุด
กาญจนาภิเษกมีบรรยากาศท่ีไม่เอ้ือต่อการศึกษาคน้ควา้ พื้นและฝ้าช ารุด จ านวน 300 ตารางเมตร (3) ทางเช่ือมต่อ
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อาคารศรีสุคตขติัยวงศ ์และอาคารองคว์าสุกรีช ารุดความยาว 15 เมตร (4) สนามบาสเกตบอลเส่ือมสภาพ 
จ านวน 1 สนาม (5) ห้องน ้ า ห้องส้วม ของนกัเรียนและครู จ านวน 63 ห้อง มีสภาพเก่าช ารุด สุขภณัฑ์ท่ี
ไม่ไดม้าตรฐาน และมีจ านวนไม่เพียงพอ (6) ห้องดนตรีสากล จ านวน 1 ห้อง มีสภาพไม่เอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ (7) สนามฟุตบอลของโรงเรียนเส่ือมสภาพ จ านวน 1 สนาม (8) ประตูร้ัวของโรงเรียนเก่า ช ารุด และ
มีน ้ าหนกัมาก จ านวน 1 ประตู (9) สถานท่ีประกอบอาหาร จ านวน 20 ร้านคา้ ไม่สะอาดและไม่ถูกหลกั
อนามยั (10) ยงัไม่มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียน ห้องน ้ าและห้อง
ส้วม จ านวน 5 อาคาร (11) โต๊ะและเกา้อ้ีในโรงอาหารส าหรับบริการนกัเรียนและครู จ านวน 20 ชุด มีไม่
เพียงพอ (12) บรรยากาศในห้องเรียน จ านวน 24 ห้อง มีเสียงดังจากห้องติดกัน (13) สถานท่ีพกัผ่อน
ส าหรับนกัเรียน จ านวน 6 แห่ง มีไม่เพียงพอและของเดิมช ารุด (14) พื้นอาคารเรียนต่าง ๆ พื้นท่ี 1,500 
ตารางเมตร ช ารุด (15) ห้องคหกรรม จ านวน 1 ห้อง มีสภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ (16) 
หลงัคาอาคาร 4 และอาคาร 5 ช ารุด จ านวน 2 หลงั และ (17) พื้นระเบียงทางเดินของอาคารต่าง ๆ 
ช ารุด จ านวน 1,000 ตารางเมตร 
                          1.1.2 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร จ  านวน 6 รายการไดแ้ก่ 
(1) ระบบเสียงตามสายในโรงเรียนเส่ือมคุณภาพ จ านวน 1 ชุด (2) กลอ้งวงจรปิดไม่เพียงพอกบัจุดเส่ียงใน
โรงเรียน จ านวน 64 ตวั (3) สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใชไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึง จ านวน 5 อาคาร (4) โปรเจคเตอร์
ในห้องเรียนช ารุด จ านวน 41 เคร่ือง (5) ระบบขยายเสียงในห้องเรียนช ารุด และมีไม่เพียงพอ จ านวน 48 ชุด 
และ (6) ระบบการส่ือสารทางโทรศพัทภ์ายในไม่สามารถติดต่อไดอ้ยา่งเสถียร จ านวน 1 ชุด 74 จุด 
     1.2 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 
                             1.2.1 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน จ  านวน 6 รายการ ไดแ้ก่  
(1) ครูร้อยละ 15.00 สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนนอ้ยเกินไป (2) ครูร้อยละ 20.00 
ใช้กระบวนการสอนแบบลงมือปฏิบติัจริง (Active Learning)ไม่ครอบคลุมทุกห้องเรียนและไม่เน้น
นักเรียนเป็นส าคญั (3) นักเรียนร้อยละ 20.00 มีทกัษะในการเรียนรู้น้อย และไม่ค่อยตั้งใจเรียน     
(4) นกัเรียนร้อยละ 35.00 มีความแตกต่างดา้นการเรียนอยา่งชดัเจน (5) นกัเรียนร้อยละ 20.00 ไดรั้บ
การพฒันาทกัษะและศกัยภาพไม่ตรงกบัความตอ้งการ และ (6) นกัเรียนร้อยละ 30.00 มาจากชุมชน
ท่ีหลากหลาย และมีความแตกต่างทั้งดา้นเศรษฐกิจ และสังคม 
                             1.2.2 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านหลักสูตรสถานศึกษา จ  านวน 4 รายการ ไดแ้ก่ 
(1) หลกัสูตรสถานศึกษามีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนน้อย มีความหลากหลาย
น้อย และมีความยืดหยุ่นน้อย (2) ผูรั้บผิดชอบดา้นหลกัสูตรสถานศึกษาร้อยละ 50.00 ไม่ค่อยมี
ความรู้ความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3) ครูร้อยละ 50.00 มี
ความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษานอ้ย และ (4) การวดัและประเมินผลของครู
ร้อยละ 50.00 ไม่ค่อยมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 
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                             1.2.3 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านส่ือการเรียนการสอน  จ  านวน 4 รายการ ไดแ้ก่ 
(1) งบประมาณในการจดัหา/ผลิต/สร้างส่ือการเรียนการสอนไม่เพียงพอ (2) ส่ือการเรียนการสอนท่ี
มีอยูส่่งเสริมการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนนอ้ย (3) ครูร้อยละ 40.00 มีทกัษะและประสบการณ์ในการสร้าง 
ผลิต และใช้ส่ือการเรียนการสอนค่อนขา้งน้อย (4) นกัเรียนร้อยละ 30.00 มีส่วนร่วมในการใช้ส่ือ
นวตักรรมนอ้ย 
                          1.2.4 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการวัดและประเมินผล จ  านวน 4 รายการ ไดแ้ก่ 
(1) การวดัและประเมินผลส่วนใหญ่เน้นทางดา้นความรู้ มากกว่าทกัษะกระบวนการและคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ (2) เคร่ืองมือการวดัและประเมินผลจ าแนกความสามารถของนักเรียนได้ไม่ค่อย
ชดัเจน (3) ระบบการวดัและประเมินผลไม่ค่อยมีความหลากหลาย และ (4) นกัเรียนร้อยละ 5.00 มี
ผลการเรียน 0 ร มส และ มผ 
                          1.2.5 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการนิเทศการเรียนการสอน  จ  านวน 2 รายการ 
ได้แก่ (1) โรงเรียนมีรูปแบบวิธีการและขั้นตอนของการนิเทศไม่ค่อยชดัเจน และ (2) ครูร้อยละ 
50.00 ไม่ค่อยน าผลการนิเทศไปพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน  
  1.3 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ 
                          1.3.1 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาบุคลากร จ  านวน 2 รายการ ได้แก่    
(1) ครูร้อยละ 30.00 มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีการปฏิบติังาน และความรับผิดชอบของตนเอง
นอ้ย และ (2) ครูร้อยละ 10.00 ไม่ค่อยสนใจในการพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
                          1.3.2 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  จ  านวน 4 
รายการ ไดแ้ก่ (1) ระบบการบริหารจดัการภายในโรงเรียนบางดา้นไม่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ (2) ครู
และบุคลากรร้อยละ 20.00 ไดรั้บขวญัและก าลงัใจในการท างานนอ้ย (3) นกัเรียนร้อยละ 30.00 มี
ระเบียบวินัยต่อตนเองและผูอ่ื้นน้อย และ (4) นกัเรียนร้อยละ 20.00 มีพฤติกรรมและค่านิยมท่ีไม่พึง
ประสงค ์
 2. ผลการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัน้ี 
  2.1 ผลการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 
(ระยะที ่1)    

2.1.1 ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1)  
1) ผลการพฒันาดา้นอาคารสถานท่ี พบว่า โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัมีทาง

ข้ึนอาคารองคว์าสุกรี หอประชุมวาสุกรีท่ีสวยงาม หอสมุดกาญจนาภิเษกมีบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเขา้
ศึกษาคน้ควา้ ทางเช่ือมต่ออาคารศรีสุคตขติัยวงศ์และอาคารองค์วาสุกรีมีความปลอดภยั สนาม
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บาสเกตบอลมีความสวยงามและเหมาะกบัการใชง้าน ห้องน ้ าห้องส้วมของนกัเรียนและครูมีความ
สวยงามและมีจ านวนเพียงพอ หอ้งดนตรีสากลเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

2) ผลการพฒันาด้านระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร พบว่า โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั มีการติดตั้งระบบเสียงตามสายในโรงเรียน จ านวน 1 ชุด มีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด
ให้เพียงพอกับจุดเส่ียงในโรงเรียน จ านวน 64 ตวั พร้อมล าโพงจ านวน 7 ตวั  มีระบบสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตครอบคลุม จ านวน 5 อาคาร มีโปรเจคเตอร์ของนกัรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 12 ห้อง 
และโปรเจคเตอร์ส าหรับห้องปฏิบติัการ จ านวน 29 เคร่ือง ติดตั้งเคร่ืองเสียงในห้องเรียน จ านวน 48 ห้อง 
และครูผูส้อนมีไมโครโฟนใชค้รบทุกคน 

2.1.2 ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1)  
1) ผลการพฒันาด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ครูร้อยละ 90.00 

สามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียน น ากระบวนการสอนแบบลงมือปฏิบติัจริง 
(Active Learning) เขา้สู่ห้องเรียน ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั 
และมีนกัเรียนร้อยละ 90.00 ไดรั้บการเสริมสร้างศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะตามท่ีหลกัสูตร
ตอ้งการพฒันา ส่งเสริมความสามารถพิเศษและการแสดงออกของนกัเรียน 

2) ผลการพฒันาดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา พบว่า ครูร้อยละ 90.00 วิเคราะห์
นกัเรียนเป็นรายบุคคล หลกัสูตรสถานศึกษามีความหลากหลายตรงกบัความตอ้งการของนกัเรียน 
ผูป้กครองนกัเรียนและชุมชน สร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน จ านวน 1 หลกัสูตร ครูร้อยละ 90.00 สามารถ
จดัการเรียนการสอนไดค้รบตามหลกัสูตรสถานศึกษา มีระบบนิเทศ  ติดตามและรายงานผลการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา และนักเรียนร้อยละ 95.00 มีศกัยภาพและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตาม
หลกัสูตร 

3) ผลการพฒันาดา้นส่ือการเรียนการสอน พบวา่ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มี
งบประมาณในการจดัหา  ผลิต และสร้างส่ือการสอนให้เพียงพอ การพฒันาส่ือการสอนท่ีมีอยู่ให้
ส่งเสริมการเรียนการสอน ครูร้อยละ 100.00 มีทกัษะและประสบการณ์ ในการสร้างผลิตและใชส่ื้อ
เทคโนโลยี การเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้
สอดคลอ้งตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา พฒันาแหล่งสืบคน้ขอ้มูล เช่น ห้องสมุด และระบบ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต 

4) ผลการพฒันาดา้นการวดัและประเมินผล พบว่า ครูร้อยละ 100.00 ไดรั้บ
การนิเทศวธีิการวดัและประเมินผลให้ครอบคลุมพฤติกรรม ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะกระบวนการและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์พฒันาเคร่ืองมือวดัผลสามารถจ าแนกนกัเรียนไดช้ดัเจน มีระบบการวดัผลและ
การประกนัคุณภาพการศึกษาชดัเจน มีวธีิการแกปั้ญหานกัเรียนติด 0 ร มส และ มผ 

5) ผลการพฒันาดา้นการนิเทศการเรียนการสอน พบวา่ ครูร้อยละ 100.00 ของ
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัเขา้ใจและให้ความส าคญักบัระบบการนิเทศการเรียนการสอน โรงเรียนมี



 301 

รูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนของการนิเทศท่ีชดัเจน มีการน าผลการนิเทศไปพฒันาวิธีการจดัการ
เรียนการสอน และการจดัการศึกษา 

2.1.3 ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ  ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1)  
1) ผลการพฒันาดา้นการพฒันาบุคลากร พบวา่ ครูร้อยละ 1000.00 เขา้ใจบทบาท

หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของตนเอง อีกทั้งมีความกระตือรือร้นในการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
2) ผลการพฒันาดา้นระบบการบริหารจดัการ พบวา่ ครูร้อยละ 90.00 มีขวญัและ

ก าลงัใจในการท างาน นกัเรียนร้อยละ 90.00 มีวินยัในตนเอง รักษาวินยัของโรงเรียน และนกัเรียน
ร้อยละ 96.46 มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และมีการจดัระบบการบริหารโรงเรียนไดค้รอบคลุมทุก
ดา้น มีการนิเทศ ก ากบัติดตาม ประเมินผล การปรับปรุง การจดัระบบการบริหารโรงเรียนในทุกคร้ัง
ท่ีมีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ช่วยใหร้ะบบการบริหารดีข้ึน 

2.2 ผลการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 
(ระยะที ่2)    

2.2.1 ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2)  
1) ผลการพฒันาดา้นอาคารสถานท่ี พบวา่ สนามฟุตบอลโรงเรียนมีสภาพดี 

สวยงาม พร้อมใชง้าน มีประตูร้ัวโรงเรียนดว้ยระบบรีโมท สถานท่ีประกอบอาหารจ านวน 20 ร้าน
สะอาดและถูกหลกัอนามยั มีระบบรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดห้องน ้ า ห้องส้วมและอาคารเรียน 
โต๊ะและเกา้อ้ีในโรงอาหารส าหรับบริการนกัเรียนและครูมีจ านวนเพียงพอ มีการป้องกนัการส่งเสียงดงั
จากห้องเรียนท่ีติดกนั สถานท่ีพกัผอ่นส าหรับนกัเรียนมีจ านวนเพียงพอ พื้นอาคารเรียนต่าง ๆ มีความ
สะอาดและปลอดภยั ห้องคหกรรมเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ หลงัคาอาคาร 4 และอาคาร 5 มีความปลอดภยั 
ระเบียงทางเดินของแต่ละอาคารมีความปลอดภยัและสวยงาม 

2) ผลการพฒันาด้านระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร  พบว่า โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยัมีระบบการส่ือสารทางโทรศพัทภ์ายในใหส้ามารถติดต่อไดอ้ยา่งเสถียร  

2.2.2 ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2)  
1) ผลการพฒันาดา้นการจดัการเรียนการสอน พบวา่ ครูร้อยละ 95.00 สามารถ

จัดการเรียนการสอนท่ีมีนักเรียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริง (Active 
Learning) นกัเรียนร้อยละ 100.00 ไดรั้บการดูแลช่วยเหลือเป็นรายบุคคล นกัเรียนร้อยละ 90.00 มี
ทกัษะการเรียนรู้ สนใจการเรียน และให้ความส าคญักบัการเรียน มีการส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
และการแสดงออกของนกัเรียน มีการจดักิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ตรงใหแ้ก่นกัเรียน 

2) ผลการพฒันาดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา พบวา่ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั
มีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีมีความหลากหลาย มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อปลูกฝังลกัษณะ
นิสัยท่ีดีในการอยู่ร่วมกนั ครูร้อยละ 100.00 เขา้ใจวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา และมีวิธีการวดัและประเมินผลหลกัสูตร สามารถจดัการ
เรียนการสอนไดค้รบตามหลกัสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกรายวชิา  

3) ผลการพฒันาดา้นส่ือการเรียนการสอน พบวา่ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั
มีงบประมาณในการจดัหา /ผลิต / สร้างส่ือการสอนอยา่งเพียงพอ ครูร้อยละ 1000.00 มีทกัษะ และ
ประสบการณ์ในการสร้าง ผลิตและใชส่ื้อเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อ 
พฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้สอดคลอ้งตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา พฒันาแหล่งสืบคน้
ขอ้มูล เช่น หอ้งสมุด และระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

4) ผลการพฒันาดา้นการวดัผลและประเมินผล พบว่า ครูร้อยละ 100.00 มีการ
วดัประเมินผลครอบคลุมพฤติกรรม ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะกระบวนการและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ เคร่ืองมือวดัผลสามารถจ าแนกนกัเรียนไดช้ดัเจน ระบบการวดัผลและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาชดัเจน นกัเรียนร้อยละ 2.97 มีผลการเรียนไม่ผา่น (0 ร มส และ มผ) 

5) ผลการพฒันาด้านการนิเทศการเรียนการสอน พบว่า ครูร้อยละ 100.00 
เขา้ใจและให้ความส าคญักับระบบการนิเทศการเรียนการสอน โรงเรียนมีรูปแบบ วิธีการ และ
ขั้นตอนของการนิเทศท่ีชดัเจน มีการน าผลการนิเทศไปพฒันาวิธีการจดัการเรียนการสอน และการจดั
การศึกษา 

2.2.3 ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ  ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2)  
1) ผลการพฒันาด้านการพฒันาบุคลากร พบว่า ครูร้อยละ 100.00 เข้าใจ

บทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของตนเอง และมีความกระตือรือร้นในการพฒันาตนเอง 
2) ผลการพฒันาดา้นระบบการบริหารจดัการ พบวา่ ครูร้อยละ 100.00 มีขวญั

และก าลังใจในการท างาน นักเรียนร้อยละ 95.00 มีวินัยในตนเอง และรักษาวินัยของโรงเรียน 
นกัเรียนร้อยละ 96.82 มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีการจดัระบบการบริหารโรงเรียนไดค้รอบคลุม 
มีการนิเทศ ก ากบัติดตาม ประเมินผล การปรับปรุงการจดัระบบการบริหารโรงเรียนในทุกคร้ังท่ีมีการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ช่วยใหร้ะบบการบริหารดีข้ึน 

3. ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2559 - 2560 

3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลยั จากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัโดยภาพรวม ก่อนการพฒันา 
ในปีการศึกษา 2558 อยูใ่นระดบัคุณภาพดี (ร้อยละ 89.98) และหลงัการพฒันา ในปีการศึกษา 2559 อยูใ่นระดบั
คุณภาพดีเยีย่ม (ร้อยละ 97.51) และปีการศึกษา 2560 อยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่ม (ร้อยละ 97.59) 

3.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพนกัเรียนท่ีเป็นขอ้เท็จจริงก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา 
3.2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

เป็นไปตามเกณฑ ์(3 ข้ึนไป) ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา พบวา่ ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน 
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3 ข้ึนไป โดยภาพรวม ในปีการศึกษา 2560 (หลงัการพฒันา) เฉล่ียร้อยละ 72.74  ซ่ึงสูงกว่าปีการศึกษา 
2558 (ก่อนการพฒันา) เฉล่ียร้อยละ 46.41 และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (ผลการเรียน 3 ข้ึนไป ร้อยละ 
65.00) และร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (0, ร, มส) โดยภาพรวม ในปีการศึกษา 
2560 (หลงัการพฒันา) เฉล่ียร้อยละ 2.97 ซ่ึงต ่ากว่าในปีการศึกษา 2558 (ก่อนการพฒันา) เฉล่ียร้อยละ 
4.93และอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด (ผลการเรียนไม่ผา่น (0, ร, มส) ไม่เกินร้อยละ 3.00) 
            3.2.2 ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑก่์อนการพฒันาและหลงัการพฒันา พบวา่ โดยภาพรวมก่อนการพฒันาเป็นไปตาม
เกณฑ ์(ร้อยละ 96.05) และหลงัการพฒันาเป็นไปตามเกณฑ ์(ร้อยละ 96.64) โดยค่าเฉล่ียคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคเ์ป็นไปตามเกณฑห์ลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา 

3.2.3 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ก่อน
การพฒันาและหลงัการพฒันา พบวา่ โดยภาพรวมก่อนการพฒันาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ 96.10) 
และหลงัการพฒันาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ 97.18) โดยค่าเฉล่ียสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตร
หลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา 

3.2.4 ผลการเปรียบเทียบการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ เป็นไปตามเกณฑ ์        
ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา พบว่า โดยภาพรวมก่อนการพฒันาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ 
95.03)  และหลงัการพฒันาเป็นไปตามเกณฑ ์(ร้อยละ 95.89) โดยค่าเฉล่ียการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑห์ลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา 

3.2.5 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (ม.3 และ ม.6) 
ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา พบว่า นกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีค่าเฉล่ียผลการทดสอบ
ระดบัชาติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนการพฒันา ในปีการศึกษา 
2558 เฉล่ียรวม 35.33 คะแนน และหลงัการพฒันาในปีการศึกษา 2559 เฉล่ียรวม 36.55 คะแนน 
โดยค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติหลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา (1.22 คะแนน) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า รายวิชาภาษาไทย และภาษาองักฤษ นกัเรียนระดบัชั้น ม.6 มีผลการทดสอบ
ระดบัชาติหลงัการพฒันา (ปีการศึกษา 2559 และ 2560) สูงกวา่ก่อนการพฒันา (ปีการศึกษา 2558) 

3.3 ประสิทธิผลการพฒันา 
3.3.1 ผลทีป่รากฏต่อนักเรียน 

นกัเรียนได้รับโล่รางวลั เกียรติบตัร จากการเขา้ร่วมประกวดและแข่งขนั  
ในระดบัชาติ ระดบัภาค และระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2559 - 2560  ดงัน้ี 

1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไดแ้ก่ (1) ระดบัชาติ จ านวน 1 รางวลั   
(2) ระดบัภาค จ านวน 5 รางวลั และ(3) ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั จ านวน 5 รางวลั 

2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ไดแ้ก่ (1) ระดบัภาค จ านวน 1 รางวลั 
และ(2) ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั จ านวน 1 รางวลั 
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3) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี คือ ระดบัชาติ จ านวน 
1 รางวลั  

4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไดแ้ก่ (1) ระดบัชาติ จ านวน 1 รางวลั (2) ระดบัภาค 
จ านวน 5 รางวลั ไดแ้ก่ (3) ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั จ านวน 5 รางวลั 

5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ (1) ระดบัชาติ จ านวน 1 รางวลั 
(2) ระดบัภาค จ านวน 3 รางวลั และ(3) ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั จ านวน 1 รางวลั 

3.3.2 ผลทีป่รากฏต่อครู 
ครูไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัร ไดแ้ก่ (1) ระดบัชาติ จ านวน 11 รางวลั (2) ระดบั

ภาค จ านวน 17 รางวลั และ(3) ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั จ านวน 14 รางวลั 
3.3.3 ผลทีป่รากฏต่อผู้บริหาร  

ผูว้จิยัไดรั้บรางวลัระดบัชาติ และระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดงัน้ี 
1) ระดับชาติ 
(1) โล่เชิดชูเกียรติ รางวลั เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน 

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
(28 ธนัวาคม 2560) 

(2) เกียรติบตัรเชิดชูเกียรติ รางวลั เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น 
ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (28 ธนัวาคม 2560) 

(3) เกียรติบตัร “ครูดีไม่มีอบายมุข” เน่ืองในวนัครู ประจ าปีพุทธศกัราช 
2559 ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 มกราคม 2559) 

(4) ประกาศเกียรติคุณ ผูบ้ริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านส่ิงเสพติด 
(TRC.VB Harm Prevention) ปีการศึกษา 2557 ของสภากาชาดไทย (22 กุมภาพนัธ์ 2559) 

(5) ประกาศเกียรติคุณ ผูบ้ริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานตา้นส่ิงเสพติด 
(TRC.VB Harm Prevention) ปีการศึกษา 2558 ของสภากาชาดไทย (8 สิงหาคม 2559) 

2) ระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
(1) เกียรติบตัรรางวลั สพม. 1 SESAO1 AWARDS ประจ าปี 2560 ของ

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (16 มกราคม 2561) 
(2) รางวลัเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS “ระดบัดีมาก” ปีการศึกษา 2558 

ประเภทบุคคล สาขาป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (29 ธนัวาคม 2559) 
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3.3.4 ผลทีป่รากฏต่อสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
1) ระดับชาติ 
(1) เกียรติบตัรโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ให้การสนบัสนุน โครงการ CSR 

แดร์ เยาวชน HAPPY CAMP เพิ่มมิตร ปลอดศตัรู ของกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 7 คณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ (กต.ตร.) สถานีต ารวจนครบาลบางกอกนอ้ย (21 มิถุนายน 2558) 

(2) ได้รับจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ในการปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบเปล่ียนหลงัคา และปูกระเบ้ือง พื้นโรงอาหาร 
จ านวนเงิน 1,196,100  บาท ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (7 ตุลาคม 2559) 

(3) โล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงวา่ “โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ให้การสนบัสนุน
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน” ของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง (5 เมษายน 2560)  

(4) โล่ขอบคุณในการเข้าร่วมกิจกรรมวนัรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ประจ าปี 2560 กิจกรรม “ท าดีเพื่อพ่อสานต่อแกปั้ญหายาเสพติด” ณ หอประชุมกองทพัเรือ ของ
ศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กองทพัเรือ (26 มิถุนายน 2560)  

(5) โล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ได้รับรางวลัเสมา ป.ป.ส. 
ประเภทผลงานดีเด่นระดบัเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 
2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ (28 ธนัวาคม 2560)  

(6) โล่ท่ีระลึกและขอบคุณโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั เขา้ร่วมกิจกรรมวนั
รณรงค์ต่อตา้นยาเสพติด ประจ าปี 2561 ของศูนยอ์  านวยการป้องกนั และปราบปรามยาเสพติด 
กองทพัเรือ (26 มิถุนายน 2561)  

2) ระดับภาค 
รางวลัระดบัเหรียญเงิน “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม” ประจ าปี 2561 ช่ือ

ผลงาน : ชุมชนชิโนรส แห่งการอ่าน (Professional Reading Community @ Chinorot) ของคุ รุสภา                
(15 มิถุนายน 2561) 

3) ระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
(1) โล่ประกาศเกียรติคุณแสดงว่า “โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เป็น

สถานศึกษาท่ีมีการพฒันาดีเด่นในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจ า     
ปีการศึกษา 2558” ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  

(2) เกียรติบตัร เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีคะแนนเฉล่ีย
รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึนสูงกวา่ร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2557” ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
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ปีท่ี 3 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2558 ของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (11 เมษายน 2559) 

(3) เกียรติบตัรสถานศึกษาตน้แบบท่ีมีการจดักิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม
หลกัของคนไทย 12 ประการ อย่างเป็นรูปธรรม ระดบัดี ประจ าปี 2560 ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (31 กรกฎาคม 2560) 

(4) เกียรติบตัรเพื่อแสดงว่า “โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  มีคะแนนเฉล่ีย
รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึนสูงกวา่ร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2558” ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 ของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (26 พฤษภาคม 2560) 

3.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 

3.4.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 

1) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องท่ี มี ต่อการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) การพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.29, S.D.= 0.79) เม่ือพิจารณา
เป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและมาก (X = 4.24 – 4.62, 
S.D.= 0.49 – 0.85) ดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.62, S.D.= 0.49) รองลงมา ไดแ้ก่ 
บุคลากรเครือข่าย (X = 4.59, S.D.= 0.56) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.38, S.D.= 0.62) นกัเรียน (X = 4.27, 
S.D.= 0.78) และผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.24, S.D.= 0.85) ตามล าดบั  

2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องท่ี มี ต่อการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) การพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.38, S.D.= 0.76) เม่ือพิจารณา
เป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมาก (X = 4.30 – 4.74, 
S.D.= 0.53 – 0.83) ดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.74, S.D.= 0.53) รองลงมา 
ไดแ้ก่ บุคลากรเครือข่าย (X = 4.69, S.D.= 0.53) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.56, S.D.= 0.57) นกัเรียน   
(X = 4.36, S.D.= 0.75) และผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.30, S.D.= 0.83) ตามล าดบั  

3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องท่ี มี ต่อการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) การพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.30, S.D.= 0.74) เม่ือพิจารณา
เป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมาก (X = 4.21 – 4.83, 
S.D.= 0.34 – 0.77) ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย (X = 4.83, S.D.= 0.34) รองลงมา ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X = 4.78, S.D.= 0.44) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.62, S.D.= 0.52) นกัเรียน     
(X = 4.22, S.D.= 0.72) และผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.21, S.D.= 0.77) ตามล าดบั 

4) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องท่ี มี ต่อการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.32, S.D.= 0.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและมาก ( X = 4.25 – 4.71, S.D.= 0.48 – 0.82) ดงัน้ี คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.71, S.D.= 0.49) รองลงมา ไดแ้ก่ บุคลากรเครือข่าย (X = 4.70, S.D.= 0.48) 
ผูบ้ริหารและครู (X = 4.52, S.D.= 0.57) นกัเรียน ( X = 4.28, S.D.= 0.75) และผูป้กครองนกัเรียน     
(X = 4.25, S.D.= 0.82) ตามล าดบั  

3.4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 

1) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องท่ี มี ต่อการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) การพฒันา
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ  พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.52, S.D.= 0.72) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมาก (X = 4.47 – 4.77, 
S.D.= 0.46 – 0.75) ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย (X = 4.77, S.D.= 0.46) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครู 
( X = 4.65, S.D.= 0.64) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X = 4.64, S.D.= 0.56)ผูป้กครอง
นกัเรียน (X = 4.51, S.D.= 0.71) และนกัเรียน (X = 4.47, S.D.= 0.75) ตามล าดบั 

2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องท่ี มี ต่อการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) การพฒันา
สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.54, S.D.= 0.71) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมาก (X = 4.48 – 4.73, 
S.D.= 0.46 – 0.74) ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย (X = 4.73, S.D.= 0.46) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครู (X = 4.67, 
S.D.= 0.53) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.58, S.D.= 0.59) ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.54, 
S.D.= 0.70) และนกัเรียน (X = 4.48, S.D.= 0.74) ตามล าดบั 

3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องท่ี มี ต่อการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) การพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.56, S.D.= 0.68) เม่ือพิจารณา
เป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมาก (X = 4.41 – 4.67, 
S.D.= 0.54 – 0.75) ดังน้ี ผูป้กครองนักเรียน ( X = 4.67 S.D.= 0.61) รองลงมา ได้แก่ บุคลากร
เครือข่าย (X = 4.65, S.D.= 0.54) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.63, S.D.= 0.61) คณะกรรมการสถานศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน (X = 4.58, S.D.= 0.72) และนกัเรียน (X = 4.41, S.D.= 0.75) ตามล าดบั 
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4) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องท่ี มี ต่อการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.54, S.D.= 0.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมาก (X = 4.45 – 4.72, S.D.= 0.49 – 0.75) ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย  
(X = 4.72, S.D.= 0.49) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครู (X = 4.65, S.D.= 0.59) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.60, S.D.= 0.62) ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.57 S.D.= 0.67) และนกัเรียน 
(X = 4.45, S.D.= 0.75) ตามล าดบั 

3.4.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อการพฒันา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ระหว่างปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 
และปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) พบวา่ การเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้โดยภาพรวมระหวา่งปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2559 
(ระยะท่ี 1) (X =  +0.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความพึงพอใจในปีการศึกษา 2560 เพิ่มข้ึนจาก
ปีการศึกษา 2559 ทุกดา้น โดยท่ีการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการเพิ่มข้ึนสูงท่ีสุด (X = +0.26) 
รองลงมาไดแ้ก่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ (X = +0.23) และการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ดา้นวชิาการ (X = +0.16) ตามล าดบั 

 

อภิปรายผล 
 1.  ผลการศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย       
ปีการศึกษา 2558 มีดงัน้ี 

1.1 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ  
1.1.1 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานท่ี จ  านวน 17 รายการ ไดแ้ก่ (1) ทาง

ข้ึนอาคารองค์วาสุกรี หอประชุมวาสุกรี มีสภาพช ารุด และมีปลวกข้ึนจ านวนมาก (2) หอสมุด
กาญจนาภิเษกมีบรรยากาศท่ีไม่เอ้ือต่อการศึกษาคน้ควา้ (3) ทางเช่ือมต่ออาคารศรีสุคตขติัยวงศ ์และอาคาร
องค์วาสุกรีช ารุด (4) สนามบาสเกตบอลเส่ือมสภาพ (5) ห้องน ้ า ห้องส้วม ของนักเรียนและครูมี
สภาพเก่าช ารุด สุขภณัฑท่ี์ไม่ไดม้าตรฐาน และมีจ านวนไม่เพียงพอ (6) ห้องดนตรีสากลมีสภาพไม่
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ (7) สนามฟุตบอลของโรงเรียนเส่ือมสภาพ (8) ประตูร้ัวของโรงเรียนเก่า 
ช ารุด และมีน ้ าหนักมาก (9) สถานท่ีประกอบอาหารแต่ละร้านไม่สะอาดและไม่ถูกหลกัอนามยั 
(10) โรงเรียนไม่ไดม้อบหมายผูรั้บผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียน ห้องน ้ าและห้อง
ส้วม (11) โตะ๊และเกา้อ้ีในโรงอาหารส าหรับใหบ้ริการนกัเรียนและครูมีไม่เพียงพอ (12) บรรยากาศ
ในห้องเรียนส่งเสียงดังจากห้องติดกัน (13) สถานท่ีพกัผ่อนส าหรับนักเรียนมีไม่เพียงพอและ
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ของเดิมช ารุด (14) พื้นอาคารเรียนต่าง ๆ ช ารุด (15) ห้องคหกรรมมีสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้ (16) หลงัคาอาคาร 4 และอาคาร 5 ช ารุด และ (17) พื้นระเบียงทางเดินของอาคารต่าง ๆ ช ารุด 
                               1.1.2 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร จ านวน 6 รายการ
ไดแ้ก่ (1) ระบบเสียงตามสายในโรงเรียนเส่ือมคุณภาพ (2) กลอ้งวงจรปิดไม่เพียงพอกบัจุดเส่ียงใน
โรงเรียน (3) สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้ได้อย่างทัว่ถึงทุกอาคาร (4) โปรเจคเตอร์ใน
ห้องเรียนช ารุด (5) ระบบขยายเสียงในห้องเรียนช ารุดและมีไม่เพียงพอ และ (6) ระบบการส่ือสาร
ทางโทรศพัทภ์ายในไม่สามารถติดต่อไดอ้ยา่งเสถียร 

ดงันั้นการศึกษาปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ท าให้โรงเรียนสามารถจดัท า
โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีพบและท าให้
ด าเนินการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ซ่ึงสอดคล้องกบั
แนวคิดของอนุชิต สงวนหงส์ (2552 : 50) ท่ีว่า “การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพซ่ึงเป็น
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อบุคคลท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น 
สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพในสถานศึกษา ไดแ้ก่ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการต่างๆ 
โรงอาหาร สถานท่ีเล่นกีฬา และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีตอ้งศึกษาและวิจยัปัญหาตลอดจน
วางโครงการล่วงหน้า เพื่อให้โรงเรียนมีการด าเนินการอย่างถูกตอ้งตามหลกัการ” และสอดคล้องกบั
แนวคิดของอเล็กซานเดอร์ ดบับลิว. แอสติน (Alexander W. Astin, 1971 อา้งถึงใน พรพิไล ชาญพนา, 
2559 : 14) ท่ีวา่ “สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพจ าเป็นตอ้งไดรั้บการร่วมมือจากผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ 
เพื่อการศึกษาและวิจัยปัญหาตลอดจนวางโครงการล่วงหน้า เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ” 

1.2 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 
1.2.1 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นการจดัการเรียนการสอน จ านวน 6 รายการ ไดแ้ก่  

(1) ครูสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนนอ้ย (2) ครูใชก้ระบวนการสอนแบบลงมือปฏิบติั
จริง (Active Learning)ไม่ครอบคลุมทุกห้องเรียนและระบบการสอนยึดครูเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้  
(3) นกัเรียนมีทกัษะในการเรียนรู้นอ้ย และไม่ค่อยตั้งใจเรียน (4) นกัเรียนมีความแตกต่างดา้นการเรียน
อยา่งชดัเจน (5) นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะและศกัยภาพไม่ตรงกบัความตอ้งการ และ (6) นกัเรียน
มาจากชุมชนท่ีหลากหลาย และมีความแตกต่างทั้งดา้นเศรษฐกิจ และสังคม 

1.2.2 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านหลกัสูตรสถานศึกษา จ านวน 4 รายการ ไดแ้ก่  
(1) หลกัสูตรสถานศึกษามีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนและผูป้กครองนกัเรียนน้อย         
มีความหลากหลายนอ้ย และมีความยดืหยุน่นอ้ย (2) ผูรั้บผดิชอบดา้นหลกัสูตรสถานศึกษาไม่ค่อยมี
ความรู้ความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3) ผูป้ฏิบติังานมี
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ความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษานอ้ย และ (4) การวดัและประเมินผลไม่ค่อยมี
ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 

1.2.3 ปัญหาสภาพแวดล้อมดา้นส่ือการเรียนการสอน จ านวน 4 รายการ ไดแ้ก่   
(1) งบประมาณในการจดัหา/ผลิต/สร้างส่ือการเรียนการสอนไม่เพียงพอ (2) ส่ือการเรียนการสอนท่ี
มีอยูส่่งเสริมการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนนอ้ย (3) ครูมีทกัษะและประสบการณ์ในการสร้าง ผลิต และใชส่ื้อ
การเรียนการสอนค่อนขา้งนอ้ย (4) นกัเรียนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อนวตักรรมนอ้ย 

1.2.4 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 4 รายการ ไดแ้ก่ 
(1) การวดัและประเมินผลส่วนใหญ่เนน้ทางดา้นความรู้มากกวา่กระบวนการและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์(2) เคร่ืองมือการวดัและประเมินผลจ าแนกความสามารถของนกัเรียนไดไ้ม่ค่อยชดัเจน (3) ระบบ
การวดัและประเมินผลไม่ค่อยมีความหลากหลาย และ (4) นกัเรียนมีผลการเรียน 0 ร มส. และ มผ
จ านวนมาก 

1.2.5 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นการนิเทศการเรียนการสอน จ านวน 2 รายการ 
ไดแ้ก่ (1) โรงเรียนมีรูปแบบวิธีการและขั้นตอนของการนิเทศไม่ค่อยชดัเจน และ (2) ครูไม่ค่อยน า
ผลการนิเทศไปพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน 

ด้วยเหตุน้ี การศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมด้านวิชาการจะท าให้โรงเรียนสามารถ
จดัท าโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ให้ตรงกบัสภาพปัจจุบนัและปัญหา ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุกฤษฏ์ิ อญับุตร (2553 : 42) ท่ีวา่ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการเป็นการ
จดัสภาพแวดลอ้มดา้นการเรียนการสอน เป็นการด าเนินการท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน ไดแ้ก่ หลกัสูตร 
วิธีการสอน บรรยากาศการเรียนการสอน วสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติั การวดัและประเมินผล” และสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของอเล็กซานเดอร์ ดบับลิว. แอสติน (Alexander W. Astin, 1971 อา้งถึงใน พรพิไล ชาญพนา, 
2559 : 15) ท่ีวา่ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มในการเรียนการสอน...ไดแ้ก่ การจดัห้องเรียน บรรยากาศในการ
เรียนการสอน คุณภาพของครูผูส้อน วิธีการสอน หลกัสูตรและเจตคติท่ีดีของครูผูส้อนต่อวิชาท่ีสอน 
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สันติ บุญภิรมย ์(2552 : 54) ท่ีว่า การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ คือ 
งานท่ีเป็นหวัใจของสถานศึกษาหรือโรงเรียน ซ่ึงประกอบดว้ยงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน เช่น หลกัสูตร 
การพฒันาหลกัสูตร วธีิการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล การประกนัคุณภาพการศึกษา” 

1.3 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ 
1.3.1 ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นการพฒันาบุคลากร จ านวน 2 รายการ ไดแ้ก่ (1) ครู

มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีการปฏิบติังาน และความรับผิดชอบของตนเองน้อย และ (2) ครู
ไม่ค่อยสนใจในการพฒันาตนเอง และแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 

1.3.2 ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการพฒันาระบบการบริหารจดัการ จ านวน 4 
รายการ ไดแ้ก่ (1) ระบบการบริหารจดัการภายในโรงเรียนบางดา้นไม่ครอบคลุมต่อการจดัการเรียนรู้ 
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(2) ครูและบุคลากรไดรั้บขวญัและก าลงัใจในการท างานนอ้ย (3) นกัเรียนมีระเบียบวินยัต่อตนเอง
และผูอ่ื้นนอ้ย และ (4) นกัเรียนส่วนนอ้ยมีพฤติกรรมและค่านิยมท่ีไม่พึงประสงค ์

ดงันั้น การศึกษาปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของอารียา สตารัตน์ (2556 :22) ท่ีว่า “การพฒันาสภาพแวดล้อมดา้นการบริหารจดัการเป็นระบบการ
บริหารภายในสถานศึกษา โดยมีกระบวนการด าเนินการต่างๆ ท่ีท าให้ภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมาย
ไปได้ด้วยดี” และสอดคล้องกับแนวคิดของปฏิคม พงษ์ประเสริฐ (2550 : 26) ท่ีว่า “การพฒันา
สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ ถ้าผูป้ฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความเข้าใจในเร่ืองระบบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานแล้ว ผูป้ฏิบติังานย่อมอุทิศตนเพื่องาน และมีขวญัในการปฏิบติังาน” และ
สอดคล้องกบัแนวคิดของเลิศศกัด์ิ ค  าปลิว (2551 : 15) ท่ีว่า “การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหาร
จดัการ หมายถึง การด าเนินการโดยวธีิท่ีหลากหลายเพื่อให้ครูไดมี้โอกาสใชค้วามสามารถของตนเอง
เตม็ท่ีและสามารถอุทิศเวลาปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหเ้กิดการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ” 

2. ผลการด าเนินงานพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัน้ี 

2.1 ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ  
2.1.1 ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1)  

1) ผลการพฒันาด้านอาคารสถานท่ี พบว่า โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัมีทาง
ข้ึนอาคารองค์วาสุกรี หอประชุมวาสุกรีท่ีสวยงาม หอสมุดกาญจนาภิเษกมีบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเขา้
ศึกษาค้นควา้ ทางเช่ือมต่ออาคารศรีสุคตขติัยวงศ์และอาคารองค์วาสุกรีมีความปลอดภยั สนาม
บาสเกตบอลมีความสวยงามและเหมาะกบัการใชง้าน ห้องน ้ าห้องส้วมของนกัเรียนและครูมีความ
สวยงามและมีจ านวนเพียงพอ หอ้งดนตรีสากลเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

2) ผลการพฒันาด้านระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร พบว่า โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลัย มีระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกอาคาร มีการติดตั้งระบบเสียงตาม
สายในโรงเรียน มีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดให้เพียงพอกบัจุดเส่ียงในโรงเรียน มีโปรเจคเตอร์ท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนการสอน และมีการติดตั้งเคร่ืองเสียงในหอ้งเรียน 

2.1.2 ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2)  
1) ผลการพฒันาดา้นอาคารสถานท่ี พบว่า สนามฟุตบอลโรงเรียนให้มีสภาพดี 

สวยงาม พร้อมใช้งาน มีประตูร้ัวโรงเรียนด้วยระบบรีโมท สถานท่ีประกอบอาหารแต่ละร้าน
สะอาดและถูกหลกัอนามยั มีระบบรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดห้องน ้ า ห้องส้วมและอาคาร
เรียน โต๊ะและเกา้อ้ีในโรงอาหารส าหรับบริการนกัเรียนและครูมีจ านวนเพียงพอ มีการป้องกนัการ
ส่งเสียงดงัจากหอ้งเรียนท่ีติดกนั สถานท่ีพกัผอ่นส าหรับนกัเรียนมีจ านวนเพียงพอ พื้นอาคารเรียนต่าง ๆ 
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มีความสะอาดและปลอดภยั ห้องคหกรรมเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ หลงัคาอาคาร 4 และอาคาร 5    
มีความปลอดภยั ระเบียงทางเดินของแต่ละอาคารมีความปลอดภยัและสวยงาม 

2) ผลการพฒันาด้านระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร พบว่า โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยัมีระบบการส่ือสารทางโทรศพัทภ์ายในใหส้ามารถติดต่อไดอ้ยา่งเสถียร 

ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ตามโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในปีการศึกษา 2559 
(ระยะท่ี 1) และปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพมีอิทธิพลต่อ
บุคลากรและนกัเรียนเป็นอยา่งมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอนุชิต สงวนหงส์ (2552 : 50) ท่ีวา่ 
“การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพเป็นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติหรือท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อบุคคลท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั้น” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวชิราภรณ์ ค าคลา้ย (2551 : 32) 
ท่ีวา่ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพเป็นการพฒันาสถานท่ีท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน ไดแ้ก่ อาคารเรียน ห้องเรียน บรรยากาศโดยรอบมีความสะอาด สวยงาม มีระเบียบ ปลอดภยั 
และมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของฆนทั ธาตุทอง (2552 : 1) 
ท่ีวา่ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพเป็นงานบริการเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน 
เป็นงานท่ีส่งเสริมวิชาการให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งให้ความสนใจและเอาใจใส่ดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
การบริหารการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ประกอบด้วย (1) การออกแบบและควบคุม    
การก่อสร้าง (2) การก่อสร้างและซ่อมแซม (3) การบริการไฟฟ้าและโทรศพัท์ (4) การรักษาความ
สะอาดและพฒันาบริเวณ (5) การรักษาความปลอดภยั (6) การควบคุมการใช้อาคารสถานท่ี และ  
(7) การประเมินการใชอ้าคารสถานท่ี” และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 – 2559 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 : 21) ท่ีระบุไวว้า่ “เพื่อพฒันาสภาพแวดลอ้มทาง
สังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ มี
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคนอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนื มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้” และสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของอโนชา สิมพา (2553 : 15) ท่ีว่า 
“การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั...ต่อการด าเนินชีวิตและการ
เรียนรู้ของนักเรียน และนักเรียนมีความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียน” และสอดคล้องกับ
แนวคิดของนันทวนั มุสิกบุตร (2553 : 58) ท่ีว่า “การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพของ
สถานศึกษาจะพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม คุณภาพทั้งดา้นวิชาการและพฒันาบุคลิกภาพเพื่อให้นกัเรียน
อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสานิลกัษณ์ พรหมฮวด (2556 : 88 - 95) 
ท่ีพบว่า “การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพมีการจดัห้องเรียนและห้องประกอบท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน” 
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         2.2 ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 
2.2.1 ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1)  

1) ผลการพฒันาดา้นการจดัการเรียนการสอน พบวา่ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั
มีการน ากระบวนการสอนแบบลงมือปฏิบติัจริง (Active Learning) เขา้สู่หอ้งเรียน ปรับปรุงการจดัการเรียน
การสอนของครูโดยเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั เสริมสร้างศกัยภาพของผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะตามท่ี
หลกัสูตรตอ้งการพฒันาและส่งเสริมความสามารถพิเศษและการแสดงออกของนกัเรียน 

2) ผลการพฒันาดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
มีการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อ
ปลูกฝังลักษณะนิสัยท่ีดีในการอยู่ร่วมกัน สร้างความเข้าใจให้ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าใจ
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

3) ผลการพฒันาดา้นส่ือการเรียนการสอน พบว่า โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
มีงบประมาณในการจดัหา /ผลิต / สร้างส่ือการสอนอย่างเพียงพอ การพฒันาส่ือการสอนท่ีมีอยู่ให้
ส่งเสริมการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูมีทกัษะและประสบการณ์ ในการสร้างผลิตและใช้ส่ือ
เทคโนโลย ีการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้สอดคลอ้ง
ตวัช้ีวดัของหลักสูตรสถานศึกษา พฒันาแหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น ห้องสมุด และระบบสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 

4) ผลการพฒันาดา้นการวดัและประเมินผล พบว่า โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั
มีการวดัประเมินผลให้ครอบคลุมพฤติกรรม ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทกัษะกระบวนการและคุณลกัษณะ    
อนัพึงประสงค์ พฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีสามารถจ าแนกนกัเรียนไดช้ดัเจน มีระบบการวดั
และประเมินผลและการประกนัคุณภาพการศึกษาชดัเจน มีวธีิการแกปั้ญหานกัเรียนติด 0 ร มส และ มผ 

5) ผลการพฒันาดา้นการนิเทศการเรียนการสอน พบว่า ครูโรงเรียนชิโนรส
วิทยาลยัเขา้ใจและให้ความส าคญักบัระบบการนิเทศการเรียนการสอน โรงเรียนมีรูปแบบ วิธีการ 
และขั้นตอนของการนิเทศท่ีชดัเจน มีการน าผลการนิเทศไปพฒันาวธีิการจดัการเรียนการสอนและการจดั
การศึกษา 

2.2.2 ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2)  
1) ผลการพฒันาดา้นการจดัการเรียนการสอน พบวา่ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั

มีกระบวนการสอนแบบลงมือปฏิบติัจริง (Active Learning) เขา้สู่ห้องเรียน เปล่ียนระบบการสอน
โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคญั ครูเขา้ใจและให้ความส าคญักบักระบวนการสอนท่ีสามารถพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะตามท่ีหลกัสูตรตอ้งการ โดยนกัเรียนมีทกัษะการเรียนรู้ สนใจการเรียน 
และใหค้วามส าคญักบัการเรียน มีการส่งเสริมความสามารถพิเศษ และการแสดงออกของนกัเรียน มีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ตรงใหแ้ก่นกัเรียน 
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2) ผลการพฒันาดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา พบวา่ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั
มีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีมีความหลากหลาย มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อปลูกฝังลกัษณะ
นิสัยท่ีดีในการอยู่ร่วมกัน ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรเข้าใจวตัถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา พร้อมทั้งมีวิธีการวดัและประเมินผลของ
หลกัสูตร 

3) ผลการพฒันาดา้นส่ือการเรียนการสอน พบวา่ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั
มีงบประมาณในการจดัหา /ผลิต / สร้างส่ือการสอนอยา่งเพียงพอ ครูมีทกัษะ และประสบการณ์ใน
การสร้าง ผลิตและใช้ส่ือเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อ พฒันาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนให้สอดคลอ้งตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา พฒันาแหล่งสืบคน้ขอ้มูล เช่น 
หอ้งสมุด และระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

4) ผลการพฒันาดา้นการวดัผลและประเมินผล พบวา่ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั
มีการวดัและประเมินผลครอบคลุมพฤติกรรม ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะกระบวนการและคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์เคร่ืองมือวดัและประเมินผลสามารถจ าแนกนกัเรียนไดช้ดัเจน ระบบการวดัและประเมินผล
และการประกนัคุณภาพการศึกษามีความชดัเจน มีการแกปั้ญหานกัเรียนท่ีมีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ 

5) ผลการพฒันาดา้นการนิเทศการเรียนการสอน พบว่า ครูโรงเรียนชิโนรส
วิทยาลยัเขา้ใจและให้ความส าคญักบัระบบการนิเทศการเรียนการสอน โรงเรียนมีรูปแบบ วิธีการ 
และขั้นตอนของการนิเทศท่ีชัดเจน มีการน าผลการนิเทศไปพฒันาวิธีการจัดการเรียนการสอน       
และการจดัการศึกษา 

ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ ตามโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ไดด้ าเนินการอย่างต่อเน่ืองในปีการศึกษา 2559 
(ระยะท่ี 1) และปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสันติ บุญภิรมย ์(2552 : 54) 
ท่ีวา่ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ ประกอบดว้ย การเรียนการสอน เช่น หลกัสูตร การพฒันา
หลกัสูตร วิธีการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล การประกนัคุณภาพการศึกษา” 
และสอดคล้องกบัแนวคิดของสุกฤษฏ์ิ อญับุตร (2553 : 42) ท่ีว่า “การพฒันาสภาพแวดล้อมด้าน
วชิาการเป็นการจดัสภาพแวดลอ้มดา้นการเรียนการสอนซ่ึง เป็นการด าเนินการท่ีเอ้ือต่อการเรียนการ
สอน ไดแ้ก่ หลกัสูตร วธีิการสอน บรรยากาศการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน วสัดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติตน การวดัและประเมินผล” และสอดคล้องกับแนวคิดของอเล็กซานเดอร์ ดับบลิว. แอสติน 
(Alexander W. Astin, 1971 อา้งถึงใน พรพิไล ชาญพนา, 2559 : 15) ท่ีว่า “การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้น
วิชาการ เป็นสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ให้ผูเ้รียนและองค์ประกอบท่ี
ก่อให้เกิดความส าเร็จ ไดแ้ก่ การจดัห้องเรียน บรรยากาศในการเรียนการสอน คุณภาพของครูผูส้อน 
วิธีการสอน หลกัสูตร” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนนัทวนั มุสิกบุตร (2553 : 16) ท่ีวา่ “การพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการเป็นสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน การจดัการเรียนการสอน ผูส้อนจะตอ้งเป็น
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ผูจ้ดักระบวนการสร้างบรรยากาศในโรงเรียน บรรยากาศในห้องเรียน และบรรยากาศการเรียนการสอน
ใหเ้หมาะสมกบัรายวชิาท่ีสอนเหมาะสมกบัสภาพผูเ้รียน” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของจิรายุ คุณสืบพงษพ์นัธ์ 
(2554 : 25) ท่ีวา่ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการเป็นส่วนส าคญัท่ีสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน   
ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ และพฒันาการของนกัเรียน...ประกอบดว้ย การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
นกัเรียนเป็นส าคญั...โดยมีครูผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในดา้นการจดัแหล่งเรียนรู้ วสัดุอุปกรณ์ 
ส่ือการเรียนการสอนและสร้างความเป็นกลัยาณมิตรกบัผูเ้รียน” และสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ
อินทิรา บริบูรณ์ (2556 : 4) ท่ีวา่ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการเป็นการจดัสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการเรียนการสอน ครูตอ้งมีหลกัสูตรวิธีการสอน บรรยากาศการเรียนการสอน ส่ือการเรียน
การสอน วสัดุอุปกรณ์ท่ีช่วยกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนให้นกัเรียนเกิด
การพฒันาความรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ และการวดัและประเมินผลท่ีถูกตอ้ง” 
         2.3 ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ   

2.3.1 ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ  ปีการศึกษา 2559 
(ระยะที ่1)  

1) ผลการพฒันาดา้นการพฒันาบุคลากร พบวา่ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั
เข้าใจบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของตนเอง อีกทั้งมีความกระตือรือร้นในการพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

2) ผลการพฒันาดา้นระบบการบริหารจดัการ พบวา่ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั
สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานให้กบัครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนมีวินยัในตนเอง 
และรักษาวินยัของโรงเรียน นกัเรียนมีลกัษณะพฤติกรรมอนัพึงประสงค์ อีกทั้งมีการจดั ระบบการ
บริหารโรงเรียนได้ครอบคลุมทุกด้าน มีการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล การปรับปรุง การ
จดัระบบการบริหารโรงเรียนในทุกคร้ังท่ีมีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ช่วยใหร้ะบบการบริหารดีข้ึน 

2.3.2  ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ  ปีการศึกษา 2560 
(ระยะที ่2)  

1) ผลการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า ครูโรงเรียนชิโนรส
วิทยาลยัเขา้ใจบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของตนเอง อีกทั้งมีความกระตือรือร้นในการ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

2) ผลการพฒันาด้านระบบการบริหารจดัการ พบว่า โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยัสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานให้กบัครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนมีวินยัใน
ตนเอง และรักษาวนิยัของโรงเรียน นกัเรียนมีลกัษณะพฤติกรรมอนัพึงประสงค์ มีการจดัระบบการ
บริหารโรงเรียนได้ครอบคลุม มีการนิเทศ ก ากบัติดตาม ประเมินผล การปรับปรุงการจดัระบบ    
การบริหารโรงเรียนในทุกคร้ังท่ีมีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ช่วยใหร้ะบบการบริหารดีข้ึน 
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ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ ตามโครงการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 
และปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของแฮลพิน เอ.ดบับลิว (Halpin A.W., 1966 อา้งถึงใน 
วชิิต เทพประสิทธ์ิ, 2555 : 58) ท่ีวา่ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ เป็นบรรยากาศดา้น
การบริหารจดัการท าให้ผูป้ฏิบติังานมีขวญัและก าลงัใจดี ผูบ้ริหารกบัผูส้อนมีความใกล้ชิดสนิท
สนมกนัและช่วยเก้ือกลูผูส้อนเป็นอยา่งดี” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของปฏิคม พงษป์ระเสริฐ (2550 : 
20) ท่ีวา่ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ ผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจ 
ในเร่ืองระบบงานของหน่วยงาน มีขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
เลิศศกัด์ิ ด าปลิว (2551 : 15) ท่ีวา่ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ หมายถึง การด าเนินการ
โดยวิธีท่ีหลากหลายเพื่อให้ครูมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองเต็มท่ีและสามารถอุทิศเวลา
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดม้ากพอในการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการด าเนินงาน  
ท่ีมีประสิทธิภาพ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจรวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าท่ีของตนเอง...
เพื่อใหก้ารใชห้ลกัสูตรสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของทรรศนีย ์วราห์ค า 
(2554 : 24) ท่ีวา่ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการในโรงเรียน คือ การด าเนินงาน
ของโรงเรียนให้บรรลุวตัถุประสงค์ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคน...บุคลากรของ
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารและตดัสินใจ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอารียา สดารัตน์ (2556 : 22) 
ท่ีวา่ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการในสถานศึกษาเป็นระบบการบริหารจดัการ ท่ีท าให้
ภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายไปไดด้ว้ยดี” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วรมน ยาดี (2558 : 19) ท่ีว่า 
“การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการในโรงเรียน...ท่ีสามารถให้บริการกบันกัเรียน ไดแ้ก่ 
บริการแนะแนว การให้บริการเงิน (ทุนการศึกษา ทุนท างาน) บริการสุขภาพอนามยั บริการอาหารใน
โรงเรียน และบริการดา้นความปลอดภยั...” 
 3. ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2559 - 2560 
     3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัโดยภาพรวม 
ก่อนการพฒันา ในปีการศึกษา 2558 อยูใ่นระดบัคุณภาพดี (ร้อยละ 89.98) และหลงัการพฒันา ใน 
ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดบัคุณภาพดีเยี่ยม (ร้อยละ 97.51) และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดบั
คุณภาพดีเยี่ยม (ร้อยละ 97.59) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ท่ีวา่ “เพื่อพฒันาคนไทยทุกกลุ่มวยัอยา่งองคร์วมทั้งทางกาย
ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบนัทางสังคม มีบทบาทในการพฒันาคนให้มี
คุณภาพ” และผลการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย       



 317 

ปีการศึกษา 2559 - 2560 ในคร้ังน้ีสอดคล้องความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 5) และฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 (ราชกิจจานุเบกษา, 2553 : 1) มาตรา 6 ท่ี
ระบุไวว้า่ “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกนักบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” และมาตรา 47 ท่ีระบุไวว้า่ “ให้มีระบบประกนัคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ย ระบบประกนัคุณภาพภายในและระบบประกนัคุณภาพภายนอก” 
และมาตรา 48 ท่ีระบุไวว้่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารสถานศึกษาท่ีตอ้งการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง” 
       3.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพนักเรียนที่เป็นข้อเท็จจริงก่อนการพัฒนาและหลัง       
การพฒันา 
          3.2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นไปตามเกณฑ์ (3 ข้ึนไป) ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนในปีการศึกษา 2560 (หลงัการพฒันา) สูงข้ึนกว่าปีการศึกษา 2558 (ก่อนการพฒันา) 
ดงัน้ี (1) ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ข้ึนไป โดยภาพรวม ในปีการศึกษา 2560 (หลงัการพฒันา) 
เฉล่ียร้อยละ 72.74  ซ่ึงสูงกวา่ปีการศึกษา 2558 (ก่อนการพฒันา) เฉล่ียร้อยละ 46.41 และสูงกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนด (ผลการเรียน 3 ข้ึนไป ร้อยละ 65.00) และ (2) ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์
(0 ร มส) โดยภาพรวม ในปีการศึกษา 2560 (หลงัการพฒันา) เฉล่ียร้อยละ 2.97 ซ่ึงต ่ากวา่ในปีการศึกษา 
2558 (ก่อนการพฒันา) เฉล่ียร้อยละ 4.93 และอยูใ่นเกณฑ์ท่ีก าหนด (ผลการเรียนไม่ผา่น (0 ร มส) ไม่
เกินร้อยละ 3.00)  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย ส่งผลท าให้ผลสัมฤท ธ์ิทางการเ รียนสูง ข้ึน  ซ่ึ งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2559 : 51 - 56) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในแผนพฒันา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีระบุว่า “ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันา
หลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลเพื่อใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
สูงข้ึน...” และสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560 : 45) ท่ีว่า “(1) ด้านวิชาการ
ปรับปรุงเน้ือหาวิชาเรียนให้เหมาะสม มีการฝึกปฏิบัติ... (2) พฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฒันาศกัยภาพผูเ้รียน...รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมผูเ้รียน
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวนิยั มีจิตสาธารณะ และ (3) ลดความเหล่ือมล ้าในสถานศึกษา ... 
พฒันาสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนให้สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียนและเพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน” 
และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา       
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พ.ศ. 2559 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 1 - 2) ท่ีระบุวา่ “มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเ้รียน ไดแ้ก่ (1) ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางวชิาการ และ (2) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั” 
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วชิิต เทพประสิทธ์ิ (2555 : 25) ท่ีระบุไวว้า่ “การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม
กบัการเรียนรู้ จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความประทบัใจเป็นตวักระตุน้ผูเ้รียนให้มีความสนใจและเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียน เปล่ียนเจตคติไปในทางท่ีดี มีความพึงพอใจในการเรียนช่วยใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน” 
  3.2.2 ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา พบวา่ โดยภาพรวมก่อนการพฒันา
เป็นไปตามเกณฑ ์(ร้อยละ 96.05) และหลงัการพฒันาเป็นไปตามเกณฑ ์(ร้อยละ 96.64) โดยค่าเฉล่ีย
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ป็นไปตามเกณฑห์ลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษาของชาติ (ธีระ รุญเจริญ, 2550 : 93) มาตรฐานท่ี 2 แนวทางการจดัการศึกษา ท่ี
ระบุไวว้า่ “การจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญัและการบริหารโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 
ซ่ึงก าหนดตวับ่งช้ี จ  านวน 3 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ การจดัหลกัสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ (2) มีการพฒันาผูบ้ริหาร ครู คณาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษาอยา่งเป็นระบบและมีคุณภาพ (3) มีการบริหารจดัการใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน มีการก าหนด
ระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษา เพื่อน าไปพฒันาคุณภาพ
ภายนอก” และการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ส่งผล
ต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2559 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 1 - 2) ท่ีก าหนดว่า “คุณภาพผูเ้รียนประกอบดว้ย 
(1) ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน และ (2) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน” และจุดหมาย
ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3 - 4) ท่ีระบุไวว้า่ “พฒันาผูเ้รียน
ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์...มีความรู้ ความสามารถ...และมีสุขภาพกาย   
และสุขภาพจิตท่ีดี...” 

3.2.3 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ก่อนการพฒันา
และหลงัการพฒันา พบวา่ โดยภาพรวม ก่อนการพฒันาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ 96.10) และหลงั
การพฒันาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ 97.18) โดยค่าเฉล่ียสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรหลงัการพฒันา
สูงกว่าก่อนการพฒันา ทั้งน้ีเป็นเพราะการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลยั ประกอบด้วย การพฒันาสภาพแวดลอ้มด้านกายภาพ การพฒันาสภาพแวดลอ้มด้าน
วิชาการ และการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน และคุณภาพของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ท าให้ผูเ้รียนเป็น “คนดี คนเก่ง 
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และคนมีความสุข” ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดในแผนพฒันาการศึกษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ (2559 : 10) ท่ีระบุไวว้่า “การพฒันาคนให้มีการเตรียมความพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีส่ิงส าคญัท่ีสุด คือ ทกัษะการเรียนรู้ และเสริมสร้างปัจจยั
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพคน” และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 12 (2560 - 2564) ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559 : 65 - 74) 
ท่ีระบุไวว้่า “ยุทธศาสตร์เก่ียวกบัการเสริมสร้างและพฒันาทุนศกัยภาพมนุษย ์โดยให้ความส าคญักบั  
การวางรากฐานของการพฒันาคนให้มีความสมบูรณ์... ตอ้งพฒันาให้มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทกัษะ  
ทางสมอง ทกัษะการเรียนรู้ และทกัษะชีวิตเพื่อให้เติบโตอยา่งมีคุณภาพควบคู่กบัการพฒันาคนไทยใน
ทุกช่วงวยัให้เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม
ส่วนรวม มีทกัษะความรู้ และความสามารถปรับตวัเท่าทนักบัความเปล่ียนแปลงรอบดา้นท่ีรวดเร็วและ
การเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ มีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์
ในศตวรรษท่ี  21” และสอดคล้องกับผลการวิจัยของอารียา  สการัตน์ (2556 : 1) ท่ีระบุว่า 
“สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาจะส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองรอบดา้น” 
   3.2.4 ผลการเปรียบเทียบการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ เป็นไปตามเกณฑ ์        
ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา พบว่า โดยภาพรวมก่อนการพฒันาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ 
95.03)  และหลงัการพฒันาเป็นไปตามเกณฑ ์(ร้อยละ 95.89) โดยค่าเฉล่ียการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์โดยท่ีหลังการพฒันาสูงกว่าก่อนการพัฒนา ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 8 - 9 และราชกิจจานุเบกษา, 2553 : 1) ท่ีระบุเก่ียวกบัแนวทางการจดั
การศึกษาในหมวด 4 มาตรา 24 ไวว้า่ “การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ ดงัน้ี (1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความ
ถนัดของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดั
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา (3) จดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง” และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551 : 3 - 4) ท่ีก าหนดจุดหมายในการพฒันาผูเ้รียนไวว้า่ “มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การ
แกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี และทกัษะชีวิต” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอโนชา สิมพา (2553 : 15) ท่ีว่า 
“การพฒันาสภาพแวดลอ้มมีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อพฒันาการทุกดา้นของนกัเรียน” 



 320 

   3.2.5 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (ม.3 และ ม.6) 
ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา พบวา่ นกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีค่าเฉล่ียผลการทดสอบ
ระดบัชาติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนการพฒันา ในปีการศึกษา 2558 
เฉล่ียรวม 35.33 คะแนน และหลงัการพฒันาในปีการศึกษา 2559 เฉล่ียรวม 36.55 คะแนน โดยค่าเฉล่ีย
ผลการทดสอบระดบัชาติหลงัการพฒันาสูงกว่าก่อนการพฒันา (1.22 คะแนน) และเม่ือพิจารณาเป็น
รายวิชา พบวา่ รายวิชาภาษาไทย และภาษาองักฤษ นกัเรียนระดบัชั้น ม.6 มีผลการทดสอบระดบัชาติ
หลงัการพฒันา (ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560) สูงกวา่ก่อนการพฒันา (ปีการศึกษา 2558) ท่ี
เป็นเช่นน้ีเพราะการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ส่งผลต่อ
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ทั้งการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2559 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 1 - 2) มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเ้รียนท่ีระบุไวว้่า “คุณภาพผูเ้รียน ได้แก่ 
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียน ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของ
ผูเ้รียน ประกอบดว้ย (1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดบัชั้น (2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   และการส่ือสาร (3) ความกา้วหนา้ทางการ
เรียนตามหลักสูตร (4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการทดสอบระดบัชาติ...”  และ
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั ท่ีระบุไวว้า่ “ให้มีการตรวจสอบ
และประเมินความรู้ ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ”  
  2.3 ประสิทธิผลการพฒันา 
                           2.3.1 ผลที่ปรากฏต่อนักเรียน  นกัเรียนไดรั้บโล่รางวลั และเกียรติบตัรจากการเขา้
ร่วมประกวดและแข่งขนักิจกรรมต่าง ๆ ในระดบัชาติ ระดบัภาค ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
จงัหวดั และระดบักลุ่มโรงเรียน  ปีการศึกษา 2559 - 2560 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จ านวนมาก 
ทั้งน้ีเป็นเพราะการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
ประกอบดว้ยการพฒันาสภาพแวดลอ้ม จ านวน 3 ดา้น ดงัน้ี (1) การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานท่ี และดา้นระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร  (2) การพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นการนิเทศการเรียนการสอน และ (3) การพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาบุคลากร และดา้นระบบบริหารจดัการ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัวสิัยทศัน์และกลยทุธ์ของโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั (2559 : 27 - 29) ท่ีวา่ “พฒันาคุณธรรมน าความรู้ 
คู่วฒันธรรมไทย ก้าวไกลสู่สากลบนพื้นฐานความพอเพียง และกลยุทธ์ท่ี2 พฒันาผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรสถานศึกษาและวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่มาตรฐานสากล”  
                           2.3.2 ผลที่ปรากฏต่อครู 
      ครูไดรั้บรางวลัคุรุสดุดี ครูผูส้อนดี ครูดีไม่มีอบายมุข รางวลัทรงคุณค่า สพฐ.   
(OBEC AWARDS) และรางวลั สพม.1 (SESAO1  AWARDS) เป็นจ านวนมาก และครูสามารถปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซ่ึงสอดคล้องกบัมาตรฐานท่ี 3 ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559 : 1 - 2) ซ่ึงก าหนดไวว้า่ 
“กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ไดแ้ก่ (1) การมีกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม (2) การจดัการเรียนการสอนท่ียึดโยงกบับริบทของชุมชน  
และห้องเรียน และ (3) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สัมมา รชนิชย ์(2556 : 206 - 209) ท่ีกล่าวไวว้า่ “หลกัการ
ของกิจกรรมของระบบวงจรคุณภาพ ไดแ้ก่ (1) การพฒันาคน โดยการท่ีผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน  
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ การยอมรับและเคารพในการเป็นสมาชิกขององค์กร การให้โอกาสทุกคน   
ได้แสดงความสามารถของตนเองและทุกคนมีเป้าหมายเดียวกนั และยินดีร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายนั้น” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวรีะยทุธ ชาตระกาญจน์ (2554 : 4 - 5) ท่ีกล่าววา่ “กระบวนการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ประกอบดว้ย (1) การวางแผนกลยุทธ์ขององคก์ร (2) การก าหนดรายละเอียด
ของผลการด าเนินงาน (3) การจดัและตรวจสอบผลการด าเนินงาน และ (4) การใหร้างวลัตอบแทน”  
                           2.3.3 ผลที่ปรากฏต่อผู้บริหาร 
                                     ผูบ้ริหารไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติไดรั้บรางวลัระดบัชาติ จ  านวน 17 รางวลั 
ในปี พ.ศ.2558 - 2561 แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารสามารถปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมีการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ี 2 
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559 : 1 - 2) ก าหนดไว้
ว่า “(1) ผูบ้ริหารมีเป้าหมาย วิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน และ (2) การวาง
แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา” และสอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1, 2555 : 25 - 26) ท่ีก าหนดไวว้า่ “ผูบ้ริหาร 
มีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ ามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค.์..ใชห้ลกับริหารแบบมีส่วนร่วม และสามารถบริหาร
จดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ โดยใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการก าหนดเป้าหมายและร่วมรับผิดชอบ ด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ี ติดตาม ประเมินผล    
การด าเนินงาน ปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ืองและสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน” 
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                           2.3.4 ผลที่ปรากฏต่อสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
                                    โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัสามารถพฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและไดรั้บรางวลัระดบัชาติหลายรางวลั เน่ืองจากโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัมี
การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ
สถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559 : 1 - 2) ดงัน้ี “(1) มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพ
ผูเ้รียน (2) มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา (3) มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และ (4) มาตรฐานท่ี 4 ระบบประกัน
คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล” และสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล (ฤทธิพร คงสมาน, 2553 : 165 - 166) 
ท่ีประกอบดว้ย “หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ 
และหลกัความคุม้ค่า ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป” และสอดคลอ้งกบัหลกัการ
บริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (จนัทรานี สงวนนาม, 2553 : 183) ท่ีกล่าวไวว้า่ “การบริหารจดัการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลกัการพฒันาระบบและสถานศึกษาเป็นศูนยก์ลางการพฒันาทุกๆ ดา้น 
ไดแ้ก่ การบริหารจดัการเรียนการสอน วธีิการเรียนรู้ของนกัเรียน เป็นตน้  
 2.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม     
ทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 
         2.4.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1)โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (X = 4.32, S.D.= 0.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมาก (X = 4.25 - 4.71, S.D.= 0.48 - 0.82) ดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รองลงมา ไดแ้ก่ บุคลากรเครือข่าย  ผูบ้ริหารและครู นกัเรียน และผูป้กครองนกัเรียน 
ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยการศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจ านวน 3 ดา้น ดงัน้ี 

1) การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ พบวา่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก      
( X = 4.29, S.D.= 0.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดและมาก (X = 4.24 - 4.62, S.D.= 0.49 - 0.85) ดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รองลงมา ไดแ้ก่ บุคลากรเครือข่าย ผูบ้ริหารและครู นกัเรียน  และผูป้กครองนกัเรียน ตามล าดบั  

2) การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก      
( X = 4.38, S.D.= 0.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดและมาก (X = 4.30 - 4.74, S.D.= 0.53 - 0.83) ดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน รองลงมา ได้แก่ บุคลากรเครือข่าย ผูบ้ริหารและครู นักเรียน และผูป้กครองนักเรียน 
ตามล าดบั  
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3) การพฒันาสภาพแวดล้อมดา้นการบริหารจดัการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (X = 4.30, S.D.= 0.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดบัมากท่ีสุดและมาก (X = 4.21 - 4.83, S.D.= 0.34 - 0.77) ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย รองลงมา 
ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบ้ริหารและครู นักเรียน และผูป้กครองนักเรียน 
ตามล าดบั 

สรุปได้ว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อการพฒันาสภาพ 
แวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี1) โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.32, S.D.= 0.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมาก (X = 4.25 - 4.71, S.D.= 0.48 - 0.82) ดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รองลงมา ไดแ้ก่ บุคลากรเครือข่าย ผูบ้ริหารและครู นักเรียน และผูป้กครองนักเรียน 
ตามล าดบั 

ดงันั้น ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี1) โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกกลุ่มของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนนัทวนั มุสิกบุตร 
(2553 : 25 - 64) ท่ีพบวา่ “ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนของ
โรงเรียนสวา่งบริบูรณ์วทิยา จงัหวดัชลบุรี โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก” สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของศราวุฒิ แข็งแรง (2553 : 80 - 84) ท่ีพบว่า “ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการพฒันา
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ อ าเภอเกาะลนัตา จดัหวดักระบ่ี อยู่ใน
ระดบัมาก” และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจิรายุ คุณสืบพงษพ์นัธ์ (2554 : 59 - 60) ท่ีพบวา่ “ความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนพงศสิ์ริวิทยา จงัหวดัชลบุรี โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก” 

2.4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (X = 4.54, S.D.= 0.70)  เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมากท่ีสุดและมาก (X = 4.45 - 4.72, S.D.= 0.49 - 0.75) ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย รองลงมา 
ได้แก่ ผู ้บริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู ้ปกครองนักเรียน และนักเรียน 
ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจ านวน 3 ดา้น ดงัน้ี 

1) การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ  พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ( X = 4.52, S.D.= 0.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดและมาก (X = 4.47 - 4.77, S.D.= 0.46 - 0.75) ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย รองลงมา 
ได้แก่ ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครองนักเรียน และนักเรียน 
ตามล าดบั 
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2) การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ( X = 4.54, S.D.= 0.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดและมาก (X = 4.48 - 4.73, S.D.= 0.46 - 0.74) ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย รองลงมา 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครองนกัเรียน และนกัเรียน ตามล าดบั 

3) การพฒันาสภาพแวดล้อมดา้นการบริหารจดัการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (X = 4.56, S.D.= 0.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดและมาก (X = 4.41 - 4.67, S.D.= 0.54 - 0.75) ดงัน้ี ผูป้กครองนกัเรียน รองลงมา ไดแ้ก่ 
บุคลากรเครือข่าย ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนกัเรียน ตามล าดบั 

สรุปไดว้่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.54, S.D.= 0.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมาก ( X = 4.45 - 4.72, S.D.= 0.49 - 0.75) ดงัน้ี 
บุคลากรเครือข่าย รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครองนกัเรียน 
และนกัเรียน ตามล าดบั 

ดงันั้น ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกกลุ่มของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธารนา รัตนะ 
(2552 : 73 - 77) ท่ีพบวา่ “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัสภาพแวดลอ้มภายใน
โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์นอยู่ในระดบัมาก” และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนันทวนั มุสิกบุตร 
(2553 : 25 - 64) ท่ีพบวา่ “ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนของ
โรงเรียนสวา่งบริบูรณ์วทิยา จงัหวดัชลบุรี โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก” และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของจิราย ุคุณสืบพงษพ์นัธ์ (2554 : 59 - 65) ท่ีพบวา่ “ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนพงศสิ์ริวทิยา จงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก” 

2.4.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อการพฒันา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ระหวา่งปีการศึกษา 2559 (ระยะ
ท่ี 1) และปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) พบวา่ ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ี
มีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้โดยภาพรวมระหวา่งปีการศึกษา 2560 (ระยะ
ท่ี 2) เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) (X  = +0.22)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความ
พึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ในปีการศึกษา 2560 เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2559 ทุกดา้น โดยท่ีการพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการเพิ่มข้ึนสูงท่ีสุด (X  = +0.26) รองลงมาไดแ้ก่ การพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ดา้นกายภาพ (X  = +0.23) และการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ (X  = +0.16) ตามล าดบั ท่ีเป็นเช่นน้ี
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เพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1, 2555 : 25 - 26) ดงัน้ี “ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทหนา้ท่ีในการด าเนินงานให้
นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการสถานศึกษา” และรูปแบบของ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 13 - 14) ท่ีระบุไวว้า่ “รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็น
หวัใจหรือหลกัส าคญัส าหรับการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน...เฉพาะดา้นการศึกษาโดยเช่ือว่า
การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะท าใหไ้ดผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน ผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจในงานมากข้ึน” 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

1.1 การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ โดยด าเนินการปรับปรุงและพฒันา
สภาพแวดล้อม ได้แก่ อาคารเรียน สนามกีฬา ควรมีการจดัตารางเวรประจ าวนั เพื่อช่วยกนัดูแล
รักษาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเน่ือง และเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดีและเกิดประสิทธิผล 

1.2 การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ ควรส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีเน้นการพฒันาความรู้ความสามารถของนักเรียนตามศกัยภาพของนักเรียนท่ีแตกต่างกนั ครูมุ่ง
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถของตนเอง 

1.3  การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ ควรวางแผน และก าหนด
นโยบายให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ มากข้ึน จาก
การศึกษาคร้ังน้ี ครูและบุคลากรของโรงเรียน เร่ิมกระตือรือร้นในการท างาน และเขา้ใจบทบาท
หนา้ท่ีของตนเองเพิ่มมากข้ึน        
 2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  

2.1 การจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน ควรวิจยัการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นต่าง ๆ 
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ เช่น ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน และดา้นการใหบ้ริการ เป็นตน้ 

2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบกบัโรงเรียนในสังกดัเดียวกนัท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนั เพื่อ
เป็นสารสนเทศในการน ามาพฒันาการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติขั้นพืน้ฐาน  
 1.1 ค่าเฉลีย่ (X ) (กมลวรรณ  ตงัธนกานนท,์ 2554 : 25)  

    สูตร  X        = ix

n

  

    ในทีนี่้  X  แทน ค่าเฉล่ีย 
                                                       ix   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
      n   แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  (กมลวรรณ  ตงัธนกานนท,์ 2554 : 44) 

    สูตร  S.D. =  
 1

22



 

nn
xxn ii   

    ในทีนี่ ้  S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

ix  แทน ค่าหรือคะแนนต่าง ๆ  
  n  แทน จ านวนขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 

2. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ  
  2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใชสู้ตร (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556 : 61)  ดงัน้ี 

                           สูตร  IOC         =       
N

R
 

                           ในทีนี่้  IOC แทน      ดชันีความสอดคลอ้งท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง -1 ถึง + 1 
                  R  แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
                                                     N แทน    จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

2.2 ค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมิน (Reliability) โดยวธีิหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) 
ซ่ึงมีสูตรค านวณ (ยทุธ  ไกยวรรณ์, 2556 : 83-87) ดงัน้ี 

    สูตร      =    












2

2

1

t

i

S
S

1K
K  

    ในทีนี่้    แทน      ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
      K แทน      จ  านวนขอ้ค าถาม 
    2

iS  แทน      ผลรวมของความแปรปรวนแต่ละขอ้ 
 2

tS  แทน      ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั  
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ภาคผนวก ข 
     รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและหนังสือขอความอนุเคราะห์ 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

รายนามผูท้รงคุณวฒิุท่ีตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือวจิยั ไดแ้ก่ 
1. รองศาสตราจารย ์ดร. บญัชา  ชลาภิรมย ์ ท่ีปรึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2. ดร.อดิศกัด์ิ  มุ่งชู ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 25 
3. นายสายณัห์  รุ่งป่าสัก อดีตผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 และ 2 
4. ดร.พยอม  วงษพ์ลู ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 
5. วา่ท่ีร้อยตรีบรรจง  มูลตรีแกว้ ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนอุดรพิชยัรักษพ์ิทยา 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๓๑.๒๖/๑๘      โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
        ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ 
        กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
 

    ๙  มกราคม  ๒๕๕๙ 
 

เร่ือง เรียนเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบ แบบสงัเกต และแบบสอบถาม 

เรียน รองศาสตราจารย ์ดร.บญัชา  ชลาภิรมย ์

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑. แบบสงัเกตสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มโรงเรียนชิโนรส 
วิทยาลยัจ านวน ๑ ฉบบั 

  ๒. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั จ านวน ๑ ฉบบั 

  ๓. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม          
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระยะท่ี ๑)  
จ านวน ๑ ฉบบั 

  ๔. แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม                           
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ระยะท่ี ๒)  

 ๕. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีต่อ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ 
      การจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั”  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
  

ดว้ย ขา้พเจา้ นายวิเชียร  ชุติมาสกุล  ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัอยู่ระหว่าง
การท าผลงานวิชาการ เร่ือง “การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั”  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพ่ือการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
 

  ในการน้ี ขา้พเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่านให้ความอนุเคราะห์เป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ                
แบบสงัเกตและแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เพ่ือน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยัต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 
    (นายวิเชียร  ชุติมาสกลุ) 

                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
โทร. ๐-๒๘๖๖-๑๘๘๒ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสำร ๐-๒๔๑๑-๑๔๖๑ 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๓๑.๒๖/๑๘      โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
        ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ 
        กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
 

    ๙  มกราคม  ๒๕๕๙ 
 

เร่ือง เรียนเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบ แบบสงัเกต และแบบสอบถาม 

เรียน ดร. อดิศกัด์ิ  มุ่งชู 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑. แบบสงัเกตสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มโรงเรียนชิโนรส 
วิทยาลยัจ านวน ๑ ฉบบั 

  ๒. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั จ านวน ๑ ฉบบั 

  ๓. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม          
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระยะท่ี ๑)  
จ านวน ๑ ฉบบั 

  ๔. แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม                           
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ระยะท่ี ๒)  

 ๕. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีต่อ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ 
      การจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั”  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
  

ดว้ย ขา้พเจา้ นายวิเชียร  ชุติมาสกุล  ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัอยู่ระหว่าง
การท าผลงานวิชาการ เร่ือง “การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั”  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพ่ือการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
 

  ในการน้ี ขา้พเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่านให้ความอนุเคราะห์เป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ                
แบบสงัเกตและแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เพ่ือน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยัต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 
    (นายวิเชียร  ชุติมาสกลุ) 

                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
โทร. ๐-๒๘๖๖-๑๘๘๒ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสำร ๐-๒๔๑๑-๑๔๖๑ 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๓๑.๒๖/๑๘      โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
        ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ 
        กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
 

    ๙  มกราคม  ๒๕๕๙ 
 

เร่ือง เรียนเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบ แบบสงัเกต และแบบสอบถาม 

เรียน นายสายณัห์  รุ่งป่าสัก 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑. แบบสงัเกตสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มโรงเรียนชิโนรส 
วิทยาลยัจ านวน ๑ ฉบบั 

  ๒. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั จ านวน ๑ ฉบบั 

  ๓. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม          
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระยะท่ี ๑)  
จ านวน ๑ ฉบบั 

  ๔. แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม                           
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ระยะท่ี ๒)  

 ๕. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีต่อ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ 
      การจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั”  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
  

ดว้ย ขา้พเจา้ นายวิเชียร  ชุติมาสกุล  ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัอยู่ระหว่าง
การท าผลงานวิชาการ เร่ือง “การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั”  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพ่ือการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
 

  ในการน้ี ขา้พเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่านให้ความอนุเคราะห์เป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ                
แบบสงัเกตและแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เพ่ือน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยัต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 
    (นายวิเชียร  ชุติมาสกลุ) 

                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
โทร. ๐-๒๘๖๖-๑๘๘๒ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสำร ๐-๒๔๑๑-๑๔๖๑ 



 342 

ท่ี ศธ ๐๔๒๓๑.๒๖/๑๘      โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
        ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ 
        กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
 

    ๙  มกราคม  ๒๕๕๙ 
 

เร่ือง เรียนเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบ แบบสงัเกต และแบบสอบถาม 

เรียน ดร. พยอม  วงษพ์ลู 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑. แบบสงัเกตสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มโรงเรียนชิโนรส 
วิทยาลยัจ านวน ๑ ฉบบั 

  ๒. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั จ านวน ๑ ฉบบั 

  ๓. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม          
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระยะท่ี ๑)  
จ านวน ๑ ฉบบั 

  ๔. แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม                           
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ระยะท่ี ๒)  

 ๕. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีต่อ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ 
      การจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั”  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
  

ดว้ย ขา้พเจา้ นายวิเชียร  ชุติมาสกุล  ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัอยู่ระหว่าง
การท าผลงานวิชาการ เร่ือง “การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั”  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพ่ือการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
 

  ในการน้ี ขา้พเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่านให้ความอนุเคราะห์เป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ                
แบบสงัเกตและแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เพ่ือน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยัต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 
    (นายวิเชียร  ชุติมาสกลุ) 

                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
โทร. ๐-๒๘๖๖-๑๘๘๒ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสำร ๐-๒๔๑๑-๑๔๖๑ 



 343 

ท่ี ศธ ๐๔๒๓๑.๒๖/๑๘      โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
        ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ 
        กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
 

    ๙  มกราคม  ๒๕๕๙ 
 

เร่ือง เรียนเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบ แบบสงัเกต และแบบสอบถาม 

เรียน วา่ท่ีร้อยตรีบรรจง  มลูตรีแกว้ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑. แบบสงัเกตสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มโรงเรียนชิโนรส 
วิทยาลยัจ านวน ๑ ฉบบั 

  ๒. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั จ านวน ๑ ฉบบั 

  ๓. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม          
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระยะท่ี ๑)  
จ านวน ๑ ฉบบั 

  ๔. แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม                           
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ระยะท่ี ๒)  

 ๕. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีต่อ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ 
      การจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั”  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
  

ดว้ย ขา้พเจา้ นายวิเชียร  ชุติมาสกุล  ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัอยู่ระหว่าง
การท าผลงานวิชาการ เร่ือง “การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั”  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพ่ือการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
 

  ในการน้ี ขา้พเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่านให้ความอนุเคราะห์เป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ                
แบบสงัเกตและแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เพ่ือน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยัต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 
    (นายวิเชียร  ชุติมาสกลุ) 

                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
โทร. ๐-๒๘๖๖-๑๘๘๒ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสำร ๐-๒๔๑๑-๑๔๖๑ 
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ภาคผนวก ค 
 

โครงการพฒันาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
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โครงการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

กลยุทธ์องค์กร / แผนงาน  ขอ้ท่ี 1 : พฒันาการบริหารจดัการใหเ้ป็นระบบดว้ยวธีิการ 
      ท่ีหลากหลาย 

ลกัษณะงาน / โครงการ      ใหม่   ต่อเน่ือง 
จุดเน้น (โรงเรียน)  ขอ้ท่ี 1 : พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมี 
         คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ทียบเคียงมาตรฐานสากล 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที ่1 : คุณภาพนักเรียน 
       ประเด็นการพิจารณาท่ี 1.1 : ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของนกัเรียน 
       ประเด็นการพิจารณาท่ี 1.2 : คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง  
                 นกัเรียน 
มาตรฐานด้านผู้บริหารการศึกษา มาตรฐานที ่2 : กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
                  สถานศึกษา 
มาตรฐานด้านครู  มาตรฐานที ่3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
                  เป็นส าคัญ 
มาตรฐานด้านสถานศึกษา มาตรฐานที ่4 : ระบบประกนัคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิภาพ 
1.  หลกัการและเหตุผล 
    สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ คือ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดี
ของโรงเรียน จะมีส่วนในการเสริมสร้างความคิด จิตใจ และคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ การพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ มีความเป็นระเบียบและมีความ
ปลอดภยัต่อบุคลากรของโรงเรียน และพร้อมใช้งาน มีผลต่อการพฒันาคุณภาพนักเรียน ทั้งน้ี
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอยา่งรอบดา้น ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีศกัยภาพ มีความปลอดภยั มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ ท าให้
เกิดความสุขและประสบความส าเร็จ เน่ืองจากโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีจัดประสบการณ์         
และฝึกฝนทั้งทางตรงและทางออ้ม นกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนการสอนตามธรรมชาติและเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ปฏิบติัจริง ดงันั้นสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนจึงมีอิทธิพลต่อนกัเรียน ช่วยให้เกิด
การเปล่ียนแปลง ดา้นความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ ความรับผดิชอบและประสบความส าเร็จในอนาคต 
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    ดว้ยเหตุน้ีโรงเรียนจึงไดจ้ดัท า “โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดั 
การเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั” ข้ึนเพื่อด าเนินงานพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
จ  านวน 3 ด้าน ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ  (2) สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ และ                            
(3) สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ โดยด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ในปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 
และปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
2.  วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั จ านวน 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 

2.1.1  เพื่อพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
2.1.2  เพื่อพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
2.1.3  เพื่อพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

2.2 เพื่อให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
3.  เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (Output) 
   3.1.1  สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ร้อยละ 90.00 ไดรั้บการพฒันา 
   3.1.2  สภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ร้อยละ 90.00 ไดรั้บการพฒันา 

3.1.3  สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  ร้อยละ 90.00 ไดรั้บการพฒันา 
3.1.4  ครูและนกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ร้อยละ 90.00 มีความพึงพอใจต่อการพฒันา

สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome) 

3.2.1  สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัไดรั้บการพฒันาอยูใ่นระดบัดีมาก 
3.2.2  สภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ไดรั้บการพฒันาอยูใ่นระดบัดีมาก 
3.2.3  สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ไดรั้บการพฒันาอยูใ่น

ระดบัดีมาก 
3.2.4  ครูและนกัเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีความพึงพอใจต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี

เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก 
4.  ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 

4.1  กลุ่มบริหารวชิาการ 
4.2  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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4.3  กลุ่มบริหารทัว่ไป 
4.4  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
4.5  ส านกังานผูอ้  านวยการ 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
5.1  ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) 
5.2  ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 

6.  สถานทีด่ าเนินการ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
นายวเิชียร  ชุติมาสกุล  ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

8.  วธีิด าเนินโครงการ 

กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) 
ขั้นวางแผน 
 1. ก าหนดนโยบายพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
  2.1 คณะกรรมการด าเนินงาน
พฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
  2.2 คณะกรรมการด าเนินงาน
พฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
  2.3 คณะกรรมการด าเนินงาน
พฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหาร
จดัการ 
 3. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติัและน าไป
หลอมรวมเป็น แผนปฏิบติัการประจ าปี 
 4. ประชุมครูและบุคลากรของ
โรงเรียนเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 – 15 พฤษภาคม 2559 
 
 
 

 
 
1 – 15 พฤษภาคม 2559 

 
1 – 15 พฤษภาคม 2559 

 
1 – 15 พฤษภาคม 2559 

 
 

1 – 15 พฤษภาคม 2559 
 

1 – 15 พฤษภาคม 2559 
 

 
 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 

 
กลุ่มบริหารทัว่ไป 

 
กลุ่มบริหารวชิาการ 

 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 
 

งานแผนงาน 
 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
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และความตระหนกั 
ขั้นด าเนินการ 
 1. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้าน
กายภาพ 
  1.1 ด้านอาคารสถานที ่
   1.1.1 ทางข้ึนอาคารองคว์าสุกรี
หอประชุมวาสุกรี  
   1.1.2 หอสมุดกาญจนภิเษก 
   1.1.3 ทางเช่ือมอาคารศรีสุคต
ขติัยวงศแ์ละอาคารองคว์าสุกรี 
   1.1.4 สนามบาสเกตบอล 
   1.1.5 หอ้งน ้ าหอ้งสว้มของ
นกัเรียนและครู 
   1.1.6 หอ้งดนตรีสากล 
  1.2 ด้านระบบเทคโนโลยแีละ        
การส่ือสาร 
   1.2.1 สญัญาณอินเทอร์เน็ต 
   1.2.2 ระบบเสียงตามสาย 
ในโรงเรียน 
   1.2.3 กลอ้งวงจรปิดเพียงพอกบั
จุดเส่ียงในโรงเรียน 
 2. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้าน
วชิาการ 
  2.1 ด้านการจดัการเรียนการสอน 
   2.1.1 ครูจดักระบวน การเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
   2.1.2 ครูมีวธีิการเรียน 
การสอนท่ีหลากหลาย 
   2.1.3 ครูจดักระบวนการเรียน
การสอนท่ีพฒันากระบวนการคิดของ
นกัเรียน 
   2.1.4 ครูจดักิจกรรมให้

 
 
 

 
 

450,000 
 

400,000 
21,000 

 
100,000 
500,000 

 
300,000 

 
 

310,000 
470,000 

 
500,000 

 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เมษายน 2559 – 
มีนาคม2560 
 
เมษายน – พฤษภาคม 2559 
 
เมษายน – พฤษภาคม 2559 

พฤษภาคม 2559 
 

ตุลาคม 2559 
ตุลาคม 2560 

 
ตุลาคม 2559 

 
 

มิถุนายน-สิงหาคม 2559 
พฤษภาคม 2559  

 
กรกฎาคม 2559 

 
 
 

เมษายน 2559 – 
มีนาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 
 
 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 
 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 
กลุ่มบริหารทัว่ไป 

 
กลุ่มบริหารทัว่ไป 
กลุ่มบริหารทัว่ไป 

 
กลุ่มบริหารทัว่ไป 

 
 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 
กลุ่มบริหารทัว่ไป 

 
กลุ่มบริหารทัว่ไป 

 
 
 

กลุ่มบริหารวชิาการ 
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นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัของ
หลกัสูตรสถานศึกษา 
   2.1.5 ครูจดักิจกรรมเพ่ือฝึก
ทกัษะและบูรณาการความรู้เพื่อใหน้กัเรียน
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
   2.1.6 ครูจดักิจกรรมท่ีส่งเสริม
ศกัยภาพและความสามารถพิเศษของ
นกัเรียน 
   2.1.7 ครูมีการบริหารจดัการชั้น
เรียนเชิงบวก ท าใหน้กัเรียนรักการเรียนรู้ 
และเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 
  2.2 ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา 
   2.2.1 โรงเรียนมีการประเมิน 
และทบทวนหลกัสูตรสถานศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
   2.2.2 โรงเรียนมีการพฒันา 
และปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตร
สถานศึกษาใหมี้ความหลากหลาย 
   2.2.3 หลกัสูตรสถานศึกษา
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน
และผูป้กครองนกัเรียน 
   2.2.4 หลกัสูตรสถานศึกษา 
มีความยดืหยุน่ 
   2.2.5โรงเรียนมีการด าเนิน
โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน                                    
  2.3 ด้านส่ือการเรียนการสอน 
   2.3.1 ครูมีการผลิตและใชส่ื้อ
ท่ีเป็นนวตักรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
   2.3.2 ครูใชส่ื้อเทคโนโลย ี
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือใหน้กัเรียน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม - เมษายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2559 
- มีนาคม 2560 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวชิาการ 
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แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
   2.3.3 ครูใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้        
  2.4 การวดัและประเมนิผล 
   2.4.1 การวดัและประเมินผล
นกัเรียนครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ทกัษะ
กระบวนการคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
   2.4.2โรงเรียนใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัแก่นกัเรียนเพ่ือน าไปพฒันา
ตนเองและครูน าไปใชใ้นการพฒันา
นกัเรียน 
   2.4.3 เคร่ืองมือวดั 
และประเมินผลของครูมีคุณภาพ 
   2.4.4 ครูมีการวดั 
 และประเมินผลตามสภาพจริง 
   2.4.5 โรงเรียนอ านวย 
ความสะดวกดา้นอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
วดัและประเมินผล 
  2.5 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน  
   2.5.1 โรงเรียนมีการนิเทศ 
การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   2.5.2 ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ 
ท่ีสามารถพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 
   2.5.3 ครูน าผลการนิเทศไปพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
   2.5.4 โรงเรียนน าผล 
การนิเทศการเรียนการสอนไปพฒันา
คุณภาพบุคลากร 
   2.5.5 โรงเรียนมีการนิเทศ 
การเรียนการสอนแบบกลัยาณมิตร 
 

 
 
 

30,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เมษายน 2559 
- มีนาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เมษายน 2559 
- มีนาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มบริหารวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวชิาการ 
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   3. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้าน 
การบริหารจดัการ 
  3.1 ด้านการพฒันาบุคลากร 
   3.1.1 การประชุม อบรม 
สมัมนา และศึกษาดูงานของบุคลากร 
   3.1.2 การพฒันาครูใหมี้
ความกา้วหนา้ในวชิาชีพครู 
   3.1.3 การส่งเสริมใหค้รู
พฒันาผลงานทางวชิาการ เพ่ือเขา้ร่วม
ประกวดและแขง่ขนัในระดบัเขต 
ระดบัภาค และระดบัชาติ 
  3.2 ด้านการพฒันาระบบ 
การบริหารจดัการ 
        3.2.1 การพฒันาระบบบริหาร
จดัการแบบมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
       3.2.2 การเสริมสร้างขวญั และ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
       3.2.3 พฒันาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
       3.2.4 การจดักิจกรรมเสริมสร้าง
ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 
       3.2.5 พฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 

 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เมษายน 2559 
- มีนาคม 2560 

 
 
 
 
 
 

 
เมษายน 2559 – 
มีนาคม  2560 
เมษายน 2559 – 
มีนาคม  2560 

 
 

เมษายน 2559 – 
มีนาคม  2560 

 
เมษายน 2559 – 
มีนาคม  2560 
เมษายน 2559 – 
มีนาคม  2560 
เมษายน 2559 – 
มีนาคม  2560 

 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 

 
 

 
 

กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
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ขั้นประเมนิผล 
 1. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้าน
กายภาพ 
  1.1 ประเมินความพึงพอใจของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ  ปีการศึกษา 
2559 (ระยะท่ี 1) 
  1.2 คณะกรรมการด าเนินงานประชุม
สรุปผลการด าเนินงานพฒันา 
  1.3 จดัท ารายงานเสนอ
ผูอ้  านวยการโรงเรียนเพื่อพจิารณา  
และแนะน าในการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
 2. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 
  2.1 ประเมินผลความพึงพอใจของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการปีการศึกษา 2559 
(ระยะท่ี 1) 
  2.2 คณะกรรมการด าเนินงานประชุม
สรุปผลการด าเนินงานพฒันา 
  2.3 จดัท ารายงานเสนอผูอ้  านวยการ
โรงเรียนเพื่อพิจารณาและแนะน าใน 
การด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
 3. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้าน 
การบริหารจดัการ 
  3.1 ประเมินผลความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีต่อการพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
ปีการศึกษา 2559  (ระยะท่ี 1) 
  3.2 คณะกรรมการด าเนินงานประชุม 
สรุปผลการด าเนินงานพฒันา 
 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 

1 – 10 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
 
 

11 – 20 มีนาคม 2560 
 

21 – 31 มีนาคม 2560 
 
 
 

 
1 – 10 กมุภาพนัธ์ 2560 

 
 

 
11 – 20 มีนาคม 2560 

 
21 – 31 มีนาคม 2560 

 
 
 
 

1 – 10 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
 
 

11 – 20 มีนาคม 2560 
 
 

 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

 
 
 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

 
 

รองผูอ้  านวยการ        
กลุ่มบริหารวชิาการ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
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  3.3 จดัท ารายงานเสนอ
ผูอ้  านวยการโรงเรียนเพื่อพจิารณา 
และแนะน าในการด าเนินงาน      
 ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
ขั้นปรับปรุงและพฒันา 
  น าผลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุง 
และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) 
ขั้นวางแผน 
 1.ประชุมคณะกรรมการด าเนิน         
การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ          
เพื่อเตรียมการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง                   
ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
 2.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
พฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ            
เพื่อเตรียมการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง               
ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
พฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหาร
จดัการเพื่อเตรียมการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
ขั้นด าเนินการ 
 1. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้าน
กายภาพ 
  1.1 ด้านอาคารสถานที ่
   1.1.1 สนามโรงเรียน 
   1.1.2 ประตูโรงเรียน 
   1.1.3 สถานท่ีประกอบอาหาร 
   1.1.4 จดัระบบรับผิดชอบ
ดูแลรักษาความสะอาดหอ้งน ้ า 
หอ้งสว้มและอาคารเรียน 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 

100,000 
50,000 
150,000 

- 
 
 

21 – 31 มีนาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – 15 เมษายน 2560 
 
 

 
1 – 15 พฤษภาคม 2560 

 
 
 

1 – 15 พฤษภาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2560 
พฤษภาคม 2560 
เมษายน 2560 

- 
 

 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 
 
 
 
กลุ่มบริหารวชิาการ 

 
 
 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มบริหารทัว่ไป 
กลุ่มบริหารทัว่ไป 
กลุ่มบริหารทัว่ไป 

- 
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   1.1.5 โตะ๊ เกา้อ้ี ในโรงอาหาร
ส าหรับบริการนกัเรียนและครู 
   1.1.6 หอ้งเรียนท่ีมีบรรยากาศ
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
   1.1.7 สถานท่ีพกัผอ่นส าหรับ
นกัเรียน 
   1.1.8 ปรับปรุงพ้ืนอาคารเรียน
ต่างๆ 
   1.1.9 หอ้งคหกรรมเอ้ือต่อ 
การจดัการเรียนรู้ 
   1.1.10 ปรับปรุงหลงัคาอาคาร 
4 และอาคาร 5 
   1.1.11 ปูกระเบ้ืองระเบียง
ทางเดินของแต่ละอาคาร 
  1.2 ด้านระบบเทคโนโลยแีละ   
การส่ือสาร 
   1.2.1 สญัญาณอินเทอร์เน็ต
สามารถใชไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกอาคาร 
   1.2.2 ระบบการส่ือสารทาง
โทรศพัทภ์ายใน 
   1.2.3 โปรเจค็เตอร์ใน
หอ้งเรียนใชง้านไดต้ามปกติ 
   1.2.4 เคร่ืองเสียงในหอ้งเรียน
เพียงพอทุกหอ้งเรียน 
 2. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ  
  2.1 ด้านการจดัการเรียนการสอน 
   2.1.1 ครูจดักระบวนการเรียน 
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
   2.1.2 ครูมีวธีิการเรียน 
การสอนท่ีหลากหลาย 
 
 

100,000 
 

1,500,000 
 

100,000 
 

1,000,000 
 

200,000 
 

50,000 
 

900,000 
 
 
 

310,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 2560 
 
เมษายน – พฤษภาคม 

2560 
ตุลาคม 2560 

 
ตุลาคม 2560 

 
เมษายน 2560 

 
มิถุนายน 2560 

 
เมษายน – พฤษภาคม 
2560, ตุลาคม 2560 

 
 

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2560 

สิงหาคม – กนัยายน 
2560 

เมษายน 2560 – 
มีนาคม 2561 
เมษายน 2560 – 
มีนาคม 2561 

 
เมษายน 2560 – 
มีนาคม 2561 

 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 
 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 
 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 
 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 
 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 
 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 
 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 
 
 
 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 
 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 
 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 
 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 
 
 

กลุ่มบริหารวชิาการ 
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กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

   2.1.3 ครูจดักระบวนการเรียน
การสอนท่ีพฒันากระบวนการคิดของ
นกัเรียน 
   2.1.4 ครูจดักิจกรรมให้
นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัของ
หลกัสูตรสถานศึกษา 
   2.1.5 ครูจดักิจกรรมเพ่ือฝึก
ทกัษะและบูรณาการความรู้เพื่อให้
นกัเรียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
   2.1.6 ครูจดักิจกรรมท่ีส่งเสริม
ศกัยภาพและความสามารถพเิศษของนกัเรียน 
   2.1.7 ครูมีการบริหารจดัการชั้น
เรียนเชิงบวก ท าใหน้กัเรียนรักการเรียนรู้  
และเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 
  2.2 ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา 
   2.2.1 โรงเรียนมีการประเมิน 
และทบทวนหลกัสูตรสถานศึกษา 
   2.2.2 โรงเรียนมีการพฒันา 
และปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตร
สถานศึกษา 
   2.2.3 หลกัสูตรสถานศึกษา
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
นกัเรียนและผูป้กครองนกัเรียน 
   2.2.4 หลกัสูตรสถานศึกษามี
ความยดืหยุน่ 
   2.2.5 โรงเรียนมีการด าเนิน
โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม – เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวชิาการ 
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กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

  2.3 ด้านส่ือการเรียนการสอน 
   2.3.1 ครูผลิตและใชส่ื้อ
นวตักรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   2.3.2 ครูใชส่ื้อเทคโนโลย ี
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือใหน้กัเรียน
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
   2.3.3 ครูใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
  2.4 ด้านการวัดและประเมนิผล 
   2.4.1 การวดัและประเมินผล
นกัเรียนครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและ
ลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
   2.4.2 โรงเรียนใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัแก่นกัเรียน 
   2.4.3 เคร่ืองมือวดั 
และประเมินผลของครูมีคุณภาพ 
   2.4.4 ครูมีการวดั 
และประเมินผลตามสภาพจริง 
   2.4.5 โรงเรียนอ านวยความ
สะดวกดา้นอุปกรณ์และเคร่ืองมือวดั
และประเมินผล 
  2.5 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
   2.5.1 โรงเรียนมีการนิเทศ 
การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
   2.5.2 ครูมีแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ีสามารถพฒันาคุณภาพ 
การเรียนการสอน 
 
 

350,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2560 – 
มีนาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2560 – 
มีนาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2560 – 
มีนาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวชิาการ 
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กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

   2.5.3 ครูน าผลการวจิยัในชั้น
เรียนไปพฒันาคุณภาพ การเรียน 
การสอนอยา่งต่อเน่ือง 
   2.5.4 โรงเรียนน าผล 
การนิเทศการเรียนการสอนไปพฒันา
คุณภาพบุคลากร 
   2.5.5 โรงเรียนมีการนิเทศ 
การเรียนการสอนแบบกลัยาณมิตร 
 3. พฒันาสภาพแวดล้อมด้าน  
การบริหารจดัการ 
  3.1 ด้านการพฒันาบุคลากร 
   3.1.1 การประชุม อบรม สัมมนา 
และศึกษาดูงานของบุคลากร 
   3.1.2 การพฒันาครูใหมี้
ความกา้วหนา้ในวชิาชีพครู 
   3.1.3 การส่งเสริมใหค้รูพฒันา
ผลงานทางวชิาการ เพ่ือเขา้ร่วมประกวด 
และแข่งขนัในระดบัเขต ระดบัภาค/ชาติ 
  3.2 ด้านการพฒันาระบบ 
การบริหารจดัการ 
   3.2.1 การพฒันาระบบบริหาร
จดัการแบบมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
   3.2.2 การเสริมสร้างขวญั 
และก าลงัใจในการปฏิบติังานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
   3.2.3 พฒันาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
   3.2.4 การจดักิจกรรม
เสริมสร้างความมีวนิยัในตนเองของ
นกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2560 – 
มีนาคม 2561 

 
 
 
 
 
 

เมษายน 2560 – 
มีนาคม 2561 
เมษายน 2560 – 
มีนาคม 2561 

 
 

เมษายน 2560 – 
มีนาคม 2561 

 
เมษายน 2560 – 
มีนาคม 2561 
เมษายน 2560 – 
มีนาคม 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

   3.2.5 พฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
ขั้นประเมนิผล 
 1. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้าน
กายภาพ 
  1.1 ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูมี้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ  
ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
  1.2 คณะกรรมการด าเนินงานประชุม 
สรุปผลการด าเนินงานพฒันา 
  1.3 จดัท ารายงานเสนอผูอ้  านวยการ
โรงเรียน 
 2. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้าน
วชิาการ 
  2.1 ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูมี้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ ปีการศึกษา 
2560 (ระยะท่ี 2) 
  2.2 คณะกรรมการด าเนินงาน 
ประชุมสรุปผลการด าเนินงานพฒันา 
  2.3 จดัท ารายงานเสนอ
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 3. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้าน 
การบริหารจดัการ 
  3.1 ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 
  3.2 คณะกรรมการด าเนินงาน 
ประชุมสรุปผลการด าเนินงานพฒันา 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 

เมษายน 2560 – 
มีนาคม 2561 

 
 

 
1 – 28 กมุภาพนัธ์ 2561 

 
 
 

11 – 20 มีนาคม 2561 
 

21 – 31 มีนาคม 2561 
 
 
 

1 – 10 กมุภาพนัธ์ 2561 
 
 
 

11 – 20 มีนาคม 2561 
 

21 – 31 มีนาคม 2561 
 
 
 

1 – 28 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

 
 
11 – 20 มีนาคม 2561 

 
 

กลุ่มบริหารวชิาการ 
 
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 

คณะกรรมการกลุ่ม
บริหารทัว่ไป 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 

คณะกรรมการ 
กลุ่มบริหารวชิาการ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

 
 

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
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กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

  3.3 จดัท ารายงานเสนอ
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
ขั้นปรับปรุงและพฒันา 
   น าผลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุง 
และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

- 
 
 
- 
 

 

21 – 31 มีนาคม 2561 
 

 
31 มีนาคม 2561 

 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

9.  งบประมาณ 
9.1 เงินอุดหนุนพฒันาผูเ้รียน - บาท 
9.2   เงินอุดหนุนทัว่ไป 6,141,000 บาท 
9.3   เงินรายไดส้ถานศึกษา  บาท 
    9.3.1 เงินระดมทรัพยากร 2,700,000 บาท 
    9.3.2 เงินอ่ืน ๆ (เงินงบประมาณ) 2,300,000 บาท 
 รวมเงินทั้งส้ิน 11,141,000 บาท 

10.  ระดับความส าเร็จ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ ์

   1. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ 
พึงพอใจต่อการพฒันา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้ 

 

 

 

   1. สอบถามความพึงพอใจของ 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหารและ
ครู นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และบุคลากรเครือข่าย 

1. แบบสอบถาม 

 

 

 

 

ระดบัคุณภาพดีมาก 
 
 
 

   2. ผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6          
ปีการศึกษา 2559 และ 
ปีการศึกษา 2560 

1. การตรวจแบบทดสอบ 
2. การประเมินผลงาน/ช้ินงาน/
โครงการ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบประเมิน 
ผลงาน 
 3. แบบประเมิน
แฟ้มสะสมผลงาน 

ผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียน ปีการศึกษา 
2559-2560 สูงข้ึนกวา่ ปี
การศึกษา 2558 

   3. ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

  3. แบบบนัทึก/แบบรายงาน
การประเมินตนเอง 

  3. แบบบนัทึก/แบบ
รายงานการประเมิน
ตนเอง 

ระดบัคุณภาพดีมาก 
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11. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
11.1 อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค มีความพร้อมในการใหบ้ริการแก่นกัเรียน ครู และ

บุคลากรของโรงเรียน 
11.2 โรงเรียนมีการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
11.3 ผูบ้ริหารและครูสามารถปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 และเกิดประสิทธิผล 
11.4 นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
11.5 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง 

 และชุมชน 
 
 

 
ลงช่ือ ............................................. ผูเ้สนอ       ลงช่ือ ............................................. ผูต้รวจ 
 (นายสมชาย  รักเช้ือ)   (นางสาววนัเพญ็  วิเชียรรัตน์)  

ครูช านาญการ ปฏิบติัหนา้ท่ี 
รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารทัว่ไป 

แผนงาน 

 
 

ลงช่ือ .............................................. ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
 (นางสุดใจ  จตุัพร)  
               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบติัหนา้ท่ี 
              รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

 

 

 

ลงช่ือ .............................................. ผูอ้นุมติัโครงการ 
 (นายวเิชียร  ชุติมาสกุล)  

            ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
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ภาคผนวก ง 

ภาพกจิกรรมโครงการพฒันาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั   ปีการศึกษา 2559 – 2560 

1.  การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

2.  การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 

3.  การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ 
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1. การพฒันาสภาพแวดล้อม
ด้านกายภาพ 

 

   1.1  ปีการศึกษา 2559  (ระยะที ่1) 

1.1.1 ด้านอาคารสถานที ่

1.1.2 ด้านระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

1.2 ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) 

1.2.1 ด้านอาคารสถานที ่

1.2.2 ด้านระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 
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1.1 ปีการศึกษา 2559 ( ระยะที ่1) 

1.1.1  ด้านอาคารสถานที่ 

1)  ทางขึน้อาคารองค์วาสุกรี หอประชุมวาสุกรี 

(ก่อนการปรับปรุง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(หลงัการปรับปรุง) 
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2)  หอสมุดกาญจนาภิเษก 

(ก่อนการปรับปรุง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หลงัการปรับปรุง) 
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3)  ทางเช่ือมต่ออาคารศรีสุคตขัติยวงศ์ และอาคารองค์วาสุกรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  สนามบาสเกตบอล 
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5) ห้องน า้ ห้องส้วมของนักเรียนและครู 

(ห้องน า้นักเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

(ห้องน า้ครู) 
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6)  ห้องดนตรีสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 ด้านระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

1)  สัญญาณอนิเทอร์เน็ตทุกห้องเรียน 
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2)  ระบบเสียงตามสายในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  กล้องวงจรปิดเพียงพอกับจุดเส่ียงในโรงเรียน 
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1.2 ปีการศึกษา 2560 ( ระยะที ่2) 

1.2.1  ด้านอาคารสถานที่ 
 

1)  สนามโรงเรียน 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

2)  ประตูโรงเรียนเปลีย่นเป็นประตูรีโมท 

 

 

 

 

 

 
 

3)  สถานทีป่ระกอบอาหาร 
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4) จัดระบบรับผดิชอบดูแลรักษาความสะอาดห้องน า้ ห้องส้วมและอาคารเรียน 

 

 

 

 

 

 

5) โต๊ะ เก้าอี ้ ในโรงอาหารส าหรับบริการนักเรียนและครู 

 

 

 

 

 

 

 
 

6) ห้องเรียนมีบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
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7) สถานทีพ่กัผ่อนส าหรับนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

8) ปรับปรุงพืน้อาคารเรียนต่าง ๆ 

 

 

 

 

 
 

 

 

9) ห้องคหกรรมเอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
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10) ปรับปรุงหลงัคาอาคาร 4 และอาคาร 5 

 

 

 

 

 

 

11) ปูกระเบือ้งระเบียงทางเดินของแต่ละอาคาร 

 

 

 

 

 

 

1.2.2  ด้านระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

1)  สัญญาณอนิเทอร์เน็ตสามารถใช้ได้อย่างทัว่ถึงทุกอาคาร 
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2)  ระบบการส่ือสารทางโทรศัพท์ภายในสามารถติดต่อได้อย่างชัดเจนและทัว่ถึง 

 

 

 

 

 

 

3) โปรเจ็คเตอร์ในห้องเรียน 

 

4) เคร่ืองเสียงในห้องเรียน 

 

 

 

 

 

4) เคร่ืองเสียงในห้องเรียน 
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   2.1 ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1)  

2.1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

2.1.2 ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา 

2.13 ด้านส่ือการเรียนการสอน 

2.1.4 ด้านการวดัและประเมนิผล 

2.1.5 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 

2.2 ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) 

2.2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

2.2.2 ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา 

2.2.3 ด้านส่ือการเรียนการสอน 

2.2.4 ด้านการวดัและประเมนิผล 

2.2.5 ด้านนิเทศการเรียนการสอน 

 

 

 

2. การพฒันาสภาพแวดล้อม
ด้านวชิาการ 
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2.1 ปีการศึกษา 2559 ( ระยะที ่1) 

2.1.1  ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1)  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

2) ครูมีวธีิการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย  

 

 

 

 

 

 

3) ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนทีพ่ฒันากระบวนการคิดของนักเรียน 
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4) ครูจัดกจิกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 

            ของหลกัสูตรสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

5) ครูจัดกจิกรรมเพือ่ฝึกทกัษะและบูรณาการความรู้ เพือ่ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ 

           ด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

6) ครูจัดกจิกรรมทีส่่งเสริมศักยภาพและความสามารถพเิศษของนักเรียน 
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7) ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ท าให้นักเรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่าง 

    มีความสุข 

 

 

 

 

 

 

2.1.2  ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา 

1)  โรงเรียนมีการประเมินและทบทวนหลกัสูตรสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

2)  โรงเรียนมีการพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาให้มีความ 

            หลากหลาย 
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3)  หลกัสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกบัความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง 

     นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

4)  หลกัสูตรสถานศึกษามีความยดืหยุ่น 

 

 

 

 

 

 

5)  โรงเรียนมีการด าเนินโครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรท้องถิ่น 
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2.1.3  ด้านส่ือการเรียนการสอน 

1)  ครูมีการผลติและใช้ส่ือทีเ่ป็นนวตักรรม เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

2)  ครูใช้ส่ือเทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

3)  ครูใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
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2.1.4  การวดัและประเมินผล 

1)  การวดัและประเมินผลนักเรียนครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ  

            คุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 

 

 

 

 

 
 

2)  โรงเรียนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพือ่น าไปพฒันาตนเองและครูน าไปใช้ในการ 

            พฒันานักเรียน 

 

 

 

 

 

 

3)  เคร่ืองมือวดัประเมินผลของครูมีคุณภาพ 
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4)  ครูมีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 

 

 

 

 

 

 

 

5)  โรงเรียนอ านวยความสะดวกด้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5  ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 

1)  โรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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2)  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ทีส่ามารถพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ครูน าผลการวจัิยไปพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

4) โรงเรียนน าผลการนิเทศการเรียนการสอนไปพฒันาคุณภาพบุคลากร 
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5) โรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอนแบบกลัยาณมิตร 

 

 

 

 

 

 

2.2  ปีการศึกษา 2560 ( ระยะที ่2) 

2.2.1  ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1)  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 

 

2)  ครูมีวธีิการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย 

 

 

2) ครูมีวธีิการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย 
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3)  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนทีพ่ฒันากระบวนการคิดของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 
 

4) ครูจัดกจิกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 

            ของหลกัสูตรสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 

5) ครูจัดกจิกรรมเพือ่ฝึกทกัษะและบูรณาการความรู้ เพือ่ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ 

    ด้วยตนเอง 

 

 

 



385 

 

6) ครูจัดกจิกรรมทีส่่งเสริมศักยภาพและความสามารถพเิศษของนักเรียน 

 

7) ครูมีการบริหารจัดการช้ันเชิงบวก ท าให้นักเรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกนั   

    อย่างมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2  ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา 

1)  โรงเรียนมีการประเมินและทบทวนหลกัสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
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2)  โรงเรียนมีการพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาให้มีความ  

     หลากหลาย 

         
 

3)  หลกัสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกบัความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง 

     นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

4) หลกัสูตรสถานศึกษามีความยดืหยุ่น 
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5) โรงเรียนมีการด าเนินโครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

2.2.3  ด้านส่ือการเรียนการสอน 

1)  ครูผลติและใช้ส่ือนวตักรรมเพือ่ส่งเสริม การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

2)  ครูใช้ส่ือเทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วย 

      ตนเอง 
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3)  ครูใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอือ้ต่อการจัด การเรียนรู้ 

 

 

 

 

 
 

2.2.4  ด้านการวดัและประเมินผล 

1)  การวดัและประเมินผลนักเรียนครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ   
             คุณธรรม จริยธรรม  และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 

 

 

 

 

 

 
 

2)  โรงเรียนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพือ่น าไปพฒันาตนเองและครูน าไปใช้ 
             ในการพฒันานักเรียน 
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3)  เคร่ืองมือวดัประเมินผลของครูมีคุณภาพ 

 

 

  

 

 

 

4) ครูมีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 

 

 

 

 

 

 

 

5) โรงเรียนอ านวยความสะดวกด้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
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2.2.5  ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 

1)  โรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 

 

  

 

 

2)  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ทีส่ามารถพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

3)  ครูน าผลการวจัิยในช้ันเรียนไปพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
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4) โรงเรียนน าผลการนิเทศการเรียนการสอนไปพฒันาคุณภาพบุคลากร 

 

 

 

 

 
 
 

5) โรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอนแบบกลัยาณมิตร 
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3. การพฒันาสภาพแวดล้อม
ด้านการบริหารจดัการ 

    

      3.1 ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) 

 3.1.1 ด้านการพฒันาบุคลากร 

 3.1.2 ด้านการพฒันาระบบบริหารจัดการ 

 3.2 ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) 

 3.2.1 ด้านการพฒันาบุคลากร 

 3.2.2. ด้านการพฒันาระบบบริหารจัดการ 
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3.1  ปีการศึกษา 2559  ( ระยะที ่1) 

3.1.1  ด้านการพฒันาบุคลากร 

1)  การประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน 

    ตามบทบาทหน้าทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

 

 

 

 

 
 

2)  การพฒันาครูให้สามารถพฒันาตนเองและมีความก้าวหน้าในวชิาชีพครู 

 

 

 

 

 

 

 

3) การส่งเสริมให้ครูพฒันาผลงานทางวชิาการ เพือ่เข้าร่วมประกวดและแข่งขันใน  

    ระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติ 
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3.1.2  ด้านการพฒันาระบบการบริหารจัดการ 

1)  การพฒันาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกีย่วข้องกบัการพฒันา  

      สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

2)  การเสริมสร้างขวญั และก าลงัใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

3) พฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนให้มีคุณภาพยิง่ขึน้ 
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4) การจัดกจิกรรมเสริมสร้างความมีวนัิยในตนเองของนักเรียนให้มากยิง่ขึน้ 

 

 

 

 

 

 

5) พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

3.2 ปีการศึกษา 2560  ( ระยะที ่2) 

3.2.1  ด้านการพฒันาบุคลากร 

1)  การประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน 

    ตามบทบาทหน้าทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
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2)  การพฒันาครูให้สามารถพฒันาตนเองและมีความก้าวหน้าในวชิาชีพครู 

 

3) การส่งเสริมให้ครูพฒันาผลงานทางวชิาการ เพือ่เข้าร่วมประกวดและแข่งขันในระดับเขต  

ระดับภาค และระดับชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2  ด้านการพฒันาระบบการบริหารจัดการ 

1)  การพฒันาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกีย่วข้องกบัการ 

    พฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
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2)  การเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 
 

 

3) พฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนให้มีคุณภาพยิง่ขึน้ 

 

 

 

 

 
 

 
 

4) การจัดกจิกรรมเสริมสร้างความมีวนัิยในตนเองของนักเรียนให้มากยิง่ขึน้ 
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5) พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
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ภาคผนวก จ 
ประสิทธิผลการพฒันา 

1. ผลทีป่รากฏต่อนักเรียน 
2. ผลทีป่รากฏต่อครู 
3. ผลทีป่รากฏต่อผู้บริหาร 
4. ผลทีป่รากฏต่อสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 
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1. ผลที่ปรากฏต่อนักเรียน 
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นักเรียนได้รับรางวลัในระดับชาติ ระดบัภาค และระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา                    
ในปีการศึกษา 2559 – 2560 ดงัน้ี 

1. รางวลัระดบัชาติ 
    ไดรั้บคดัเลือกเพื่อศึกษาและแลกเปล่ียนวฒันธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี ท่ีประเทศอาร์เจนตินา 
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โล่รางวลัชมเชย กิจกรรมประกวดผลิตส่ือสร้างสรรค ์
“คิดมนัส์ ทนัส่ือ....” Like Know Show Share (13 กรกฎาคม 2560) 
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 2. รางวลันกัเรียนระดบัภาค 
 2.1 ปีการศึกษา 2559 
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 2.2 ปีการศึกษา 2560 
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3. รางวลันกัเรียนระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3.1 ปีการศึกษา 2559 
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 3.2 ปีการศึกษา 2560 
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2. ผลทีป่รากฏต่อครู 
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 1. รางวลัระดบัชาติ ปีการศึกษา 2559 - 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวลัรองชนะเลิศ คลิปวดิีโอต่อตา้นคอร์ปชัน่ ประจ าปี 2559 
 จดัโดย ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) 7 กนัยายน2559 
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รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ในโครงการปลุกจิตส านึกรู้คุณแผน่ดินปี 2559 
จดัโดยกองทพับก 28 มิถุนายน 2559 

รางวลัชนะเลิศอนัดบั 2 การประกวดระดบันานาชาติ คลิปวดิีโอ วนัส าคญักบัรถยนตฟ์อร์ด 
“Days to celebrate with ford”by Userfarm ณ ประเทศอิตาลี พ.ศ.2559 
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 424 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. รางวลัระดบัภาค ปีการศึกษา 2559 – 2560 
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 428 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 429 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 430 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 431 

 
 
 
 
 
 
 
 
 3. รางวลัระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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3. ผลทีป่รากฏต่อผู้บริหาร 
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นายวเิชียร  ชุติมาสกุล  ไดรั้บโล่รางวลั “เสมา ป.ป.ส. ระดบัดีเด่นระดบัเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   ประจ าปี 2559  ของกระทรวงศึกษาธิการ (28  ธนัวาคม  2559) 

นายวเิชียร ชุติมาสกุล ไดรั้บเกียรติบตัรเชิดชูเกียรติรางวลั เสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่น ระดบัเงิน 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 
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เกียรติบตัร “ครูดีไม่มีอบายมุข” 

เกียรติบตัร “ผูน้ าโรงเรียน 4.0” 
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ประกาศนียบัตร “นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 10” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวลั “เขม็วทิยฐานะ “สถาบนัพฒันาครู” 
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รางวลัเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดบัดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รางวลั สพม.1 SESAO 1 AWARDS 

 



 439 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ผลทีป่รากฏต่อสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชน 
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 1. รางวลัสถานศึกษาระดบัชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติบตัร “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2560” 

เกียรติบตัรเชิดชูเกียรติ “รางวลั เสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่น ระดบัเงิน 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559” 
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โล่ประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนท่ีสนบัสนุนโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โล่ท่ีระลึกและขอบคุณ “การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด ประจ าปี 2560” 



 442 
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 2. รางวลัสถานศึกษาระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติบตัร “คะแนนเฉล่ียรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มสูงข้ึนกวา่ร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2558 
ในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติบตัร “สถานศึกษาตน้แบบท่ีมีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ  
อยา่งเป็นรูปธรรม ระดบัดี ประจ าปี 2560” 
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โล่เชิดชูเกียรติ “รางวลัผลงานดีเด่น ระดบัเงิน 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559” 
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ภาคผนวก ฉ 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

1. แบบส ารวจปัญหาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส  

    วทิยาลยั (ฉบับที ่1) 

2. แบบสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัด 

    การเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั (ฉบับที ่2) 

3. แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้มส่ีวนเกีย่วข้องทีม่ต่ีอการพฒันาสภาพแวดล้อมที ่

    เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559  (ระยะที ่1)  

    (ฉบับที ่3) 

4. แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้มส่ีวนเกีย่วข้องทีม่ต่ีอการพฒันาสภาพแวดล้อมที ่

    เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560  (ระยะที ่2)  

    (ฉบับที ่4)  
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แบบส ารวจปัญหาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2558 

 
 

 

ค าช้ีแจง : 1. แบบส ารวจฉบบัน้ีมุ่งส ารวจปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของ
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ท่ีควรไดรั้บการปรับปรุงและพฒันา  

 2. แบบส ารวจฉบบัน้ีมี 3 ตอน ดงัน้ี 
 2.1 ตอนที ่1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ 
     2.2 ตอนที ่2 : แบบส ารวจปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  
       โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
 2.3 ตอนที ่3 : ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 
 
ตอนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 (โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ใหต้รงกบัความเป็นจริง) 

 1. สถานภาพของผู้ตอบ 
       ผูบ้ริหาร     ครู 
       คณะกรรมการนกัเรียน  

 2. เพศ 
       ชาย      หญิง 

 
 
 
 
 
 

ฉบับที ่1 
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ตอนที ่2 : ปัญหาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  ปีการศึกษา 2558       
โดยเรียงล าดับความส าคัญ (จากมากไปหาน้อย)  

ปัญหาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  ปีการศึกษา 2558 

1. ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 
1.1 ................................................................................................................................................. 
1.2 ................................................................................................................................................. 
1.3 ................................................................................................................................................. 
1.4 ................................................................................................................................................. 
1.5 ................................................................................................................................................. 

2. ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 
2.1 ................................................................................................................................................. 
2.2 ................................................................................................................................................. 
2.3 ................................................................................................................................................. 
2.4 ................................................................................................................................................. 
2.5 ................................................................................................................................................. 

3. ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ 
3.1 ................................................................................................................................................. 
3.2 ................................................................................................................................................. 
3.3 ................................................................................................................................................. 
3.4 ................................................................................................................................................. 
3.5 ................................................................................................................................................. 

ตอนที ่3 :  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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แบบสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

 
 

ค าช้ีแจง :  1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมุ่งสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี 
     เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ของโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ท่ีควรไดรั้บการปรับปรุง 
     และพฒันา   

2. แบบสอบถามฉบบัน้ี  มี 3 ตอน ดงัน้ี 
2.1 ตอนที ่1: ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม      
2.2 ตอนที่ 2 : ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
         ของโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั จ  านวน 3 ดา้น  ดงัน้ี 

   2.2.1  การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
   2.2.2  การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
  2.2.3  การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
  2.3 ตอนที ่3 : ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 
 
ตอนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ใหต้รงกบัความเป็นจริง 
 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       ผูบ้ริหารและครู   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       นกัเรียน    ผูป้กครองนกัเรียน  
       บุคลากรเครือข่าย  
 2. เพศ 
       ชาย   หญิง 
 
 

ฉบับที ่2 
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ตอนที ่2 : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพฒันาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลัย (ทีค่วรจะได้รับการพฒันาปรับปรุงและแก้ไข)  จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ การพฒันา
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ การพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านวิชาการ และการพฒันา
สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ และเสนอแนวทางการพฒันา 

ปัญหาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ 
การจัดการเรียนรู้ 

แนวทางการพฒันา 

1. ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ  
1.1 ด้านอาคารสถานที่ 1.1 ด้านอาคารสถานที่ 

1.1.1 ..................................................... 1.1.1 .......................................................... 
1.1.2  .................................................... 1.1.2 .......................................................... 
1.1.3 ..................................................... 1.1.3 .......................................................... 
1.1.4 ..................................................... 1.1.4 .......................................................... 
1.1.5 ..................................................... 1.1.5 .......................................................... 

1.2 ด้านระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 1.2 ด้านระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 
1.2.1 ..................................................... 1.2.1 .......................................................... 
1.2.2  .................................................... 1.2.2 .......................................................... 
1.2.3 ..................................................... 1.2.3 .......................................................... 
1.2.4 ..................................................... 1.2.4 .......................................................... 
1.2.5 ..................................................... 1.2.5 .......................................................... 

2. ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ  
2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

2.1.1 ...................................................... 2.1.1 .......................................................... 
2.1.2  ..................................................... 2.1.2 .......................................................... 
2.1.3 ...................................................... 2.1.3 ........................................................... 
2.1.4 ...................................................... 2.1.4 ........................................................... 
2.1.5 ...................................................... 2.1.5 ........................................................... 

2.2 ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา 2.2 ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.2.1 ...................................................... 2.2.1 .......................................................... 
2.2.2  ..................................................... 2.2.2 .......................................................... 
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ปัญหาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ 
การจัดการเรียนรู้ 

แนวทางการพฒันา 

2.2.3 ...................................................... 2.2.3 .......................................................... 
2.2.4 ...................................................... 2.2.4 .......................................................... 
2.2.5 ...................................................... 2.2.5 .......................................................... 

2.3 ด้านส่ือการเรียนการสอน 2.3 ด้านส่ือการเรียนการสอน 
2.3.1 ...................................................... 2.3.1 .......................................................... 
2.3.2  ..................................................... 2.3.2 .......................................................... 
2.3.3 ...................................................... 2.3.3 ........................................................... 
2.3.4 ...................................................... 2.3.4 ........................................................... 
2.3.5 ...................................................... 2.3.5 ........................................................... 

2.4 ด้านการวดัและประเมินผล 2.4 ด้านการวดัและประเมินผล 
2.4.1 ...................................................... 2.4.1 .......................................................... 
2.4.2  ..................................................... 2.4.2 .......................................................... 
2.4.3 ...................................................... 2.4.3 ........................................................... 
2.4.4 ...................................................... 2.4.4 ........................................................... 
2.4.5 ...................................................... 2.4.5 ........................................................... 

2.5 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 2.5 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
2.5.1 ...................................................... 2.5.1 .......................................................... 
2.5.2  ..................................................... 2.5.2 .......................................................... 
2.5.3 ...................................................... 2.5.3 ........................................................... 
2.5.4 ...................................................... 2.5.4 ........................................................... 
2.5.5 ...................................................... 2.5.5 ........................................................... 

3. ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ  
3.1 ด้านการพฒันาบุคลากร 3.1 ด้านการพฒันาบุคลากร 

3.1.1 .......................................................... 
3.1.2 .......................................................... 
3.1.3 ........................................................... 
3.1.4 ........................................................... 
3.1.5 .......................................................... 

3.1.1 ...................................................... 
3.1.2  ..................................................... 
3.1.3 ...................................................... 
3.1.4 ...................................................... 
3.1.5 ...................................................... 
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ปัญหาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ 
การจัดการเรียนรู้ 

แนวทางการพฒันา 

3.2 ด้านการพฒันาระบบบริหารจัดการ 3.2 ด้านการพฒันาระบบบริหารจัดการ 
3.2.1 ...................................................... 3.2.1 .......................................................... 
3.2.2  ..................................................... 3.2.2 .......................................................... 
3.2.3 ...................................................... 3.2.3 ........................................................... 
3.2.4 ...................................................... 3.2.4 ........................................................... 
3.2.5 ...................................................... 3.2.5 ........................................................... 

 
ตอนที ่3 :  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้มส่ีวนเกีย่วข้องที่มต่ีอการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้
ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 ( ระยะที ่1)  

 
ค าช้ีแจง : 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมุ่งสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา    

สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559  
(ระยะท่ี 1) 

 2. แบบสอบถามฉบบัน้ี  มี 3 ตอน ดงัน้ี 
   2.1 ตอนที ่1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

       2.2 ตอนที ่2 : แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา       
     สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559  (ระยะท่ี 1)   
     จ  านวน 3 ดา้น ดงัน้ี    

   2.2.1  การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
   2.2.2  การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
   2.2.3  การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
   2.3 ตอนที ่3 : ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 3. โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หรือช่องวา่งแต่ละขอ้ตรงกบัความคิดเห็นของ
     ท่านมากท่ีสุด 

 
 

ตอนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       ผูบ้ริหารและครู    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       นกัเรียน     ผูป้กครองนกัเรียน  
       บุคลากรเครือข่าย  
 2. เพศ 
       ชาย      หญิง 

 

ฉบับที ่3 
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ตอนที ่2 : ความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) 

รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ      
1.1 ด้านอาคารสถานที่      

1.1.1 ทางข้ึนอาคารองคว์าสุกรี หอประชุมวาสุกรี  
      มีความสวยงาม และปลอดภยัในการใชง้าน 

     

1.1.2 หอสมุดกาญจนาภิเษกมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
      การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ 

     

1.1.3 ทางเช่ือมต่ออาคารศรีสุคตขติัยวงศ ์          
      และอาคารองคว์าสุกรีมีความแขง็แรง       
      และปลอดภยั 

     

1.1.4 สนามบาสเกตบอลไดม้าตรฐานเหมาะกบัการใช้
งาน 

     

1.1.5 หอ้งน ้าห้องส้วมของนกัเรียนและครู  
        สวยงาม สะอาด และมีจ านวนเพียงพอ 

     

1.1.6 หอ้งดนตรีสากลเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการ 
         เรียนรู้ 

     

1.2 ด้านระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร      
1.2.1 สัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถใชไ้ดอ้ยา่ง      
      ทัว่ถึงทุกอาคาร 

     

1.2.2 ระบบเสียงตามสายในโรงเรียนมีคุณภาพ      
1.2.3 กลอ้งวงจรปิดเพียงพอกบัจุดเส่ียงในโรงเรียน      

2. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ      
2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน      

2.1.1 ครูจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
      เป็นส าคญั 
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รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

2.1.2 ครูมีวธีิการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย      
2.1.3 ครูจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีพฒันา
      กระบวนการคิดของนกัเรียน 

     

2.1.4 ครูจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง
      ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัของ
      หลกัสูตรสถานศึกษา 

     

2.1.5 ครูจดักิจกรรมเพื่อฝึกทกัษะและบูรณาการความรู้ 
      เพื่อใหน้กัเรียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

     

2.1.6 ครูจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมศกัยภาพ             
      และความสามารถพิเศษของนกัเรียน 

     

2.1.7 ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ท าให้
      นกัเรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกนั
      อยา่งมีความสุข 

     

2.2 ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา      
2.2.1 โรงเรียนมีการประเมินและทบทวนหลกัสูตร
      สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

     

2.2.2 โรงเรียนมีการพฒันาและปรับปรุงโครงสร้าง
      หลกัสูตรสถานศึกษาใหมี้ความหลากหลาย 

     

2.2.3 หลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัความ
      ตอ้งการของนกัเรียนและผูป้กครองนกัเรียน 

     

2.2.4 หลกัสูตรสถานศึกษามีความยดืหยุน่      
2.2.5 โรงเรียนมีการด าเนินโครงการพฒันา       
      หลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

     

2.3 ด้านส่ือการเรียนการสอน      
2.3.1 ครูมีการผลิตและใชส่ื้อท่ีเป็นนวตักรรม     
      เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้      

2.3.2 ครูใชส่ื้อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือให้
      นกัเรียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
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รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

2.3.3 ครูใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือต่อการจดั 
         การเรียนรู้ 

     

2.4 การวดัและประเมินผล      
2.4.1 การวดัและประเมินผลนกัเรียนครอบคลุม 
      ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ คุณธรรม 
      จริยธรรม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

     

2.4.2 โรงเรียนใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนเพื่อ
      น าไปพฒันาตนเองและครูน าไปใชใ้น      
      การพฒันานกัเรียน 

     

2.4.3 เคร่ืองมือวดัและประเมินผลของครูมีคุณภาพ      
2.4.4 ครูมีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง      
2.4.5 โรงเรียนอ านวยความสะดวกดา้นอุปกรณ์
      และเคร่ืองมือวดัและประเมินผล      

2.5 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน      
2.5.1 โรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอนทุก
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

2.5.2 ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถพฒันา
      คุณภาพการเรียนการสอน      

2.5.3 ครูน าผลการนิเทศไปพฒันาคุณภาพการเรียน
      การสอนอยา่งต่อเน่ือง      

2.5.4 โรงเรียนน าผลการนิเทศการเรียนการสอนไป
      พฒันาคุณภาพบุคลากร      

2.5.5 โรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอนแบบ
      กลัยาณมิตร      

3. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ      
    3.1 ด้านการพฒันาบุคลากร 
          3.1.1 การประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของ 

      บุคลากรใหส้ามารถปฏิบติังานตามบทบาท
      หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
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รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

3.1.2 การพฒันาครูใหส้ามารถพฒันาตนเองและมี
      ความกา้วหนา้ในวชิาชีพครู 

     

3.1.3 การส่งเสริมใหค้รูพฒันาผลงานทางวชิาการ 
      เพื่อเขา้ร่วมประกวดและแข่งขนัในระดบัเขต 
      ระดบัภาค และระดบัชาติ 

     

3.2 ด้านการพฒันาระบบการบริหารจัดการ      
3.2.1 การพฒันาระบบบริหารจดัการแบบมีส่วน
      ร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา      
      สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

     

3.2.2 การเสริมสร้างขวญั และก าลงัใจใน          
      การปฏิบติังานของครูและบุคลากรทาง 
      การศึกษา 

     

3.2.3 พฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้
      คุณภาพยิง่ข้ึน 

     

3.2.4 การจดักิจกรรมเสริมสร้างความมีวนิยัใน
      ตนเองของนกัเรียนใหม้ากยิง่ข้ึน 

     

3.2.5 พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน      . 
      สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

     

 
ตอนที ่3 :  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้มส่ีวนเกีย่วข้องทีม่ต่ีอการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ
การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 ( ระยะที ่2)  

 

ค าช้ีแจง : 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมุ่งสอบถามความพึงพอใจของผูส่้วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา   
     สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560  
     (ระยะท่ี 2) 
 2. แบบสอบถามฉบบัน้ี  มี 3 ตอน ดงัน้ี 
  2.1 ตอนที ่1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 2.2 ตอนที ่2 : แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา 
     สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2)    
       จ  านวน 3 ดา้น ดงัน้ี    

    2.2.1  การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
    2.2.2  การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ 
    2.2.3  การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 
 2.3 ตอนที ่3 : ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

3. โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หรือช่องวา่งแต่ละขอ้ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน   
     มากท่ีสุด 

 
ตอนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       ผูบ้ริหารและครู    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       นกัเรียน     ผูป้กครองนกัเรียน 
       บุคลากรเครือข่าย  
 2. เพศ 
       ชาย      หญิง 

 
 

ฉบับที ่4 
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ตอนที ่2 : ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) 

รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ      
 1.1 ด้านอาคารสถานที่      
  1.1.1 สนามโรงเรียนสภาพดี สวยงาม พร้อมใชง้าน      
  1.1.2 ประตูโรงเรียนเปล่ียนเป็นประตูรีโมท      
  1.1.3 สถานท่ีประกอบอาหารแต่ละร้านสะอาด
        และถูกหลกัอนามยั 

     

  1.1.4 จดัระบบรับผดิชอบดูแลรักษาความสะอาด
หอ้งน ้า ห้องส้วมและอาคารเรียน 

     

  1.1.5 โตะ๊ เกา้อ้ี ในโรงอาหารส าหรับบริการ 
        นกัเรียนและครูเพียงพอ 

     

  1.1.6 หอ้งเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้      
  1.1.7 สถานท่ีพกัผอ่นส าหรับนกัเรียนมีเพียงพอ      
  1.1.8 ปรับปรุงพื้นอาคารเรียนต่าง ๆ      
  1.1.9 หอ้งคหกรรมเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้      
  1.1.10 ปรับปรุงหลงัคาอาคาร 4 และอาคาร 5      
  1.1.11 ปูกระเบ้ืองระเบียงทางเดินของแต่ละอาคาร      
 1.2 ด้านระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร      
  1.2.1 สัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถใชไ้ดอ้ยา่ง 
        ทัว่ถึงทุกอาคาร 

     

  1.2.2 ระบบการส่ือสารทางโทรศพัทภ์ายใน
สามารถติดต่อไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

     

  1.2.3 โปรเจค็เตอร์ในห้องเรียนใชง้านไดต้ามปกติ      
  1.2.4 เคร่ืองเสียงในหอ้งเรียนเพียงพอทุกหอ้งเรียน      
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รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

2. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ      
 2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน      
  2.1.1 ครูจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
        เป็นส าคญั 

     

  2.1.2 ครูมีวธีิการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย      
  2.1.3 ครูจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีพฒันา
        กระบวนการคิดของนกัเรียน 

     

  2.1.4 ครูจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง
        ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัของ
        หลกัสูตรสถานศึกษา 

     

  2.1.5 ครูจดักิจกรรมเพื่อฝึกทกัษะและบูรณาการความรู้ 
        เพื่อใหน้กัเรียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

     

  2.1.6 ครูจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมศกัยภาพ             
        และความสามารถพิเศษของนกัเรียน 

     

  2.1.7 ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ท าให้
        นกัเรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกนั
        อยา่งมีความสุข 

     

 2.2 ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา      
  2.2.1 โรงเรียนมีการประเมินและทบทวนหลกัสูตร
        สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

     

  2.2.2 โรงเรียนมีการพฒันาและปรับปรุงโครงสร้าง
        หลกัสูตรสถานศึกษาใหมี้ความหลากหลาย 

     

  2.2.3 หลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัความ
        ตอ้งการของนกัเรียนและผูป้กครองนกัเรียน 

     

  2.2.4 หลกัสูตรสถานศึกษามีความยดืหยุน่      
  2.2.5 โรงเรียนมีการด าเนินโครงการพฒันา 
        หลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
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รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

 2.3 ด้านส่ือการเรียนการสอน      
  2.3.1 ครูผลิตและใชส่ื้อนวตักรรมเพื่อส่งเสริม  
        การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

  2.3.2 ครูใชส่ื้อเทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือให้
        นกัเรียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

     

  2.3.3 ครูใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือต่อการจดั 
                  การเรียนรู้ 

     

 2.4 การวดัและประเมินผล      
  2.4.1 การวดัและประเมินผลนกัเรียนครอบคลุม 
                   ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ คุณธรรม 
        จริยธรรม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

     

  2.4.2 โรงเรียนใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนเพื่อ
        น าไปพฒันาตนเองและครูน าไปใชใ้น 
        การพฒันานกัเรียน 

     

  2.4.3 เคร่ืองมือวดัและประเมินผลของครูมีคุณภาพ      
  2.4.4 ครูมีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง      
  2.4.5 โรงเรียนอ านวยความสะดวกดา้นอุปกรณ์
        และเคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

     

 2.5 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน      
  2.5.1 โรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอน       
        ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

  2.5.2 ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถพฒันา
        คุณภาพการเรียนการสอน 

     

  2.5.3 ครูน าผลการวิจยัในชั้นเรียนไปพฒันา 
        คุณภาพการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

     

  2.5.4 โรงเรียนน าผลการนิเทศการเรียนการสอนไป
        พฒันาคุณภาพบุคลากร 
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รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

  2.5.5 โรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอนแบบ
        กลัยาณมิตร 

     

3. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ      
 3.1 ด้านการพฒันาบุคลากร      
  3.1.1 การประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของ
        บุคลากรใหส้ามารถปฏิบติังานตามบทบาท
        หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด 
        ประสิทธิผล 

     

  3.1.2 การพฒันาครูใหส้ามารถพฒันาตนเองและมี
        ความกา้วหนา้ในวชิาชีพครู 

     

  3.1.3 การส่งเสริมใหค้รูพฒันาผลงานทางวชิาการ 
        เพื่อเขา้ร่วมประกวดและแข่งขนัในระดบัเขต 
        ระดบัภาค และระดบัชาติ 

     

 3.2 ด้านการพฒันาระบบการบริหารจัดการ      
  3.2.1 การพฒันาระบบบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 

ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา 
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

     

  3.2.2 การเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจใน 
        การปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     

  3.2.3 พฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้
        คุณภาพยิง่ข้ึน 

     

  3.2.4 การจดักิจกรรมเสริมสร้างความมีวนิยัใน
        ตนเองของนกัเรียนใหม้ากยิง่ข้ึน 

     

  3.2.5 พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 
        สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
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ตอนที ่3 :  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 

 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ช 
 

คุณภาพของเคร่ืองมือ 
     1.  ค่าความเทีย่งตรงของเคร่ืองมอื 
     2.  ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมอื 
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1. ค่าความเทีย่งตรงของเคร่ืองมือ ดังตารางที ่31 
1.1 ฉบับที ่3: แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกีย่วข้องทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมที่

เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ดังตารางที่ 31 
 

ตารางที ่31 แสดงความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัความเท่ียงตรงของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
                   ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน 
                   ชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559  (ระยะท่ี 1) 

 

รายการ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล คนที่

1 
คนที่

2 
คนที่

3 
คนที่

4 
คนที่

5 

1. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 
    1.1 ด้านอาคารสถานที่ 
          1.1.1 ทางข้ึนอาคารองคว์าสุกรี 
หอประชุมวาสุกรี มีความสวยงาม  
และปลอดภยัในการใชง้าน 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
0 

 
 
+1 

 
 
4 

 
 

0.80 

 
 

ใชไ้ด ้

1.1.2 หอสมุดกาญจนาภิเษกมีบรรยากาศ
ท่ีเอ้ือต่อการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

1.1.3 ทางเช่ือมต่ออาคารศรีสุคตขติัยวงศ ์          
และอาคารองคว์าสุกรีมีความแขง็แรง       
และปลอดภยั 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

1.1.4 สนามบาสเกตบอลได้มาตรฐาน 
เหมาะกบัการใชง้าน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

1.1.5 หอ้งน ้าห้องส้วมของนกัเรียน 
และครู สวยงาม สะอาด และมีจ านวน
เพียงพอ 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

1.1.6 หอ้งดนตรีสากลเอ้ือต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่31 (ต่อ) 

รายการ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล คนที่

1 
คนที่

2 
คนที่

3 
คนที่

4 
คนที่

5 

1.2 ด้านระบบเทคโนโลยแีละ 
      การส่ือสาร 

1.2.1 สัญญาณอินเทอร์เน็ต
สามารถใชไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกอาคาร 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
5 

 
 

1.00 

 
 

ใชไ้ด ้

1.2.2 ระบบเสียงตามสายในโรงเรียน
มีคุณภาพ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

1.2.3 กลอ้งวงจรปิดเพียงพอกบัจุด
เส่ียงในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 
 2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

        

2.1.1 ครูจดักระบวนการเรียน 
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2.1.2 ครูมีวธีิการเรียนการสอน           
ท่ีหลากหลาย 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2.1.3 ครูจดักระบวนการเรียน 
การสอนท่ีพฒันากระบวนการคิดของ
นกัเรียน 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2.1.4 ครูจดักิจกรรมใหน้กัเรียนได้
ลงมือปฏิบติัจริงตามตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัช้ีวดัของหลกัสูตร
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่31 (ต่อ) 

รายการ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล คนที่

1 
คนที่

2 
คนที่

3 
คนที่

4 
คนที่

5 
        2.1.5 ครูจดักิจกรรมเพื่อฝึกทกัษะและ
บูรณาการความรู้ เพื่อให้นกัเรียนสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2.1.6 ครูจดักิจกรรมท่ีส่งเสริม
ศกัยภาพ และความสามารถพเิศษของ
นกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2.1.7 ครูมีการบริหารจดัการชั้น
เรียนเชิงบวก ท าใหน้กัเรียนรักการเรียนรู้ 
และเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2.2 ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา 
 2.2.1 โรงเรียนมีการประเมิน               

และทบทวนหลกัสูตรสถานศึกษา 
อยา่งต่อเน่ือง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

 2.2.2 โรงเรียนมีการพฒันา 
และปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตร
สถานศึกษาใหมี้ความหลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 2.2.3 หลกัสูตรสถานศึกษา
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
นกัเรียนและผูป้กครองนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

 2.2.4 หลกัสูตรสถานศึกษามีความ
ยดืหยุน่ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่31 (ต่อ) 

รายการ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล คนที่

1 
คนที่

2 
คนที่

3 
คนที่

4 
คนที่

5 
  2.2.5 โรงเรียนมีการด าเนิน

โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2.3 ด้านส่ือการเรียนการสอน 
2.3.1 ครูมีการผลิตและใชส่ื้อท่ี

เป็นนวตักรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
4 

 
0.80 

 
ใชไ้ด ้

2.3.2 ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ือให้นกัเรียนแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

2.3.3 ครูใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2.4 การวดัและประเมินผล 
      2.4.1 การวดัและประเมินผล 

นกัเรียนครอบคลุม ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ 
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม  และ 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

2.4.2 โรงเรียนใหข้อ้มูลยอ้นกลบั
แก่นกัเรียนเพื่อน าไปพฒันาตนเองและ
ครูน าไปใชใ้นการพฒันานกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

2.4.3 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล
ของครูมีคุณภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2.4.4 ครูมีการวดัและประเมินผล
ตามสภาพจริง 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่31 (ต่อ) 

รายการ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล คนที่

1 
คนที่

2 
คนที่

3 
คนที่

4 
คนที่

5 
2.4.5 โรงเรียนอ านวยความสะดวกดา้น

อุปกรณ์และเคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

     2.5 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
            2.5.1 โรงเรียนมีการนิเทศการเรียน 
การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 
 

1.00 ใชไ้ด ้

2.5.2 ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี
สามารถพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2.5.3 ครูน าผลการนิเทศไปพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2.5.4 โรงเรียนน าผลการนิเทศการเรียน
การสอนไปพฒันาคุณภาพบุคลากร 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2.5.5 โรงเรียนมีการนิเทศการเรียน 
การสอนแบบกลัยาณมิตร 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

3. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้าน 
    การบริหารจัดการ 
    3.1 ด้านการพฒันาบุคลากร 

  3.1.1 การประชุม อบรม สัมมนา 
และศึกษาดูงานของบุคลากรใหส้ามารถ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 
 

+1 

 
 
 

0 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
4 

 
 
 

0.80 

 
 
 

ใชไ้ด ้

  3.1.2 การพฒันาครูใหส้ามารถ
พฒันาตนเองและมีความกา้วหนา้ใน
วชิาชีพครู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่31 (ต่อ) 

รายการ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล คนที่

1 
คนที่

2 
คนที่

3 
คนที่

4 
คนที่

5 
3.1.3 การส่งเสริมใหค้รูพฒันา

ผลงานทางวชิาการ เพื่อเขา้ร่วมประกวด
และแข่งขนัในระดบัเขต ระดบัภาค และ
ระดบัชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3.2 ด้านการพฒันาระบบการบริหาร
จัดการ 
      3.2.1 การพฒันาระบบบริหาร

จดัการแบบมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
5 

 
 

1.00 

 
 

ใชไ้ด ้

3.2.2 การเสริมสร้างขวญั และ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

3.2.3 พฒันาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3.2.4 การจดักิจกรรมเสริมสร้าง
ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนใหม้าก
ยิง่ข้ึน 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

3.2.5 พฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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1.2 ฉบับที ่4: แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกีย่วข้องทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้
ต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ดังตารางที่  32 
ตารางที ่32  แสดงความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัความเท่ียงตรงของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
                    ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน 
                    ชิโนรสวทิยาลยัปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) 

รายการ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล คนที่

1 
คนที่

2 
คนที่

3 
คนที่

4 
คนที่

5 

1. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 
1.1 ด้านอาคารสถานที่ 

 1.1.1 สนามโรงเรียนสภาพดี 
สวยงาม พร้อมใชง้าน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
5 

 
 

1.00 

 
 

ใชไ้ด ้

 1.1.2 ประตูโรงเรียนเปล่ียนเป็น
ประตูรีโมท 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 1.1.3 สถานท่ีประกอบอาหารแต่
ละร้านสะอาดและถูกหลกัอนามยั 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

 1.1.4 จดัระบบรับผดิชอบดูแล
รักษาความสะอาดห้องน ้า  
หอ้งส้วม และอาคารเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 1.1.5 โตะ๊ เกา้อ้ี ในโรงอาหาร
ส าหรับบริการนกัเรียนและครูเพียงพอ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

 1.1.6 หอ้งเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

 1.1.7 สถานท่ีพกัผอ่นส าหรับ
นกัเรียนมีเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

 1.1.8  ปรับปรุงพื้นอาคารเรียนต่าง ๆ  +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่32  (ต่อ) 

รายการ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล คนที่

1 
คนที่

2 
คนที่

3 
คนที่

4 
คนที่

5 
1.1.9 หอ้งคหกรรมเอ้ือต่อ 

การจดัการเรียนรู้ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

1.1.10 ปรับปรุงหลงัคาอาคาร 4 
และอาคาร 5 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

1.1.11 ปูกระเบ้ืองระเบียงทางเดิน
ของแต่ละอาคาร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

      1.2 ด้านระบบเทคโนโลยีและ 
การส่ือสาร    
            1.2.1 สัญญาณอินเทอร์เน็ต
สามารถใชไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกอาคาร 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

+1 

 
 

0 

 
 
4 

 
 

0.80 

 
 

ใชไ้ด ้

1.2.2 ระบบการส่ือสารทาง
โทรศพัทภ์ายในสามารถติดต่อไดอ้ยา่ง
ชดัเจนและทัว่ถึง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

1.2.3 โปรเจค็เตอร์ในห้องเรียนใช้
งานไดต้ามปกติ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

1.2.4 เคร่ืองเสียงในหอ้งเรียน
เพียงพอทุกหอ้งเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 
    2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
                2.1.1 ครูจดักระบวนการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 
 

+1 

 
 

0 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
4 

 
 

0.80 

 
 

ใชไ้ด ้

2.1.2 ครูมีวธีิการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่32  (ต่อ) 

รายการ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล คนที่

1 
คนที่

2 
คนที่

3 
คนที่

4 
คนที่

5 
2.1.3 ครูจดักระบวนการเรียนการสอนท่ี

พฒันากระบวนการคิดของนกัเรียน 
+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2.1.4 ครูจดักิจกรรมใหน้กัเรียนได้
ลงมือปฏิบติัจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2.1.5 ครูจดักิจกรรมเพื่อฝึกทกัษะ
และบูรณาการความรู้ เพื่อให้นกัเรียนสร้าง
องคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2.1.6 ครูจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมศกัยภาพ 
และความสามารถพิเศษของนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2.1.7 ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียน
เชิงบวก ท าใหน้กัเรียนรักการเรียนรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

2.2 ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา 
      2.2.1 โรงเรียนมีการประเมินและทบทวน

หลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
ใชไ้ด ้

2.2.2 โรงเรียนมีการพฒันาและ
ปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา
ใหมี้ความหลากหลาย 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2.2.3 หลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของนกัเรียนและผูป้กครอง
นกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่32  (ต่อ) 

รายการ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล คนที่

1 
คนที่

2 
คนที่

3 
คนที่

4 
คนที่

5 
2.2.4หลกัสูตรสถานศึกษามีความ

ยดืหยุน่ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2.2.5 โรงเรียนมีการด าเนิน
โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2.3 ด้านส่ือการเรียนการสอน 
          2.3.1 ครูผลิตและใชส่ื้อนวตักรรมเพือ่
ส่งเสริม  การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
4 

 
0.80 

 
ใชไ้ด ้

2.3.2 ครูใชส่ื้อเทคโนโลยแีละ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือให้นกัเรียนแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

2.3.3 ครูใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2.4 การวดัและประเมินผล 
      2.4.1 การวดัและประเมินผล

นกัเรียนครอบคลุม ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
4 

 
0.80 

 
ใชไ้ด ้

2.4.2 โรงเรียนใหข้อ้มูลยอ้นกลบั
แก่นกัเรียนเพื่อน าไปพฒันาตนเองและ
ครูน าไปใชใ้นการพฒันานกัเรียน 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2.4.3 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล
ของครูมีคุณภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่32  (ต่อ) 

รายการ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล คนที่

1 
คนที่

2 
คนที่

3 
คนที่

4 
คนที่

5 
2.4.4 ครูมีการวดัและประเมินผล

ตามสภาพจริง 
+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2.4.5 โรงเรียนอ านวยความสะดวกดา้น
อุปกรณ์และเคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

     2.5 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
2.5.1 โรงเรียนมีการนิเทศการเรียน 

การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
ใชไ้ด ้

2.5.2 ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี
สามารถพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

  2.5.3 ครูน าผลการวจิยัในชั้นเรียน
ไปพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอยา่ง
ต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2.5.4 โรงเรียนน าผลการนิเทศการเรียน 
การสอนไปพฒันาคุณภาพบุคลากร 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2.5.5 โรงเรียนมีการนิเทศการเรียน
การสอนแบบกลัยาณมิตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้าน 
    การบริหารจัดการ 
   3.1 ด้านการพฒันาบุคลากร 
         3.1.1 การประชุม อบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงานของบุคลากรใหส้ามารถ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
5 

 
 
 

1.00 

 
 
 

ใชไ้ด ้
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ตารางที ่32  (ต่อ) 

รายการ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล คนที่

1 
คนที่

2 
คนที่

3 
คนที่

4 
คนที่

5 
3.1.2 การพฒันาครูใหส้ามารถ

พฒันาตนเองและมีความกา้วหนา้ใน
วชิาชีพครู 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

3.1.3 การส่งเสริมใหค้รูพฒันา
ผลงานทางวชิาการ เพื่อเขา้ร่วมประกวด
และแข่งขนัในระดบัเขต ระดบัภาค และ
ระดบัชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

     3.2 ด้านการพฒันาระบบการบริหาร
จัดการ 
           3.2.1 การพฒันาระบบบริหาร
จดัการแบบมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

+1 

 
 

0 

 
 
4 

 
 

0.80 

 
 

ใชไ้ด ้

3.2.2 การเสริมสร้างขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3.2.3 พฒันาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

3.2.4 การจดักิจกรรมเสริมสร้าง
ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนใหม้าก
ยิง่ข้ึน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

3.2.5 พฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้
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2. ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ มีดังนี้ 
   2.1 ฉบับที ่3 : แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1)  
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if  
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if  
Item Deleted 

building1 185.73 82.64 0.20 0.90 

building2 185.27 80.88 0.48 0.89 

building3 185.57 80.76 0.42 0.89 

building4 185.75 80.39 0.51 0.89 

building5 185.37 82.41 0.30 0.89 

building6 185.95 81.40 0.48 0.89 

techno1 185.68 82.49 0.26 0.89 

techno2 185.88 80.11 0.58 0.89 

techno3 185.67 78.87 0.59 0.89 

learn1 185.18 83.24 0.34 0.89 

learn2 185.32 80.36 0.44 0.89 

learn3 185.25 83.61 0.20 0.89 

learn4 185.58 80.93 0.40 0.89 

learn5 185.68 80.56 0.47 0.89 

learn6 185.68 78.53 0.66 0.89 

learn7 185.72 77.19 0.73 0.89 

curri1 185.58 78.99 0.60 0.89 
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 Scale Mean if  
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if  
Item Deleted 

curri2 185.75 76.97 0.73 0.89 

curri3 185.27 80.88 0.48 0.89 

curri4 185.78 78.75 0.68 0.89 

curri5 185.52 79.07 0.57 0.89 

media1 185.63 80.20 0.35 0.89 

media2 185.42 81.91 0.32 0.89 

media3 185.57 78.76 0.68 0.89 

evalu1 185.20 82.60 0.36 0.89 

evalu2 185.53 80.25 0.47 0.89 

evalu3 185.47 80.90 0.41 0.89 

evalu4 185.63 80.88 0.40 0.89 

evalu5 185.52 79.95 0.51 0.89 

check1 185.38 81.36 0.39 0.89 

check2 185.40 81.16 0.41 0.89 

check3 185.68 84.83 0.31 0.90 

check4 185.85 81.86 0.30 0.89 

check5 185.98 84.22 0.29 0.90 

human1 185.47 84.12 0.38 0.90 

human2 185.78 85.33 0.44 0.90 

human3 185.68 83.07 0.15 0.90 

system1 185.30 83.54 0.18 0.89 

system2 185.27 83.15 0.20 0.89 
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 Scale Mean if  
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if  
Item Deleted 

system3 185.90 82.02 0.35 0.89 

system4 185.63 81.63 0.32 0.89 

system5 185.62 81.73 0.31 0.89 

 
Reliability Coefficients 
N of Class =  60         N of Items  = 42  Alpha   =  0.89 
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   2.2 ฉบับที ่4 : แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2)  
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if  
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if  
Item Deleted 

building1 222.23 90.55 0.24 0.87 

building2 222.53 90.73 0.22 0.87 

building3 222.32 89.64 0.21 0.87 

building4 222.00 91.19 0.44 0.87 

building5 221.97 90.41 0.66 0.87 

building6 221.97 91.76 0.55 0.87 

building7 221.97 93.05 0.18 0.87 

building8 222.00 90.37 0.57 0.87 

building9 221.95 91.61 0.49 0.87 

building10 221.98 89.24 0.69 0.87 

building11 221.95 91.61 0.49 0.87 

techno1 222.18 90.39 0.31 0.87 

techno2 222.08 90.79 0.36 0.87 

techno3 222.18 91.30 0.26 0.87 

techno4 222.20 90.20 0.30 0.87 

learn1 221.95 91.64 0.70 0.87 

learn2 221.97 90.47 0.65 0.87 

learn3 222.08 89.84 0.52 0.87 

learn4 222.07 92.13 0.23 0.87 
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 Scale Mean if  
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if  
Item Deleted 

learn5 222.08 89.54 0.50 0.87 

learn6 222.00 91.59 0.38 0.87 

learn7 222.10 88.63 0.51 0.87 

curri1 222.05 89.61 0.53 0.87 

curri2 222.00 91.46 0.40 0.87 

curri3 222.05 91.61 0.28 0.87 

curri4 222.03 92.88 0.15 0.87 

curri5 222.28 92.51 0.09 0.87 

media1 222.23 90.15 0.36 0.87 

media2 222.50 88.63 0.38 0.87 

media3 222.62 86.07 0.54 0.86 

evalu1 222.10 89.04 0.51 0.87 

evalu2 222.62 86.14 0.49 0.87 

evalu3 222.68 86.25 0.44 0.87 

evalu4 222.37 89.29 0.36 0.87 

evalu5 222.35 89.45 0.36 0.87 

check1 222.62 90.41 0.28 0.87 

check2 222.40 90.24 0.33 0.87 

check3 222.37 92.78 0.09 0.87 

check4 222.25 90.50 0.28 0.87 

check5 222.20 89.76 0.41 0.87 

human1 222.22 89.70 0.36 0.87 
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 Scale Mean if  
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if  
Item Deleted 

human2 221.97 92.64 0.34 0.87 

human3 222.08 89.70 0.53 0.87 

system1 222.13 90.69 0.32 0.87 

system2 222.07 91.28 0.28 0.87 

system3 222.17 92.55 0.10 0.87 

system4 222.43 91.20 0.16 0.87 

system5 222.53 91.71 0.14 0.87 
 

Reliability Coefficients 
N of Class =  60         N of Items  = 48  Alpha   =  0.87 
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ภาคผนวก ซ 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

(ตารางที ่22 ผู้บริหารและครู) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
building1 119 4.54 0.55 
building2 119 4.79 0.52 
building3 119 4.29 0.80 
building4 119 4.24 0.62 
building5 119 4.58 0.64 
building6 119 3.99 0.72 

SUM_ building 119 4.41 0.64 
techno1 119 4.41 0.49 
techno2 119 4.19 0.59 
techno3 119 4.39 0.64 

SUM_ techno 119 4.33 0.57 
SUM 119 4.38 0.62 

Valid N (listwise) 119   
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ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

 (ตารางที่ 22 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
building1 15 4.00 0.38 
building2 15 4.67 0.62 
building3 15 4.73 0.59 
building4 15 4.73 0.46 
building5 15 4.47 0.52 
building6 15 4.73 0.46 

SUM_ building 15 4.56 0.51 
techno1 15 4.93 0.26 
techno2 15 4.73 0.46 
techno3 15 4.60 0.63 

SUM_ techno 15 4.75 0.45 
SUM 15 4.62 0.49 

Valid N (listwise) 15   
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ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

 (ตารางที ่22 นักเรียน) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
building1 372 4.25 0.73 
building2 372 4.40 0.80 
building3 372 4.23 0.86 
building4 372 4.10 0.93 
building5 372 4.36 0.78 
building6 372 4.19 0.75 

SUM_ building 372 4.26 0.81 
techno1 372 4.55 0.59 
techno2 372 4.11 0.80 
techno3 372 4.23 0.76 

SUM_ techno 372 4.30 0.72 
SUM 372 4.27 0.78 

Valid N (listwise) 372   
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ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

 (ตารางที ่22 ผู้ปกครองนักเรียน) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
building1 372 4.20 0.74 
building2 372 4.33 0.87 
building3 372 4.17 0.97 
building4 372 4.13 0.93 
building5 372 4.25 0.77 
building6 372 4.20 0.95 

SUM_ building 372 4.21 0.87 
techno1 372 4.48 0.68 
techno2 372 4.18 0.87 
techno3 372 4.22 0.85 

SUM_ techno 372 4.29 0.80 
SUM 372 4.24 0.85 

Valid N (listwise) 372   
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ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

 (ตารางที ่22 บุคลากรเครือข่าย) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
building1 40 4.08 0.47 
building2 40 4.68 0.66 
building3 40 4.73 0.55 
building4 40 4.65 0.58 
building5 40 4.65 0.48 
building6 40 4.60 0.59 

SUM_ building 40 4.56 0.56 
techno1 40 4.73 0.45 
techno2 40 4.60 0.63 
techno3 40 4.63 0.59 

SUM_ techno 40 4.65 0.56 
SUM 40 4.59 0.56 

Valid N (listwise) 40   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



488 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

 (ตารางที ่22 ภาพรวม) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
building1 918 4.25 0.71 
building2 918 4.44 0.80 
building3 918 4.24 0.89 
building4 918 4.17 0.88 
building5 918 4.36 0.75 
building6 918 4.19 0.83 

SUM_ building 918 4.28 0.81 
techno1 918 4.52 0.61 
techno2 918 4.18 0.80 
techno3 918 4.27 0.78 

SUM_ techno 918 4.32 0.73 
SUM 918 4.29 0.79 

Valid N (listwise) 918   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



489 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 

 (ตารางที ่23 ผู้บริหารและครู) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
learn1 119 4.96 0.20 
learn2 119 4.70 0.63 
learn3 119 4.74 0.60 
learn4 119 4.47 0.64 
learn5 119 4.37 0.55 
learn6 119 4.46 0.55 
learn7 119 4.33 0.61 

SUM_learn 119 4.58 0.54 
curri1 119 4.44 0.63 
curri2 119 4.35 0.62 
curri3 119 4.79 0.52 
curri4 119 4.39 0.52 
curri5 119 4.61 0.57 

SUM_curri 119 4.52 0.57 
media1 119 4.45 0.72 
media2 119 4.64 0.56 
media3 119 4.56 0.55 

SUM_ media 119 4.55 0.61 
evalu1 119 4.84 0.47 
evalu2 119 4.66 0.57 
evalu3 119 4.67 0.52 
evalu4 119 4.55 0.55 
evalu5 119 4.64 0.55 



490 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
SUM_ evalu 119 4.67 0.53 

check1 119 4.71 0.52 
check2 119 4.69 0.58 
check3 119 4.48 0.66 
check4 119 4.36 0.66 
check5 119 4.26 0.57 

SUM_ check 119 4.50 0.60 
SUM 119 4.56 0.57 

Valid N (listwise) 119   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



491 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 

 (ตารางที ่23 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
learn1 15 4.87 0.35 
learn2 15 4.53 0.83 
learn3 15 4.87 0.52 
learn4 15 4.80 0.56 
learn5 15 4.67 0.62 
learn6 15 4.73 0.59 
learn7 15 4.67 0.72 

SUM_learn 15 4.73 0.60 
curri1 15 4.87 0.35 
curri2 15 4.67 0.72 
curri3 15 4.67 0.62 
curri4 15 4.73 0.59 
curri5 15 4.67 0.62 

SUM_curri 15 4.72 0.58 
media1 15 4.87 0.35 
media2 15 4.73 0.46 
media3 15 4.67 0.49 

SUM_ media 15 4.76 0.43 
evalu1 15 4.80 0.41 
evalu2 15 4.73 0.46 
evalu3 15 4.73 0.46 
evalu4 15 4.73 0.46 
evalu5 15 4.73 0.46 



492 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
SUM_ evalu 15 4.74 0.45 

check1 15 4.67 0.49 
check2 15 4.87 0.35 
check3 15 4.80 0.56 
check4 15 4.73 0.59 
check5 15 4.67 0.49 

SUM_ check 15 4.75 0.50 
SUM 15 4.74 0.53 

Valid N (listwise) 15   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



493 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 

 (ตารางที ่23 นักเรียน) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
learn1 372 4.50 0.70 
learn2 372 4.36 0.82 
learn3 372 4.46 0.79 
learn4 372 4.34 0.75 
learn5 372 4.24 0.75 
learn6 372 4.39 0.72 
learn7 372 4.30 0.74 

SUM_learn 372 4.37 0.75 
curri1 372 4.37 0.78 
curri2 372 4.39 0.71 
curri3 372 4.40 0.80 
curri4 372 4.34 0.68 
curri5 372 4.40 0.75 

SUM_curri 372 4.38 0.74 
media1 372 4.39 0.80 
media2 372 4.33 0.78 
media3 372 4.40 0.76 

SUM_ media 372 4.37 0.78 
evalu1 372 4.56 0.70 
evalu2 372 4.47 0.70 
evalu3 372 4.43 0.75 
evalu4 372 4.36 0.74 
evalu5 372 4.40 0.73 



494 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
SUM_ evalu 372 4.44 0.72 

check1 372 4.41 0.71 
check2 372 4.37 0.78 
check3 372 4.27 0.78 
check4 372 4.07 0.82 
check5 372 4.11 0.79 

SUM_ check 372 4.25 0.78 
SUM 372 4.36 0.75 

Valid N (listwise) 372   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



495 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 

 (ตารางที ่23 ผู้ปกครองนักเรียน) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
learn1 372 4.51 0.73 
learn2 372 4.26 0.85 
learn3 372 4.45 0.73 
learn4 372 4.37 0.81 
learn5 372 4.34 0.84 
learn6 372 4.35 0.79 
learn7 372 4.36 0.80 

SUM_learn 372 4.38 0.79 
curri1 372 4.34 0.82 
curri2 372 4.33 0.81 
curri3 372 4.33 0.87 
curri4 372 4.30 0.84 
curri5 372 4.29 0.85 

SUM_curri 372 4.32 0.84 
media1 372 4.33 0.90 
media2 372 4.25 0.86 
media3 372 4.27 0.84 

SUM_ media 372 4.28 0.87 
evalu1 372 4.50 0.79 
evalu2 372 4.30 0.80 
evalu3 372 4.24 0.84 
evalu4 372 4.25 0.83 
evalu5 372 4.27 0.81 



496 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
SUM_ evalu 372 4.31 0.81 

check1 372 4.28 0.82 
check2 372 4.21 0.85 
check3 372 4.26 0.84 
check4 372 4.03 0.88 
check5 372 4.10 0.89 

SUM_ check 372 4.18 0.86 
SUM 372 4.30 0.83 

Valid N (listwise) 372   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



497 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 

 (ตารางที ่23 บุคลากรเครือข่าย) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
learn1 40 4.63 0.63 
learn2 40 4.55 0.75 
learn3 40 4.75 0.49 
learn4 40 4.73 0.45 
learn5 40 4.70 0.46 
learn6 40 4.63 0.59 
learn7 40 4.70 0.56 

SUM_learn 40 4.67 0.56 
curri1 40 4.68 0.57 
curri2 40 4.70 0.46 
curri3 40 4.43 0.68 
curri4 40 4.70 0.52 
curri5 40 4.68 0.57 

SUM_curri 40 4.64 0.56 
media1 40 4.73 0.51 
media2 40 4.58 0.71 
media3 40 4.63 0.63 

SUM_ media 40 4.65 0.62 
evalu1 40 4.70 0.56 
evalu2 40 4.60 0.59 
evalu3 40 4.83 0.45 
evalu4 40 4.88 0.33 
evalu5 40 4.50 0.55 



498 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
SUM_ evalu 40 4.70 0.50 

check1 40 4.48 0.60 
check2 40 4.85 0.43 
check3 40 4.88 0.33 
check4 40 4.85 0.48 
check5 40 4.85 0.43 

SUM_ check 40 4.78 0.45 
SUM 40 4.69 0.53 

Valid N (listwise) 40   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



499 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 

 (ตารางที ่23 ภาพรวม) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
learn1 918 4.58 0.68 
learn2 918 4.37 0.82 
learn3 918 4.51 0.74 
learn4 918 4.40 0.75 
learn5 918 4.33 0.76 
learn6 918 4.41 0.73 
learn7 918 4.35 0.75 

SUM_learn 918 4.42 0.75 
curri1 918 4.39 0.77 
curri2 918 4.38 0.74 
curri3 918 4.43 0.80 
curri4 918 4.36 0.73 
curri5 918 4.40 0.77 

SUM_curri 918 4.39 0.76 
media1 918 4.39 0.82 
media2 918 4.36 0.79 
media3 918 4.38 0.77 

SUM_ media 918 4.38 0.79 
evalu1 918 4.58 0.71 
evalu2 918 4.43 0.73 
evalu3 918 4.41 0.77 
evalu4 918 4.37 0.76 
evalu5 918 4.39 0.74 



500 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
SUM_ evalu 918 4.44 0.74 

check1 918 4.40 0.74 
check2 918 4.37 0.79 
check3 918 4.33 0.79 
check4 918 4.14 0.84 
check5 918 4.17 0.81 

SUM_ check 918 4.28 0.79 
SUM 918 4.38 0.76 

Valid N (listwise) 918   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



501 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านการบริหารจัดการ (ตารางที ่24 ผู้บริหารและครู) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
human1 119 4.66 0.53 
human2 119 4.34 0.61 
human3 119 4.39 0.74 

SUM_human 119 4.46 0.63 
system1 119 4.87 0.34 
system2 119 4.90 0.35 
system3 119 4.45 0.53 
system4 119 4.65 0.53 
system5 119 4.69 0.48 

SUM_system 119 4.71 0.45 
SUM 119 4.62 0.52 

Valid N (listwise) 119   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



502 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านการบริหารจัดการ (ตารางที่ 24  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
human1 15 4.92 0.26 
human2 15 4.80 0.41 
human3 15 4.67 0.62 

SUM_human 15 4.80 0.43 
system1 15 4.67 0.62 
system2 15 4.73 0.46 
system3 15 4.82 0.42 
system4 15 4.87 0.35 
system5 15 4.67 0.62 

SUM_system 15 4.75 0.49 
SUM 15 4.78 0.44 

Valid N (listwise) 15   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



503 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านการบริหารจัดการ (ตารางที ่24 นักเรียน) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
human1 372 4.22 0.76 
human2 372 4.19 0.73 
human3 372 4.11 0.75 

SUM_human 372 4.17 0.75 
system1 372 4.58 0.63 
system2 372 4.28 0.73 
system3 372 4.10 0.67 
system4 372 4.13 0.74 
system5 372 4.12 0.74 

SUM_system 372 4.24 0.70 
SUM 372 4.22 0.72 

Valid N (listwise) 372   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



504 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านการบริหารจัดการ (ตารางที ่24 ผู้ปกครองนักเรียน) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
human1 372 4.73 0.62 
human2 372 4.34 0.79 
human3 372 4.39 0.79 

SUM_human 372 4.49 0.73 
system1 372 4.15 0.79 
system2 372 4.20 0.77 
system3 372 4.41 0.74 
system4 372 4.15 0.80 
system5 372 4.07 0.85 

SUM_system 372 4.20 0.79 
SUM 372 4.21 0.77 

Valid N (listwise) 372   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



505 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านการบริหารจัดการ (ตารางที ่24 บุคลากรเครือข่าย) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
human1 40 4.80 0.33 
human2 40 4.85 0.36 
human3 40 4.83 0.45 

SUM_human 40 4.83 0.38 
system1 40 4.78 0.48 
system2 40 4.80 0.41 
system3 40 4.90 0.35 
system4 40 4.68 0.62 
system5 40 4.83 0.38 

SUM_system 40 4.80 0.45 
SUM 40 4.83 0.34 

Valid N (listwise) 40   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



506 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะที ่1) การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านการบริหารจัดการ (ตารางที ่24 ภาพรวม) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
human1 918 4.53 0.70 
human2 918 4.20 0.75 
human3 918 4.11 0.78 

SUM_human 918 4.28 0.74 
system1 918 4.45 0.72 
system2 918 4.36 0.74 
system3 918 4.33 0.70 
system4 918 4.24 0.76 
system5 918 4.21 0.78 

SUM_system 918 4.32 0.74 
SUM 918 4.30 0.74 

Valid N (listwise) 918   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



507 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

(ตารางที ่26 ผู้บริหารและครู) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
building1 119 4.61 0.60 
building2 119 4.56 0.63 
building3 119 4.41 0.81 
building4 119 4.73 0.61 
building5 119 4.73 0.56 
building6 119 4.76 0.57 
building7 119 4.83 0.40 
building8 119 4.56 0.77 
building9 119 4.58 0.74 

building10 119 4.63 0.67 
building11 119 4.57 0.75 

SUM_building 119 4.63 0.65 
techno1 119 4.69 0.58 
techno2 119 4.72 0.57 
techno3 119 4.71 0.56 
techno4 119 4.71 0.59 

SUM_techno 119 4.71 0.58 
SUM 119 4.65 0.64 

Valid N (listwise) 119   
 
 
 
 



508 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

 (ตารางที ่26 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
building1 15 4.73 0.46 
building2 15 4.73 0.59 
building3 15 4.80 0.41 
building4 15 4.80 0.41 
building5 15 4.80 0.41 
building6 15 4.80 0.41 
building7 15 4.87 0.35 
building8 15 4.67 0.62 
building9 15 4.60 0.63 

building10 15 4.53 0.74 
building11 15 4.67 0.62 

SUM_building 15 4.73 0.51 
techno1 15 4.33 0.72 
techno2 15 4.40 0.63 
techno3 15 4.47 0.64 
techno4 15 4.40 0.74 

SUM_techno 15 4.40 0.68 
SUM 15 4.64 0.56 

Valid N (listwise) 15   
 
 
 
 



509 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

 (ตารางที ่26 นักเรียน) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
building1 355 4.42 0.73 
building2 355 4.66 0.59 
building3 355 4.19 0.82 
building4 355 4.48 0.71 
building5 355 4.50 0.69 
building6 355 4.36 0.79 
building7 355 4.46 0.65 
building8 355 4.33 0.88 
building9 355 4.31 0.85 

building10 355 4.40 0.77 
building11 355 4.37 0.85 

SUM_building 355 4.41 0.76 
techno1 355 4.81 0.49 
techno2 355 4.56 0.71 
techno3 355 4.58 0.71 
techno4 355 4.57 0.66 

SUM_techno 355 4.63 0.64 
SUM 355 4.47 0.75 

Valid N (listwise) 355   
 
 
 
 



510 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

 (ตารางที ่26  ผู้ปกครองนักเรียน) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
building1 355 4.61 0.63 
building2 355 4.48 0.70 
building3 355 4.63 0.83 
building4 355 4.70 0.59 
building5 355 4.58 0.65 
building6 355 4.58 0.66 
building7 355 4.56 0.64 
building8 355 4.54 0.77 
building9 355 4.48 0.79 

building10 355 4.50 0.72 
building11 355 4.44 0.79 

SUM_building 355 4.55 0.71 
techno1 355 4.45 0.71 
techno2 355 4.31 0.75 
techno3 355 4.45 0.71 
techno4 355 4.29 0.72 

SUM_techno 355 4.38 0.72 
SUM 355 4.51 0.71 

Valid N (listwise) 355   
 
 
 
 



511 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

 (ตารางที ่26 บุคลากรเครือข่าย) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
building1 40 4.85 0.36 
building2 40 4.70 0.61 
building3 40 4.78 0.42 
building4 40 4.75 0.49 
building5 40 4.85 0.36 
building6 40 4.85 0.36 
building7 40 4.85 0.36 
building8 40 4.83 0.38 
building9 40 4.75 0.49 

building10 40 4.78 0.42 
building11 40 4.75 0.49 

SUM_building 40 4.79 0.43 
techno1 40 4.68 0.53 
techno2 40 4.70 0.52 
techno3 40 4.73 0.45 
techno4 40 4.68 0.57 

SUM_techno 40 4.70 0.52 
SUM 40 4.77 0.46 

Valid N (listwise) 40   
 
 
 
 



512 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

 (ตารางที ่26 ภาพรวม) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
building1 884 4.55 0.67 
building2 884 4.56 0.65 
building3 884 4.43 0.99 
building4 884 4.62 0.64 
building5 884 4.58 0.65 
building6 884 4.53 0.71 
building7 884 4.60 0.62 
building8 884 4.47 0.81 
building9 884 4.44 0.80 

building10 884 4.49 0.73 
building11 884 4.45 0.80 

SUM_building 884 4.52 0.73 
techno1 884 4.63 0.62 
techno2 884 4.49 0.72 
techno3 884 4.55 0.69 
techno4 884 4.48 0.69 

SUM_techno 884 4.54 0.68 
SUM 884 4.52 0.72 

Valid N (listwise) 884   
 
 
 
 



513 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 

 (ตารางที ่27  ผู้บริหารและครู) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
learn1 119 4.93 0.28 
learn2 119 4.92 0.30 
learn3 119 4.87 0.36 
learn4 119 4.82 0.42 
learn5 119 4.82 0.43 
learn6 119 4.93 0.28 
learn7 119 4.71 0.60 

SUM_learn 119 4.86 0.38 
curri1 119 4.87 0.40 
curri2 119 4.92 0.31 
curri3 119 4.89 0.36 
curri4 119 4.82 0.49 
curri5 119 4.68 0.60 

SUM_curri 119 4.84 0.43 
media1 119 4.72 0.52 
media2 119 4.64 0.59 
media3 119 4.44 0.68 

SUM_media 119 4.60 0.60 
evalu1 119 4.87 0.40 
evalu2 119 4.36 0.72 
evalu3 119 4.36 0.76 
evalu4 119 4.52 0.62 
evalu5 119 4.45 0.69 



514 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
SUM_evalu 119 4.51 0.64 

check1 119 4.42 0.63 
check2 119 4.41 0.69 
check3 119 4.45 0.71 
check4 119 4.54 0.66 
check5 119 4.49 0.69 

SUM_check 119 4.46 0.68 
SUM 119 4.67 0.53 

Valid N (listwise) 119   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



515 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 

 (ตารางที ่27 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
learn1 15 4.60 0.74 
learn2 15 4.47 0.74 
learn3 15 4.47 0.64 
learn4 15 4.33 0.82 
learn5 15 4.80 0.41 
learn6 15 5.00 0.00 
learn7 15 4.87 0.35 

SUM_learn 15 4.65 0.53 
curri1 15 4.93 0.26 
curri2 15 5.00 0.00 
curri3 15 4.80 0.56 
curri4 15 4.80 0.56 
curri5 15 4.87 0.35 

SUM_curri 15 4.88 0.35 
media1 15 4.80 0.41 
media2 15 4.87 0.35 
media3 15 4.80 0.56 

SUM_media 15 4.82 0.44 
evalu1 15 4.67 0.62 
evalu2 15 4.40 0.74 
evalu3 15 4.27 0.80 
evalu4 15 4.40 0.74 
evalu5 15 4.20 0.86 



516 
 

ขอ้ 15 Mean Std. Deviation 
SUM_evalu 15 4.39 0.75 

check1 15 4.20 0.77 
check2 15 4.00 0.93 
check3 15 4.20 0.95 
check4 15 4.40 0.74 
check5 15 4.27 0.80 

SUM_check 15 4.21 0.84 
SUM 15 4.58 0.59 

Valid N (listwise) 15   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



517 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 

 (ตารางที ่27 นักเรียน) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
learn1 355 4.78 0.54 
learn2 355 4.69 0.68 
learn3 355 4.72 0.59 
learn4 355 4.59 0.69 
learn5 355 4.62 0.67 
learn6 355 4.51 0.72 
learn7 355 4.50 0.81 

SUM_learn 355 4.63 0.67 
curri1 355 4.55 0.70 
curri2 355 4.31 0.85 
curri3 355 4.28 0.84 
curri4 355 4.29 0.81 
curri5 355 4.29 0.86 

SUM_curri 355 4.34 0.81 
media1 355 4.39 0.76 
media2 355 4.33 0.73 
media3 355 4.34 0.82 

SUM_media 355 4.35 0.77 
evalu1 355 4.62 0.68 
evalu2 355 4.47 0.77 
evalu3 355 4.46 0.79 
evalu4 355 4.50 0.74 
evalu5 355 4.57 0.72 
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ขอ้ n Mean Std. Deviation 
SUM_evalu 355 4.52 0.74 

check1 355 4.54 0.79 
check2 355 4.45 0.75 
check3 355 4.40 0.80 
check4 355 4.42 0.72 
check5 355 4.34 0.69 

SUM_check 355 4.43 0.75 
SUM 355 4.48 0.74 

Valid N (listwise) 355   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



519 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 

 (ตารางที ่27 ผู้ปกครองนักเรียน) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
learn1 355 4.31 0.81 
learn2 355 4.20 0.85 
learn3 355 4.29 0.74 
learn4 355 4.29 0.80 
learn5 355 4.30 0.75 
learn6 355 4.46 0.72 
learn7 355 4.33 0.86 

SUM_learn 355 4.31 0.79 
curri1 355 4.47 0.72 
curri2 355 4.43 0.79 
curri3 355 4.44 0.77 
curri4 355 4.56 0.72 
curri5 355 4.57 0.73 

SUM_curri 355 4.49 0.75 
media1 355 4.71 0.61 
media2 355 4.59 0.67 
media3 355 4.70 0.59 

SUM_media 355 4.67 0.62 
evalu1 355 4.77 0.58 
evalu2 355 4.78 0.55 
evalu3 355 4.71 0.63 
evalu4 355 4.71 0.61 
evalu5 355 4.59 0.71 



520 
 

ขอ้ 355 Mean Std. Deviation 
SUM_evalu 355 4.71 0.62 

check1 355 4.56 0.84 
check2 355 4.65 0.67 
check3 355 4.59 0.62 
check4 355 4.49 0.61 
check5 355 4.37 0.57 

SUM_check 355 4.53 0.66 
SUM 355 4.54 0.70 

Valid N (listwise) 355   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



521 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 

 (ตารางที ่27 บุคลากรเครือข่าย) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
learn1 40 4.74 0.45 
learn2 40 4.76 0.51 
learn3 40 4.82 0.36 
learn4 40 4.80 0.41 
learn5 40 4.78 0.48 
learn6 40 4.80 0.41 
learn7 40 4.78 0.42 

SUM_learn 40 4.78 0.43 
curri1 40 4.80 0.41 
curri2 40 4.73 0.51 
curri3 40 4.73 0.51 
curri4 40 4.83 0.38 
curri5 40 4.83 0.38 

SUM_curri 40 4.78 0.44 
media1 40 4.73 0.38 
media2 40 4.66 0.48 
media3 40 4.83 0.45 

SUM_media 40 4.74 0.44 
evalu1 40 4.73 0.45 
evalu2 40 4.68 0.57 
evalu3 40 4.63 0.63 
evalu4 40 4.55 0.46 
evalu5 40 4.65 0.48 
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ขอ้ 40 Mean Std. Deviation 
SUM_evalu 40 4.65 0.52 

check1 40 4.58 0.50 
check2 40 4.53 0.60 
check3 40 4.73 0.45 
check4 40 4.70 0.46 
check5 40 4.65 0.48 

SUM_check 40 4.64 0.50 
SUM 40 4.73 0.46 

Valid N (listwise) 40   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



523 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวชิาการ 

 (ตารางที ่27 ภาพรวม) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
learn1 884 4.61 0.68 
learn2 884 4.52 0.76 
learn3 884 4.58 0.67 
learn4 884 4.50 0.73 
learn5 884 4.53 0.70 
learn6 884 4.57 0.68 
learn7 884 4.48 0.80 

SUM_learn 884 4.54 0.72 
curri1 884 4.58 0.68 
curri2 884 4.47 0.78 
curri3 884 4.46 0.77 
curri4 884 4.50 0.75 
curri5 884 4.49 0.77 

SUM_curri 884 4.50 0.75 
media1 884 4.59 0.67 
media2 884 4.51 0.69 
media3 884 4.53 0.68 

SUM_media 884 4.54 0.68 
evalu1 884 4.72 0.60 
evalu2 884 4.59 0.70 
evalu3 884 4.55 0.73 
evalu4 884 4.60 0.67 
evalu5 884 4.56 0.71 



524 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
SUM_evalu 884 4.60 0.68 

check1 884 4.53 0.78 
check2 884 4.52 0.72 
check3 884 4.54 0.72 
check4 884 4.56 0.67 
check5 884 4.50 0.65 

SUM_check 884 4.53 0.71 
SUM 884 4.54 0.71 

Valid N (listwise) 884   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



525 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านการบริหารจัดการ (ตารางที ่28  ผู้บริหารและครู) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
human1 119 4.61 0.61 
human2 119 4.77 0.54 
human3 119 4.70 0.56 

SUM_human 119 4.69 0.57 
system1 119 4.61 0.64 
system2 119 4.73 0.55 
system3 119 4.69 0.62 
system4 119 4.50 0.69 
system5 119 4.40 0.68 

SUM_system 119 4.59 0.64 
SUM 119 4.63 0.61 

Valid N (listwise) 119   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



526 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านการบริหารจัดการ (ตารางที ่28 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
human1 15 4.87 0.52 
human2 15 4.33 0.90 
human3 15 4.53 0.74 

SUM_human 15 4.58 0.72 
system1 15 4.60 0.74 
system2 15 4.53 0.74 
system3 15 4.53 0.74 
system4 15 4.67 0.62 
system5 15 4.60 0.74 

SUM_system 15 4.59 0.72 
SUM 15 4.58 0.72 

Valid N (listwise) 15   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



527 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านการบริหารจัดการ (ตารางที ่28 นักเรียน) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
human1 355 4.46 0.72 
human2 355 4.43 0.78 
human3 355 4.45 0.68 

SUM_human 355 4.45 0.73 
system1 355 4.34 0.78 
system2 355 4.31 0.76 
system3 355 4.44 0.78 
system4 355 4.42 0.77 
system5 355 4.44 0.73 

SUM_system 355 4.39 0.76 
SUM 355 4.41 0.75 

Valid N (listwise) 355   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



528 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านการบริหารจัดการ (ตารางที ่28 ผู้ปกครองนักเรียน) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
human1 355 4.67 0.64 
human2 355 4.83 0.48 
human3 355 4.78 0.50 

SUM_human 355 4.76 0.54 
system1 355 4.74 0.57 
system2 355 4.62 0.64 
system3 355 4.57 0.69 
system4 355 4.56 0.69 
system5 355 4.60 0.64 

SUM_system 355 4.62 0.65 
SUM 355 4.67 0.61 

Valid N (listwise) 355   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



529 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านการบริหารจัดการ (ตารางที ่28 บุคลากรเครือข่าย) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
human1 40 4.68 0.53 
human2 40 4.60 0.71 
human3 40 4.58 0.59 

SUM_human 40 4.62 0.61 
system1 40 4.73 0.45 
system2 40 4.65 0.58 
system3 40 4.70 0.46 
system4 40 4.68 0.47 
system5 40 4.63 0.54 

SUM_system 40 4.68 0.50 
SUM 40 4.65 0.54 

Valid N (listwise) 40   
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ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะที ่2) การพฒันาสภาพแวดล้อม 

ด้านการบริหารจัดการ (ตารางที ่28 ภาพรวม) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
human1 884 4.58 0.67 
human2 884 4.64 0.67 
human3 884 4.62 0.61 

SUM_human 884 4.61 0.65 
system1 884 4.56 0.70 
system2 884 4.52 0.70 
system3 884 4.54 0.72 
system4 884 4.50 0.72 
system5 884 4.51 0.69 

SUM_system 884 4.53 0.71 
SUM 884 4.56 0.68 

Valid N (listwise) 884   
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ภาคผนวก ฌ 
 

การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
1. หนังสือขอความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
2. รายช่ือโรงเรียนทีข่อความร่วมมอืในการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
3. หนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

 4.   ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นของผู้บริหาร 
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 ท่ี ศธ ๐๔๒๓๑.๒๖/ว.๕๔                        โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

                                                                                          ๔๕ ถนนอิสรภาพ  
                                                                                                            แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย 
                                                                                              กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
 

                                                                           ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

เร่ือง   การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียน…………………………………………………. 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    ๑. การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
จ านวน ๑ ชุด 

๒. รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั จ านวน ๑ ชุด 

 

          ดว้ยนายวิเชียร ชุติมาสกุล  ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ได้จัดท าผลงานทางวิชาการ จ านวน ๒ เร่ือง ได้แก่ การพฒันา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัและรายงานการประเมินโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อประโยชน์ต่อทางวิชาการและวิชาชีพ โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลยัจึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดงักล่าวมายงัโรงเรียนของท่าน เพื่อน าไปศึกษา
และน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป 
 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 (นายวเิชียร  ชุติมาสกุล) 

    ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

งานพฒันาบุคลากร 
โทร ๐๒-๘๖๖๑๘๘๒  
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รายช่ือโรงเรียนทีข่อความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ จ านวน 20 โรงเรียน 
 

 (1) โรงเรียนโยธินบูรณะ 

 (2) โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม 

 (3)  โรงเรียนวดัพุทธบูชา 

 (4)  โรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม 

 (5) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน 

 (6) โรงเรียนวดัราชโอรส 

 (7) โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ 

 (8) โรงเรียนวดันวลนรดิศ 

 (9) โรงเรียนจนัทร์ประดิษฐารามวทิยาคม 

 (10) โรงเรียนทวธีาภิเศกบางขนุเทียน 

 (11) โรงเรียนสตรีวดัระฆงั 

 (12) โรงเรียนบางมดวทิยา “สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ”์ 

 (13) โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ธนบุรี 

 (14) โรงเรียนทวธีาภิเศก 

 (15) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล 

 (16) โรงเรียนวดับวรมงคล  

 (17) โรงเรียนวมุิตยารามพิทยากร 

 (18) โรงเรียนมธัยมวดัดาวคนอง 

 (19) โรงเรียนมธัยมวดันายโรง  

 (20) โรงเรียนศึกษานารี 
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ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นของผู้บริหาร 
 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 1 จ านวน 20 คน ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู ้บริหารท่ีมีต่อรายงานการศึกษา การพัฒนา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปรากฏผลดงัตารางท่ี 33 
 

ตารางที ่33  แสดงผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ 
                   ต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
 

รายการ X . S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1.   การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้ง 
      กบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข 
      เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแผนพฒันาการศึกษา ของ 
      กระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.   การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้ง 
      กบัวตัถุประสงคข์องการพฒันา 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.   การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
      ประกอบดว้ย การพฒันาดา้นกายภาพ การพฒันาดา้นวชิาการ 
      และการพฒันาดา้นการบริหารจดัการ 

4.95 0.22 มากท่ีสุด 

4.   การพฒันาสภาพแวดลอ้ม เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     ของนกัเรียน โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

4.80 0.40 มากท่ีสุด 

5.   ท่านสามารถน าผลงานทางวชิาการไปประยกุตใ์ชใ้นโรงเรียน 
      ของท่านได ้

4.75 0.43 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม 4.90 0.21 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 33 พบว่า ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นต่อ “การพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ

จดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั” โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.90, S.D. = 0.21 ) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ จ านวน 5 รายการ 
(X  = 4.75 – 5.00,  S.D.  = 0.00 – 0.43) โดยท่ีผูบ้ริหารทุกคนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดสอง
รายการแรก คือ การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
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การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแผนพฒันา
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (X  = 5.00, S.D. = 0.00) และการพฒันาสภาพแวดลอ้ม  
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการพฒันา (X  = 5.00, S.D. = 0.00) 
รองลงมา ไดแ้ก่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย การพฒันา
ดา้นกายภาพ การพฒันาดา้นวิชาการ และการพฒันาดา้นการบริหารจดัการ (X  = 4.95, S.D. = 0.22) 
การพฒันาสภาพแวดล้อม เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลยั (X  = 4.80, S.D. = 0.40) และท่านสามารถน าผลงานทางวิชาการไปประยุกตใ์ชใ้น
โรงเรียนของท่านได ้(X  = 4.75, S.D. = 0.43) ตามล าดบั 

นอกจากน้ี ผูบ้ริหารไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
              1. รายงานพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั   
เป็นแบบอยา่งท่ีดี เหมาะสมท่ีน ามาใชใ้นโรงเรียน และเผยแพร่ต่อไป 
              2.  ควรมีการพฒันาบุคลากรอย่างสม ่าเสมอทุกปีให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดมี้โอกาสเขา้รับ   
การฝึกอบรม เขา้ร่วมประชุม สัมมนา เพื่อน าประสบการณ์ความรู้มาพฒันาสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการจดั
การศึกษาในโรงเรียน ทั้งดา้นกายภาพ ดา้นวชิาการ และดา้นการบริหารจดัการ 

3.  ควรให้ครู นกัเรียน นกัการภารโรง ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา
โรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกการเป็นเจา้ของร่วมกนั 
 



ประวตัผู้ิวจิยั 

 นายวิเชียร  ชุติมาสกุล เกิดเม่ือวนัท่ี  2  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2505 อายุ 56 ปี ปัจจุบนัอยู่
บา้นเลขท่ี 819 หมู่บา้นอมรชยั 3 ซอย 15/2 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวฒันา  
กรุงเทพมหานคร 10170  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 อายรุาชการ 31 ปี 
 

ประวตัิการศึกษา 
พ.ศ. 2529 ครุศาสตรบณัฑิต สาขาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2541 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
พ.ศ. 2550 ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏั                

บา้นสมเด็จเจา้พระยา 
พ.ศ. 2558 ประกาศนียบตัร การศึกษาอบรมหลกัสูตรธรรมาภิบาล ส าหรับ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นท่ี 2 สถาบนั
พระปกเกลา้ 

พ.ศ. 2560 ประกาศนียบตัรส าเร็จการฝึกอบรมเสริมหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง 
(ส.นบส.) รุ่นท่ี 10 ตามหลกัสูตรการฝึกอบรมของวทิยาลยันกับริหาร 
สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรือน   

พ.ศ. 2561 วฒิุบตัรบตัรการพฒันาหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 7 จากสถาบนัพฒันาครู 
คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ส านกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ 

ประสบการณ์การบริหาร 
พ.ศ. 2549 รองผูอ้  านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์
พ.ศ. 2551 รองผูอ้  านวยการโรงเรียนวมุิตยารามพิทยากร 
พ.ศ. 2553 ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดันอ้ยนพคุณ 
พ.ศ. 2555 ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม 
พ.ศ. 2558 ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
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รางวลัเกยีรติยศทีเ่คยได้รับและความภาคภูมิใจ 
1. ระดับชาติ 
 

พ.ศ. 2555 โล่ประกาศเกียรติคุณผูบ้ริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2555 จาก
สมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2556 - ประกาศเกียรติคุณ ผูบ้ริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานตา้นส่ิงเสพติด    
   (TRC.VB Harm Prevention) ปีการศึกษา2556-2558 ของส านกังานอาสา 
   กาชาด สภากาชาดไทย 

 - โล่รางวลั “โรงเรียนระดบัทอง ในโครงการโรงเรียนตน้แบบมาตรฐาน 
   ระบบการตา้นยาเสพติด (Qualification Anti- Drugs: QAD) 

พ.ศ. 2557 โล่รางวลั “นกับริหารดีเด่นแห่งปี” สาขาบริหารการศึกษา ประจ าปี 
2557 ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เส้นทางไทย คณะกรรมการรางวลัไทย 

พ.ศ. 2558  - โล่เกียรติคุณผูไ้ดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติใน ฐานะอุปนายกสมาคม  
    ผูป้กครองและครูดีเด่น ประจ าปี 2558 จากสภาผูป้กครองและครู    
    แห่งประเทศไทย 

  - รางวลัเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นท่ี 1 ประจ าปี   2554-2555 จากส านกังาน 
   ลูกเสือแห่งชาติ       

 - เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “หน่ึงแสนครูดี” ประจ าปี 2558 จาก  
  ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา ในฐานะ   ผูป้ฏิบติัตนตามมาตรฐาน 
  วชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพการศึกษา 

พ.ศ. 2559 - โล่รางวลัและเกียรติบตัรเชิดชูเกียรติ “เสมา ป.ป.ส. ดีเด่น” ระดบัเงิน  
  โครงการสถานศึกษาป้องกนัยาเสพติดดีเด่น ประจ าปี 2559 ของ 
  กระทรวงศึกษาธิการ 

 - เกียรติบตัร “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2559 ของส านกังาน 
   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 - โล่ศิษยเ์ก่าดีเด่น ประจ าปี 2559 ของสมาคมศิษยเ์ก่าทวธีาภิเศก 
พ.ศ. 2560 - ประกาศเกียรติคุณ “ผูน้ าโรงเรียน 4.0” ของสมาคมคณะกรรมการ 

   สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และสภาผูป้กครองและครู    
   แห่งประเทศไทย 

 - เกียรติบตัร “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2560 ของส านกังาน 
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
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1.2 ระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
พ.ศ. 2558 เกียรติบตัร “รางวลัเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS “ระดบัดีมาก”  

ปีการศึกษา 2558 ประเภทบุคคล สาขาป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 1 

พ.ศ. 2560 รางวลั สพม.1 (SESAO 1 AWARDS) ประจ าปี 2560 ของส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต1 

 


