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1.  ความนํา 

ความเปนมา
สืบเนื่องจากที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดยุทธศาสตรการกระจายอํานาจการบริหาร 

และการจัดการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลและใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขต 
พื้นที่การศึกษา  จัดประเภทของสถานศึกษา และใหประกาศรายช่ือสถานศึกษาประเภทที่ 1 โดยให 
ใชผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) ไดประเมินไวในรอบแรก (พ.ศ.2544 – 2548) อยูในระดับดี มีคาเฉล่ียของผลการ 
ประเมินทั้ง 14 มาตรฐาน มากกวา 2.50 และไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับปรับปรุง หรือได 
มาตรฐาน รอบที่ 2 (พ.ศ.2549 – 2553) ระดับดี หมายถึง มีคาเฉล่ียผลการประเมินทั้ง 14 มาตรฐาน 
เทากับหรือมากกวา 2.75 และไดมาตรฐานระดับดี 11 มาตรฐานขึ้นไป และไมมีมาตรฐานใดอยูใน 
ระดับปรับปรุง 

จากการพิจารณาคุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑดังกลาวขางตน ในปงบประมาณ 
2550 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3 ไดประกาศรายช่ือสถานศึกษาประเภทที่ 
1 จํานวน 16 โรงเรียน ในระยะเริ่มแรกคือปการศึกษา 2550 ไดพัฒนาสถานศึกษาประเภทที่ 1 ให 
เปนผูนําการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจไปแลว จํานวน 10 โรงเรียน สวนโรงเรียน 
ที่เหลือ จํานวน 6 โรงเรียน ไดพัฒนาในปการศึกษา 2551 โดยกําหนดเปาหมายของการพัฒนาไว 
อยางชัดเจน  คือครูทุกคนตองไดรับการพัฒนาเปนผูนําการเปล่ียนแปลง และสามารถนํา 
การเปล่ียนแปลงไปสูหองเรียนคุณภาพใหได ดังนั้น ในการดําเนินงานพัฒนาผูนําการเปล่ียนแปลง 
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 จึงไดยึดเปาหมายตามที่สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนด และเพ่ือใหทราบผลการพัฒนาที่ไดดําเนินการไปแลว 
รวมทั้งมีขอมูลสําหรับการวางแผนการดําเนินงานในรอบตอไป จึงไดทําการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจาก 
การดําเนินงานในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551
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วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาความรู ความเขาใจ และความสามารถของครูเกี่ยวกับการพัฒนาหองเรียน 

ใหเปนหองเรียนคุณภาพกอนไดรับการพัฒนา 
2.  เพ่ือศึกษาความรู ความเขาใจ และความสามารถของครูเกี่ยวกับการพัฒนาหองเรียน 

ใหเปนหองเรียนคุณภาพ หลังการพัฒนา 
3.  เพ่ือศึกษาความม่ันใจของครูในการนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ 
4.  เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลงดานผูบริหาร และ 

หองเรียนคุณภาพซ่ึงประกอบดวยดานกายภาพ คุณภาพครู และคุณภาพนักเรียน 

ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาครั้ งนี้ เปนการศึกษาผลที่ เกิดจากการดําเนินงานในระยะที่  1  คือจบ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เทานั้น 

คํานิยามศัพทเฉพาะ 
สถานศึกษาประเภทที่  1  หมายถึง  สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแตหารอยคนขึ้นไป 

มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ไดมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา โดยในรอบแรกไดมาตรฐานอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียผลการประเมินทั้ง 14 
มาตรฐานมากกวา 2.50 และไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับปรับปรุง หรือไดมาตรฐาน รอบท่ี 2 ระดบั 
ดี คือมีคาเฉลี่ยผลการประเมินทั้ง 14 มาตรฐาน เทากับ หรือมากกวา 2.75 และไดมาตรฐานระดับดี 
11 มาตรฐานขึ้นไป และไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับปรับปรุง 

ครูผูนําการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง  ครูที่มีความรูและเขาใจกระบวนการเปล่ียนแปลง การ 
บริหารการเปล่ียนแปลง การนําการเปล่ียนแปลง และการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง  ใหสามารถ 
ปรับสภาพการจัดกระบวนการเรียนรูสูหองเรียนคุณภาพ 

การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (SBM) หมายถึง  การบริหารที่คณะกรรมการ 
โรงเรียน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากร และวิชาการ 
โดยใหเปนไปตามความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ไดขอมูลสารสนเทศที่จะนําไปใชในการพัฒนาครูใหเปนผูนําการเปล่ียนแปลงเพื่อ 

นําไปสูการจัดหองเรียนใหมีคุณภาพ



2.  วิธีดําเนินการพัฒนา 

แนวคิดที่ใชในการพัฒนา 
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อใหเปนผูนําการเปล่ียนแปลง  รองรับการกระจาย 

อํานาจ นั้น  ไดใชแนวคิดดังตอไปนี้ 
1.  การเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นไดมีหลายปจจัย ไดแก ความรู ความเชื่อ ความกลา  และ 

การทํางานอยางเปนระบบ 
2.  การดําเนินการพัฒนาใชโรงเรียนเปนฐาน 
3.  ครูทุกคนไมจําเปนตองพัฒนาทุกเรื่องเหมือนกัน และวิธีเดียวกัน 
4.  การดําเนินการแบงเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 เปนระยะของการสรางความรู ความ 

เขาใจ  ระยะที่ 2 เปนระยะการพาทํา และ ระยะที่ 3 เปนระยะการแลกเปล่ียนเรียนรูและชื่นชมยินดี 
สวนเปาหมายของการพัฒนาครูผูนําการเปล่ียนแปลง เพื่อนําไปสูหองเรียนคุณภาพ สรุป 

ไดดังแผนภูมิ 

แผนภูมิที่  1  แสดงลักษณะการจัดการเรียนรูของครูที่นําไปสูหองเรียนคณุภาพ 

ออกแบบการเรียนรู 
อิงมาตรฐาน 

การสรางวินัย 
ทางบวก 

วิเคราะหผูเรียน 
เปนรายบุคคล 

กิจกรรมหลากหลาย 

เนนกระบวนการคิด 
เนนการใช ICT 

ทําวิจัยปฏิบัติการ 
ในช้ันเรียน 

ปรับแกไขการสอน 

การประเมินผล 
รอบดาน (KAP) 

หองเรียน 
คุณภาพ 

นักเรียน 
� เกง 
� ดี
� เรียนอยางมี 
ความสุข
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วิธีดําเนินการพัฒนา 
การดําเนินการพัฒนา แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
1)  ระยะที่ 1 การสรางความรู ความเขาใจใหแกครู 
2)  ระยะที่ 2  การพาครูทํา 
3)  ระยะที่ 3  การแลกเปล่ียนเรียนรูและการชื่นชมยินดี 
รายละเอียดในการดําเนินงาน  มีดังนี้ 

ระยะที่ 1  การสรางความรู ความเขาใจใหแกครู 
การสรางความรู ความเขาใจใหแกครู ไดดําเนินการดังนี้ 
1)  จัดประชุมผูบริหารโรงเรียน ทั้ง 6 โรงเรียน เพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนา 

ครู เพื่อใหเปนผูนําการเปล่ียนแปลง ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
(20 พ.ค.51) 

2)  จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และสรางความตระหนักใหแกครู 
ในเรื่อง การพัฒนาตนเองใหเปนผูนําการเปล่ียนแปลง หองเรียนคุณภาพ การสรางวินัยทางบวก 
และการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล โดยใชเวลาในการประชุม 1 วัน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2551 
ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 

3)  ใหครูทุกคนประเมินตนเองกอนเริ่มการพัฒนาเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ และ 
ความสามารถในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

-  การจัดกิจกรรมที่เนนกระบวนการคิด 
-  การจัดกิจกรรมโดยใช ICT 
-  การประเมินผลตามสภาพจริง 
-  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
-  การสรางวินัยทางบวก 
-  การดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ผลของการประเมินทั้ง 6 เรื่อง ใหครูทุกคนนําไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 

โดยใหจัดอันดับความสําคัญของเรื่องที่จะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนาและระยะเวลาในการ 
พัฒนา
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4)  นําแผนการพัฒนาตนเองและผลการประเมินตนเองของครูมาวิเคราะห พบวา เรื่องที่ 
ครูเกือบท้ังหมดตองการที่จะพัฒนาโดยวิธีการอบรม คือเรื่อง การออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน 
โดยใชเทคนิคยอนกลับ (Backward Design) และการจัดกิจกรรมโดยใช ICT สวนในเรื่องอ่ืนนั้น 
มีบางอยูในชวงรอยละ 60-70 ของจํานวนครูทั้งหมด และวิธีการที่ครูจะใชพัฒนา พบวา มีวิธีการ 
ที่หลากหลาย ทั้งการอบรมและศึกษาดวยตนเอง ดังนั้น จึงไดจัดทําหลักสูตรที่บูรณาการหลาย ๆ 
เรื่องไวในหลักสูตรเดียวกัน ประกอบดวย การออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน การวัดผลและ 
ประเมินผลตามสภาพจริง การพัฒนาทักษะการคิดและการจัดกิจกรรมโดยใช ICT  เพื่อนําไปใช 
ในการอบรมครูในระยะเริ่มแรก 

5)  นําหลักสูตรบูรณาการที่จัดทําไปจัดอบรมใหแกครูทั้ง  6  โรงเรียน จํานวน 
273 คน ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ระหวางวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2551 กิจกรรมที่ใชในการจัด 
อบรม ประกอบดวย การบรรยายควบคูกับการฝกปฏิบัติ โดยแบงเปนกลุมยอย และนําเสนอ 
ผลการฝกปฏิบัติเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู 

6)  ออกติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลงเพื่อการ 
กระจายอํานาจ และการประเมินหองเรียนคุณภาพดานการบริหารจัดการของผูบริหาร คุณภาพครู 
และคุณภาพนักเรียน โดยใชตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการพัฒนาผูนําการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา 
ประเภทที่ 1 รุนที่ 2 

7)  จัดประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู และคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best 
Practice)  เพื่อหาตัวแทนของเขตพื้นที่ในการคัดเลือกระดับจังหวัด  ในวันที่ 28 กันยายน 2551 
ณ  หองประชุมโรงเรียนวัดนวลนรดิศ



3.  วิธีการประเมินผล 

กรอบแนวคิดในการประเมินผล 

การประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในระยะที่ 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 
ความรู ความเขาใจ และความสามารถของครูเกี่ยวกับการพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนคุณภาพ 
กอนและหลังการพัฒนา ศึกษาความม่ันใจของครูในการนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ ศึกษาผลการ 
ดําเนินงานโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลงดานผูบริหารและหองเรียนคุณภาพ ประกอบดวย 
ดานกายภาพ คุณภาพครู และคุณภาพนักเรียน โดยมีกรอบแนวคิดในการประเมินผล  ดังนี้ 

ตารางที่  1  กรอบแนวคิดในการประเมินและขอบเขตของการประเมิน 

ประเด็นการ 
ประเมิน 

ตัวชี้วัด  เกณฑ  แหลงขอมูล  เครื่องมือ  การวิเคราะห 

1. การเรียนรู 
(หลังการอบรม) 

ความ 
เขาใจ 

X ≥  2.50 
จากมาตรา 
3 ระดับ 

ผูเขาประชุม  แบบสอบถาม 
มาตรประมาณคา 
3 ระดับ 

- คาเฉล่ีย 
- คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ความ 
สามารถ 

X ≥  2.50 
จากมาตรา 
3 ระดับ 

ผูเขาประชุม  แบบสอบถาม 
มาตรประมาณคา 
3 ระดับ 

- คาเฉล่ีย 
- คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

2. ความมั่นใจ 
ในการนําความรู 
ไปปฏิบัติ 

คารอยละ  ครูรอยละ 70 
มีความม่ันใจ 
ที่จะนําความรูที่ 
ไดรับไปสูการ 
เปล่ียนแปลงให 
เปนหองเรียน 
คุณภาพ 

ผูเขาประชุม  แบบสอบถาม  - การวิเคราะห 
เนื้อหา 
- คารอยละ



7 

ประเด็นการ 
ประเมิน 

ตัวชี้วัด  เกณฑ  แหลงขอมูล  เครื่องมือ  การวิเคราะห 

3. การบริหาร 
งานของผูบริหาร 

จํานวน 
ผูบริหาร 

ผูบริหารสถาน 
ศึกษาทั้ง 6 โรงเรียน 
มีผลการบริหารงาน 
อยูในระดับ 
คุณภาพดี 
(3.50≤ X ≤ 4.49) 

ผูบริหาร 
สถานศึกษา 

แบบ 
ประเมินผล 
โรงเรียน 
ผูนําการ 
เปล่ียนแปลง 

- คาเฉล่ีย 
เลขคณิต 
- คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

4. หองเรียน 
คุณภาพ 
- คุณภาพ 
หองเรียน 
- คุณภาพครู 
- คุณภาพนกัเรียน 

คาเฉล่ีย 
เลข
คณิต 

1. แตละดานตองได 
คะแนนเฉลี่ย 
3.00  ขึ้นไป 
2. ตองไมมีรายการ 
ใดไดคุณภาพ 
ปรับปรุง 

ผูบริหาร 
สถานศึกษา 

แบบประเมิน 
หองเรียน 
คุณภาพ 

- คาเฉล่ีย 
เลขคณิต 
- คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ขอบเขตของการประเมิน 

การประเมินครั้งนี้ประเมิน 3 ดานดังนี้ 
1)  ดานกระบวนการ คือ กระบวนการบริหารงานของผูบริหาร 
2)  ดานผลผลิต  คือคุณภาพครูการเรียนรู และความมั่นในของครูในการนําความรู 

ไปปฏิบัต ิ
3)  ผลกระทบ คือคุณภาพหองเรียน และคุณภาพนักเรียน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหาร คือผูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนผูนําการ 
เปล่ียนแปลง ประเภทที่ 1 รุนที่ 2 จํานวน 12 คน 

2.  ประชากรที่เปนครู คือครูที่สอนในโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลงประเภทที่ 1 รุนที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551  จํานวน 282  คน
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กลุมตัวอยาง  คือครูที่สอนในโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลงประเภทที่ 1 รุนที่ 2  ภาคเรยีน 
ที่ 1 ปการศึกษา 2551  จํานวน 282 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้ 
1)  ฉบับที่ 1  แบบประเมินความรู ความเขาใจ และความสามารถของครู จาํนวน 1 ฉบบั 

เรื่องที่ใหประเมินมี 7 เรื่อง โดยแบงระดับความเขาใจและสามารถปฏิบตัไิด ออกเปน 3 ระดบัคอื มาก 
ปานกลาง  และนอย  โดยใหคะแนน 3   2  และ  1  ตามลําดับ 

2)  ฉบับที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็น  แบงออกเปน 3 ตอน 
ตอนที่  1  ขอมูลพื้นฐานทั่วไป จํานวน 4 ขอ 
ตอนที่  2  ความรู ความเขาใจ และความสามารถนําไปปฏิบัติได จํานวน 7 ขอ 

โดยแบงระดับความเขาใจและความสามารถนําไปปฏิบัติออกเปน 3 ระดับคือ มาก  ปานกลาง และ 
นอย  โดยใหคะแนน 3  2  และ  1  ตามลําดับ 

ตอนที่ 3  ความมั่นใจในการนําความรูไปปฏิบัติเปนขอคําถามปลายปด จาํนวน 2 ขอ 
โดยใหผูตอบแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 

3)  ฉบับที่  3  แบบประเมินผลโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อการกระจายอาํนาจ โดย 
รายการที่ประเมินมี 2 ดาน คือ ดานการบริหารงานโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลงเพื่อการกระจาย 
อํานาจ  (คุณภาพผูบริหาร) มีรายการใหประเมิน 3 ขอ และดานกายภาพของหองเรียนคุณภาพ 
มีรายการใหประเมิน 5 ขอ การประเมินแบงระดับคุณภาพออกเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช 
ต่ําและปรับปรุง  โดยใหคะแนน 5  4   3   2  และ  1  คะแนน ตามลําดับ 

4)  ฉบับที่  4  แบบประเมินผลหองเรียนคุณภาพ โดยมีรายการที่ประเมิน 2 ดานคือ ดาน 
กระบวนการ (คุณภาพครู) มีรายการใหประเมิน 16 ขอและดานผลผลิต (คุณภาพนักเรียน) มีรายการ 
ใหประเมิน 10 ขอ การประเมินแบงระดับคุณภาพออกเปน  ดีมาก  ดี  พอใช  ต่ํา  และปรับปรุง 
โดยใหคะแนน  5    4   3   2  และ 1  ตามลําดับ 

อนึ่งเครื่องมือฉบับท่ี 1  และ 2 ไดนําไปทดลองใชกับครู จํานวน 15 คน ผลของการทดลอง 
ใช ไดนํามาปรับปรุงเครื่องมือใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น สวนเครื่องมือฉบับที่ 3 และ 4 เปน 
เครื่องมือที่สํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูจัดทํา
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลกระทําโดยผูวิจัย  แบงการเก็บขอมูลออกเปน 3 ระยะดังนี้ 
1)  ระยะที่  1 ใหกลุมตัวอยางประเมินตนเองกอนไดรับการพัฒนา โดยใชแบบประเมิน 

ความรู ความเขาใจ 
2)  ระยะที่  2 เก็บขอมูลหลังจากที่กลุมตัวอยางไดผานการอบรม เมื่อวันที่ 10 – 11 

กรกฎาคม 2551 โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น 
3)  ระยะที่ 3  เก็บขอมูลภายหลังจากที่ก ลุมตัวอย างไดดํา เนินการปรับเปล่ียน 

กระบวนการจัดการเรียนรู และบรรยากาศในหองเรียน โดยใชแบบประเมินผลโรงเรียนผูนําการ 
เปล่ียนแปลงเพื่อการกระจายอํานาจและแบบประเมินผลหองเรียนคุณภาพ 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาเฉล่ียเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คารอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา  สําหรับขอมูลที่เปนระดับความเขาใจ และความสามารถ ซ่ึงแบง 
ออกเปน 3 ระดับคือ มาก  ปานกลาง  และนอย มีคะแนน  3  2  และ  1  ตามลําดับ โดยมีเกณฑ 
การพิจารณาคาเฉลี่ย ดังนี้ 

มาก  คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.00 
ปานกลาง  คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49 
นอย  คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49 

สวนขอมูลที่เปนผลการประเมินดานการบริหารงานโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลงเพือ่การ 
กระจายอํานาจ (คุณภาพผูบริหาร) ดานกายภาพของหองเรียนคุณภาพ คุณภาพครู และคุณภาพ 
นักเรียน  ซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับคือ  ดีมาก   ดี  พอใช  ต่ํา  และปรบัปรงุ  มคีะแนน 5  4  3  2 และ  1 
ตามลําดับ  โดยมีเกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ย  ดังนี้ 

ดีมาก  คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00 
ดี  คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49 
พอใช  คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49 
ต่ํา  คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49 
ปรับปรุง  คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49



4.  ผลการประเมิน 
การประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลงประเภทที่ 1 รุนที่ 2 

มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพื่อศึกษาความรู ความเขาใจ และความสามารถของครเูกีย่วกบัการพฒันา 
หองเรียนใหเปนหองเรียนคุณภาพกอนและหลังการพัฒนา ศึกษาความม่ันใจของครใูนการนาํความรู 
ที่ไดรับไปสูการเปล่ียนแปลงหองเรียนใหเปนหองเรียนคุณภาพ ศกึษาผลการดาํเนนิงานโรงเรยีนผูนาํ 
การเปล่ียนแปลงดานผูบริหารและหองเรียนคุณภาพ ทั้งดานกายภาพ  คุณภาพครู  และคุณภาพ 
นักเรียน  โดยใชแบบประเมินตนเองและแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 
กลุมตัวอยาง จํานวน 282 คน การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหคารอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา  ผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ความรู ความเขาใจ และความสามารถของครูกอนการพัฒนา 

จากการใหครูที่สอนอยูในโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลงประเภทที่ 1 รุนที่ 2 จํานวน 
6 โรงเรียน 282 คน  ซ่ึงสอนอยูในชวงชั้นที่ 1 และ 2 ทุกกลุมสาระการเรียนรูประเมินตนเองเกี่ยวกบั 
ความรูความเขาใจ และความสามารถปฏิบัติไดใน 7 เรื่อง คือ (1) การออกแบบการเรยีนรูอิงมาตรฐาน 
โดยใชเทคนิค Backward Design (2)  การจัดกิจกรรมที่เนนกระบวนการคิด (3) การจัดกิจกรรม 
โดยใช ICT (4) การประเมินผลตามสภาพจริง  (5)  การทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (6) การสราง 
วินัยทางบวก  และ (7) การดูแลชวยเหลือนักเรียน ปรากฏผลดังแสดงในตารางท่ี 2
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ตารางที่  2  คะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละของความเขาใจและความสามารถ 
ในการปฏิบัติของครูผูนําการเปล่ียนแปลงกอนการพัฒนา 

ระดับความเขาใจและ 
สามารถปฏิบัติได รายการ 

มาก  ปาน 
กลาง 

นอย  X  S.D 
ความ 
หมาย 

1.  การออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน โดยใช 
เทคนิค Backward Design 

34 
(12.1) 

130 
(46.1) 

118 
(41.8) 

1.70  0.67  ปานกลาง 

2. การจัดกิจกรรมที่เนนกระบวนการคิด  76 
(27.0) 

180 
(63.8) 

26
(9.2) 

2.18  0.57  ปานกลาง 

3. การจัดกิจกรรมโดยใช ICT  22
(7.8) 

137 
(48.6) 

123 
(43.6) 

1.64  0.62  ปานกลาง 

4. การประเมินผลตามสภาพจริง  150 
(53.2) 

125 
(44.3) 

7 
(2.5) 

2.51  0.55  มาก 

5. การทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  42 
(14.9) 

209 
(74.1) 

31 
(11.0) 

2.04  0.51  ปานกลาง 

6. การสรางวินัยทางบวก  131 
(46.5) 

145 
(51.4) 

6 
(2.1) 

2.44  0.54  ปานกลาง 

7. การดูแลชวยเหลือนักเรียน  154 
(54.6) 

127 
(45.0) 

1 
(0.4) 

2.54  0.51  มาก 

หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 

จากตารางที่ 2  แสดงใหเห็นวา  ไมวาจะพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียหรอืคารอยละสูงสุดแลว 
กอนการพัฒนา ครูมีความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติไดในระดับมากมี 2 เรือ่ง คอืเรือ่งการดแูล 
ชวยเหลือนักเรียน และเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.54 และ 2.51 
มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51 และ 0.55 ตามลําดับ สวนที่เหลืออีก 5 เรื่อง มีความรู ความเขาใจ และ 
สามารถปฏิบัติไดในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ีย 1.64 ถึง 2.44 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.51 ถึง 0.67 เรียงลําดับจากคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ถึงคาเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดบัแรก ดงันี ้ การจดักจิกรรม
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โดยใช ICT คะแนนเฉลี่ย 1.64 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 การออกแบบการเรยีนรูอิงมาตรฐานโดยใช 
เทคนิค  Backward Design  คะแนนเฉลี่ย 1.70 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 และการทําวิจัยปฏิบตักิาร 
ในชั้นเรียน คะแนนเฉลี่ย 2.04 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และเมือ่พจิารณาจากคารอยละสูงสุด พบวา 
อยูในระดับปานกลางท้ัง 3 เรื่อง คือรอยละ 48.6   46.1  และ 74.1  ตามลําดับ 

2.  ความรู ความเขาใจและความสามารถของครูหลังการพัฒนา 

ผลจากการใหครูประเมินตนเองภายหลังจากการอบรม พบวา  เรือ่งทีค่รสูวนใหญมคีวามรู 
ความเขาใจและสามารถปฏิบัติไดในระดับปานกลางและนอยคือ เรื่องการออกแบบการเรียนรู 
อิงมาตรฐานโดยใชเทคนิค Backward  Design  และการจัดกิจกรรมโดยใช ICT  ดังนั้น จึงไดนํา 
2 เรื่องนี้และเรื่องการจัดกิจกรรมที่เนนกระบวนการคิดมาจัดทําหลักสูตรที่บูรณาการทั้ง 3 เรือ่ง และ 
ใชจัดอบรมใหแกครู ซ่ึงเมื่อเสร็จส้ินการอบรมแลวไดใหครูที่เขาอบรมประเมินตนเองอีกครั้งหนึ่ง 
มีครูที่ประเมินตนเอง 179 คน ซ่ึงสวนใหญหรือรอยละ 89.39 เปนหญิง  มีชายเพียงรอยละ 10.61 
วุฒิการศึกษาสูงสุดสวนใหญ  หรือรอยละ 86.59 จบการศึกษาปริญญาตรี มีผูที่จบการศึกษา 
ปริญญาโทเพียงรอยละ 13.41 สวนสาระการเรียนรูที่สอนมีทุกสาระการเรียนรู สวนเนื้อหาที่ให 
ครูประเมินตนเองมี 7 เรื่องคือ (1) การกําหนดเปาหมายการเรียนรู (2) การกําหนดหลักฐานหรือ 
รองรอยวานักเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมายท่ีกําหนด (3) การออกแบบการวดัและประเมนิผลดวย 
เทคนิคตาง ๆ (4) การกําหนดแนวทางการใหคะแนนตามมิติคุณภาพการคิด (5) การกาํหนดกจิกรรม 
เพ่ือไปสูเปาหมายการเรียนรู (6) การตั้งคําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน และ (7) การใช 
ICT เพ่ือการเรียนรู ปรากฏผลดังแสดงในตารางท่ี 3
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ตารางที่  3  คะแนนเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและคารอยละของความเขาใจและความสามารถ 

ในการปฏิบัติของครูผูนําการเปล่ียนแปลงหลังการพัฒนา 
ระดับความเขาใจและสามารถ 

ปฏิบัติได รายการ 
มาก  ปาน 

กลาง 
นอย  X  S.D 

ความ 
หมาย 

1.  การกําหนดเปาหมายการเรียนรู  65 
(36.31) 

113 
(63.13) 

1
(0.56) 

2.36  0.49  ปานกลาง 

2. การกําหนดหลักฐานหรือรองรอยวา 
นักเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย 
ที่กําหนด 

59 
(32.96) 

117 
(65.36) 

3
(1.68) 

2.31  0.50  ปานกลาง 

3. การออกแบบการวัดและประเมินผลดวย 
เทคนิคตาง ๆ 

44 
(24.58) 

133 
(74.30) 

2
(1.12) 

2.23  0.45  ปานกลาง 

4. การกําหนดแนวทางการใหคะแนนตามมิติ 
คุณภาพการคิด 

47 
(26.26) 

127 
(70.95) 

5
(2.79) 

2.23  0.49  ปานกลาง 

5. การกําหนดกิจกรรมเพ่ือนําไปสูเปาหมาย 
การเรียนรู 

63 
(35.20) 

113 
(63.13) 

3
(1.67) 

2.34  0.51  ปานกลาง 

6. การตั้งคําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของ 
นักเรียน 

67 
(37.43) 

109 
(60.89) 

3
(1.67) 

2.36  0.51  ปานกลาง 

7. การใช ICT เพ่ือการเรียนรู  31 
(17.32) 

114 
(63.69) 

34 
(18.99) 

1.98  0.60  ปานกลาง 

หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 

จากตารางที่ 3  แสดงใหเห็นวาไมวาจะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยหรือคารอยละสูงสุดแลว 
ครูจํานวน 179 คน ภายหลังจากที่ไดรับการอบรมแลวพบวา มีความรู ความเขาใจ ถึงขั้นที่สามารถ 
ปฏิบัติไดในระดับปานกลางทุกเร่ือง  โดยมีคะแนนเฉล่ีย 1.98 ถึง 2.36 และเรื่องที่มีคะแนนเฉล่ีย 
สูงสุดคือ  การกําหนดเปาหมายการเรียนรู  และการตั้งคําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน 
โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.36 เทากัน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 และ 0.51 ตามลําดับ รองลงไปคือ 
การกําหนดกิจกรรมเพ่ือนําไปสูเปาหมายการเรียนรู คะแนนเฉล่ีย 2.34 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 
และการกําหนดหลักฐานหรือรองรอยวานักเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมายท่ีกําหนด คะแนนเฉลีย่ 
2.31 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 สวนเรื่องการใช ICT  เพื่อการเรียนรู คะแนนเฉล่ีย 1.98 และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60
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3.  ความมั่นใจในการนําความรูไปปฏิบัติ 

จากการใหครูที่ เขารับการอบรมแสดงความมั่นใจในการนําความรูที่ไดรับไปสู 
การเปล่ียนแปลงหองเรียนใหเปนหองเรียนคุณภาพ โดยใหแสดงความคิดเห็นอยางอิสระดวย 
ขอคําถามปลายเปด พบวา มีผูที่แสดงความคิดเห็น 112 คน และในจํานวนนีม้ผีูทีแ่สดงความมัน่ใจวา 
สามารถจะปฏิบัติได จํานวน 79 คน หรือคิดเปนรอยละ 70.54 โดยใหเหตุผลที่หลากหลายดังนี้ 

-  ความรูความเขาใจที่ไดรับจากการอบรม รวมกับที่จะไดรับจากการพาทําของ 
ศึกษานิเทศก (40 คน หรือรอยละ 50.65) 

-  มีความตั้งใจและมุงม่ันที่จะนําความรูไปปฏิบัติ (21 คน หรือรอยละ 26.58) 
-  ไดทําอยูบางแลว และพอมีความเขาใจอยูบาง (10 คน หรือรอยละ 12.66) 
-  ไมไดเปนเรื่องที่ยากเกินไปในการปฏิบัติ (8 คน หรือรอยละ 10.13) 
สวนผูที่ไมมีความมั่นใจ  จํานวน 33 คน หรือคิดเปนรอยละ 29.46 โดยใหเหตุผลที่ 

หลากหลาย ดังนี้ 
-  บางเรื่องยังไมเขาใจ ตองไดลองทํากอน แตก็มีความตั้งใจจริงที่จะนําไปทดลองใช 

(18 คน หรือรอยละ 54.55) 
-  ส่ือ ICT มีไมเพียงพอ (7 คน หรือรอยละ 21.21) 
-  ครูมีภาระงานมากและตองสอนหลายสาระการเรียนรู (5 คน หรือรอยละ 15.15) 
-  ยังไมเขาใจลึกซึ้งเทาที่ควร (3 คน หรือรอยละ 9.09) 
นอกจากนั้น  เมื่อใหแสดงความคิดเห็นอยางอิสระเกี่ยวกับความสามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลง 

ตัวเองใหเปนครูผูนําการเปลี่ยนแปลง พบวา มีครูที่แสดงความคิดเห็น จํานวน 97 คน และในจาํนวน 
นี้มี 92 คน หรือรอยละ 90.85 ของผูที่แสดงความคิดเห็น ระบุวาสามารถที่จะเปล่ียนแปลงตัวเองได 
โดยใหเหตุผลที่หลากหลายดังนี้ 

-  ความรูที่ไดรับจากการอบรมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง (26 คน หรือรอยละ 28.26) 
-  การพัฒนาตนเองเปนกระบวนการที่ทําใหครูและนักเรียนไดรับส่ิงใหม ๆ ในระบบ 

การเรียนการสอน (17 คน หรือรอยละ 18.48) 
-  ตองศึกษาและทําความเขาใจใหมากขึ้นก็สามารถจะเปล่ียนแปลงตัวเองได (12 คน 

หรือรอยละ 13.04) 
-  เปนการเปล่ียนแปลงที่ดีในการปฏิบัติงานการเรียนการสอนและการเปล่ียนแปลงควร 

จะเริ่มที่ตัวครูกอน (10 คน หรือรอยละ 10.87)
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-  เปนผูที่ชอบการเปล่ียนแปลงและพัฒนาตัวเอง และพรอมที่จะเปล่ียนแปลงตัวเอง 
(15 คน หรือรอยละ 16.30) 

-  เปนการพัฒนาการสอนไดตรงเปาหมายมากขึ้น (5 คน หรือรอยละ 5.43) 
-  มีความตั้งใจที่จะทํา เพราะคิดวาเปนส่ิงจําเปน (4 คน หรือรอยละ 4.35) 
-  ถาพยายามจะทําก็ยอมเกิดความสําเร็จได (3 คน หรือรอยละ 3.26) 
แตอยางไรก็ตามมีครู 5 คนที่ระบุวา ไมสามารถที่จะเปล่ียนแปลงตัวเองใหเปนครูผูนํา 

การเปล่ียนแปลงได 

4.  ผลการดําเนินงานโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
การศึกษาผลการดําเนินงานโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลงทั้ง 6 โรงเรียน ประกอบดวย 

ดานคุณภาพผูบริหารโรงเรียน  คุณภาพหองเรียน  คุณภาพครู  คุณภาพนักเรียน  และผลการปฏิบตัทิี่ 
เปนเลิศของโรงเรียน โดยใชวิธีการที่หลากหลาย ไดแก การสัมภาษณ การสังเกต และการตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐาน ปรากฏผลดังนี้ 

1.  คุณภาพผูบริหารโรงเรียน 
การศึกษาคุณภาพผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานตามนโยบายการกระจาย 

อํานาจใน 3 เรื่อง คือ ผูบริหารเปนผูนําการเปล่ียนแปลง  การกระจายอํานาจโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
(SBM) และการปฏิรูปการเรียนรูสูมาตรฐานการศึกษา ปรากฏผลดังแสดงในตารางท่ี 4 

ตารางที่  4  จํานวนโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลงจําแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ รายการ 
ดีมาก  ดี  พอใช  ต่ํา  ปรับปรุง 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

1. ผูบริหารเปนผูนาํการ 
เปลี่ยนแปลง 

2  4  -  -  -  4.33  ดี 

2.  การกระจายอํานาจโดยใช 
โรงเรียนเปนฐาน (SBM) 

3  3  -  -  -  4.50  ดีมาก 

3. การปฏิรูปการเรียนรูสูมาตรฐาน 
การศึกษา 

3  3  -  -  -  4.50  ดีมาก 

รวม  4.44  ดี
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จากตารางที่  4  การบริหารงานโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลงเพื่อการกระจายอํานาจ 
ถาพิจารณาในภาพรวม พบวา อยูในระดับดี โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.44 แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานการกระจายอํานาจโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และการปฏิรปูการเรยีนรูสูมาตรฐานการศกึษา 
อยูในระดับดีมาก  โดยมีคะแนนเฉล่ียเทากันคือ 4.50 สวนตัวผูบริหารในลักษณะการเปนผูนําการ 
เปล่ียนแปลงอยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.33 

2.  คุณภาพหองเรียน 
จากการสังเกตคุณภาพของหองเรียน ดานส่ือ อุปกรณ บรรยากาศ หองสมุด และ 

หองปฏิบัติการ ปรากฏผลดังแสดงในตารางท่ี  5 

ตารางที่  5  คุณภาพหองเรียนของโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลง 

ระดับคุณภาพ รายการ 
ดีมาก  ดี  พอใช  ต่ํา  ปรับปรุง 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

1. สภาพของสื่อและอุปกรณที่เอื้อ 
ตอการเรยีนรู 

2  3  1  -  -  4.17  ดี 

2.  สภาพของหองสมุด  3  3  -  -  -  4.50  ดีมาก 
3. สภาพของหองปฏิบัติการ  1  4  1  -  -  4.00  ดี 
4. สภาพหองเรียนคุณภาพ  2  3  1  -  -  4.17  ดี 
5. บรรยากาศของหองเรียนนาเรียน  2  2  2  -  -  4.00  ดี 

รวม  4.17  ดี 

จากตารางที่  5  คุณภาพของหองตาง ๆ ของโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลง  พบวา 
ในภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.17 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา โรงเรียน 
ทั้ง 6 โรงเรียน มีหองสมุดที่มีคุณภาพคอนขางดีมาก คะแนนเฉล่ีย 4.5 สวนสภาพหองเรียน สภาพ 
ของส่ือและอุปกรณมีคุณภาพระดับดี คะแนนเฉล่ีย 4.17 บรรยากาศของหองเรียน และสภาพของ 
หองปฏิบัติการ มีคุณภาพอยูระดับดีเชนเดียวกัน คะแนนเฉลี่ย 4.00 

อนึ่ง จากผลการประเมินดานคุณภาพของผูบริหาร และคุณภาพหองเรียน พบวา มีผล 
การประเมินคุณภาพอยูในระดับดีทั้ง 2 ดาน ดังนั้น จึงสรุปไดวา ดานการบริหารงานโรงเรียนผูนํา 
เปล่ียนแปลงเพื่อการกระจายอํานาจมีคุณภาพอยูในระดับดี
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3.  คุณภาพครู 
จากการสัมภาษณผูบริหาร สัมภาษณครู และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ 

กระบวนการจัดการเรียนรู เม่ือประมวลผลภาพรวมเปนรายโรงเรียน ปรากฏดังแสดงในตารางท่ี 6 

ตารางที่  6  คุณภาพครูโรงเรียนผูนําการเปลี่ยน 

ระดับคุณภาพ รายการ 
ดีมาก  ดี  พอใช  ต่ํา  ปรับปรุง 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

1. พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง 
ของครู 

-  6  -  -  -  4.00  ดี 

2.  ครูออกแบบการเรียนรู 
ตอบสนองมาตรฐานการเรียนรู 
ในหลักสูตร 

-  4  2  -  -  3.67  ดี 

3.  ครูจัดการเรียนรูตามหนวย 
การเรียนรูอิงมาตรฐานอยางมี 
ประสิทธิภาพและเนนผูเรยีนเปน 
สําคัญ 

-  3  3  -  -  3.50  ดี 

4.  ครูมีการวัดและประเมินผล 
ผูเรียนเพื่อพัฒนา 

1  5  -  -  -  4.17  ดี 

5.  ครูนําเสนอรายงานผล 
การพัฒนาผูเรียนดวยระดับ 
คุณภาพ (Rubrics) 

2  1  3  -  -  3.83  ดี 

6.  ครูมีการนํา ICT มาใชใน 
กระบวนการเรียนรู 

1  2  3  -  -  3.67  ดี 

7.  ครูมีทักษะพื้นฐานในการใชสื่อ 
ICT 

-  2  4  -  -  3.33  พอใช 

8.  ครูออกแบบและจัดกิจกรรม 
การเรียนรูโดยเปดโอกาสให 
นักเรียนใช ICT ในกระบวนการ 
เรียนรู 

1  -  5  -  -  3.33  พอใช 

9.  ครูมีการพัฒนาระบบดูแล 
ชวยเหลือนักเรียนในช้ันเรียน 

2  4  -  -  -  4.33  ดี
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ตารางที่  6  (ตอ) 

ระดับคุณภาพ รายการ 
ดีมาก  ดี  พอใช  ต่ํา  ปรับปรุง 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

10. ครูมีการสงเสรมการปองกนั 
ปญหานักเรียนดวยการ 
เสริมสรางวินยัเชิงบวก 

2  4  -  -  -  4.33  ดี 

11. ครูมีการวิเคราะหนักเรียนเปน 
รายบุคคล 

2  4  -  -  -  4.33  ดี 

12. ครูนําผลการประเมินการเรียน 
การสอนไปพัฒนาหรือ 
ปรับแผนการจัดการเรียนรู 

-  5  1  -  -  3.83  ดี 

13. ครูศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล  2  4  -  -  -  4.33  ดี 
14. ครูศึกษาและพัฒนาตนเอง  1  3  2  -  -  3.83  ดี 
15. ครูใชและพัฒนานวัตกรรม 

การจัดการเรียนรูสําหรับ 
นักเรียน 

-  3  3  -  -  3.50  ดี 

16. ครูดําเนินการวิจัยในช้ันเรียน 
เพื่อการเปลี่ยนแปลงและ 
พัฒนาการเรียนรู 

-  3  3  -  -  3.50  ดี 

รวม  3.84  ดี 

จากตารางที่  6  คุณภาพครูโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลง เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา 
อยูในระดับดี มีคะแนนเฉล่ีย 3.84 แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ครูมีคุณภาพระดบัพอใช 
มี 2 ดานคือ  ทักษะพื้นฐานในการใชส่ือ ICT การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเปด 
โอกาสใหนักเรียนใช ICT ในกระบวนการเรียนรู คะแนนเฉล่ีย 3.33 เทากัน และเรื่องที่มีคุณภาพ 
เกือบดีมี 3 เรื่องคือ การจัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพและเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ การใชและพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียน การดําเนินการวิจัย 
ในชั้นเรียนเพื่อการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการเรียนรู คาเฉล่ีย 3.50 เทากัน สวนเรื่องอ่ืนที่เหลือครูมี 
คุณภาพในระดับดี โดยมีคะแนนเฉล่ียระหวาง 3.67 ถึง 4.33 เรียงลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก
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การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในชั้นเรียน การสงเสริมการปองกันปญหานักเรียนดวยการ 
เสริมสรางวินัยเชิงบวก การศึกษาและการวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล คะแนนเฉลี่ย 4.33 เทากนั 
พฤติกรรมของครูมีการเปล่ียนแปลง  คะแนนเฉลี่ย 4.00 

4.  คุณภาพนักเรียน 
จากการสัมภาษณผูบริหาร  ครู และศึกษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ เกีย่วกบัคณุลักษณะ 

ของนักเรียน ผลงานของนักเรียนปรากฏดังแสดงในตารางท่ี  7 

ตารางที่  7  คุณภาพนักเรียนโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลง 

ระดับคุณภาพ รายการ 
ดีมาก  ดี  พอใช  ต่ํา  ปรับปรุง 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

1. พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของ 
ผูเรียน 

-  5  1  -  -  3.83  ดี 

2. ผูเรียนมีผลงาน/ช้ินงาน 
ที่สะทอนมาตรฐาน/คุณภาพ 
การคิดระดับสูง 

1  2  3  -  -  3.67  ดี 

3. นักเรียนมีทักษะในการใช ICT 
เพื่อการเรียนรู 

1  3  2  -  -  3.83  ดี 

4. นักเรียนมีโอกาสในการใช ICT 
เพื่อการเรียนรู 

2  4  -  -  -  4.33  ดี 

5. นักเรียนทุกคนไดรับการพิทักษ 
คุมครองและดูแลอยางท่ัวถึง 

3  3  -  -  -  4.50  ดีมาก 

6. นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสรมิ 
ใหเกิดภูมิคุมกันในการดํารงชีวติ 
และการปรับตัว 

3  3  -  -  -  4.50  ดีมาก 

7. นักเรียนมีสวนรวมในการพัฒนา 
ตนเองและสังคม 

-  6  -  -  -  4.00  ดี 

8. นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาอยาง 
รอบดาน 

-  6  -  -  -  4.00  ดี 
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ตารางที่  7  (ตอ) 

ระดับคุณภาพ รายการ 
ดีมาก  ดี  พอใช  ต่ํา  ปรับปรุง 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

9. นักเรียนมีคานิยมในการใชวินัย 
เชิงบวก 

-  6  -  -  -  4.00  ดี 

10. นักเรียนไดรับการพัฒนาใหเกดิ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวย 
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

-  5  1  -  -  3.83  ดี 

รวม  4.05  ดี 

จากตารางที่  7  คุณภาพของนักเรียนโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลงในภาพรวมอยูในระดบั 
ดี  คะแนนเฉลี่ย 4.05 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  เรื่องที่นักเรียนมีคุณภาพคอนขางดีมาก 
มี 2 เรื่องคือ นักเรียนทุกคนไดรับการพิทักษคุมครองและดูแลอยางทั่วถึงและนักเรียนทุกคนไดรับ 
การสงเสริมใหเกิดภูมิคุมกันในการดํารงชีวิตและการปรับตัว  คาเฉล่ีย 4.50  เทากนั สวนเรือ่งทีเ่หลือ 
อีก 8 เรื่อง มีคุณภาพอยูในระดับดี โดยมีคะแนนเฉล่ียระหวาง 3.67 ถึง 4.33 เรียงลําดับจากคาเฉล่ีย 
สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก นักเรียนมีโอกาสในการใช ICT เพ่ือการเรียนรู คะแนนเฉล่ีย 4.33 นกัเรยีน 
มีสวนรวมในการพัฒนาตนเองและสังคม นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาอยางรอบดาน และนักเรียน 
มีคานิยมในการใชวินัยเชิงบวก คะแนนเฉล่ีย 4.00 เทากัน และนักเรียนมีทักษะในการใช ICT เพื่อ 
การเรียนรู นักเรียนไดรับการพัฒนาใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดวยกระบวนการวิจัยใน 
ชั้นเรียน และพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของนักเรียน คะแนนเฉลี่ย 3.83 เทากัน 

5.  ผลการปฏิบัติของโรงเรียนที่เปนเลิศ 
จากการติดตามประเมินผลการพัฒนาผูนําการเปล่ียนแปลงสถานศกึษา 6 แหง และได 

คัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศของโรงเรียน ผลงานดีเดนของครู ปรากฏผลดังนี้ 
1.  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีผลการปฏิบัติงานของโรงเรยีนทีเ่ปนเลิศ 2 เรือ่ง 

ดังนี้ 
1.1  การจัดทําหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน เร่ือง อานคลองรอยกรองไทย ของ 

โรงเรียนโฆสิตสโมสร หนวยการเรียนรูที่จัดทํา เนนการบูรณาการสาระการเรียนรูตาง ๆ และ 
กระบวนการคิดการวัดและประเมินผลใชมิติคุณภาพ
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1.2  การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคที่หลากหลาย เชน การเลานิทาน และ 
การพัฒนาของสมอง (BBL) ของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค นอกจากนัน้ในการจดักจิกรรมไดมี 
การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนควบคูไปดวย 

2.  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศคือ การทําหนวย 
การเรียนรูอิงมาตรฐานของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ประกอบดวย การวิเคราะหผูเรียนเปน 
รายบุคคล และพัฒนานักเรียนตามความแตกตางของอายุ วัดและประเมินผลโดยใชมิติคุณภาพ 

3.  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผลการปฏิบัติงานที่ 
เปนเลิศคือการพัฒนาใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคของโรงเรียน 
วัดอมรินทราราม โดยใชเทคนิคที่หลากหลาย 

4.  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  ผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศคือ การพัฒนาทักษะ 
การคิด ของโรงเรียนโฆสิตสโมสร เทคนิคที่ใชในการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

-  ใชคําถามกระตุนการคิด 
-  การเรียนรูจากการศึกษาคนควาทดลอง 
-  การสืบคนขอมูล 
-  การเรียนรูจากประสบการณ 
-  ลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน 
-  ออกแบบสรางสรรคและพัฒนาแบบบูรณาการ 
-  การคิดวิเคราะห อภิปรายการทํางาน การรวมกิจกรรม 
-  การเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ 

การแกปญหา  ใชการเสริมสรางวินัยทางบวก และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
5.  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผลการปฏิบตังิานทีเ่ปนเลิศคอื 

การจัดการเรียนรูที่บูรณาการงานตาง ๆ ของโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกโดยเนนการปฏิบัติจริง และ 
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศคือ การจัดการ 
เรียนรูที่อิงมาตรฐานและเนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

7.  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ผลการปฏิบัติงานที่เปน 
เลิศคือ การจัดการเรียนรูที่อิงมาตรฐานและเนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
ครูศึกษาและวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล
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8.  การจัดการศึกษาปฐมวัย  ผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศมี 2 เรื่องดังนี้ 
8.1  การจัดทําและใชสื่อ ICT ในการจัดการเรียนรู ของโรงเรยีนวดัหนงั โดยใช 

ICT ในการสรางนิทานเรื่อง ไกพูดจาเรียบรอย 
8.2  การพัฒนาทักษะการคิดและการจัดการเรียนรูที่เนนการทํางานของสมอง 

ของโรงเรียนโฆสิตสโมสร 
9.  การจัดการศึกษาพิเศษ  ผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศคือ การบรหิารจดัการโดยใช 

โครงการ SEAT 
10.  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ของโรงเรียนวัดหนัง



5.  สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
การประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลงประเภทที่ 1 รุนที่ 2 มี 

วัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพื่อศึกษาความรู ความเขาใจ และความสามารถของครูเกี่ยวกับการพัฒนา 
หองเรียนใหเปนหองเรียนคุณภาพกอนและหลังการพัฒนา ศึกษาความม่ันใจของครใูนการนาํความรู 
ที่ไดรับไปปฏิบัติ และศึกษาผลการดําเนินงานโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลงดานผูบริหาร และ 
หองเรียนคุณภาพ ซ่ึงประกอบดวย ดานกายภาพ คุณภาพครู และคุณภาพนักเรียน โดยใช 
แบบสอบถามและแบบประเมินเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางที่เปน 
ผูบริหารสถานศึกษา 12 คน และครูจํานวน 282 คน การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหคาเฉล่ีย 
เลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา 

สรุปผลการประเมิน 
การประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลงประเภทที่ 1 รุนที่ 2 

สรุปผลไดดังนี้ 
1.  กอนการพัฒนาครูมีความรู ความเขาใจในขั้นที่สามารถปฏิบัติไดในระดับปานกลาง 

6 เรื่อง และเรื่องที่มีคาเฉล่ียไมถึง 2.00 มี 2 เรื่อง คือ การออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐานโดยใช 
เทคนิค Backward Design คะแนนเฉลี่ย 1.70 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 และการจัดกิจกรรมโดยใช 
ส่ือ ICT คะแนนเฉลี่ย 1.64 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 สวนเรื่องที่ครูมีความรู ความเขาใจในขัน้ 
ที่สามารถปฏิบัติไดในระดับมาก มี 2 เรื่องคือ การดูแลชวยเหลือนักเรียน คะแนนเฉล่ีย 2.54 คา 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51 และการประเมินผลตามสภาพจริง คะแนนเฉลี่ย 2.51 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.55 

2.  ภายหลังจากที่ครูไดรับการอบรมในเรื่องที่มีความสามารถระดับปานกลางท้ัง 2 เรือ่ง 
ผลจากที่ครูประเมินตนเอง พบวา ครูมีความเขาใจในขั้นที่สามารถปฏิบัติไดอยูในระดับปานกลาง 
ทุกเรื่อง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.98 ถึง 2.36 เรื่องที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การกําหนด 
เปาหมายการเรียนรู และการตั้งคําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรยีน คะแนนเฉล่ีย 2.36 เทากนั 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 และ 0.51 ตามลําดับ การกําหนดกิจกรรมเพ่ือนําไปสูเปาหมายการเรียนรู 
คะแนนเฉล่ีย 2.34 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และการกําหนดหลักฐานหรือรองรอยวานักเรียน 
เกิดการเรียนรูตามเปาหมายที่กําหนด  คะแนนเฉล่ีย 2.31 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 สวนเรื่อง 
การใชส่ือ ICT  เพ่ือการเรียนรู คะแนนเฉลี่ย 1.98 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60
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3.  ความมั่นใจของครูในการนําความรูไปปฏิบัติ มีครูที่แสดงความคิดเห็น 112 คน และ 
มี 79 คน หรือคิดเปนรอยละ 70.54 ที่มั่นใจวาภายหลังจากที่อบรมแลวสามารถจะปฏิบัติได โดยให 
เหตุผลวาความเขาใจที่ไดรับจากการอบรมและที่จะไดรบัจากการพาทาํของศกึษานเิทศก นอกจากนัน้ 
เรื่องที่ปฏิบัติก็ไมไดเปนเรื่องที่ยากเกินไปนัก 

4.  ผลการดําเนินงานของโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลง พบวา มีคุณภาพระดบัดทีกุดาน 
โดยมีคะแนนเฉล่ียระหวาง 3.84 ถึง 4.44 ดังนี้ การบริหารงานโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลงเพื่อการ 
กระจายอํานาจ (คะแนนเฉลี่ย 4.44) คุณภาพของหองเรียน (คะแนนเฉลี่ย 4.17) คุณภาพครู (คะแนน 
เฉล่ีย 3.84) และคุณภาพนักเรียน (คะแนนเฉลี่ย 4.05) สวนผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศของโรงเรียน 
ป ร ะ ก อ บ ด ว ย 
การจัดทําหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน การพัฒนาทักษะการคิด การวัดและประเมินผลโดยใชมิติ 
คุณภาพและการจัดทําและใชส่ือ ICT ในการจัดการเรียนรู 

อภิปรายผล 
การดําเนินงานโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอํานาจของ 

สถานศึกษาประเภทที่ 1 รุนที่ 2 เปนการดําเนินงานที่มีการกําหนดเปาหมายไวชดัเจนถึงส่ิงทีผู่บรหิาร 
สถานศึกษาและครูจะตองปรับเปล่ียนตัวเอง เพื่อจัดการใหเกิดหองเรียนแหงการเปล่ียนแปลงหรือ 
หองเรียนคุณภาพ การดําเนินงานแบงออกเปน 3 ระยะ ระยะแรก  เปนการสรางความรู ความเขาใจ 
ระยะที่ 2  เปนการพาทํา  และระยะที่ 3  การแลกเปล่ียนเรียนรูและชื่นชมยินดี ผลการดําเนินงานใน 
ระยะแรกถึงแมวาจะเปนระยะการสรางความรู ความเขาใจ ก็ตาม  แตจะพบวามีครูหลายคนที่ 
สามารถนําความรูที่ไดรับจากการพัฒนาไปสูการปฏิบัติได ดังจะเห็นไดจากผลการปฏิบตัทิีเ่ปนเลิศที่ 
มีครูหลายคน จัดทําหนวยการเรียนรูที่อิงมาตรฐานและบูรณาการทักษะการคิดในการจัดกิจกรรม 
รวมทั้งการวัดและประเมินผลเนนการประเมินตามสภาพจริง โดยใชมิติคุณภาพการคิด แตถา 
พิจารณาความสามารถในการปฏิบัติของครูในขั้นตอนตาง ๆ ของการจัดทําหนวยการเรียนรูที่อิง 
มาตรฐาน และการใช ICT เพ่ือการเรียนรูในภาพรวมแลว จะเห็นวา ความสามารถในการปฏิบตัขิอง 
ครูอยูในระดับปานกลางเทานั้น  ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่ศึกษานิเทศกที่จะไปพาครทูาํควรใหความสําคญั 
ใน 2 เรื่องนี้ นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 เรื่องที่กอนการพัฒนาครูมีความเขาใจในขัน้ทีส่ามารถปฏิบตัไิด ใน 
ระดับปานกลาง คือเรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและการสรางวนิยัทางบวก แตในการพฒันายงั 
ไมไดดําเนินการ ดังนั้น 2 เรื่องนี้จึงเปนเรื่องที่ควรจะตองหาวิธีการสรางความเขาใจที่ชัดเจนใหแก 
ครูอีกเชนเดียวกัน
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เมื่อพิจารณาความสามารถของครูในการจะเปล่ียนแปลงตัวเองใหเปนครูผูนําการ 
เปล่ียนแปลงจากเรื่องที่พัฒนา 2 เรื่อง มีผูท่ีมั่นใจ 79 คน หรือคิดเปนรอยละ 70.54 ของจํานวนครูที่ 
รับการพัฒนา สวนที่เหลือยังไมม่ันใจ ดังนั้น ถึงแมวามีจํานวนไมมากครูกลุมนี้ก็ควรจะไดรับการ 
พัฒนาเปนอันดับแรกแตการจะพัฒนาเรื่องอะไรบางนั้น ควรจะใชขอมูลจากแผนพัฒนาตนเองของ 
ครูแตละคนที่ไดทําไว  และวิธีการก็ไมควรใชวิธีการเดียวกัน ควรจะเปนไปตามความตองการของครู 
ถาทําไดเชนนี้นอกจากจะเปนการประหยัดงบประมาณแลว โอกาสที่จะประสบผลสําเร็จยอมมีมาก 
เพราะเปนการพัฒนาในเรื่องที่ตรงตามความตองการของผูรบัการพฒันา นอกจากนัน้ เรือ่งทีจ่ะพฒันา 
เพื่อนําไปสูการเปล่ียนแปลงหองเรียนใหเปนหองเรียนคุณภาพ จะพบวาทุกเรื่องไมใชเรื่องใหม 
เพราะกอนจะไดรับการพัฒนาครูบางคนไดเคยผานการอบรมและลองทํามาบางแลว ซ่ึงขอมูล 
ที่ยืนยันคํากลาวนี้ก็คือเหตุผลของครูกลุมที่ม่ันใจวาจะปฏิบัติไดนั่นเอง 

ความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลง ไมวาจะเปนคณุภาพผูบรหิาร 
โรงเรียน คุณภาพหองเรียน คุณภาพครู และคุณภาพนักเรียน จะพบวา อยูในระดับดีทุกดาน แตเมื่อ 
พิจารณาเปนรายเรื่อง เรื่องคุณภาพครูมีประเด็นที่ควรจะไดรับการพิจารณา 2 เรื่องคือ ทกัษะพืน้ฐาน 
ของครูในการใชส่ือ ICT ซ่ึงเปนเรื่องที่ครูมีความเขาใจและสามารถจะปฏิบัติไดในระดับปานกลาง 
ซ่ึงเปนผลใหการออกแบบการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนใช ICT ในกระบวนการเรียนรู 
จึงมีคุณภาพพอใช แตอยางไรก็ตามส่ิงที่ครูปฏิบัติแลว สงผลตอคุณภาพของนักเรียนในระดับมาก 
คือเรื่องที่นักเรียนทุกคนไดรับการพิทักษคุมครองและดูแลอยางท่ัวถงึ และนกัเรยีนไดรบัการสงเสรมิ 
ใหเกิดภูมิคุมกันในการดํารงชีวิตและการปรับตัว 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในระยะที่ 2  มีดังนี้ 
1.  ศึกษานิเทศกที่จะพาครูทํา ควรสรางความเขาใจที่ชัดเจนใน 4 เรื่อง คือ ขั้นตอนของ 

การจัดทําหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน โดยใชเทคนิค Backward Design การใช ICT เพ่ือการเรียนรู 
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และการสรางวินัยทางบวก 

2.  การพัฒนาคุณภาพครูเพื่อนําไปสูการเปล่ียนแปลงหองเรียนใหเปนหองเรียนคณุภาพ 
ควรใชขอมูลจากแผนพัฒนาตนเองของครูในการวางแผนการพัฒนา 

3.  วิธีการที่จะใชพัฒนาครูควรจะหลากหลายตรงตามความตองการของคร ูและครแูตละ 
คนควรจะไดรับการพัฒนาในเรื่องที่ตรงกับศักยภาพของตนเอง 

---------------------------------
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บรรณานกุรม 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  สํานักงาน.  แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด 
การศึกษาใหคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและ 
การจัดการศึกษา พ.ศ.2550.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร 
แหงประเทศไทย จํากัด,  2550. 
.  คูมือการติดตามประเมินผลและตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการพัฒนาผูนํา 
การเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา ประเภทที่ 1 รุนที่ 2.  กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ 
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,  2551. 

เลขาธิการสภาการศึกษา,  สํานักงาน.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท พริกหวานกราฟฟค จํากัด.



ภาคผนวก



คําส่ังสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา กรุงเทพมหานคร  เขต 3 
ที่  553/2551 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนการบริหารและการจดัการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

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

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความมุงหวงัทีจ่ะพฒันาครทูกุคนใหเปน 
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถนําการเปล่ียนแปลงไปสูการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหสนองตอบตอ 
นักเรียนเปนรายบุคคลใหนักเรียนแตละคนเปนคนดี เกง และมีความสุขในการดํารงชีวิตในสังคมไทย 
ไดอยางมีคุณภาพ  จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนการบริหารและการจัดการโดยใช 
โรงเรียนเปนฐานของจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ไดดังนี้ 
1.  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1  ประธาน 
2.  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 2  ประธานรวม 
3.  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3  ประธานรวม 
4.  นายจตุรงค  เปรมชัยพร  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กรรมการ 

กรุงเทพมหานคร  เขต 1 
5.  นายประยูร  กัลยาสิริ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กรรมการ 

กรุงเทพมหานคร  เขต 2 
6.  นายไพศาล  อินทับทัน  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กรรมการ 

กรุงเทพมหานคร  เขต 3 
7.  ผูแทนผูบริหารโรงเรียนประเภทที่ 1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กรรมการ 

กรุงเทพมหานคร  เขต 1 
8.  ผูแทนผูบริหารโรงเรียนประเภทที่ 1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กรรมการ 

กรุงเทพมหานคร  เขต 2 
9.  ผูแทนผูบริหารโรงเรียนประเภทที่ 1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กรรมการ 

กรุงเทพมหานคร  เขต 3 
10.  นางแสงระวี  วาจาวุทธ  ผูอํานวยการโรงเรียนราชวินิต  กรรมการ 

11. นายธงชาติ... 
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11.  นายธงชาติ  วงษสวรรค  ผูอํานวยการโรงเรียนบางกะป  กรรมการ 
12.  นางกรองทอง  เชษฐศิริวัฒน  รองผูอํานวยการ  กรรมการ 

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 
13.  นางชูศรี  เนยเขียว  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชวินิต  กรรมการ 
14.  นางวารุณี  วรรณุรักษ  รองผูอํานวยการ  กรรมการ 

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
15.  นางสุวิมล  ดิลกานนท  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กรรมการ 

กรุงเทพมหานคร  เขต 2 
16.  หัวหนากลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กรรมการและ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เลขานุการ 
กรุงเทพมหานคร  เขต 1 

17.  หัวหนากลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กรรมการและ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผูชวยเลขานุการ 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

18.  หัวหนากลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กรรมการและ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผูชวยเลขานุการ 
กรุงเทพมหานคร เขต 3 

19.  นางสาวรัตนา  ดวงแกว  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กรรมการและ 
กรุงเทพมหานคร  เขต 1  ผูชวยเลขานุการ 

บทบาทหนาที่ 
คณะกรรมการขับเคล่ือนการบริหารและการจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของจังหวัด 

กรุงเทพมหานคร มีหนาที่ดังนี้ 
1.  กําหนดแนวทางในการพัฒนาครูผูนําการเปล่ียนแปลงใหสอดคลองและเหมาะสมกับ 

บริบทของสถานศึกษา 
2.  กําหนดหนวยจัดการอบรม 
3.  เสนอแนะวิทยากรในการพัฒนาครูผูนําการเปล่ียนแปลง 
4.  ประสานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนสงเสริมใหมีสวนรวมในการ 

พัฒนาครูผูนําการเปล่ียนแปลง 

5. นิเทศ กํากบั ตดิตาม...
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5.  นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาครูตอสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6.  ใหความเห็นชอบในการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบท 
ของหนวยจัดการอบรม และบุคลากร 

7.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดําเนินการดานวิชาการตามท่ีเหมาะสมและ 
เห็นชอบ 

สถานที่ 
ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารจัดการของคณะกรรมการขับเคล่ือนการบริหารและการจดัการ โดยใช 

โรงเรียนเปนฐานของจังหวัดกรุงเทพมหานคร เกิดประสิทธิภาพและมีความคลองตัวในการดําเนินงาน 
ใหสถานที่ดังตอไปนี้เปนศูนยประสานการดําเนินงานของคณะกรรมการการขับเคล่ือนการบริหารและ 
การจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

1.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1  และสถานศึกษาในสังกัด 
2.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 
3.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด 
ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง ณ วนัที่  26 พฤษภาคม  พ.ศ.2551 

กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา 
(คณุหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา) 

เลขาธิการคณะกรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน



คําส่ังสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา กรุงเทพมหานคร  เขต 3 
ที่  382/2551 

เรื่อง แตงตั้ง Roving Team 
----------------------------------------- 

ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3 ไดรับมอบหมายจากสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแตงตั้ง Roving Team จํานวน 1ทมี มี 6 คนตามองคประกอบของ 
หองเรียนคุณภาพ 5 ดาน และดานการบริหารจัดการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
บรรลุตามวัตถุประสงค จึงแตงตั้ง Roving Team 1 ทีม จํานวน 6 คน  ดังรายชื่อตอไปนี้ 
1.  นายไพศาล  อินทับทัน  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประธานกรรมการ 

กรุงเทพมหานคร  เขต 3 
2.  นางสิริยุพา  ศกุนตะเสฐียร  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษานารี  รองประธานกรรมการ 
3.  นายแสงทอง  ธัญญโกเศศสุข  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ  กรรมการ 
4.  นางวารุณี  วรรณณุรักษ  รองผูอํานวยการ  กรรมการ 

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
5.  นางสาวมณนิภา   ชุติบุตร  หัวหนากลุมนิเทศติดตามและ  กรรมการและ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา  เลขานุการ 
6.  นางสาวจรินทร  โฮสกุล  ศึกษานิเทศก  กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
มีหนาที่นิเทศ ติดตาม ชี้แนะ ใหคําปรึกษา ติดตามประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรผูนํา 

การเปล่ียนแปลงในสถานศึกษาประเภทที่ 1 รุนที่ 2 
ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ 

มีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีแกทางราชการ 
ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง ณ วนัที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.2551 

กิตต ิ ทองเกดิ 
(นายกติต ิ  ทองเกดิ) 

รองผูอํานวยการสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา รกัษาราชการแทน 
ผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษากรุงเทพมหานคร  เขต 3 

31



32 

คณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา 
นายวิสูตร  เกษมสุข  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 3 
ผูรับผิดชอบ 

นายไพศาล  อินทับทัน  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 3 

นางวารุณี  วรรณุรักษ  รองผูอํานวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
นางสาวมณนิภา  ชุติบุตร  หัวหนากลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสาวจรนิทร  โฮสกุล  ศึกษานิเทศก 

ผูสรางเคร่ืองมือ 
นางสาวมณนิภา  ชุติบุตร  หัวหนากลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล/ประเมินผลโรงเรียน 
นายไพศาล  อินทับทัน  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 3 
นางศิริยุพา  สกุนตะเสฐียร  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษานารี 
นายแสงทอง  ธัญญโกเศศสุข  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
นางวารุณี  วรรณุรักษ  รองผูอํานวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
นางสาวมณนิภา  ชุติบุตร  หัวหนากลุมนิเทศติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
นางสาวจรนิทร  โฮสกุล  ศึกษานิเทศก 

ผูวิเคราะหขอมูล 
นางสาวมณนิภา  ชุติบุตร  หัวหนากลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสาวรุงทิพย  ทองไทย  ศึกษานิเทศก 
นางเพลินทิพย  หินเทา  เจาหนาที่การเงิน  5 

ผูเขียนรายงาน 
นางสาวมณนิภา  ชุติบุตร  หัวหนากลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผูพิมพตนฉบับ 
นางหนูทิพย  เลิศนันทกิจ  เจาพนักงานธุรการ  6




