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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการจัดการ
คุณภาพ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 การบริหารงานวิชาการ  
 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ  
 ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ  
 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ  
 การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  
 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
 การบริหารกระบวนการตามแนวคิด TQM 
 การจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ  
 การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ  
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
การบริหารงานวิชาการ 
 ความหมายการบริหารงานวิชาการ  
 การบริหารงานวิชาการ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้  
  บุญส่ง  พุทธรักษ์พงศ์ (2545 ,13) กล่าวว่าการบริหารงานวิชาการ หมายถึงการบริหาร
กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการน าหลักสูตรไปใช้งานการเรียนการสอน งานด้าน
วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานห้องสมุด งานนิเทศภายใน 
และการประชุมอบรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  สุชีพ  พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ (2545 ,16) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ว่าการจัด
กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และได้รับประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้ 
  ไพบูลย์  กล่อมบรรจง (2545 ,9-10) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การ
ด าเนินการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งประกอบด้วยงานด้านหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ งานการเรียน
การสอน งานวัดและประเมินผล งานนิเทศการสอน งานจัดสื่อการเรียนการสอน งานห้องสมุด งานวางแผน
การศึกษา งานประชุมอบรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ 
และสังคม 
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  สุมาลี  แก้ววิมล (2547 ,15) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ ไว้ว่าเป็นการใช้
ศาสตร์และศิลป์ในการจัดกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้
ได้ผลดีมีคุณภาพสูงสุดโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ตามความมุ่งหมายของ
หลักสูตร 
  เดชะ  ธีระตระกูล (2548 ,8) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร
สถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
  ศุภวรรณ  นิตสุวรรณ (2548 ,14) กล่าว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร
กิจกรรมหลากหลายที่เกี่ยวกับหลักสูตร และการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอน
เพื่อให้การเรียนการสอนของสถานศึกษาได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  อารีย์  เอมโอด (2548 ,22) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารและการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  กล่าวโดยสรุปการบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง แนวปฏิบัติงานด้วยการส่งเสริม สนับสนุน พร้อมกับก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินงานโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและก่อประโยชน์สูงสุด 
 ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 
  การบริหารงานวิชาการมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
  1.เป็นการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการในด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยการ
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ และเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายการศึกษา มีสมรรถนะหลักและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างครบถ้วน 
  2. เป็นการด าเนินงานวิชาการ และการปฏิบัติงานของครูตามภารกิจหลัก รวมทั้งน าไปสู่
การผลิตผลงานวิชาการ และสร้างคุณค่าในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม 
 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
  การบริหารงานวิชาการมีขอบข่ายงานการบริหารงาน ได้แก่  
  ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545 , 13-18) ได้เสนอขอบข่ายงานด้านการบริหารวิชาการ  
ไว้ดังนี ้
  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.1 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   1.2 บริหารการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  
   1.3 นิเทศเพื่อการพัฒนาการใช้หลักสูตรภายในสถานศึกษา  
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   1.4 ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงสถานศึกษา และรายงานผลให้เขตพื้นที่
การศึกษารับทราบ 
  2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
   2.1 จัดท าแผนการเรียนรู้โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม  
   2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมทั้งด้านเวลาสาระการ
เรียนรู้และผู้เรียน 
   2.3 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติ
จริงจากแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
   2.4 ใช้การแนะแนวเป็นส่วนหน่ึงของการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้ปกครอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   2.5 ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
และต่อเน่ือง 
  3. การวัดผล ประเมินผล การเทียบโอนการเรียน  
   3.1 ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  
   3.2 จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล
ของสถานศึกษา 
   3.3 วัดผล ปละเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ เทียบโอนการเรียนรู้ และอนุมัติผล
การเรียน 
   3.4 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกช่วงชั้นและจัดให้มีการซ่อมเสริมผู้เรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
   3.5 จัดให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล  
   3.6 มีการเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ  
   3.7  จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน
เพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  4. การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
   4.1 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
   4.2 สนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานใน
สถานศึกษา 
   4.3 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
  5. การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
   5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อการศึกษา 
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   5.2 จัดหาจัดท าสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับครูและผู้เรียนอย่างเพียงพอ
และหลากหลาย 
  6. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้  
   6.1 จัดให้มีการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้เพียงพอและ
สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   6.2 ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้
  7. การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา  
   7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
   7.2 รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
สนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  8. การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
   8.1 ด าเนินการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับชุมชน โดยร่วมมือกับบุคคล  
ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่น 
   8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ 
เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการโดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น 
   8.3สนับสนุนและช่วยเหลือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรียนรู้
ระหว่างชุมชน โดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่น 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 ,29-31) ได้กล่าวถึงขอบข่ายและภารกิจงาน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. การวัดผล และประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
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13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

นอกจากนั้นการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษานั้นมีความเชื่อมโยงกับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดังนี้ 
  1. การบริหารงานวิชาการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการได้ตามภาระงาน ที่
กฎกระทรวงฯ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ยกเว้นภาระงาน
ดังต่อไปนี้ มิใช่อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่  
   1.1 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
   1.2 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
   1.3 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
  2. การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ  
   2.1 ภาระงานด้านการบริหารงานวิชาการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่  
        2.1.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  
       2.1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ  
        2.1.3 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอ่ืน 
   2.2 ภาระงานด้านการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาทั้ง 2 ประเภท ต้องขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่  
 2.2.1 การวางแผนงานด้านวิชาการ  
       2.2.2 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
       2.2.3 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
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การจัดการคุณภาพทั่วท้ังองค์กร 
  การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ( Total Quality Management : TQM) เป็นกิจกรรม
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงผู้ปฏิบัติการในการร่วมมือร่วมใจ และมุ่งมั่นที่จะ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของงานทุกระดับ การปรับปรุงสมรรถนะในการท างานเพื่อที่จะท าให้การบริหารข้าม
เป้าหมาย (Cross – functional goads) ได้บรรลุผลส าเร็จ จนท าให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ซึ่งคุณภาพมีส่วน
เกี่ยวข้องกับแนวคิดเชิงระบบของการจัดการ( Systematic approach of management) กล่าวคือ การกระท าที่
เป็นระบบต่อเน่ืองจะสอดคล้องกับวงจรคุณภาพ (PDCA cycle)) 
  ช่วงโชติ  พันธุเวช (2552 : 39-40) ได้กล่าวสรุปแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เป็น
คุณภาพที่มีลักษณะ ได้แก่  

1. คุณภาพ เกี่ยวกับผลผลิต การบริการ คน กระบวนการและสภาพแวดล้อม  

2. คุณภาพเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

3. คุณภาพเป็นงานของทุกคน 

4. คุณภาพเกิดจากการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

5. คุณภาพเป็นสิ่งที่มากับระบบและอยู่ในระบบ 

6. คุณภาพเกิดจากการท างานเป็นทีม 

7. คุณภาพต้องเป็นสิ่งที่วัดประเมินได้ 

8. คุณภาพเกิดจากการแก้ปัญหาเชิงระบบ และทั้งกระบวนการ 

อย่างไรก็ตามโครงสร้างหลักของระบบ TQM ส าหรับภาคการศึกษามีหลักการพื้นฐาน เช่นเดียวกับ
ภาคอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ 
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      ภาพ 1. โครงสร้างหลักของระบบ TQM ส าหรับภาคการศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ที่มา Lewis and Smit,1994 อ้างถึงในสุนทร พูนพิพัฒน์ 2542.) 
 
 
 
 
 
             (ที่มา :  Lewis and Smit,1994 อ้างถึงในสุนทร พูนพิพัฒน์ 2542.) 
 
การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
 การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศมีความยั่งยืน มีศักยภาพในการแข่งขันหรือเป็นองค์การ
ที่มีสมรรถนะสูง(HPO : High Performance Organization) อาศัยหลักการบริหารโดยใช้การคิดเชิงระบบ 
(Systematic : Thinking) ด้วยการค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ 
การจัดการทั้งองค์การและองค์ประกอบแต่ละส่วนเพื่อบรรลุความส าเร็จขององค์การ ซึ่งอาศัยการสังเคราะห์ 
ความสอดคล้องไปในแนวเดียวกันและบูรณาการ 
 การคิดเชิงระบบสามารถน าองค์การไปสู่องค์การสมรรถนะสูงประกอบด้วยหลักการที่
ส าคัญมาใช้ร่วมกันอย่างเป็นระบบคือ 
 

 
การรับรองวิทยฐานะ                                                                               การประเมิน 
 
 
 
 
คุณลักษณะนักศึกษา  การออกแบบ  ความส าเร็จผลทางการศึกษา  

- ด้านวิชาการ  - นักศึกษา  - ด้านวิชาการ 

- อื่นๆ   - หลักสูตรการศึกษา - อื่นๆ 

-วิธีการเรียนการสอน 

-อื่นๆ 

คุณลักษณะอาจารย์  การน าส่งและให้บริการ นักศึกษา  
       -บัณฑิตที่จบ/การพักและหยุด  
       เรียนกลางคนั / การสอบตก  
ทรัพยากรการเงิน   ระบบข้อมูล  การจัดการภายหลังจบการศึกษา  
    -การตรวจผลย้อนกลับ -การให้การศึกษาเพิ่มเติม  
อุปกรณ์และเครื่องมือ  -การวิเคราะห์ผล  
โปรแกรมการศึกษา     ความส าเร็จด้านการจ้างงาน  
งานบริหารทางวิชาการ 

การปรับปรุงคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง 

หน่วยน าเข้า กระบวนการเพื่อ 
การเปล่ียนแปลง 

ผลลัพธ์ 
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1) SIPOC model  2) PDCA cycle 3) TQA framework   4) Human being factors ( Mind & Soul

ภาพ 2 การคิดเชิงระบบน าองค์การไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

             SIPOC model + PDCA cycle + TQA framework 
 
          .                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศุภชัย  เมืองรักษ์ จาก 202.183.190.2 / FT Pi Web Admin/Knw-12/Rusiness Result.pdf 
  
หลักการแต่ละส่วน 
  1.SIPOC model เป็นหลักการที่อธิบายสายโซ่ความสัมพันธ์ของกระบวนการด าเนินงาน
องค์การ ที่ต้องอาศัยปัจจัยต้นน้ าส่งมอบคุณค่าไปยังปลายน้ าอย่างเป็นระบบ อันได้แก่ Supplier หรือผู้ส่ง
มอบ น าส่ง Input หรือปัจจัยน าเข้าต่างๆที่จ าเป็นต่อการท า Process หรือ กระบวนการงาน เพื่อผลิตให้ได้ 
Output หรือผลผลิตใน สินค้า บริการ แล้วส่งมอบให้ Customer คือ ลูกค้า ผู้รับบริการ ต่อไป 
 2. PDCA cycle เป็นวงจรการจัดการที่ดี ที่มุ่งการจัดการที่เป็นระบบ มีการ Plan คือ 
วางแผน โดยมีการก าหนดเป้าหมาย และวิธีการต่างๆ เพื่อท าได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ หลังจากนั้นได้แก่ 
Do คือ ปฏิบัติให้ได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ และต้องการ Check คือการติดตามประเมินผลทุกระยะ แล้วน า
ประสบการณ์หรือบทเรียนที่พบไปสู่ Act คือการไปปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองไป 
 3. TQA framework เป็นกรอบแนวคิดตามแนววาง TQM ที่มีการระบุองค์ประกอบของการ
จัดการที่ดีออกเป็น 7 ระบบ 1. ระบบการน าองค์การ 2. ระบบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. ระบบการมุ่งเน้น
ลูกค้าและตลาด 4. ระบบการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5. ระบบการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6. 
ระบบการจัดการกระบวนการ 7. ระบบผลลัพธ์ขององค์การ ระบบทั้งหมดเป็นระบบภายในองค์การอันเป็น
สิ่งที่ผู้บริหารและสมาชิกในองค์การต้องบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก 

วางแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ 
Strategic Plan 
Action Plan 

ออกแบบ 
กระบวนการ 
TQA 6 หมวด 

ผลลัพธ์ 
ที่ต้องการ 

TQA หมวด 7 

ความต้องการของ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

Stakeholders 

Supplier Input Process Output Customer 

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

ตรวจสอบ 
QCD 

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

ปรับปรุง 
SIPOC 

 

  A 

  
C 

 D 

  P 

Systematic Thinking 
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 4. Human being factors (Mind &Soul)  เป็นปัจจัยของตัวคน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
องค์ประกอบนี้ที่อาศัยหลักการที่เป็นหลักธรรมของศาสนาต่างๆ มาชี้น า ผู้บริหารต้องสามารถสร้างระบบ
คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นคือ ท าให้คนในองค์การมีความรัก เมตตา เอ้ือเฟื้อต่อกัน มีความเป็นทีม หรือ
อาจกล่าวว่า เป็นองค์การที่มีวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง ทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ ซึ่งงกระบวน
การสามารถบริการได้ 2 กระบวนการ ได้แก่  
 4.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า ( Value creation Process) คือ กระบวนการส าคัญที่สร้าง
ประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ โดย
ค านึงถึงการจัดสรรทรัพยากร และความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณซึ่งการก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่า
มาจากหลักการวิเคราะห์การสร้างคุณค่า ( Value creation Analysis) และการวิเคราะห์ผลกระทบ ( Impact  
Analysis) ซึ่งเป็นกาวิเคราะห์คุณค่าตั้งแต่การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ และทรัพยากรทั้งหลายจนถึง
มุมมองของคุณค่าในสายตาของผู้รับผลจากกระบวนการน้ันโดยตรงรวมทั้งผลกระทบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 
 4.2 กระบวนการสนับสนุน ( Supporting Process) คือ กระบวนการที่มีความส าคัญในการ
สนับสนุนกระบวนการที่สร้างคุณค่าให้แก่ ส่วนราชการ บุคลากร และการปฏิบัติงาน โดยกระบวนการ
สนับสนุนเป็นกระบวนการภายในขององค์กรที่เกิดขึ้นจากความต้องการ ภายในเพื่อเกื้อหนุนให้งานหลัก 
และพันธกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งกระบวนการสนับสนุนน้ี
อาจมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณค่าที่มีต่อส่วนราชการน้ันๆ และไม่ควรเป็นกระบวนการที่สร้างภาระหรือ
ปัญหาให้พันธกิจหลักของส่วนราชการน้ัน 
 
การออกแบบกระบวนการ 
 การออกแบบกระบวนการ ตามแนวคิดของ วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล (2544, หน้า 62) ประกอบด้วย 
7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความรู้และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพของกระบวนการธุรกิจ  
 ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความสามารถแข่งขัน และก าหนดเป้าหมายระดับคุณภาพของกระบวนการ
ธุรกิจ 
 ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบผังกระบวนการธุรกิจและระบบงานทั่วทั้งองค์กร  
 ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบระบบงานและกระบวนการปฏิบัติงานของทั่วทั้งองค์กร  
 ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง โดยพนักงานระดับปฏิบัติการ 
 ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจอย่างก้าวกระโดด โดยพนักงานระดับบริหาร  
 ขั้นตอนที่ 7 ตรวจวินิจฉัย โดยผู้บริหารระดับสูง  
 ขั้นตอนสู่การออกแบบกระบวนการอย่างมีคุณภาพตามแนวทางของวีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล 
(2544) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน มีดังต่อไปนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความรู้และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพของกระบวนการธุรกิจ มีขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของระบบบริหารกระบวนการอย่างมีคุณภาพโดยผู้บริหาร
ระดับสูงและระดับกลาง 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพของกระบวนการธุรกิจ เพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่าง
กลมกลืนทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกระบวนการธุรกิจให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

3. คณะกรรมการบริหารคุณภาพของกระบวนการธุรกิจ ก าหนดเลือกผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เป็น
กุญแจส าคัญของธุรกิจ ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและองค์กรคู่แข่ง เพื่อเป็นกรอบในการรวบรวมข้อมูลที่
จ าเป็นส าหรับขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความสามารถแข่งขันและก าหนดเป้าหมายระดับคุณภาพของกระบวนการ
ธุรกิจ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1. ส ารวจความต้องการของลูกค้า รวมทั้งข้อมูลแสดงความพึงพอใจของลูกค้า ที่มีต่อผลิตภัณฑ์
หรือบริการขององค์กรเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน เพื่อน ามาจัดท าเสียงสะท้อนจากลูกค้า 

2. ก าหนดดัชนีวัดคุณภาพที่เป็นกุญแจส าคัญของกระบวนการธุรกิจ (Key Quality Indicators: KQI) 
ที่เป็นตัวสะท้อนความต้องการของลูกค้า ให้เป็นรูปธรรมที่มีความหมายแน่ชัดและวัดค่าได้ 

3. รวบรวมข้อมูลที่แสดงค่าของดัชนีวัดคุณภาพของกระบวนการธุรกิจ แต่ละรายการขององค์กร
และคู่แข่งน ามาเปรียบเทียบกัน พร้อมทั้งก าหนดระดับค่าเป้าหมายขององค์กรให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ 

4. ข้อมูลทั้งหมดมาสรุปรวมกันในบ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality: HOQ) 
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบผังกระบวนการธุรกิจและระบบงานทั่วทั้งองค์กร มีขั้นตอนการด าเนินงาน

ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารคุณภาพของกระบวนการธุรกิจ หรือคณะท างานออกแบบผังกระบวนการ

ธุรกิจ (Quality Business Process: QBP) เพื่อแสดงการไหลของกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่อยู่ใน
ขอบเขตกระบวนการธุรกิจน้ัน ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละกระบวนการปฏิบัติงานรวมทั้งจัดวางดัชนี
วัดคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน (kQI) เหล่านั้นให้สอดคล้องกัน และมุ่งสนองตอบต่อดัชนีวัดคุณภาพ
ของกระบวนการธุรกิจได้อย่างสมเหตุสมผล 

2. วิเคราะห์หรือทบทวน ความเหมาะสมสอดคล้องกันของการกระจายดัชนีวัดคุณภาพของ
กระบวนการธุรกิจไปเป็นดัชนีวัดคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน ด้วยการใช้ตารางกระจายดัชนีวัดคุณภาพ 
(Key Quality Indicators Deployment Matrix QDM) และปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 

3. ก าหนดค่าเป้าหมายระดับคุณภาพที่คาดหวัง ให้แก่ดัชนีวัดคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน 
แต่ละกระบวนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของดัชนีวัดคุณภาพของกระบวนการธุรกิจ 

ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบระบบงานและกระบวนการธุรกิจ  
1. คณะกรรมการบริหารคุณภาพของกระบวนการธุรกิจ หรือคณะท างานจัดประชุมสัมมนา

ผู้บริหารระดับต้นและพนักงานปฏิบัติงานหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจที่ออกแบบไว้
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เพื่อชี้แจงให้พนักงานในหน่วยงานเหล่านั้นเข้าใจและร่วมกันจัดท า ตารางมอบหมายหน้าที่งานที่มีคุณภาพ 
(Quality Work Assignment: QWA+kQI) ของหน่วยงานตนเอง 

2. แต่ละหน่วยงานออกแบบผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure: 
QWP+kQI+kqi) รวมทั้งวิธีปฏิบัติงานและเคร่ืองมือที่ใช้ในการปฏิบัติ เพื่อให้ผลลัพธ์ของกระบวนการ 
ปฏิบัติงานนั้นมีระดับคุณภาพตามเป้าหมายที่คาดหวัง 

3. แต่ละหน่วยงานออกแบบ แบบฟอร์มการท างานที่มีคุณภาพ (Quality work Procedure: QWP) 
หรือหน้าต่างซอฟท์แวร์ขึ้นมาใหม่ หรือทบทวนและปรับปรุงของเดิมให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์
ของการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

4. แต่ละหน่วยงานจัดท าสรุปน าเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพของกระบวนการธุรกิจ และปรับปรุงแก้ไขจนกว่าจะเป็นที่พึงพอใจของทุกๆ ฝ่าย 

ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ืองโดยพนักงานระดับปฏิบัติการ มีขั้นตอนดังน้ี  
1. พนักงานแต่ละหน่วยงานรับมอบหมายงาน ตามกระบวนการปฏิบัติงานที่ออกแบบไว้ไปปฏิบัติ 

พร้อมทั้งท าการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองส าหรับหน้าที่งานหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่มีระดับคุณภาพต่ า
กว่าเป้าหมาย 

2. จัดท าบอร์ดแสดงความก้าวหน้าจากกระบวนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานตนเองด้วยการ
น าเสนอตารางมอบหมายหน้าที่งาน กระบวนการปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติที่ส าคัญ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ
ตรวจวินิจฉัย โดยคณะกรรมการบริหารคุณภาพของกระบวนการธุรกิจและผู้บริหารระดับสูง 

ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจอย่างก้าวกระโดด โดยพนักงานระดับบริหาร มีขั้นตอน
ดังนี้ 

1. จากการท าบ้านแห่งคุณภาพ โดยคณะกรรมการบริหารคุณภาพของกระบวนการธุรกิจ อาจพบ
กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงธุรกิจ ให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งสามารถ
เลือกใช้แนวทางการเปรียบเทียบส่วนที่ดีที่สุด (Benchmarking) ของคู่แข่งขันในการปรับปรุงคุณภาพ 

2. เลือกใช้แนวทางการออกแบบและสร้างกระบวนการธุรกิจขึ้นใหม่ (Business Process 
Reengineering: BPR) 

ขั้นตอนที่ 7 ตรวจวินิจฉัยโดยผู้บริหารระดับสูง มีขั้นตอนในการท างานดังนี้  
1. คณะกรรมการบริหารคุณภาพของกระบวนการธุรกิจ ด าเนินการตรวจวินิจฉัยตามแผนที่ก าหนด

ไว้ล่วงหน้า 
2. ผู้บริหารระดับสูง ด าเนินการตรวจวินิจฉัยตามแผนที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
3. ข้อมูลจากการวินิจฉัย ไปใช้ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์การด าเนินธุรกิจและก าหนด

เป้าหมายของการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการธุรกิจในปีต่อๆ ไป 
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การบริหารกระบวนการตามแนวคิด TQM 
 การบริหารกระบวนการอย่างมีคุณภาพ วีรพจน์  ลือประสิทธิ์สกุล (2544) ได้สรุปการ
บริหารกระบวนการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีขั้นตอน และการออกแบบ และพัฒนาดังต่อไปนี้ 
 1.ตารางกระจายดัชนีวัดคุณภาพ หรือ QDM ( Quality Deployment Matrix) เป็นการสร้าง
ตารางเพื่อใช้ส าหรับการแปลงดัชนีวัดคุณภาพของกระบวนการธุรกิจไปสู่ดัชนีวัดคุณภาพของกระบวนการ
การปฏิบัติงานต่างๆ เรียกว่า การกระจายหน้าที่งานอย่างมีคุณภาพ หรือ QFD ( Quality Function 
Deployment)  
 2. ผังกระบวนการธุรกิจหรือ QBP (Quality Business Process) เป็นผังแสดงถึง
ความสัมพันธ์ ความสอดคล้องของขั้นตอนและการเลื่อนไหลของกระบวนการ และกิจกรรมการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ของกระบวนการงานหนึ่งๆในองค์กร 
 3. การมอบหมายหน้าที่งานหรือ QWA (Quality Work Assignment) เป็นการออกแบบ
ตารางการมอบหมายและก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งออกแบบและก าหนดดัชนีของคุณภาพ
ในแต่ละหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย 
 4. การปฏิบัติงานหรือ QWP (Quality Work Procedures) เป็นการแสดงขั้นตอน และ
วิธีการปฏิบัติงานที่มีล าดับ ขั้นตอน วิธีการท างาน การติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุผล
ส าเร็จตามที่ฝ่ายปฏิบัติงานก าหนดขึ้น 
องค์ประกอบการบริหารกระบวนการเชิงคุณภาพ 
 การบริหารกระบวนการ ถือว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญเร่ืองหนึ่งในการที่จะท าให้การบริหาร
แบบ TQM  ได้บรรลุผลส าเร็จ จากต าแหน่งดังกล่าวของกระบวนการ วางแผนยุทธศาสตร์ น ามาขยายเป็น
ภาพทั้งหมดของการบริหารกระบวนการ ระบบการบริหารกระบวนการอย่างมีคุณภาพ ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบ 8 ด้าน ดังนี้  
 1.บ้านแห่งคุณภาพ ( HOQ) หมายถึง ตารางที่ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณลักษณะ
ของผลผลิตโดยมีดัชนีวัดคุณภาพกระบวนการจัดการตามภารกิจและข้อมูลเทียบเคียงความสามารถของเรา
กับคู่แข่ง 
 2. ดัชนีวัดคุณภาพของกระบวนการจัดการ ( KQI) หมายถึง ดัชนีที่ได้มาจากการแปลง
ข้อมูลคุณลักษณะของผลผลิตที่พึงประสงค์ของลูกค้า และต้องเป็นดัชนีที่วัดค่าได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 
 3.ตารางกระจายดัชนีวัดคุณภาพ ( QED) หมายถึง ตารางที่ใช้ส าหรับการแปรดัชนีวัด
คุณภาพ (KQI) ของกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นดัชนีวัดคุณภาพ (KQI) การปฏิบัติงาน (QWP) 
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ภาพ 3 ภาพรวมของการบริหารกระบวนการท่ีมีคุณภาพ 

 
ที่มา : วีรพจน์  ลือประสิทธิ์สกุล, 2544,หน้า 16 
 4. ผังกระบวนการจัดการคุณภาพ ( BPC) ใช้แสดงผังการเลื่อนไหลและล าดับขั้นตอนของ
กระบวนการปฏิบัติงาน ในกระบวนการจัดการทางธุรกิจทั้งระบบ จะบ่งบอกถึงความสอดคล้องและ
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จากกระบวนการปฏิบัติงานหนึ่งไปสู่อีกกระบวนการหนึ่ง แต่ละกระบวนการ
จะแสดงดัชนีวัดคุณภาพของการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน 
 5. ตารางมอบหมายหน้าที่ ( QWA) หมายถึง ตารางที่ใช้ส าหรับการออกแบบและก าหนด
หน้าที่รับผิดชอบ และก าหนดนโยบายด้านคุณภาพของงานในฝ่ายหรือแผนงานต่างๆ ที่อยู่ภายใน
กระบวนการจัดการศึกษา โดยมีความสอดรับและกลมกลืนกันอย่างเป็นระบบ และต้องก าหนดดัชนีวัด
คุณภาพของการปฏิบัติงาน (KQI)  
 6. ผังการปฏิบัติงาน ( QWP+kQI+kqi) เป็นผังที่ใช้อธิบายวิธีการปฏิบัติงานตามล าดับ
ขั้นตอนในกิจกรรมต่างๆ ตามตารางหน้าที่งานหรือ QWA และต้องก าหนดดัชนีวัดคุณภาพทั้ง kQI และ kqi 
ของผู้ปฏิบัติการระดับล่างหรือการปฏิบัติหน้างาน 
 7. แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน(  QWF : Quality Work Form) เป็นแบบฟอร์มที่ผู้ปฏิบัติงาน
คิด และออกแบบขึ้นมาตาม QWP ใช้เพื่อลดข้อผิดพลาดในการท างาน 
 8. การวิเคราะห์คุณภาพเชิงสถิติ ( SQA : Statistic Quality Analysis) เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ที่แสดงด้วยเคร่ืองมือคุณภาพ 
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 จากองค์ประกอบทั้ง 8 ประการดังกล่าว แสดงให้เห็นได้ว่าองค์ประกอบ ที่ 1-4 นั้น เป็น
บทบาท และหน้าที่การน าองค์กรของผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ส่วนองค์ประกอบที่ 5-8 เป็นหน้าที่
รับผิดชอบของผู้บริหารระดับกลาง ระดับต้น ระดับหัวหน้าฝ่าย และระดับปฏิบัติการ  
การจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 การจัดการศึกษาตามแนวคิดการจัดการเชิงคุณภาพเป็นการน า แนวคิด คุณภาพมา
ประยุกต์ใช้เป็นแนวคิดการจัดการเชิงระบบ ซึ่งรูปแบบการจัดการคุณภาพหรือเรียกว่า แม่แบบซิปโป หรือ 
SIPPO model ช่วงโชต  พันธุเวช (2553;2-4) ได้สรุปไว้ดังนี้ 
 ภาพ 4 แม่แบบการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ หรือ SIPPO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ที่มา : ช่วงโชติ  พันธุเวช,2553,2 
 
 
 
 
 

 

6. ตรวจติดตามและ 
ประเมินผล 

1. นักเรียน/ผู้มีส่วนได้เสีย 
Student/Stakeholder 

2. ปัจจัยป้อน/Input 
- การน าองค์กร/
วิสัยทัศน์ 
- แผนยุทธศาสตร์ 
- หลักสูตร 
- นักเรียน 
- บุคลากรและคร ู
- สิ่งอ านวยความสะดวก 
- ทรัพยากรการเรียนรู้ 
 

3.กระบวนการ 
Process 

- การจัดการเรียนรู้ 
- การบริการวิชาการ 
- การวิจัยและพัฒนา 
- การผลิตผลงานวิชาการ 
- การพัฒนานักเรียน 

4.ผลผลิต 
Product 

- นักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษา 
- ผลงานวิชาการ 
- งานวิจัยหรือสิ่ง   
   ประดิษฐ ์
- สิทธิบัตร  
- ลิขสิทธิ ์
- เอกสาร/ต ารา ฯ 

8. การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

5.ผลลัพธ์
Outcomes 

- %การได้งานท า 
- %การศึกษาต่อ 
- รายได ้
- ความพึงพอใจ  
  ของลูกค้า  ฯ 

สร้างมาตรฐานใหม ่สู่การปฏิบัต ิ(Act) 

7. การวัด วิเคราะห์สารสนเทศ และการจัดการความรู้ 
   การวางแผน (P) 30%           การผลิตนักเรียน (D) 40%              ตรวจสอบผลผลิต (C) 30% 
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 แม่แบบการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ หรือ SIPPO สรุปอธิบายได้ตามล าดับ ดังนี้ 
 S (Student and Stakeholder)   การมุ่งเน้นให้ความส าคัญแก่นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หรือ 
เป็นกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อหาความต้องการของนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหรือลูกค้า 
รวมถึงการศึกษาตนเองและการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมหรือ SWOT analysis ที่มีผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา 
 I (Input) ปัจจัยสนับสนุน  หรือ ปัจจัยสนับสนุนการศึกษา ( Input supportive system) เป็นภารกิจ
ของผู้บริหาร ที่จะต้องท าการวางแผน การออกแบบ การจัดสรร และบริหารจัดการ และการควบคุมปัจจัย
ป้อนต่างๆ ได้แก่ หลักสูตร การรับนักเรียน/นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ สิ่งอ านวยความสะดวก ทรัพยากร
การเรียนรู้ และงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังและความต้องการของนักเรียน/นักศึกษา ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า 
 P (Process) กระบวนการผลิต  หรือการบริหารจัดการเรียนรู้ เป็นการบริหารกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ (Process of learning management) รวมถึงการบริหารกระบวนการการสอน กระบวนการการวิจัย 
กระบวนการการพัฒนานักศึกษา และการให้บริการวิชาการที่จะน าไปสู่การสร้างผลผลิต และให้บริการ
ทางการศึกษา 
 P (Products) ผลผลิต  เป็นผลผลิตทางการศึกษา ที่เกิดจาก กระบวนการจัดการเรียนรู้ผลงานวิจัย   
ผลการพัฒนานักเรียน/นักศึกษา ผลงานทางวิชาการ และผลการให้บริการวิชาการ อาทิเช่น บัณฑิต เอกสาร 
ต ารา ผลงานวิจัย สิทธิบัตร และการให้การบริการ ซึ่งผลผลิตจะมีคุณภาพเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการ
ก ากับ ควบคุม และการเอาใจใส่ดูแลในกระบวนการผลิตที่กล่าวมา  
 O ผลลัพธ์ หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต ที่ได้มา
จากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว จะเป็นผู้ตัดสินและประเมินว่าผลผลิต ผลงานวิชาการ และการให้
การบริหารของสถาบันการศึกษา มีคุณภาพตรงกับความต้องการหรือเป็นไปตามข้อก าหนด หรือเป็นไปตาม
สิ่งที่คาดหวังหรือไม่ 
 จากผลการด าเนินการขององค์ประกอบหลัก 5 ด้าน และกระบวนการการปฏิบัติการทั้ง S-I-P-P-O
แล้ว สิ่งที่สถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการ และจะขาดไม่ได้ คือ  
 กระบวนการวัด วิเคราะห์สารสนเทศ และการจัดการความรู้  (Measurement, information analysis 
and knowledge management)  
 หลักจากการด าเนินตามกระบวนการ S-I-P-P-O ไปแล้ว จะต้องท าการวัด ( measure) และวิเคราะห์
ผลการปฏิบัติงานและสารสนเทศ เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินการว่ามีพัฒนาคุณภาพและมีความก้าวหน้า
ของแต่ละกระบวนการ มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี ( best practice) และเกิดเป็นความรู้และ
สินทรัพย์ทางปัญญา (knowledge asset) ขององค์กรหรือหน่วยงานหรือไม่อย่างไร ในที่สุดจะน าไปสู่การสั่ง
สม จัดเก็บสารสนเทศให้บริการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรความรู้ ( learning organization) ในที่สุดจะ
ก้าวไปสู่ระบบการจัดการความรู้ขององค์กรในที่สุด 
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 โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ 
2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 3 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพันธ
กิจที่ส าคัญ คือ การพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพครู และการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับสถานศึกษา โดยมุ่งหวังที่มีการออกแบบและวางแผนการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพทั้งระบบ 
เพื่อบรรลุเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพ ตามแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ SIPPO  
 ปี 2553 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียน ได้แก่ 1)โรงเรียนท้ายหาด 2)โรงเรียนวัดบางกะ
พ้อม 3)โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง 4)โรงเรียนธรรมาวุธาราม 5)โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 
 ปี 2554 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 14 โรงเรียน ได้แก่   1) โรงเรียนท้ายหาด 2) โรงเรียนวัดบางกะ
พ้อม 3)โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง 4)โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ 5)โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย                
6)โรงเรียนวัดบางขันแตก   7)โรงเรียนวัดโรงธรรมมิตรภาพที่ 70   8) โรงเรียนวัดเสด็จ   9)โรงเรียนวัดแก้ว
เจริญ  10)โรงเรียนอนุบาลบางคนที   11)โรงเรียนบ้านต้นล าแพน     12)โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม   13)
โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์ และ 14) โรงเรียนวัดบางคนทีใน 
 การด าเนินการที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้ คือ 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 10 กระบวนการ ได้แก่  

1. กระบวนการจัดการจัดสถานศึกษาเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา 
2. กระบวนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการจัดการคุณภาพ 
3. กระบวนการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการจัดการคุณภาพ 
4. กระบวนการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาด้วยการจัดการ

คุณภาพ 
5. กระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการจัดการ

คุณภาพ 
6. กระบวนการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการจัดการ

คุณภาพ 
7. กระบวนการบริหารสื่อ และทรัพยากรการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการ

จัดการคุณภาพ 
8. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการ

จัดการคุณภาพ 
9. กระบวนการเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการ

จัดการคุณภาพ 
10. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการจัดการคุณภาพ 
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การด าเนินการต่อเนื่อง 
 คณะด าเนินงานได้ประเมินโครงการโดยใช้แบบสัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นด้วย
แบบสอบถามคณะครูและผู้บริหารในวันจัดแสดงงผลงาน ประจ าปี 2554 สรุปได้ดังนี้ 
 1. ควรด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เพราะกิจกรรมทุกโครงการมีประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 2. ควรให้เวลากับการจัดกิจกรรมให้มากกว่านี้  
 3. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการสรุปกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ทางโครงการอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 4. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูและผู้บริหาร ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างชื่นชมต่ออาจารย์ที่
รับผิดชอบโครงการในการให้ความรู้ เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการอย่างดีเยี่ยม 
 5. ผู้บริหารโรงเรียนต้องการการน าคู่มือไปใช้ เพื่อประโยชน์ของการปรับปรุงคู่มือ หรือพัฒนาคู่มือ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการชี้แนะจากมหาวิทยาลัย 
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่า 
 จากการประเมินโครงการพบว่า ทั้งผู้บริหารและคณะครู เห็นประโยชน์และคุณค่าของโครงการฯ
ต้องการให้มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการน้ีอย่างต่อเน่ือง เพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอย่างยั่งยืนโดย 
โรงเรียนต้องการน าคู่มือกระบวนการที่ได้ 10 กระบวนการไปปฏิบัติจริงในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 
การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2555 
 การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2555 เป็นการด าเนินการต่อเน่ืองเพื่อต่อยอดการพัฒนาสถานศึกษา
โดยการน ากระบวนการ 9 กระบวนการ ไปสู่ปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ยั่งยืนและเป็นแบบปฏิบัติที่ดีแก่สถานศึกษาอื่น ซึ่งคณะท างานได้บูรณาการโครงการเพื่อความสะดวกต่อ
การปฏิบัติงานในโรงเรียน เป็น 2 ชุดโครงการ ดังนี้ 
 1.โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ (กระบวนการที่ 1-6) 
น าสู่การปฏิบัติในโรงเรียนทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการ 
 2. โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านกระบวนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(กระบวนการที่ 7-9 ) น าไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 7 แห่ง 
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 ภาพ 5  การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SCHOOL MODEL DEVELOPMENT PROJECT, SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY 
   ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555 

 
 

โรงเรียนต้นแบบ 
การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 

การจัดการสถานศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 

กระบวนการ 
การบริหารงานวิชาการ 

กระบวนการ 
การบริหารงาน 

บุคลากร 

กระบวนการ 
การบริหารงานอาคาร 
สถานที่และส่ิงแวดล้อม 

กระบวนการ 
การบริหารงานประกัน 

คุณภาพภายใน 

การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ และ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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ความเชื่อมโยงของโครงการ กับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศด้วยปรัชญาการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
ก าหนดความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพสถานศึกษาไว้ดังตาราง 2  
ตาราง 2 ความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

กระบวนการบริหารจัดการ ความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน(ตัวบ่งชี้) 
1.กระบวนการจัดการสถานศึกษาเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
ความเป็นเลิศทางการศึกษา 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น าและความคิดริเร่ิมที่เน้นพัฒนาผู้เรียน 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการ การศึกษา 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนด 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก าหับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สาถนศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
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กระบวนการบริหารจัดการ ความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน(ตัวบ่งชี้) 

2.กระบวนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานด้วยการจัดการคุณภาพ 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้อถิ่น 
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ 
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 1 
10.5 นิเทศภายใน ก ากับติดตาม ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน 

3.กระบวนการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานด้วยการจัดการคุณภาพ 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
6.1 (สมศ.)ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา ข้อ 1 สถานศึกษามีการให้
ความรู้และอบรมครูอย่างน้อยปีละ 1-2 คร้ัง หรือครูไปอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อยปี
ละ 1-2 คร้ัง 
7.(สมศ.)ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษา ข้อที่ 1 ประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการตามบทบาท หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 3)ด้านการบริหารงานบุคคล 
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กระบวนการบริหารจัดการ ความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน(ตัวบ่งชี้) 

4.กระบวนการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการจัดการคุณภาพ 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพแวดล้อมร่มร่ืนและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

5.กระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการจัดการคุณภาพ 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
12.6 มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สุชีพ  พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ (2545) วิจัยเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 
ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยู่ในระดับมากทุกข้อ ยกเว้น ด้านการจัดการเรียนการสอน เร่ืองการจัดท าคู่มือ หรือแนวทางในการ
น านวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในงานวิชาการ และการการก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลและด้านการพัฒนา
และส่งเสริมวิชาการ เร่ืองการก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมนักเรียนทั้งในและนอกหลักสูตรที่อยู่
ในระดับปานกลางสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อยู่ในระดับมากเกือบทุกข้อ ยกเว้น
ด้านการจัดการเรียนการสอน เร่ืองการวางแนวปฏิบัติเพื่อความสะดวกในการใช้และผลิตสื่อประกอบการ
เรียน การสอน การจัดท าคู่มือ หรือแนวทางในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในงานวิชาการและ
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ เร่ืองการสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกันเกือบทุกข้อ ยกเว้นด้านการพัฒนา
และส่งเสริมวิชาการ เร่ืองการสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียน เร่ืองการจัดให้มีคู่มือและเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลไว้ให้ครูได้
ศึกษา ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 บุญส่ง  พุทธรักษ์พงค์ (2545) วิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  ผลการวิจัยพบว่า (1) 
ผู้บริหารโรงเรียนได้ปฏิบัติงานวิชาการครบทั้ง 7 ด้าน คือจัดส่งครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร จัดครู
เข้าสอนตามความถนัดและความสามารถของแต่ละคน จัดให้มีศูนย์หรือห้องบริการสื่อการเรียนการสอน จัด
ให้ครูมีส่วนร่วมก าหนดวิธีวัดผลและประเมินผล ส่งเสริมให้มีการกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ให้ผู้บริหารนิเทศ
งานตางแผนปฏิทินปฏิบัติงาน จัดส่งครูไปประชุมอบรมกลับมาถ่ายทอดความรู้ให้ครูคนอ่ืนทราบ (2)ปัญหา
การบริหารงานด้านวิชาการ พบว่าขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในการวิเคราะห์หลักสูตรตามกลุ่ม
ประสบการณ์ ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญในการแนะน า การผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน ขาด
การติดตามผลและน าผลการประเมินไปใช้ ขาดงบประมาณในการจัดหา ซื้อหนังสือห้องสมุด ขาดบุคลากร
ที่มีความรู้ด้านนิเทศภายใน และขาดการติดตามผล หลังจบการประชุมอบรมทางวิชาการ 
 สมชาย  จินตนพันธ์ (2546) วิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการปฏิบัติงานวิชาการใน
ระดับมาก 6 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการเรียนการสอน ด้านการนิเทศภายใน 
ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านห้องสมุด และด้านการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการมีรายการที่มี
อันดับสูงสุดของแต่ละด้านเรียงตามล าดับดังกล่าวมีดังนี้ คือ มีการจัดให้ครูเข้าประชุม อบรมหรือสัมมนา
เพื่อฝึกจัดท าก าหนดการสอนและแผนการสอน ให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดคาบเวลาเรียน มีการ
ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจและการยอมรับระหว่างครูผู้สอนและผู้นิเทศ มีการตรวจหลักฐานการวัดผล
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และประเมินผลประจ าชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมซึ่งห้องสมุดจัดขึ้น 
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้ารับการอบรมด้านวิชาการ มีการปฏิบัติระดับปานกลาง 1 ด้าน 
คือ ด้านสื่อการเรียนการสอนและรายการที่มีอันดับสูงสุด คือ มีการประชุมวางแผนเพื่อด าเนินการจัดสร้าง 
บ ารุงรักษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 อิทธิฤทธิ์  เกกินะ (2547 ,) วิจัยเร่ือง ความพร้อมในการจัดโรงเรียนในฝัน ในเขตพื้นที่การศึกษา
กระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมทั้ง 6 ด้านโรงเรียนในฝันมีความพร้อมมาก 2 ด้าน ด้านการจัดการ 
ผู้บริหารและครู มีศักยภาพสามารถสร้างสรรค์โรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเน่ือง และด้าน
งบประมาณ โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาควบคู่กับการบริหาร
การเงินและบัญชี ระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ การใช้จ่ายเพื่อความโปร่งใสและความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ ส่วนอีก 4 ด้านโรงเรียนมีความพร้อมปานกลาง และเมื่อพิจารณาในรายข้อแล้ว
พบว่าด้านวิชาการโรงเรียนมีอิสระในการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน มีความพร้อมมาก ด้านบุคคล
โรงเรียนเน้นครูผู้สอนเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา ครูมีความพร้อมมาก ด้านสัมพันธ์กับชุมชนโรงเรียน
อนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความพร้อม 
 มานิรากัวห์ ( Maniraguha, 1998) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง  ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ทางวิชาการของนักเรียนชั้นปีที่  1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรวันอาทิตย์  ผลการวิจัยพบว่า  
  1.ปัจจัยทางภูมิหลังของครอบครัวได้แก่ ระดับการศึกษาของพ่อแม่ อาชีพ และขนาดของ
ครอบครัว ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความส าเร็จทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  2. คุณลักษณะของโรงเรียน เช่น รูปแบบการปกครอง ขนาดของโรงเรียน ขนาดของชั้น
เรียน และสาขาที่ท าการศึกษา ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความส าเร็จทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  
  3. คุณลักษณะของนักเรียนเฉพาะในเร่ืองพฤติกรรมของนักเรียน และปัจจัยเฉพาะด้านภูมิ
หลังทางวิชาการ เช่น ผลการเรียนในระดับประถมศึกษา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส ศาสนา และ
สิ่งแวดล้อมศึกษา รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ส าเร็จการศึกษา และคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อ มีส่วนสัมพันธ์
กับความส าเร็จทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 อีเทล  สโตค โบเลส ( Ethel Stokes Bowles,2000) ศึกษาวิจัยเร่ือง ผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การ
ที่มีต่อความส าเร็จทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติระหว่างโรงเรียนที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในสังคมเศรษฐกิจ ( Socioeconmic) ระดับต่ า ปานกลาง และสูง ที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความร่วมมือและวัฒนธรรมองค์กรโดยรวมแต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ตามการรับรู้ของครูเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียนที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในสังคมเศรษฐกิจ
ระดับต่ าและสูงค่าเฉลี่ยของโรงเรียนที่ตั้งในสังคมเศรษฐกิจระดับสูงจะมีค่าเฉลี่ยของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
สังคมเศรษฐกิจระดับสูงจะมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสังคมเศรษฐกิจระดับต่ าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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 ซูซาน  ดูเรทต้า มาเร็ค ( Susan Doretta Marek,1999) ศึกษาวิจัยเร่ือง บทบาทของผู้บริหารที่ประสบ
ผลส าเร็จทางวิชาการอย่างยั่งยืนในโรงเรียนประถมศึกษาที่ขาดแคลน พบว่าผู้บริหารจัดตั้งกองทุนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของหน่วยงานโดยตั้งความคาดหวังระดับสูงส าหรับความส าเร็จทางวิชาการแก่
นักเรียนทุกคนผลักดันความร่วมมือเน้นหลักสูตรและการสอน ติดตามและดูแลการเรียนรู้ของนักเรียนและ
เพิ่มการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในความส าเร็จทาง
วิชาการของนักเรียนในความส าเร็จทางวิชาการอย่างยั่งยืน ผู้บริหารก่อต้ังกองทุนเพื่อความส าเร็จเบื้องต้น
พฤติกรรมภาวะผู้น าและการปฏิบัติของผู้บริหารสามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของโรงเรียนสู่คนอ่ืนที่มี
ความคาดหวังสูงที่มีต่อนักเรียน เน้นเป้าหมายการท างานตามตัวอย่างที่มีจากที่อื่น ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนทุกกลุ่ม และกระตุ้นบุคลากรที่ร่วมงานโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการมีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบ นอกจากนั้นค้นพบอ่ืนยืนยังถึงบทบาทและความรับผิดชอบอย่างเด่นชัดของผู้บริหารที่สัมพันธ์
กับมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนทั้งหมด ยิ่งกว่านั้นยังช่วย
สนับสนุนให้ผู้บริหารผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนั้นๆ ด้วยเพื่อความส าเร็จ
ทางวิชาการอย่างยั่งยืน ผู้บริหารจะต้องขยายพฤติกรรมภาวะผู้น า และเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจังในการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างในด้านของวัฒนธรรม บรรยากาศ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมในโรงเรียน โรงเรียนในฐานองค์กรต้องได้รับความสนใจที่จะด าเนินการให้เกิด
ความส าเร็จทางวิชาการอย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้นผู้บริหารในฐานผู้ประสานความร่วมมือจะสามารถปฏิบัติ
ภารกิจของโรงเรียนโดยการสร้างความผสมผสานอย่างถูกต้องของทรัพยากร การสนับสนุน และโอกาส
ส าหรับนักเรียน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ยุทธศาสตร์
สถานศึกษา 
- รายงานสะท้อนการ
บริหารงานวิชาการ 
- มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 

การออกแบบและ
พัฒนาการ 
กระบวนการบริหารงาน
วิชาการ 

- ต้นแบบ
กระบวนการ
บริหารงาน
วิชาการ 
- คู่มือ
ปฏิบัติงาน 

-ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
งานวิชาการสถานศึกษา 
-ผู้บริหารและครู 
-เป็นนักวิชาการวิชาชีพ 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและคุณลักษณะตาม
มาตรฐานการศึกษา  
-สถานศึกษาและชุมชนเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
-เกิดเครือข่ายพัฒนา ร.ร.
ต้นแบบ 

วิเคราะห์สารสนเทศและจัดการความรู้ 

การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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