
 
 

ช่ือเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการสถานศกึษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพผู้ เรียน   
โดยประยกุต์ใช้แนวคดิการบริหารแบบมีสว่นร่วม ร่วมกบักระบวนการนิเทศ  
แบบ 360 องศา โรงเรียนวดัพญาปันแดน ปีการศกึษา 2560 

ผู้วิจัย นางณฏัฐา  อุน่แก้ว  ต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัพญาปันแดน  
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอตุรดติถ์ เขต 1   
ต าบลพญาแมน  อ าเภอพิชยั  จงัหวดัอตุรดติถ์  

ค ำส ำคัญ การบริหารจดัการสถานศกึษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพผู้ เรียน ,  
การบริหารแบบมีสว่นร่วม, กระบวนการนิเทศแบบ 360 องศา 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจยัในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารจดัการสถานศกึษาเพ่ือ

ยกระดบัคณุภาพผู้ เรียน  โดยประยกุต์ใช้แนวคดิการบริหารแบบมีสว่นร่วม ร่วมกบักระบวนการนิเทศ
แบบ 360 องศา โรงเรียนวดัพญาปันแดน ปีการศกึษา 2560 ซึง่มีวตัถปุระสงค์เฉพาะ ดงันี ้              
1)เพ่ือศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา ความต้องการและแนวทางในการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ
สถานศกึษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพผู้ เรียนฯ 2) เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารจดัการสถานศกึษาเพ่ือ
ยกระดบัคณุภาพผู้ เรียนฯ   3) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการบริหารจดัการสถานศกึษาเพ่ือยกระดบั
คณุภาพผู้ เรียนฯ 4) เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจดัการสถานศกึษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพ
ผู้ เรียนฯผลการวิจยั พบวา่ 

1. ผลการศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา ความต้องการ และแนวทาง ในการพฒันา
รูปแบบการบริหารจดัการสถานศกึษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพผู้ เรียน โดยประยกุต์ใช้แนวคดิการบริหาร
แบบมีสว่นร่วม ร่วมกบักระบวนการนิเทศแบบ 360 องศา โรงเรียนวดัพญาปันแดน ปีการศกึษา 2560
พบวา่ 
  1.1 จากการศกึษาสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารจดัการสถานศกึษาเพ่ือ
ยกระดบัคณุภาพผู้ เรียน จากการสงัเคราะห์เอกสาร  พบวา่ โรงเรียนวดัพญาปันแดน มีจดุแข็ง คือ
บคุลากรอทุิศตน เสียสละเพ่ือประโยชน์ทางราชการ มีวฒันธรรมการท างานเป็นทีม รักและสามคัคีกนั 
จดุออ่น คือ บคุลากรมีวฒุิการศกึษาไมต่รงกบัภาระงานท่ีสอน ขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยี 
โรงเรียนไมมี่ระบบการนิเทศตดิตาม สง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่เป้าหมาย และผลการ
ทดสอบระดบัชาตติ ่ากวา่ระดบัประเทศ โอกาส คือ ผู้ปกครองมีการศกึษาในระดบัดี ชมุชนให้ความ
ร่วมมือดี มีการระดมทนุและทรัพยากรชว่ยเหลือโรงเรียนสม ่าเสมอ มีวฒันธรรมการด าเนินชีวิตตาม



 
 

ความพอเพียง มีปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีจิตอาสาเข้ามาเป็นวิทยากรโดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ย อปุสรรค คือ 
เน่ืองจาก เป็นชมุชนขนาดเล็ก มีระยะหา่งจากชมุชนอ่ืนไมม่ากนกั ท าให้โรงเรียนขยายได้ไมม่าก
เทา่ท่ีควร จ านวนประชากรวยัเรียนน้อย งบประมาณท่ีได้รับการจดัสรรจงึมีจ ากดัตามรายหวันกัเรียน 
ท าให้การบริหารงบประมาณยงัไมเ่ป็นไปตามแผนงาน เน่ืองจากงบมีน้อยต้องมีการปรับ/ยืดหยุน่ตาม
ความจ าเป็น และจากการศกึษาแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา  โรงเรียนก าหนดวิสยัทศัน์ในการ
พฒันา กลา่วคือ “โรงเรียนวัดพญาปันแดนจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาชาต ิ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ” โดยก าหนดเป้าหมายการพฒันา ดงันี ้
1) ผู้ เรียนระดบัปฐมวยัและระดบัประถมศกึษา มีสขุภาพกาย  สขุภาพจิตดี  มีคณุธรรมจริยธรรมตาม
คา่นิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ ด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  
2) ผู้ เรียนคดิเป็น ท าเป็น  และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียทกุกลุม่สาระการเรียนรู้สงูกวา่
คา่เฉล่ียระดบัประเทศ 3) โรงเรียนพฒันาคณุภาพการศกึษาบรรลตุามปรัชญา และวิสยัทศัน์ของ
สถานศกึษา  4) โรงเรียนบริหารจดัการศกึษาด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารบคุคล ด้านบริหาร
งบประมาณและด้านบริหารทัว่ไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 5) ครูและ
บคุลากรสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และ
ด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  6) โรงเรียนมีระบบประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษาอยา่งมีประสิทธิภาพและถือวา่การประกนัคณุภาพภายในเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการ
บริหารการศกึษานกัเรียนและผู้ปกครองมีความพงึพอใจ 
  1.2 จากการสอบถามสภาพปัจจบุนั ปัญหาและความต้องการในการพฒันารูปแบบ
การบริหารจดัการสถานศกึษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพผู้ เรียน พบวา่ ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในการจดั
การศกึษา โรงเรียนวดัพญาปันแดน ประกอบด้วย ครูและบคุลากรทางการศกึษา คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผู้ปกครองและชมุชน  เห็นวา่สภาพปัจจบุนั ปัญหาและความต้องการในการ
พฒันารูปแบบการบริหารจดัการสถานศกึษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพผู้ เรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสดุ ข้อท่ีมีสภาพปัญหามากท่ีสดุ ได้แก่ นกัเรียนมีผล การทดสอบระดบัชาต ิต ่ากวา่
ระดบัประเทศ รองลงมา ได้แก่ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ต ่ากวา่เป้าหมายท่ีสถานศกึษา
ก าหนด และการนิเทศ ก ากบัตดิตาม ไมต่อ่เน่ืองจริงจงั 
1.3 จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิเก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการสถานศกึษาเพ่ือยกระดบั
คณุภาพผู้ เรียนผู้ทรงคณุวฒุิมีความเห็นวา่ คณุภาพผู้ เรียน เป็นหวัใจส าคญัในการจดัการศกึษา และ
เป็นเป้าหมายหลกัท่ีเกิดจากการบริหารจดัการสถานศกึษา ทัง้นี ้คณุภาพท่ีกลา่วถึง ไมค่วรมองแคใ่น



 
 

สว่นของผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการเทา่นัน้ ควรให้ความส าคญักบัคณุลกัษณะของผู้ เรียนควบคูก่นัไป 
เน่ืองจากการเป็นคนท่ีสมบรูณ์นัน้ นอกจากจะเก่งทางวิชาการแล้วจะต้องแกร่งในการใช้ชีวิต           
อยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมอีกด้วย  ซึง่ปัจจยัท่ีจะสง่ผลกบัคณุภาพของผู้ เรียนนัน้ คือ การบริหารจดัการ
ของผู้บริหาร และการจดัการเรียนการสอนของครู ทัง้สองปัจจยันีจ้ะต้องขบัเคล่ือนไปในแนวทาง
เดียวกนั ดงันัน้จงึต้องมีเคร่ืองมือท่ีจะบริหารจดัการให้เกิดสมัฤทธิผลจากการวิเคราะห์สภาวะบริบท
ของโรงเรียนนัน้ พบวา่ จดุออ่นท่ีส าคญัท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพผู้ เรียนคือ การจดัการเรียนการสอนของครู 
ครูสอนไมต่รงวิชาเอกไมมี่ความถนดั ขาดการนิเทศก ากบัตดิตามอยา่งตอ่เน่ืองและจริงจงั การมีสว่น
ร่วมของผู้ เก่ียวข้องในการบริหารจดัการยงัน้อย ทัง้ๆ ท่ีโรงเรียนมีจดุแข็งและโอกาส คือ ครูมีความ
มุง่มัน่ทุม่เท รักองค์กรและมีความเสียสละ สภาพชมุชนคอ่นข้างดี ผู้ปกครองมีการศกึษาและสภาพ
ความเป็นอยูดี่ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการให้การสนบัสนนุในการจดัการศกึษาของโรงเรียน
ดงันัน้ ผู้ทรงคณุวฒุิจงึเสนอแนวทางในการบริหารจดัการเพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ  ดงันี ้

1) ให้ความส าคญั และระดมความร่วมมือจากผู้ เก่ียวข้อง ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน เข้ามาสนบัสนนุการจดัการศกึษา  

2) สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานของครู สง่เสริมให้ครูเข้ารับการพฒันา
ตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาท่ีรับผิดชอบ 

3) มีการท างานร่วมกนั พดูคยุแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทีมเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกนั 
4) ยอมรับสภาพปัจจบุนัของโรงเรียน วดัและประเมินผลตามสภาพท่ีแท้จริงเพ่ือ

วางแผนพฒันา 
  2.  ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจดัการสถานศกึษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพผู้ เรียน  
โดยประยกุต์ใช้แนวคดิการบริหารแบบมีสว่นร่วม ร่วมกบักระบวนการนิเทศแบบ 360 องศา โรงเรียน
วดัพญาปันแดน ปีการศกึษา 2560 พบวา่ 
  2.1 รูปแบบการบริหารจดัการสถานศกึษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพผู้ เรียน  โดย
ประยกุต์ใช้แนวคดิการบริหารแบบมีสว่นร่วม ร่วมกบักระบวนการนิเทศแบบ 360 องศา โรงเรียน     
วดัพญาปันแดน ปีการศกึษา 2560 จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ ดงันี ้องค์ประกอบท่ี 1 สว่นน า  1)หลกัการ 2) วตัถปุระสงค์องค์ประกอบท่ี  2 
โครงสร้างการด าเนินงานองค์ประกอบท่ี  3 แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ 1) การวางแผน                    
2) การด าเนินงานนิเทศภายในแบบ 360 องศา  3) การตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน 4) การ
น าผลการประเมินไปพฒันา และปรับปรุงแก้ไข  องค์ประกอบท่ี  4 คณุภาพของรูปแบบ1) ความเป็น
ประโยชน์2) ความเป็นไปได้3) ความเหมาะสม และ 4) ความถกูต้องและองค์ประกอบท่ี  5 เง่ือนไข 
หรือข้อจ ากดัของรูปแบบ 



 
 

 2.2  คณุภาพของรูปแบบการบริหารจดัการสถานศกึษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพผู้ เรียน  
โดยประยกุต์ใช้แนวคดิการบริหารแบบมีสว่นร่วม ร่วมกบักระบวนการนิเทศแบบ 360 องศา พบวา่ 
จากการสอบถามความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิจากการประชมุกลุม่ยอ่ย ( Focus Group)  
ผู้ทรงคณุวฒุิเสนอแนะเพิ่มเตมิในการปรับรูปแบบ ท าให้ได้รูปแบบการบริหารจดัการสถานศกึษาเพ่ือ
ยกระดบัคณุภาพผู้ เรียน  โดยประยกุต์ใช้แนวคดิการบริหารแบบมีสว่นร่วม ร่วมกบักระบวนการนิเทศ
แบบ 360 องศา มีองค์ประกอบ ดงันี ้องค์ประกอบท่ี 1 สว่นน า 1) หลกัการ 2) วตัถปุระสงค์3) แนวคดิ
การสร้างรูปแบบ องค์ประกอบท่ี2 โครงสร้างการด าเนินงาน องค์ประกอบท่ี  3 การมีสว่นร่วมในการ
บริหารจดัการ  1) การวางแผน   2) การด าเนินงานนิเทศภายในแบบ 360 องศา การวางแผน  
P:Planning การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ  I:Informing การด าเนินการนิเทศแบบ 360 องศา D:Doing 
การสร้างขวญัก าลงัใจ R:Reinforcing การประเมินผล E:Evaluating3) การตรวจสอบและประเมินผล 
4) การพฒันาปรับปรุง องค์ประกอบท่ี  4 คณุภาพของรูปแบบ1) ความเป็นประโยชน์2) ความเป็นไป
ได้3) ความเหมาะสม  4) ความถกูต้อง องค์ประกอบท่ี  5 เง่ือนไขความส าเร็จซึง่ผู้ทรงคณุวฒุิ           
ได้ประเมินรูปแบบอีกครัง้ พบวา่ ในภาพรวมทกุองค์ประกอบและองค์ประกอบยอ่ย มีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมาก องค์ประกอบและองค์ประกอบยอ่ยท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ ได้แก่ องค์ประกอบ
ท่ี 3 การมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ โดยมีการชีแ้จงการด าเนินงานแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบก่อน
การน ารูปแบบมาใช้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุรองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบยอ่ยแนวคดิการสร้างรูปแบบ
สอดคล้องกบัความต้องการของโรงเรียนและชมุชน, โครงสร้างการด าเนินงานเป็นแนวทางน าไป        
สูค่วามส าเร็จในการบริหารจดัการ, มีการสร้างความร่วมมือก าหนดกลยทุธ์ในการ พฒันาการบริหาร
จดัการโรงเรียน , มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนได้ , 
สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน , มีการนิเทศตดิตามการด าเนินงานเป็น
ระยะเพ่ือความถกูต้องเช่ือถือได้ของผลการใช้รูปแบบ , สามารถส ารวจสภาพโรงเรียนเปรียบเทียบกบั
ข้อจ ากดัในการใช้รูปแบบก่อนการน ารูปแบบมาใช้ , มีการก าหนดข้อจ ากดัหรือเง่ือนไขความส าเร็จ   
ซึง่มีคา่เฉล่ียเทา่กนั อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  และมีการส ารวจสภาวะแวดล้อมของโรงเรียนก่อนน า
รูปแบบมาใช้, เป็นการแก้ปัญหาด้านคณุภาพการเรียนการสอน, การด าเนินการไมซ่บัซ้อนยุง่ยาก    
ตอ่การน าไปใช้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุตามล าดบั 

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจดัการสถานศกึษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพผู้ เรียน 
โดยประยกุต์ใช้แนวคดิการบริหารแบบมีสว่นร่วม ร่วมกบักระบวนการนิเทศแบบ 360 องศา โรงเรียน
วดัพญาปันแดน ปีการศกึษา 2560 พบวา่ 
 3.1 การมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการสถานศกึษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพผู้ เรียน ของผู้ มีสว่น
เก่ียวข้องในการจดัการศกึษา โรงเรียนวดัพญาปันแดนปีการศกึษา 2560 พบวา่ 



 
 

 3.1.1 การมีสว่นร่วมของครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีมีตอ่การบริหารจดัการสถานศกึษา
เพ่ือยกระดบัคณุภาพผู้ เรียน ปีการศกึษา 2560 ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยมีสว่นร่วม ใน
การก าหนดเป้าหมายของการจดัการศกึษาของโรงเรียน ร่วมท าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือการ
ยกระดบัคณุภาพการศกึษา กบัทางโรงเรียน การก าหนดวิธีการ กิจกรรมการนิเทศ แบบนิเทศและ
เคร่ืองมือในการนิเทศภายใน แบบ 360 องศา การจดัท าปฏิทินการนิเทศ  เข้าร่วมการพฒันาก่อนการ
ใช้รูปแบบการนิเทศแบบ 360 องศาทกุครัง้มีสว่นร่วมเป็นคณะนิเทศ ชัน้เรียน หรือคณะนิเทศการ
บริหารจดัการโรงเรียนจากการนิเทศแบบคูส่ญัญาและเพ่ือนชว่ยเพ่ือน โดยการให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ในการพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการชัน้เรียนและการจดัการเรียนการสอน มีสว่นร่วม
การประเมิน และวิเคราะห์ผลจากการใช้รูปแบบ การพดูคยุแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัปัญหาอปุสรรค  
ท่ีเกิดขึน้จากการใช้รูปแบบทัง้เป็นทางการ และไมเ่ป็นทางการการจดัท าแบบสรุปผลการนิเทศ  และร่วม
ช่ืนชมยินดีกบัเพ่ือนครูท่ีได้รับรางวลัครูดีเดน่   
 3.1.2 การมีสว่นร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีตอ่การบริหารจดัการ
สถานศกึษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพผู้ เรียน ปีการศกึษา 2560 พบวา่ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ
โดยมีสว่นร่วมในการก าหนดวิธีการ รูปแบบ เทคนิค และเคร่ืองมือในการ นิเทศภายใน แบบ 360 
องศา เข้าร่วมประชมุเพ่ือ ก าหนดเป้าหมายของการจดัการศกึษาของโรงเรียน การให้ข้อมลูเพื่อ
ประเมินผลรูปแบบ การให้ค าแนะน าเพ่ือการปรับปรุงบรรยากาศในการเรียนและการจดัการเรียนการ
สอนของครูให้ความร่วมมือพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการของโรงเรียนอยา่งตอ่เน่ือง  และร่วมช่ืนชม
ยินดีกบัครูท่ีได้รับรางวลัครูดีเดน่ 
 3.1.3 การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองและชมุชนท่ีมีตอ่การบริหารจดัการสถานศกึษาเพ่ือ
ยกระดบัคณุภาพผู้ เรียน ปีการศกึษา 2560 พบวา่ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยมีสว่นร่วมใน
การเข้าร่วมประชมุเพ่ือ ก าหนดเป้าหมายของการจดัการศกึษาของโรงเรียนร่วมก าหนดประเดน็การ
พฒันาบคุลากรก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศแบบ 360 องศา การให้ค าแนะน าเพ่ือการปรับปรุง
บรรยากาศในการเรียนและการจดัการเรียนการสอนของครู ให้ความร่วมมือพฒันาปรับปรุงการบริหาร
จดัการของโรงเรียนอยา่งตอ่เน่ือง และร่วมช่ืนชมยินดีกบัครูท่ีได้รับรางวลัครูดีเดน่ 
 3.2 ผลการนิเทศภายในแบบ 360 องศา การจดัการเรียนการสอนของครู ปีการศกึษา 2560
โดยการเปรียบเทียบผลการนิเทศต้นปีการศกึษา และปลายปีการศกึษา 2560 พบวา่ 
 3.2.1ด้านการบริหารจดัการชัน้เรียนของครู ผลการนิเทศปลายปีการศกึษา มีคะแนนเฉล่ีย 
4.56 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุผลการนิเทศต้นปีการศกึษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.21 อยูใ่นระดบัปานกลางซึง่มี
คะแนนเฉล่ียเพิ่มสงูขึน้ 1.35 คดิเป็นร้อยละ 27 โดยการปฏิบตัท่ีิเพิ่มมากท่ีสดุ คือ การจดัท าบนัทกึ
การเย่ียมบ้านของนกัเรียนการจดัโต๊ะ/เก้าอี ้ของครูและนกัเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย ห้องเรียน



 
 

สะอาด และมีแสงสวา่งเพียงพอ มีพืน้ท่ีเพียงพอตอ่การจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย มีการบนัทกึการ
นิเทศ /บนัทกึการเย่ียมชัน้เรียน หลกัฐานการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นปัจจบุนั  
 3.2.2 ด้านการจดัการเรียนรู้ของครู ผลการนิเทศปลายปีการศกึษา มีคะแนนเฉล่ีย 4.51     
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุผลการนิเทศต้นปีการศกึษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.10 อยูใ่นระดบัปานกลางซึง่มี
คะแนนเฉล่ียเพิ่มสงูขึน้ 1.41 คดิเป็นร้อยละ 28.2 โดยการปฏิบตัท่ีิเพิ่มมากท่ีสดุ คือการบรูณาการ
เช่ือมโยงกบักลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืนจดักิจกรรมท่ีฝึกให้นกัเรียนเกิดทกัษะการคดิวิเคราะห์ การน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือภมูิปัญญาท้องถ่ิน หรือแหลง่เรียนรู้ในท้องถ่ินมาบรูณาการในการ
จดัการเรียนรู้ การวิเคราะห์มาตรฐาน ตวัชีว้ดั เพ่ือวางแผน การวดัและประเมินผล และน าไปสูก่าร
จดัท าโครงสร้างข้อสอบ ( Test blueprint) มีการบนัทกึผลการสอน ท่ีบง่บอกถึงแนวทางในการให้
ความชว่ยเหลือนกัเรียนเป็นรายบคุคล และการน าข้อมลูนกัเรียนเป็นรายบคุคลมาใช้ในการวางแผน 
หรือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
 3.2.3 ด้านพฤตกิรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน ผลการนิเทศปลายปีการศกึษา มีคะแนนเฉล่ีย 
4.57 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุผลการนิเทศต้นปีการศกึษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.22 อยูใ่นระดบัปานกลางซึง่มี
คะแนนเฉล่ียเพิ่มสงูขึน้ 1.35 คดิเป็นร้อยละ 27 โดยการปฏิบตัท่ีิเพิ่มมากท่ีสดุ คือ  นกัเรียนสามารถ
ถ่ายทอดเร่ืองราวจากภาพหรือเหตกุารณ์ท่ีก าหนดโดยใช้ภาษาได้เหมาะสมกบัระดบัชัน้ สามารถ
น าเสนอแนวความคดิของตนเองได้อยา่งสร้างสรรค์มีระเบียบวินยั และมีมารยาทเรียบร้อย 
         3. 3 ผลการนิเทศภายในแบบ 360 องศา การบริหารจดัการสถานศกึษา โรงเรียนวดัพญา
ปันแดนปีการศกึษา 2560โดยการ เปรียบเทียบผลการนิเทศต้นปีการศกึษา และปลายปีการศกึษา  
2560 พบวา่ 
 3.3.1 ด้านการบริหารงานทัว่ไป (ด้านสภาพแวดล้อมทัว่ไป) ผลการนิเทศปลายปีการศกึษา  
มีคะแนนเฉล่ีย 4.56 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุผลการนิเทศต้นปีการศกึษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.25 อยูใ่น
ระดบัปานกลางซึง่มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มสงูขึน้ 1.32 คดิเป็นร้อยละ 26.4 โดยการปฏิบตัท่ีิเพิ่มมากท่ีสดุ 
คือ ด้านแหลง่เรียนรู้มีกิจกรรมสง่เสริมผู้ เรียนอยา่งหลากหลาย และเช่ือมโยงไปสูก่ารเรียนรู้ตาม
หลกัสตูร จดัพืน้ท่ีภายนอกอาคารให้ร่มร่ืนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และจดัภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียนเอือ้
ตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบ และอปุกรณ์ไมช่ ารุด มีร่องรอย ผลงาน
ของนกัเรียนท่ีเกิดจากการใช้ห้องปฏิบตักิาร และแหลง่เรียนรู้ 
 3.3.2 ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  และการบริหารงานบคุลากร 
มีคะแนนเฉล่ีย 4.57 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุผลการนิเทศต้นปีการศกึษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.20 อยูใ่น
ระดบัปานกลางซึง่มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มสงูขึน้ 1.37 คดิเป็นร้อยละ 27.4 โดยการปฏิบตัท่ีิเพิ่มมากท่ีสดุ 
คือ มีการระดมทรัพยากร เพ่ือสนบัสนนุการจดัการศกึษาของโรงเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 



 
 

เหมาะสม และทกุฝ่ายมีสว่นร่วม มีค าสัง่มอบหมายงานในแตล่ะปีการศกึษาท่ีชดัเจน มีโครงสร้างการ
บริหารงานโรงเรียนชดัเจน และมีโครงการรองรับการใช้งบประมาณท่ีเหมาะสม และตรงตาม
วตัถปุระสงค์ 
         3. 4 คณุภาพผู้ เรียน โรงเรียนวดัพญาปันแดน  ปีการศกึษา 2560โดยเปรียบเทียบปี
การศกึษา 2559 (ปีท่ียงัไมไ่ด้ใช้รูปแบบ) และปีการศกึษา 2560 (ปีท่ีใช้รูปแบบ) 
               3.4.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1–6 ตามกลุม่สาระพบวา่                    
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 และปีการศกึษา 2559 มีร้อยละของคะแนนเฉล่ีย เทา่กบั 
81.16 และ 78.97 ตามล าดบั ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.18 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2560 และ 
ปีการศกึษา 2559  มีร้อยละของคะแนนเฉล่ีย เทา่กบั 82.95 และ 80.30 ตามล าดบั  ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 
8.77 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2560 และปีการศกึษา 2559  มีร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 
เทา่กบั 81.29 และ 77.30 ตามล าดบั ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.29 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ปีการศกึษา 
2560 และปีการศกึษา 2559  มีร้อยละของคะแนนเฉล่ีย เทา่กบั 83.56 และ 78.89 ตามล าดบั        
ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.48 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ปีการศกึษา 2560 และปีการศกึษา 2559  มีร้อยละของ
คะแนนเฉล่ีย เทา่กบั 82.99 และ 80.32 ตามล าดบั ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.19 และชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
ปีการศกึษา 2560 และปีการศกึษา 2559  มีร้อยละของคะแนนเฉล่ีย เทา่กบั 83.85 และ 80.13 
ตามล าดบั ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.64 
               3.4.2 ผลการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้ เรียนระดบัชาต ิ( NT) ของนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3ปีการศกึษา 2559 (ปีท่ียงัไมไ่ด้ใช้ รูปแบบ) มีร้อยละของคะแนนเฉล่ีย เทา่กบั 
29.58 ซึง่ต ่ากวา่คา่เฉล่ียระดบัประเทศ คดิเป็นร้อยละ 17.55หากพิจารณารายด้าน พบวา่ มีร้อยละ
ของคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ระดบัประเทศทกุด้านสว่นปีการศกึษา 2560 (ปีท่ีใช้รูปแบบ ) มีร้อยละของ
คะแนนเฉล่ีย เทา่กบั 54.99  ซึง่สงูกวา่คา่เฉล่ียระดบัประเทศ  คดิเป็นร้อยละ 9.74 หากพิจารณาราย
ด้าน พบวา่ มีร้อยละของคะแนนเฉล่ียสงูกวา่ระดบัประเทศทกุด้านเปรียบเทียบ 2 ปีการศกึษา พบวา่ 
ปีการศกึษา 2560  มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้จากปีการศกึษา 2559 คดิเป็นร้อยละ 25.41 โดยด้านท่ี
เพิ่มขึน้มากท่ีสดุ คือ ด้านค านวณ เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.29 รองลงมา ได้แก่ ด้านภาษา และด้านเหตผุล 
ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.14 เทา่กนั 
              3.4.3 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน ( O-NET) ของนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2559  (ปีท่ียงัไมไ่ด้ใช้ รูปแบบ) มีร้อยละของคะแนนเฉล่ีย เทา่กบั 
39.38 ซึง่ต ่ากวา่คา่เฉล่ียระดบัประเทศ คดิเป็นร้อยละ 2.94 หากพิจารณารายวิชา พบวา่ ทกุรายวิชา
มีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ระดบัประเทศสว่นปีการศกึษา 2560 (ปีท่ีใช้รูปแบบ) มีร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 
เทา่กบั 45.76 ซึง่สงูกวา่คา่เฉล่ียระดบัประเทศ  คดิเป็นร้อยละ 5.97 หากพิจารณารายวิชา พบวา่   



 
 

ทกุรายวิชามีคะแนนเฉล่ียสงูกวา่ระดบัประเทศ และหากเปรียบเทียบ 2ปีการศกึษา พบวา่                
ปีการศกึษา 2560  มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้จากปีการศกึษา 2559 คดิเป็นร้อยละ 6.38 วิชาท่ีเพิ่มขึน้
มากท่ีสดุ คือ คณิตศาสตร์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.82 รองลงมา ได้แก่ ภาษาองักฤษ เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.17 
และ วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึน้ 3.01 ตามล าดบั 
         3. 5 คา่นิยมหลกั 12 ประการ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-6 โดยเปรียบเทียบปี
การศกึษา 2559 (ปีท่ียงัไมไ่ด้ใช้รูปแบบ) และปีการศกึษา 2560 (ปีท่ีใช้รูปแบบ)พบวา่ ปีการศกึษา 
2559 มีจ านวน 1,075 คน คดิเป็นร้อยละ 86.14 และปีการศกึษา 2560 จ านวน 1,097 คน  คดิเป็น
ร้อยละ 92.34 เม่ือเปรียบเทียบ 2 ปีการศกึษา พบวา่ เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.20 
 4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจดัการสถานศกึษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพผู้ เรียน โดย
ประยกุต์ใช้แนวคดิการบริหารแบบมีสว่นร่วม ร่วมกบักระบวนการนิเทศแบบ 360 องศา โรงเรียน     
วดัพญาปันแดน ปีการศกึษา 2560  พบวา่ 
         4. 1 ความคดิเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ ได้แก่ ทา่นมีความคาดหวงัตอ่ความส าเร็จในการพฒันา
คณุภาพการศกึษาอนัเน่ืองมาจากการการน ารูปแบบมาใช้ในสถานศกึษา , สถานศกึษาของทา่น
ด าเนินการตามรูปแบบ โดยบริหารจดัการตามสภาพบริบทของโรงเรียน และน านโยบายการ           
ยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมาเป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน, มีการน าผลการนิเทศ
ตดิตามรวมทัง้ผลการจากนิเทศภายในสถานศกึษามาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ซึง่มีคา่เฉล่ียเทา่กนั อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ รองลงมา ได้แก่ มีการด าเนินการ
วางแผนร่วมกนัก่อนการน ารูปแบบมาใช้ในสถานศกึษา , สร้างความตระหนกัให้ครู คณะกรรมการ
สถานศกึษา และนกัเรียนทราบถึงความส าคญัของการน ารูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนมาใช้ใน
สถานศกึษา, มีการน าผลการด าเนินงานตามรูปแบบมาวางแผนร่วมกนัเพ่ือปรับปรุงการบริหาร
จดัการในสถานศกึษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ซึง่มีคา่เฉล่ียเทา่กนั อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ และ การ
ด าเนินงานตามรูปแบบสง่ผลให้คณุภาพการศกึษาของผู้ เรียนดีขึน้ , ทา่นคดิวา่รูปแบบท่ีน ามาใช้ใน
สถานศกึษามีประสิทธิผล, โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในเพ่ือประเมินการบริหารจดัการอยา่ง
ตอ่เน่ือง, มีระบบการวดัประเมินผลตามสภาพจริงของนกัเรียนอยา่งมีมาตรฐานเพิ่มมากขึน้ ซึง่มี
คา่เฉล่ียเทา่กนั  อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ตามล าดบั 
        4. 2 ความคดิเห็นของผู้ปกครอง/ชมุชน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ข้อท่ีมีคา่เฉล่ีย
สงูสดุ ได้แก่ ทา่นเช่ือมัน่วา่การปรับเปล่ียนแนวทางการเรียนการสอนแบบใหมจ่ะท าให้นกัเรียนเก่งขึน้ 
ทา่นมีสว่นในการให้ข้อเสนอแนะแก่คณุครูในการจดัการเรียนการสอนทา่นชว่ยสอนการบ้านและ
ปรึกษาคณุครูในการเรียนของลกูหลาน, คณุครูสอนโดยเน้นท่ีจะแก้ปัญหาหรือพฒันานกัเรียนเป็น



 
 

รายบคุคล  ซึง่มีคา่เฉล่ียเทา่กนั อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ รองลงมา ได้แก่ ทา่นมีโอกาสร่วมช่ืนชมนกัเรียน
ท่ีเรียนดี/ความประพฤตดีิ , ทา่นมีความพงึพอใจตอ่การปรับเปล่ียนแนวทางการเรียนการสอนแบบ
ใหมข่องทางโรงเรียนซึง่มีคา่เฉล่ียเทา่กนั  อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ และ ทา่นรับทราบการปรับเปล่ียนแนว
ทางการเรียนการสอนจากทางโรงเรียน,ทา่นมีโอกาสไปเย่ียมห้องเรียนบอ่ยครัง้ขึน้ ซึง่มีคา่เฉล่ียเทา่กนั 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ตามล าดบั 
     4.3 ความคดิเห็นของนกัเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ ได้แก่ 
คณุครูตดิตามเร่ืองการเรียนและพฤตกิรรมนกัเรียนอยา่งเข้มข้น, นกัเรียนมีผลการเรียนท่ีดีขึน้จากการ
ปรับเปล่ียนแนวทางการเรียนการสอนแบบใหม ่ซึง่มีคา่เฉล่ียเทา่กนั อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ รองลงมา 
ได้แก่ นกัเรียนกล้าแสดงออกในห้องเรียนมากขึน้, คณุครูมีความเอาใจใสน่กัเรียนมากย่ิงขึน้, มีคณุครู
ทา่นอ่ืนๆ มาชว่ยแนะน าการสอนของครูประจ าชัน้ของนกัเรียน ซึง่มีคา่เฉล่ียเทา่กนั  อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสดุ และนกัเรียนมีสว่นร่วมในการเรียนการสอนมากขึน้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ตามล าดบั   
 


