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 การวิจัย น้ี มี ว ัต ถุป ระส งค์  2 ประการ  ป ระกอบด้วย  เพอ่ อ ศึกษ าสภาพ ปัญห า                        
ในการพฒันาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมออง จังหวดัเชียงใหม่และเพอ่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายท่ีให้ขอ้มูล จ านวน 19 รูป/คน ประกอบด้วย 
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริย ัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมออง จังหวัดเชียงใหม่            
จ  านวน  1 รูป   คณะอนุคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนพระป ริย ัติธ รรม  จ านวน  3 รูป /คน                     
รองผูอ้  านวยการจ านวน 6 รูป/คน นกัวิชาการกลุ่ม 5 จ านวน 3 รูป/คน ครูผูดู้แลการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 6 รูป/คน น าเสนอโครงการ รวบรวบขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร การสังเกต  
การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม แยกแยะข้อมูลเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์เชิงพรรณนา          
ดว้ยวธีิการบรรยายและอภิปราย 
 ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาในการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ             
ทางการศึกษาด้านการบริหารงานท่ียงัไม่เป็นระบบ งบประมาณท่ีไม่ต่อเนอ่องจากหน่วยงาน         
ตน้สังกดั อาคารสถานท่ีท่ีค่อนขา้งคบัแคบ กิจกรรมการเรียนการสอนยงัไม่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพอ้นฐาน ขาดสอ่ อท่ีเป็นเทคโนโลยี บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษายงัมีน้อย ขณะท่ีแนวทางการพฒันาพบว่าการจดัการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา ตอ้งมีการขยายโครงสร้างด้านการพฒันาท่ีตอ้งยึดหลกัสูตรการศึกษา     
ขั้นพอ้นฐาน พ.ศ. 2551 ครูและบุคลากรมีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจดัการงานวิชาการ   
ตามหลกัสูตรท่ีได้ก าหนดไว ้พฒันาอาคารสถานท่ีเพอ่อให้เกิดความพร้อมในการใช้งาน ตลอดจน
ส ร้างความ ร่วมมอ อระหว่างห น่วยงาน ต่างๆ  เพอ่ อให้ เกิดการแลก เป ล่ี ยนประสบการณ์                      
และเกิดเป็นเครอ อข่ายทางการศึกษา ทั้ งยงัเน้นความรู้ทักษะตลอดจนการพัฒนาการจัดการ                  
ดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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 The objectives of this thematic paper were 1) to study the problems in developing the 
educational information technology management by the Group of General Educational 
Ecclesiastical Schools, Mueang District, Chiang Mai Province, and 2) to find guidelines for in 
developing the educational information technology management. The study key informants 
consisting of 19 clergy/lay, that is, one chairperson of Group 5, totally 1 clergyman; the 
subcommittee of General Educational Ecclesiastical Schools, totally 3 clergy/lay; deputy directors, 
totally 6 clergy/lay; academics of Group 5, totally 3 clergy/lay; teachers taking care of using 
educational information technology, totally 6 clergy/lay. Data collection was made possible through 
studying documents, observation, interview, and group discussion; the data were then categorized 
and analyzed by means of discussion and debate.    

The research findings showed the problems as the following: the state of developing the 
educational information technology management was not systematized; the budget was 
continuously allocated by the main office; local and physical plant were rather crowded; learning 
and teaching activity was not consistent with basic education curriculum; there was lacking 
technological media; and the personnel specialized in educational information technology were 
understaffed. As for the way to developing the educational information technology management,      
it was found that it has to be extended in its developmental structure upholding the B.E. 2551 basic 
educational curriculum; teachers and personnel are responsible for promoting and supporting 
academic affair  administration according to curriculum scope, and developing physical plants to be 
ready for use, including creating cooperation between different agencies for enabling experience 
share and for emergence of educational network. Additionally, it emphasized knowledge and skills 
inclusive of developing the educational information technology management so as to have its more 
efficiency and effectiveness.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้้วยความกรุณาจากอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ    
ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตลา้นนาทุกท่าน ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้    
และใหค้  าช้ีแนะแนวทางในการท าสารนิพนธ์ 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัย                   
ท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา ท่ีให้สถานท่ีศึกษา คน้ควา้ รวบรวมความรู้
ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาเล่าเรียน 

 ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร.พสิน แตงจวง อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั สารนิพนธ์ 
ดร.พิมพฤทธ์ิ เท่ียงภกัด์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมสารนิพนธ์ ท่ีไดเ้สียสละดูแลเอาใจใส่ให้ค  าปรึกษา
ช้ีแนะแนวทางจนท าใหส้ารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 ขอกราบนมสัการขอขอบพระคุณ พระครูวิทิตศาสนาทร, ดร . ท่ีได้กรุณาเป็นประธาน
กรรมการสอบและขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบทุกท่านท่ีไดช้ี้แนะขอ้บกพร่องในงานวิจยั
คร้ังน้ี 

 ขอขอบพระคุณ  ดร.ชาลี  ภักดี , ดร.ฉัตรชัย  ศิ ริกุลพัน ธ์และดร.พิ รุณ  จันทวาส                   
ท่ีค่อยให้ค  าปรึกษาในเร่ืองเคร่ืองมือการวจิยั กราบนมสัการขอขอบพระคุณ พระครูสุนทร พิมลศีล 
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริย ัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่             
กราบนมสัการขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียน ขอขอบพระคุณครูผูดู้แลการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทั้ง  6 โรงเรียน ในกลุ่มพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่                   
และขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการท่ีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์           
และการร่วมสนทนากลุ่มในการท าวจิยัคร้ังน้ี 

 สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา อนัเป็นท่ีรักของผูว้ิจยัท่ีให้ก าเนิดและอบรม  
สั่งสอนให้เป็นคนดีในสังคม ขอบคุณทุกคนในครอบครัวท่ีให้ก าลงัใจและสนบัสนุนในการศึกษา
คร้ังน้ีจนส าเร็จ ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่น 10 ท่ีกรุณาช่วยเหลือ
และเป็นก าลงัใจส าคญัท่ีท าใหส้ารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ีขา้พเจา้ขอมอบเป็นกตญัญุตาบูชา   
แด่บิดามารดาครูบาอาจารยแ์ละผูมี้อุปการคุณทุกท่าน 

 
พิมภสัสร  เด็ดขาด 



สารบัญ 
 

หนา้ 
บทคดัยอ่ภาษาไทย 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 
ประกาศคุณูปการ 
สารบญั 
สารบญัตาราง 
สารบญัแผนภาพ 
บทท่ี 

1 บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
ขอบเขตของการวจิยั 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
กรอบแนวคิดในงานวจิยั 

    2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
แนวคิดหลกัในการบริหารจดัการ 
แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
การส่งเสริมเทคโนโลยทีางการศึกษา 
นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน          
การสอน 
บริบททัว่ไปของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงใหม่ 
นโยบายเก่ียวกบัการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หลกัการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3 วธีิด าเนินการวจิยั 
วธีิการวจิยั 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
การน าเสนอขอ้มูล 

4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผลการวเิคราะห์สภาพปัญหาในทางการพฒันาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ทางการศึกษา 
ผลการศึกษาเอกสารบริบททัว่ไปดา้นการบริหารงานทั้ง 4 ดา้น 
ผลการศึกษาเอกสาร SWOT Analysis ดา้นการบริหารงานทั้ง 4 ดา้น 
ผลการสังเกตพฤติกรรมอยา่งไม่เป็นทางการของผูบ้ริหาร นกัวชิาการ ครู       
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง (unstructured interview) 
ผลการวิ เคราะห์แนวทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ              
ทางการศึกษา  
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

5 บทสรุปอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
สรุปผลการวจิยั 
อภิปรายผลการวจิยั 
ขอ้เสนอแนะ 

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก รายช่ือผูต้รวจสอบเคร่ืองมือ 
ภาคผนวก ข หนงัสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั 
ปัจจุบนัแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาการศึกษาในสังคมไทยท่ามกลางความเปล่ียนแปลง        

อย่างรวดเร็วมีทั้งในแง่ลบและแง่บวก อนัมีผลกระทบเช่ือมโยงจากบริบทสังคมโลก การพฒันา
คุณภาพคนในทางท่ีดีและมีคุณธรรมเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด แมก้ารศึกษาจะเป็นกระบวนการส าคญั  
ในการพฒันาคน แต่ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่านั้นท่ีจะเอ้ือต่อการพฒันา
ศกัยภาพและความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะต่างๆ ของคนท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้   
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต แนวคิดในการพฒันาการศึกษาจ าเป็นตอ้งปรับเพื่อให้การจดัการศึกษา
บรรลุตามวสิัยทศัน์ท่ีพึงประสงคโ์ดยการใหก้ารศึกษาเป็นกระบวนการท่ีท าให้ผูเ้รียนรู้จกัการเรียนรู้ 
รู้วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในรูปแบบและวิธีการหลากหลาย โดยเน้นการศึกษาท่ียึดผูเ้รียน    
เป็นศูนย์กลางของพัฒนาการศึกษา ให้โอกาสผู ้เรียนมีบทบาทในการพัฒนาตนเองได้เต็ม            
ตามศักยภาพ ความมุ่งหวงัดังกล่าวมีผลให้องค์ประกอบหน่ึงของการจดัการศึกษา ท่ีเรียกว่า
เทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา     
2554, หน้า 75) สารสนเทศถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัส าหรับชีวิตมนุษยทุ์กคนในสังคม ซ่ึงในปัจจุบนั
เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปว่าเป็นยุคแห่งสารสนเทศ   แหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้มิได ้              
มีขีดจ ากัดเพียงในห้องสมุด ต ารา เอกสารหรือส่ือส่ิงพิมพ์เท่านั้ น หากแต่มีแหล่งสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ท่ีได้รับการยอมรับว่าทันสมยั สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก       
ด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ผูใ้ช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ไม่จ  ากัดทั้ งเวลา      
และสถานท่ี ความตระหนักในความส าคัญและการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ         
เป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวาง ส าหรับประเทศไทยรับบาลเล็งเห็นความส าคัญของการ                
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังจะเห็นได้จากการท่ีคณะรับมนตรีมีมติยอมรับในหลักการของ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ซ่ึงใจความของภารกิจหลักประการหน่ึงคือ การลงทุน
พฒันาคุณภาพของพลเมือง ไดแ้ก่ การสร้างพลเมืองท่ีอ่านออกเขียนไดแ้ละบุคลากรมีทกัษะทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเพียงพอ (ชิษณุพงศ ์ พรวนตน้ไทร, 2556, หนา้ 2) 

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีบทบาทส าคญัในการพฒันาการเรียนการสอนและยกระดับ
การศึกษาทั้ งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  เปิดโอกาสให้ค รู อาจารย์ นัก เรียน                 
และนักศึกษา สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย หรือ เสมือนหน่ึงมี “ห้องสมุดโลก”    
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(Library of the World) เพี ยงปลาย น้ิวสัมผ ัส  ตัวอย่างเช่น  ค รูและนัก เรียนสามารถค้นหา              
หรือสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ได้ทัว่โลก โดยไม่มีขอ้จ ากัดทางด้านสถานท่ีและเวลา           
(Anywhere & Anytime) คณาจารย์และนักเรียนท่ีด้อยโอกาสอันเน่ืองมาจากความห่างไกล 
ทุรกนัดาร ขาดแหล่งห้องสมุดท่ีดีสามารถค้นหาขอ้มูลข่าวสารและความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน      
มากยิ่ง ข้ึน  เด็กนักเรียนเองสามารถร่วมกันผลิตข้อมูลในแขนงต่างๆ เช่น  ข้อมูลเก่ียวกับ              
พันธ์ุพืช   ธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม  ข้อมูลทางประวติัศาสตร์ ชุมชนศิลปะวฒันธรรมท้องถ่ิน            
ภูมิปัญญาชาวบ้าน   เพื่อเผยแพร่แลกเปล่ียนกับเด็กทั่วโลก  ในขณะท่ีครูสามารถน าเน้ือหา            
ทางวชิาการท่ีมีประโยชน์ เช่น บทความทางวชิาการ เอกสารการสอน ลงในเวบ็ไซตเ์พื่อให้นกัเรียน
ไดศึ้กษาและแลกเปล่ียนภายในวงการซ่ึงกนัและกนั (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2542, หนา้ 3) 

กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่            
เป็นหน่วยงานทางการศึกษาหน่วยงานหน่ึง ท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนส าหรับสามเณร                
ในแผนกสามญัศึกษา (คู่มือการประเมินภายนอกรอบสาม, 2554, หนา้ 11) ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้ นพื้ นบาน พุทธศักราช 2551 เป็นแนวทางในการพัฒนาผู ้เป็นศาสนทายาท                  
ด้วยความมุ่งหวังให้โอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ให้ เป็นผู ้มีความ รู้                 
และความประพฤติท่ีดีงาม เป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสังคม ไดรั้บความเอาใจใส่ทุ่มเท
จากพระเถระ ผู ้บ ริหาร ครูและผู ้อุปถัมภ์โรงเรียนด้วยดี ท าให้การจัดการศึกษาด าเนินไป              
ด้วยความเรียบร้อย จากผลการประเมินภายในรอบท่ี 3 พ.ศ.2556 ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม  
แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ สถิติการประเมินภายในดา้นการด าเนินการ
เรียนการสอนตาม ตัวบ่ งช้ี ท่ี   3  ผู ้เรียนมีความใฝ่ รู้และเรียน รู้อย่างต่อเน่ือง ตัวบ่ งช้ี ท่ี  3.1              
ผู ้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวช้ีวดัท่ี 3.1.2  ร้อยละ           
ของผูเ้รียนท่ีมีการเรียนรู้จากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
65.35 ของจ านวนผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3.1.2 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑ์
การประเมินความสามารถดา้นการใชส้ารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในระดบัพอใชข้ึ้นไปตามท่ีก าหนด 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นบาน พุทธศักราช 2551 หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช ้             
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นบาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ      
และจากข้อมูล เชิงประจักษ์  พบว่า นัก เรียนส่วนใหญ่ในกลุ่มโรงเรียนพระปริย ัติธรรม               
แผนกสามัญ ศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ย ังขาดทักษะจากการแสวงหาความ รู้                   
จาก เทคโนโลยี ท่ี โรงเรียนจัดสรรให้  เช่น  ห้องคอมพิ วเตอร์ ระบบอิน เตอร์เน็ตไร้สาย            
เคร่ืองมือส่ือสาร ฯลฯ ในการสร้างความรู้ สอดคล้องกับ  ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจดั       
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การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัตวับ่งช้ีท่ี 6.1 ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา 
ตวัช้ีวดัท่ี 5 การจดัเตรียมและใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรมน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาประยุกต์ในการจดัการเรียนการสอนครู  ร้อยละ 58.65   จากขอ้มูลเชิงประจกัษ์พบว่า 
เกณฑก์ารประเมินความสามารถดา้นการใชส้ารสนเทศในการจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนนั้น ครู
ในบางสาระวิชายงัไม่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน        
(รายงานผลสรุปการประเมินคุณภาพภายในรอบ 3 โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา, 2556, หน้า 67)          
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบระดบัชาติ O–net ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นบานผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ลดลงจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 15.25 (สถาบนัทดสอบ      
ทางการศึกษาแห่งชาติ องคก์ารมหาชน, 2557, หนา้ 15)  

กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่             
ต่างมีความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อน ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ       
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ  ดังนั้ นโรงเรียนในกลุ่ม       
โรงเรียนพระปริย ัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ในแต่ละแห่ง                 
จึงไดด้ าเนินงานดา้นระบบสารสนเทศกนัอยา่งเป็นเอกเทศ โดยขาดการประสานระหวา่งหน่วยงาน 
ไม่มีนโยบายในภาพรวมท่ีเป็นทิศทางเดียวกัน อนัเป็นเหตุหน่ึงท่ีท าให้การด าเนินงานซ ้ าซ้อน        
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ประหยดั ตลอดจนสร้างภาระให้แก่ผูท่ี้ตอ้งให้ขอ้มูล เก่ียวกับระบบสารสนเทศ      
ขาดนโยบายในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีชัดเจน  จึงไม่ตอบสนองให้ผู ้บ ริหาร                   
ครูได้ปฏิบัติงานได้ตามภารกิจของสถานศึกษาท่ีมีมากมาย ข้อมูลท่ีหลากหลาย ความพร้อม          
และสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาแตกต่างกนั ท าให้แต่ละแห่งตอ้งด าเนินการตามความตอ้งการ
และขีดจ ากดัของตน ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะดา้นโดยตรง จึงท าให้การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการประมวลผลมีความผิดพลาด ไม่ตรงกับความเป็นจริงและค่อนข้างล่ าช้า                        
ดังนั้ น  ผู ้วิจ ัย จึงได้สนใจท่ี จะศึกษาสภาพการจัดการเทคโนโลยีสน เทศทางการศึกษา                       
ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นอย่างไร    
แนวทางการพฒันาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เป็นแบบใดและควรมีแนวทาง
ของการพฒันาระบบสารสนเทศอยา่งไรบา้ง เพื่อท่ีจะน าผลการศึกษาไปวางแผนการพฒันานโยบาย
เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการบริหารจดัการไปในทิศทางเดียวกนั
ต่อไป 
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1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.2.2  เพื่อหาแนวทางการพฒันาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในกลุ่ม
โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.3  ขอบเขตของกำรวจิัย 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม     

แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 1 รูป คณะอนุกรรมการกลุ่มโรงเรียน    
พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 3 รูป รองผูอ้  านวยการ
จ านวน 6 รูป/คน นักวิชาการในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 3 รูป/คน ครูผู ้ดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 6 รูป/คน          
รวมทั้งหมด 19 รูป/คน ทั้ง 6 โรงเรียน ท่ีอยู่ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557  

ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
การศึกษาน้ี เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ              

ทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม     

แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ด้านการการจัดการเทคโนโลยีส ารสน เทศท างการศึกษาของก ลุ่มโรงเรียน                   

พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ดา้นแนวทางการพฒันาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียน

พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.4  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อให้เกิดการเขา้ใจท่ีตรงกนัผูว้ิจยัจึงก าหนดขอบเขตหรือความหมายของศพัท์เฉพาะ   
ไวด้งัน้ี 
 แนวทำง หมายถึง ทางปฏิบติัท่ีควรท าเพื่อน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 กำรพัฒ นำ   หมาย ถึ ง   กระบวนการเป ล่ี ยนแปลงของส่ิ งใด ส่ิ งห น่ึ งให้ ดี ข้ึน                      
ทั้งทางดา้นคุณภาพและปริมาณ ดว้ยการวางแผนโครงการและด าเนินงานโดยมนุษยเ์พื่อประโยชน์
แก่ตวัของมนุษยเ์อง 
 เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
กับงานด้านการศึกษา อนัได้แก่ การจดัเก็บข้อมูลและประมวลผลบานข้อมูล การพฒันาระบบ
สารสนเทศช่วยการเรียนการสอน การวางแผนและการบริหารการศึกษา การวางแผนหลกัสูตร     
การแนะแนวและบริการ การทดสอบวดัผล การพฒันาบุคลากรและส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 กำรจัดกำรเทคโนโลยี  หมายถึง กระบวนการด า เนินการเก่ียวกับข้อมูล  ได้แ ก่                
การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดการหน่วยข้อมูล          
การวเิคราะห์ขอ้มูลและการน าไปใช ้
 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง 
โรงเรียน ท่ี จัดการเรียนการสอนส าห รับสาม เณ รตามหลัก สู ตรการศึกษ าขั้ นพื้ น บาน             
พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง 2556 ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1–6 ท่ีตั้ งอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 6 โรงเรียนไดแ้ก่ โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา, โรงเรียนสามคัคีวิทยาทาน, 
โรงเรียนเชตุพน,โรงเรียนอภยัอริยศึกษา, โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงค์และโรงเรียนบาลีสาธิต
ศึกษา 
 กำรบริหำรจัดกำร  หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียนพระปริย ัติธรรม            
แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ตามหลกัการบริหารการด าเนินงานของโรงเรียน   
ในสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  กองพุทธศาสนาศึกษา ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ให้ มีมาตรบานมี คุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ                 
ตามส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 กำรบริหำรงำนโรงเรียน  หมายถึง  ผูบ้ริหาร  คณะครู  นักการภารโรงและกรรมการ
สถาน ศึกษาขั้ นพื้ น บาน  ท่ี ร่วม มือกันด า เนินการจัด กิ จกรรม ต่ างๆ  ตามภารกิจหน้ า ท่ี                     
ความรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการจดัการศึกษาครอบคลุมขอบข่ายงานทั้ง 4 ดา้น 
คือ การบริหารงานด้านวิชาการ การบริหารงานด้านงบประมาณ การบริหารงานด้านบุคลากร      
และการบริหารงานดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน   
 คณะกรรมกำรกลุ่ มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ ศึกษำ อ ำเภอเมือง          
จังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง ผูใ้ห้การสนับสนุนการจดัการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม
แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 



6 
 

1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ในการจดัการระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาของโรงเรียนในเขตการศึกษาอ่ืนๆ และสามารถน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาของระบบ
บริหารสถานศึกษาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินงาน
ตามแผนงานของสถานศึกษา โดยเฉพาะดา้นนโยบายดา้นท่ีจะใชด้ าเนินการต่อไป 
 1.6.1 ได้ศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบันของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.6.2 ได้แนวทางการพัฒนาการจัดการ เทคโนโลยีส ารสน เทศทางการศึกษา                   
ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.6.3 ได้แนวทางการพัฒนาการจัดการ เทคโนโลยีส ารสน เทศทางการศึกษา                   
ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา กลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป  
 

1.6  กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
 แนวทางการพฒันาการจดัการสารสนเทศทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม
แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่  ผูว้ิจ ัยได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แนวคิด          
ในการบริหารท่ีมีคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming in Mycoted, 2004) เป็นการจดัการอยา่งมีคุณภาพ            
เป็นกระบวนการท่ีด าเนินการต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดผลผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพข้ึน โดยหลกัการ       
ท่ี เรียกว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมม่ิง ซ่ึงประกอบด้วย 4 ขั้ นตอน คือ การวางแผน             
การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไข คือ Plan ก าหนดสาเหตุของปัญหา 
จากนั้นวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดสอบเพื่อการปรับปรุงให้ดีข้ึน Do การปฏิบติัตาม
แผนหรือทดลองปฏิบติัเป็นการน าร่องในส่วนย่อย Check  ตรวจสอบเพื่อทราบว่าบรรลุผลตามแผน
หรือหากมีส่ิงใดท่ีท าผิดพลาดหรือได้เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้างและ Act ยอมรับการเปล่ียนแปลง       
หากบรรลุผล เป็น ท่ี น่ าพอใจห รือหากผลปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผนให้ท าวงจรซ ้ า                    
โดยใชก้ารเรียนรู้จากกระท าในวงจรท่ีไดป้ฏิบติัไปแลว้ตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัท่ีไดต้ั้งไว ้
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แผนภำพที ่1-1 กรอบแนวคิดในงานวจิยัเร่ือง แนวทางการจดัการสารสนเทศทางการศึกษา           
       ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ศึกษาสภาพ
ปัญหาในการ
พฒันาการ
จดัการ

เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 

สภาพและ
บริบททัว่ไป
ของการ
จดัการ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางการศึกษา

ในกลุ่ม
โรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม
แผนกสามญั

ศึกษา 
อ าเภอเมือง 
จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 

1.ศึกษาเอกสาร 
2. สังเกต 
3. สัมภาษณ์ 

หาแนวทางการ
พฒันาการ
จดัการ

เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 

แนวทางการ
พฒันาการ
จดัการ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางการศึกษา

ในกลุ่ม
โรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม
แผนกสามญั

ศึกษา 
อ าเภอเมือง 
จงัหวดั
เชียงใหม ่

 
 

1. SWOT 
2. สนทนากลุ่ม
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาเร่ือง “แนวทางการพฒันาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาในกลุ่ม
โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษา
จากต ารา เอกสาร ทฤษฎี แนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดของเน้ือหาตามล าดบัน้ี 
 2.1 แนวคิดหลกัในการบริหารจดัการ 
 2.2 แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
 2.3 การส่งเสริมเทคโนโลยทีางการศึกษา 
 2.4 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 
 2.5 บ ริบททั่วไปของโรงเรียนพระปริย ัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา อ าเภอเมือง           
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2.6 นโยบายเก่ียวกบัการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.7 หลกัการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคดิหลกัในการบริหารจัดการ 
 2.1.1  ความหมายของการบริหารการศึกษา (Educational Administration) 
 ความหมายของ “การบริหารการศึกษา (Educational Administration)” โดยดูจากค าว่า 
“การบริหารการศึกษา” ซ่ึงประกอบด้วยค าส าคญั 2 ค  า  คือค าว่า “การบริหาร (Administration)”   
และ“การศึกษา (Education)” ดังนั้น จะขอแยกความหมายของค าทั้ งสองน้ีความหมายของค าว่า         
“การบริหาร” มีผูใ้ห้ความหมายไวห้ลากหลาย ทั้ งคล้ายๆ กันและแตกต่างกัน ขอยกตัวอย่าง            
6 ความหมาย ดงัน้ี (หวน พินธุพนัธ์, 2548, หนา้ 1) 
 การบริหาร คือ ศิลปะของการท างานใหส้ าเร็จโดยใชบุ้คคลอ่ืน 
 การบริหาร คือ การท างานของคณะบุคคล ตั้ งแต่ 2 คนข้ึนไป ท่ีร่วมกันปฏิบัติการ         
ใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั 
 การบริหาร คือ  การท่ีบุคคลตั้ งแต่สองคนข้ึนไปร่วมกันท างาน เพื่อจุดประสงค ์         
อยา่งเดียวกนั 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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 การบริหาร คือ  กิจกรรมท่ีบุคคลตั้ งแต่ 2 คนข้ึนไปร่วมกันด าเนินการให้บรรลุ
จุดประสงคร่์วมกนั 
 การบริหาร คือ การใช้ศาสตร์และศิลปะน าทรัพยากรการบริหาร (Administrativeresource)                              
มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of administration) ให้บรรลุว ัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้                        
อยา่งมีประสิทธิภาพ   
 การบริหาร คือศิลปะในการท าให้ ส่ิ งต่างๆได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ           
หมายความว่า ผู ้บริหารไม่ใช่ผูป้ฏิบัติ แต่ใช้ศิลปะท าให้ผูป้ฏิบัติงานท างานจนเป็นผลส าเร็จ         
ตรงตามจุดหมายขององคก์ารหรือตรงตามจุดหมายท่ีผูบ้ริหารตดัสินใจเลือกแลว้ 
 จากความหมายของ “การบริหาร” ทั้ง 6 ความหมายน้ี  พอสรุปได้ว่า การด าเนินงาน     
ของก ลุ่ม บุ คคล เพื่ อ ให้ บ รรลุ จุดประสงค์ ท่ี วางไว้  ส่ วนความหมายของ “การศึกษ า”                               
ก็มีผูใ้หค้วามหมายไวค้ลา้ยๆ กนั ดงัน้ี 
 การศึกษา คือ การงอกงาม หรือ การจดัประสบการณ์ให้เหมาะสมแก่ผูเ้รียน เพื่อผูเ้รียน
จะไดง้อกงามข้ึนตามจุดประสงค ์
 การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 การศึกษา คือ การสร้างเสริมประสบการณ์ใหชี้วติ 
 การศึกษา คือ เคร่ืองมือท่ีท าใหเ้กิดความเจริญงอกงามทุกทางในตวับุคคล 
 จากความหมายของ “การศึกษา” ขา้งบนน้ีพอสรุปได้ว่า  การศึกษา คือ การพฒันาคน    
ใหมี้คุณภาพ ทั้งความรู้ ความคิด  ความสามารถและความเป็นคนดี 
 เม่ื อน าความหมายของ “การบริหาร” มารวมกับความหมายของ “การศึกษา”                    
ก็จะไดค้วามหมายของ “การบริหารการศึกษา” ว่า “การด าเนินงานของกลุ่มบุคคล เพื่อพฒันาคน    
ให้ มี คุณภาพ ทั้ งความ รู้ ความคิด ความสามารถและความเป็นคนดี” ซ่ึ งมี ส่วนคล้ายกับ             
ความหมาย   ของ “การบริหารการศึกษา” ท่ีมีผูใ้หไ้ว ้ดงัน้ี 
 การบริหารการศึกษา คือ กิจกรรมต่างๆท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกันด าเนินการ            
เพื่อพฒันาเด็ก เยาวชน ประชาชนหรือสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดา้น เช่น ความสามารถ ทศันคติ 
พฤติกรรม ค่านิยมหรือคุณธรรม ทั้งในดา้นการสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อให้บุคคลดงักล่าว
เป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ทั้งท่ีเป็นระเบียบแบบแผน 
และไม่เป็นระเบียบแบบแผน 
 การบริหารการศึกษา คือ กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกันด าเนินการ            
เพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม   
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และคุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยั
การควบคุม ส่ิงแวดล้อมให้ มี ต่อบุคคล เพื่ อให้ บุคคลพัฒนาตรงตามเป้าหมายของสังคม                     
ท่ีตนด ารงชีวติอยู ่
 ดงันั้น จึงสรุปความหมายของ “การบริหารการศึกษา” ไดว้่า  “การด าเนินงานของกลุ่ม
บุคคลเพื่อพฒันาคนใหมี้คุณภาพ ทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ และความเป็นคนดี” กลุ่มบุคคล
เหล่าน้ี ต่างร่วมมือกันพัฒนาคนให้มี คุณภาพทั้ งส้ิน  การจะพัฒนาคนให้มี คุณภาพได้นั้ น              
จะต้องมีการด าเนินการในการเรียนการสอน การจดักิจกรรม การวดัผล การจดัอาคารสถานท่ี      
และพัสดุครุภัณฑ์  การสรรหาบุคคลมาด าเนินการหรือมาท าการสอนในสถาบันการศึกษา            
การปกครองนกัเรียนเพื่อให้นกัเรียนเป็นคนดีมีวินยัและอ่ืนๆ  ซ่ึงการด าเนินงานเหล่าน้ีรวมเรียกว่า 
“ภารกิจทางการบริหารการศึกษา”หรือ“งานบริหารการศึกษา” นัน่เอง 
 2.1.2  ภารกจิทางการบริหารการศึกษา หรือ งานบริหารการศึกษา   
 ส าหรับภารกิจทางการบริหารการศึกษา หรือ งานบริหารการศึกษา  มีผู ้แบ่งไว ้        
คลา้ยๆ กนั คือ กมล ภู่ประเสริฐ (2547, หน้า 41) ไดแ้บ่งงานของผูบ้ริหารการศึกษาไว ้7 ประการ 
ดว้ยกนั ดงัน้ี 
 1. งานวชิาการ 
 2. งานบุคคล 
 3. งานกิจการนกัเรียน 
 4. งานการเงิน 
 5. งานอาคารสถานท่ี 
 6. งานสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
 7. งานธุรการ 
 นงนภสั เท่ียงกมล (2550, หนา้ 33) ไดจ้  าแนกงานบริหารการศึกษา ออกเป็น 5 ประเภท 
(โดยน า งานการเงิน งานอาคารสถานท่ี และงานธุรการ ท่ี กมล ภู่ประเสริฐ (2547, หนา้ 41) แบ่งไว้
มารวมอยูใ่นประเภทเดียวกนั) ซ่ึงมีดงัน้ี  
 1. งานวชิาการ 
 2. งานบริหารบุคคล 
 3. งานบริหารกิจการนกัเรียน 
 4. งานธุรการ การเงินและบริการ 
 5. งานดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน  
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 จึงกล่าวได้ว่า ภารกิจในการบริหารการศึกษา หรืองานบริหารการศึกษา โดยทั่วไป
จ าแนกออกเป็น 5 ประเภท ดว้ยกนัคือ 
 1. การบริหารงานวชิาการ 
 2. การบริหารงานธุรการ 
 3. การบริหารงานบุคคล 
 4. การบริหารกิจการนกัเรียน 
 5. การบริหารงานดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

ขออธิบายขยายความงานบริหารการศึกษา ทั้ง 5 ประเภท ดงัน้ี 
1. ก ารบ ริหารงานวิชาการ  เป็นการด า เนินงาน ท่ี เก่ี ยวกับ  การเรียนการสอน                   

ซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกบัการน าหลกัสูตรไปใช้ การท าแผนการสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน 
การใชส่ื้อการสอน การประเมินผลการวดัผล และการนิเทศการสอน เป็นตน้  การบริหารการศึกษา
เป็นการด าเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  คนจะมีคุณภาพ คือ มีความรู้ 
ความสามารถ ความคิด และความเป็นคนดีได้ จะต้องมีการเรียนการสอนหรือจะต้องมีการ
บริหารงานวิชาการนั่นเอง  การบริหารงานวิชาการจึงถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา      
คงไม่ผิดนักในสถาบันการศึกษา ทั้ งมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนต่างๆ จะมีฝ่ายวิชาการด้วย             
ซ่ึงจะเรียกช่ือต่างๆ กนัไป เช่น รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ
ฝ่ายวชิาการหรือผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ฝ่ายวชิาการ เป็นตน้ 

2. การบริหารงานธุรการ  เป็นการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบังานการเงิน วสัดุครุภณัฑ์ อาคาร
สถานท่ี งานสารบรรณ งานรักษาพยาบาล และงานบริการต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงงานเหล่าน้ีเป็นงาน        
ท่ีสนบัสนุนงานวิชาการอยา่งมาก  เช่น งานวิชาการจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งมีอาคารสถานท่ี    
มีห้องเรียน มีห้องปฏิบติัการ มีโต๊ะเก้าอ้ี มีส่ือการสอนต่างๆ มีงานบริการให้ความสะดวกต่างๆ        
ซ่ึง ส่ิงเหล่าน้ีเป็นบทบาทของการบริหารงานธุรการนั่นเอง  การบริหารงานธุรการ จึงมีส่วนช่วย   
ให้การพฒันาคนให้มีคุณภาพไดอ้ยา่งมากเช่นกนั  บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีฝ่ายธุรการในมหาวิทยาลยั
มกัจะใช้ช่ือว่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ถา้ใช้ “ฝ่ายธุรการ” น่าจะถูกตอ้ง
มากกว่า)  ส่วนในโรงเรียนทัว่ๆ ไป มกัใช้ช่ือว่า  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายธุรการหรือผูช่้วยอาจารย์
ใหญ่ฝ่ายธุรการ เป็นตน้ 

3. การบริหารงานบุคคล  เป็นการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบับุคคลเร่ิมตั้งแต่ การสรรหาบุคคล
มาท างานหรือมาเป็นครู  การจัดบุคคลเข้าท างาน การบ ารุงรักษาและการสร้างเสริมก าลังใจ           
ในการท างาน  การพฒันาบุคคลและการจดับุคคลให้พน้จากงาน เป็นตน้  การบริหารงานบุคคล    



12 

 

เป็นงานท่ีมีส่วนในการพฒันาบุคคลให้มีคุณภาพอย่างมากเช่นกัน เพราะในการสรรหาบุคคล         
มาท างาน ถ้าสรรหาบุคคลท่ีเป็นคนเก่งคนดีมาเป็นครู  จดัครูเขา้สอนตามความรู้ความสามารถ        
และความถนดัของเขา มีการพฒันาครูให้เก่งให้เป็นคนดียิง่ข้ึนไป ยอ่มจะสอนนกัเรียนใหมี้คุณภาพ
ยิ่ง ข้ึน  ถือว่ามี ส่วนในการพัฒนาคนให้ มี คุณภาพนั่น เอง ในมหาวิทยาวิทยาลัยบางแห่ง                
มัก จะ มี บุ คล าก ร ท่ี ท าหน้ า ท่ี เก่ี ย วกับ งาน บุ คคล  คื อผู ้อ  าน วยก ารกองก าร เจ้าหน้ า ท่ี                             
ซ่ึงข้ึนกับรองอธิการฝ่ายบริหารในโรงเรียนต่างๆ ผู ้ช่วยฝ่ายวิชาการและผู ้ช่วยฝ่ายธุรการ                
จะร่วมกนับริหารงานบุคคล เช่น การสรรหาบุคคลมาท างาน การจดับุคคลเขา้ท างาน การพิจารณา
ความดีความชอบและการพฒันาบุคคล เป็นตน้ 

4. การบริหารกิจการนกัเรียน  เป็นการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบันกัเรียน เช่น การปฐมนิเทศ
นักเรียน การปกครองนักเรียน การจัดบริการแนะแนว การบริการเก่ียวกับสุขภาพนักเรียน             
การจดักิจกรรมและการบริการต่างๆ เป็นตน้ การบริหารกิจการนกัเรียนถือว่าเป็นการพฒันาบุคคล
ให้เป็นคนดี คนเก่ง ได้อย่างมากเช่นกนั  เช่น การปกครองให้เด็กมีระเบียบวินัย การจดักิจกรรม 
กีฬา กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางวิชาการ การจดับริการแนะแนว เหล่าน้ีลว้นท าให้นกัเรียน
เป็นคนดี คนเก่งยิ่งข้ึน ในมหาวิทยาลัยจะมีบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีน้ีโดยตรง คือ รองอธิการบดี        
ฝ่ายนิสิตหรือรองอธิการบดีฝ่ายนกัศึกษา  ในโรงเรียนทัว่ๆ ไปจะมี ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายปกครอง
ห รือผู ้ ช่ วยอาจารย์ให ญ่ ฝ่ ายปกครอง  ถ้ าห ากจะ เป ล่ี ยนม าใช้  “ฝ่ าย กิ จการนั ก เรียน ”                            
ก็น่าจะตรงกบัการบริหารงานกิจการนกัเรียนอยา่งยิง่ 

5. การบ ริหารงานด้านความสัมพัน ธ์กับ ชุมชน เป็นการบริหารงาน ท่ี เก่ี ยวกับ
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน เช่น การสอนให้นกัเรียนน าความรู้ท่ีเรียนไปใชท่ี้บา้นท่ีชุมชนและเผยแพร่
แก่คนรอบขา้งคนในชุมชนดว้ย  การช่วยแกปั้ญหาในชุมชน การใหน้กัเรียนเขา้ไปเรียนหรือฝึกงาน
ในชุมชน การเชิญผู ้เช่ียวชาญสาขาวิชาต่างๆ ในชุมชนมาให้ความรู้แก่นัก เรียน เป็นต้น                 
การบริหารงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนน้ี จะช่วยพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพได้เช่นกัน       
เพราะการให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ท่ีบ้านและในชุมชน จะมีคุณภาพดีกว่าการเรียนเพื่อรู้        
อยา่งเดียว การเชิญผูเ้ช่ียวชาญสาขาวิชาต่างๆ ในชุมชนมาให้ความรู้แก่นกัเรียนหรือการให้นกัเรียน
เขา้ไปเรียนหรือฝึกงานในชุมชน ย่อมจะท าให้นกัเรียนมีความรู้และประสบการณ์กวา้งขวางยิ่งข้ึน  
แสดงว่า การบริหารงานด้านความสัมพนัธ์กบัชุมชน มีส่วนพฒันาคนให้มีคุณภาพด้วย เช่นกัน                 
ส่ วน บุคลากรท่ีด า เนินงานด้าน น้ี  ย่อม มีหลายฝ่ายด้วยกัน  ทั้ ง ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายธุรการ                        
และฝ่ายกิจการนกัเรียน  
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 สรุปไดว้า่ การบริหารเป็นการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการจดัการดา้นงานการเงิน ดา้นวสัดุ
ครุภณัฑ์  ดา้นอาคารสถานท่ี ด้านงานสารบรรณ ดา้นงานรักษาพยาบาลและงานดา้นบริการต่างๆ 
ซ่ึงงานเหล่าน้ีเป็นงานดา้นการบริหารท่ีสนบัสนุนงานวิชาการ งานดา้นงบประมาณและบุคคลกร 
งานด้านกิจกรรมนักเรียนอย่างมาก ส่วนผลงานวิชาการจะประสบความส าเร็จได้ต้องมีอาคาร
สถานท่ีมีห้องเรียน มีห้องปฏิบติัการ มีโต๊ะเกา้อ้ี มีส่ือการสอนต่างๆ มีงานบริการให้ความสะดวก
ต่างๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี เป็นบทบาทของการบริหารแทบทั้ งส้ินจึงมีส่วนช่วยให้การพัฒนาคน                
ใหมี้คุณภาพไดอ้ยา่งมาก 
 2.1.3  แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารจัดการ 
 สุรินทร์  สุวรรณภูมิ (2549, หน้า 11)  กล่าวว่าถึงปัจจุบันเม่ือกล่าวถึงปัจจยัพื้นฐาน       
อนัเป็นทรัพยากรในการบริหาร องค์ประกอบท่ีส าคญัในการบริหารงานประกอบด้วย 4 ปัจจยั     
หรือท่ีเรียกว่า ทฤษฎี 4 M’s ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วสัดุส่ิงของ (Material) และวิธีจดัการ 
(Management)  อย่างไรก็ดีได้มีนักวิชาการบางท่าน อาทิเช่น ศาสตราจารย์ วิลเล่ียม ที กรีนวูด
(Willium T. Greenwood, 1965, pp. 74-75) ให้ความเห็นว่า ท รัพยากรการบริหารควรมีปัจจัย          
ในการบริหารอยา่งนอ้ย 7 ประการ ไดแ้ก่ คน (Man)  เงิน (Money)  วสัดุส่ิงของ (Material)  อ านาจ
(Authority)  เวลา (Time)  ก าลังใจในการท างาน  (Will) และความสะดวกต่างๆ  (Facillity)            
หรือในทางบริหารธุรกิจเอกชน การจดัการเชิงธุรกิจ กล่าวถึงปัจจยัการบริหารว่า ควรเป็น 6 M’s    
ซ่ึ งป ระก อบ ไป ด้ ว ย  ค น  (Man) เ งิ น  (Money) วัส ดุ ส่ิ ง ข อ ง  (Material) วิ ธี ก าร  (Method)                 
ตลาด(Market) และเคร่ืองจักร (Machine) เป็นต้น ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีมีการ พัฒนาอย่างต่อเน่ือง          
เพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไวสู้งสุดนัน่เอง 
 การบริหารจดัการทุกประเภทจ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรการบริหารท่ีส าคัญ ได้แก่       
คน (Man)  เงิน (Money)  วสัดุส่ิงของ (Material) และการจดัการ (Management) หรือท่ีเรียกย่อๆ     
ว่า 4 M’s  4 M’s ถือเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีใช้ในการบริหารเพราะการบริหารจะประสบผลส าเร็จ      
ตามเป้าหมาย ตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอตอ้งได้รับงบประมาณสนับสนุน   
การด าเนินการเพียงพอ ต้องมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะกับความตอ้งการของแผนงานและโครงการ          
และตอ้งมีระบบการจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพ เพื่อใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545, หนา้ 18) 
 ในด้านการศึกษาก็ต้องใช้ทรัพยากรการบริหาร (4 M’s) เช่นเดียวกับงานหรือธุรกิจ     
ดา้นอ่ืนๆ แต่มีขอบเขตกวา้งกวา่และซบัซอ้นมากท่ีสุดในบรรดาธุรกิจทั้งหลาย กล่าวคือ 
 1. Management ระบบบริหารท่ีมีความซบัซอ้นมากกวา่ระบบบริหารใดๆ 
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  2. Man Power ใช้ก าลังคนมากกว่าหน่วยงานประเภทอ่ืน ถ้าเอาครูของทุกระดับ
ก าร ศึกษ า  ม ารวม เข้ าด้ วยกัน  จะ มี บุ คล ากรม ากกว่ าห น่ วยงาน ใดๆ  ห รือ ใน เชิ งวุ ฒิ                       
ความตอ้งการบุคคลท่ีมามีส่วนในการด าเนินการศึกษาก็เห็นวา่เป็นบุคลากรท่ีมีวุฒิโดยเฉล่ียสูงสุด 
  3. Money ในดา้นงบประมาณ เม่ือเอางบประมาณการศึกษาของทุกระดบัมารวมกนั
เขา้แลว้ก็จะเป็นหน่วยงานท่ีใช้งบประมาณสูงสุด (โดยถา้หากให้คิดรวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา      
ท่ีผูป้กครองหรือนกัศึกษาตอ้งเสีย) 
  4. Material วสัดุ  อุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวกท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษา 
ก็เช่นเดียวกนั ถ้าจะคิดเพียงค่าปลูกสร้างอาคารสถานศึกษาของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษา     
มารวมกันก็จะเห็นได้ว่าเป็นเงินค่าก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในบรรดาค่าก่อสร้างของรัฐท่ีได้ลงทุน          
ในรอบปี 
 เม่ือน า 4 M’s มาบวกเขา้ด้วยกนัก็จะเห็นว่า การจดัการศึกษานั้นเป็นธุรกิจท่ีมีขอบข่าย 
กว้างขวาง ต้องการระบบบริหารท่ี ดีท่ี สุด ก าลังคนมากท่ีสุด ก าลังเงินและวัสดุมากท่ีสุด            
ดงันั้ น ในทุกองค์การ รวมถึงองค์การทางการศึกษาจึงต้องบริหารจดัการทรัพยากรการบริหาร         
(4 M’s) ให้เกิดประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายขององค์การ มีการพฒันาการบริหารจดัการอยู่เสมอ      
และต่อเน่ือง เพื่อให้องค์การสามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามศกัยภาพ
ขององคก์าร   
 2.1.4 การจัดการและทรัพยากรขององค์การ  (Management and Organizational 
Resources) 
 การจดัการตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองของสถานะและการใชท้รัพยากรขององค์การ ซ่ึงก็คือ
ทรัพย์สิน ท่ี มีอยู่ เพื่ อการปฏิบัติการในช่วงเวลาของกระบวนการผลิต ซ่ึ งทรัพย์สิน ท่ีว่า               
ไดแ้ก่ (สุรัสวดี  ราชกุลชยั, 2547, หนา้ 22)   
  1. มนุษย ์ คือ บุคคลท่ีท างานให้แก่องค์การ ทกัษะและความรู้ท่ีเขามีต่อระบบงาน      
มีคุณค่าต่อผูบ้ริหาร 
  2. เงินทุน คือ จ านวนเงินท่ีผูจ้ดัการใชใ้นการซ้ือสินคา้และบริการส าหรับองคก์าร 
  3. วตัถุดิบ คือ ส่วนประกอบท่ีไดรั้บเพื่อน าไปใช้โดยตรงในกระบวนการผลิตสินคา้ 
เช่น ยางพาราเป็นวตัถุดิบส าคัญในการผลิตยางรถยนต์ ซ่ึงบริษัทผลิตยางต้องซ้ือด้วยเงิน               
และใชโ้ดยตรงเพื่อการผลิตยาง 
  4. ทุนทางทรัพยากร คือ เคร่ืองจักรท่ีองค์การใช้ในระหว่างกระบวนการผลิต 
เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัเป็นปัจจยัหลกัต่อการคงสภาพหรือรักษาระดบัการผลิตท่ีพึงปรารถนาไวไ้ด ้
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เพราะถ้าองค์การปราศจากเคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพระยะห่างระหว่างองค์การและคู่แข่ง              
ก็จะมีมากยิง่ข้ึน 
 2.1.5 ความมีประสิทธิผลทางการจัดการ (Managerial Effectiveness)  
 การใช้ทรัพยากรของผูบ้ริหารต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล        
ความมีประสิทธิผลทางการจดัการ คือ การใช้ทรัพยากรขององค์การเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย   
ขององค์การอย่างมีประสิทธิผล ระดบัของความมีประสิทธิผลในการจดัการขององค์กร หมายถึง
ความมีประสิทธิผลในการจดัการของผูบ้ริหาร 
 2.1.6  ความมีประสิทธิภาพทางการจัดการ (Managerial Efficiency)   
 หมายถึง สัดส่วนของทรัพยากรทั้งหมดขององค์การท่ีสนับสนุนผลผลิต ระหว่างกระบวนการผลิต     
ถ้ ามี สั ดส่ วน สู ง หมายความว่ า ประสิ ท ธิ ภาพของผู ้ จ ั ดการในการใช้ ท รั พยากรมี มาก                                                        
ทรัพยากรขององค์การไม่ไดห้มายถึง เพียงแต่วตัถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการผลิตสินคา้หรือบริการเท่านั้น 
แต่รวมถึงความพยายามของบุคคลในองคก์ารดว้ย 
 แนวคิดเร่ืองความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการจดัการมีความสัมพนัธ์กัน      
การพิจารณาว่าผูบ้ริหารมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดให้ดูว่าองค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได ้     
ในระดบัใด ถา้องคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายไดต้ ่าแสดงวา่ผูบ้ริหารมีประสิทธิผลในการจดัการต ่า 
ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่ามีการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ            
การท่ีจะเพิ่มความส าเร็จขององคก์ารไดน้ั้น ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น 
 
แผนภาพที ่1-2  การประสมประสานของความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีประสิทธิภาพ 

ไม่มี 
ประสิทธิภาพ 

ไม่มีประสิทธิผล มีประสิทธิผล 

การบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 

ทรั
พย

าก
รที่

ใช
 ้

ไม่บรรลุเป้าหมาย 
แต่ก็ไม่ 

สูญเสียทรัพยากร 

บรรลุเป้าหมาย 
และไม่ 

สูญเสียทรัพยากร 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 
และ 

สูญเสียทรัพยากร 

บรรลุเป้าหมาย 
แต่ 

สูญเสียทรัพยากร 
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 2.1.7  ทกัษะทางการจัดการ  (Management Skills) 
 คาร์ซ  กล่าวว่าความส าเร็จของการจดัการข้ึนอยูก่บัการปฏิบติังานมากกวา่คุณลกัษณะ 
ทางบุคลิกภาพ ความสามารถของผู ้บ ริหารในการปฏิบัติงานคือผลลัพธ์ ท่ีมาจากทักษะ            
ทางการจดัการ  ผูบ้ริหารมีทกัษะทางการจดัการท่ีส าคญัจะปฏิบติังานไดเ้ป็นอย่างดีและมีโอกาส
ประสบความส าเร็จ ได้สู งทักษะ 3 ประการท่ีส าคัญต่อการจัดการท่ีประสบความส าเร็จ                 
(ชยัเสฏฐ ์ พรหมศรี, 2551, หนา้ 10-11) ไดแ้ก่  
  1. ทักษะทางด้านเทคนิค(Technical skills) เก่ียวข้องกับความรู้และความช านาญ
เฉพาะทางในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิคและกระบวนการ บุคคลท่ีตอ้งใชท้กัษะในดา้นน้ีมาก
ก็เช่น วศิวกร นกัคอมพิวเตอร์ นกับญัชี เป็นตน้ ทกัษะน้ีมีความสัมพนัธ์เป็นอยา่งมากกบัการท างาน    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลไก 
  2. ทกัษะทางดา้นมนุษย ์(Human skills) เป็นทกัษะท่ีสร้างความร่วมมือกบัทีมทกัษะน้ี
เก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจบุคคลอ่ืน และสามารถร่วมกบับุคคลอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี 
  3. ทกัษะทางดา้นแนวคิด (Conceptual skills) เก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจความสัมพนัธ์
ของส่วนต่างๆ ของธุรกิจในแต่ละดา้นมีความเก้ือกูลกนัอยา่งไรและมองเห็นภาพรวมขององคก์าร
ได ้กิจกรรมท่ีตอ้งใชท้กัษะทางดา้นน้ี ไดแ้ก่ การตดัสินใจ การวางแผนและการจดัองคก์ร 
  นอกเหนือจากทกัษะทั้ง 3 ดา้นน้ี ในปัจจุบนั ทกัษะทางดา้นการวินิจฉัย (Diagnostic 
skills) ได้เข้ามามีความส าคัญต่อผู ้บ ริหาร เพราะผู ้บ ริหารประสบความส าเร็จจ านวนมาก               
ได้น าเอาทักษะทางด้านน้ีมาใช้ในองค์การ ทักษะทางด้านวินิจฉัยช่วยให้ผู ้บ ริหารเข้าใจ
ความสัมพนัธ์ของสาเหตุและผลกระทบ (Cause–and-effect) ไดดี้มากยิง่ข้ึนและจดจ าไดถึ้งแนวทาง
ในการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดความต้องการทกัษะในแต่ละด้านของผูบ้ริหารควรมีมากน้อยเพียงใด
ข้ึนอยูก่บัระดบัของการจดัการหรือการบริหารเป็นส าคญั 
 

แผนภาพที ่1-3  ความตอ้งการทกัษะทางการจดัการและระดบัของการจดัการ 
 
 
 
 
 
 

 
 ผูบ้ริหาร 

ระดบัสูง 
 

ผูบ้ริหารระดบักลาง 
 

ผูบ้ริหารระดบัตน้ 

ทกัษะทางดา้น
แนวคิด 

 
ทกัษะทางดา้น
มนุษยสัมพนัธ์ 

ทกัษะทางดา้น
เทคนิค 
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 2.1.6  บทบาทของการจัดการ (Management Roles) 
 ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี (2551, หน้า 12-13) ได้น าเสนอ บทบาทการจัดการ 10 ประเภท            
ซ่ึงสามารถน ามาจบักลุ่มไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ บทบาทระหวา่งบุคคล บทบาทการให้ขอ้มูลข่าวสาร 
และบทบาทการตดัสินใจ ซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 บทบาทระหวา่งบุคคล (Interpersonal roles) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 บทบาทยอ่ย ไดแ้ก่ 
  1. บทบาทของการเป็นตวัแทนในทุกสถานการณ์ (Figure head) ผูจ้ดัการท่ีมีต าแหน่ง
ในระดบัสูงขององคก์ารและเป็นตวัแทนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร 
  2. บทบ าทขอ งก าร เป็ น ผู ้ป ระส าน งาน  (Liaison) ผู ้จ ัด ก าร มี ป ฏิ สั มพัน ธ์                             
กบัเพื่อนร่วมงานและบุคคลอ่ืนภายนอกองคก์ารเพื่อท่ีจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและความพอใจ 
  3. บทบาทของการเป็นผูน้ า (Leader) ผูจ้ดัการให้ค  าแนะน าและการจูงใจต่อกลุ่มงาน 
และสร้างบรรยากาศในการท างาน 
 บทบาทการให้ขอ้มูลข่าวสาร (Informational roles) สามารถแบ่งได้เป็น 3 บทบาทย่อย 
ไดแ้ก่ 
  1. บทบาทของการเป็นผู ้ตรวจสอบ  (Monitor) ผู ้จ ัดการท าหน้ า ท่ี อย่างผู ้รับ              
และรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร 
  2. บทบาทของการเป็นผูใ้ห้ข้อมูลข่าวสาร (Disseminator) ผูจ้ดัการส่ือสารข้อมูล
พิเศษหรือขอ้มูลเฉพาะแก่องคก์าร 
  3. บทบาทของการเป็นโฆษก (Spokesperson) ผูจ้ดัการตอบค าถามและรายงานขอ้มูล
ขององคก์ารแก่บุคคลภายในและภายนอกองคก์าร 
 บทบาทการตดัสินใจ (Decision roles) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 บทบาทยอ่ย ไดแ้ก่ 
  1. บทบาทของการเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) ผูจ้ดัการริเร่ิมการเปล่ียนแปลง 
  2. บทบาทของการเป็นผู ้รับมือกับความไม่สงบ  (Disturbance Handler) ผู ้จ ัดการ    
ตอ้งตระหนกัถึงบทบาทน้ีเม่ือองคก์ารถูกคุกคาม เช่น การเกิดความขดัแยง้ระหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
หรือการสูญเสียลูกคา้เป็นจ านวนมาก 
  3. บทบาทของการเป็นแบ่งสรรทรัพยากร (Resource allocator) ผูจ้ดัการตดัสินใจว่า  
ท่ีไหนในองคก์ารท่ีจะใชท้รัพยากร 
  4. บทบาทของการเป็นนัก เจรจาต่อรอง (Negotiator) ผู ้จ ัดการต้องตระหนัก              
ถึงบทบาทน้ีเม่ือเผชิญหนา้กบัการเจรจาต่อรองท่ีส าคญักบัองคก์ารอ่ืน 
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 สรุปได้ว่า  การบริหารจดัการจ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรการบริหารท่ีส าคัญ ได้แก่          
คน (Man) เงิน (Money) ว ัสดุ ส่ิ งของ (Material) และการจัดการ (Management) ถื อ เป็ น ปั จจัยพื้ น ฐ าน                     
ท่ีใช้ในการบริหาร เพราะการบริหารจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ท่ีต้องอาศัยบุคลากร            
ท่ีมีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอ ตอ้งไดรั้บงบประมาณ สนบัสนุนการด าเนินการเพียงพอตอ้งมีวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีเหมาะกับความต้องการของแผนงานและโครงการและต้องมีระบบการจัดการท่ีดี              
มีประสิท ธิภาพ เพื่ อใช้ท รัพยากรท่ี มีอยู่จ  ากัดให้ เกิดประโยชน์ สู งสุดในด้านการศึกษา                       
ก็ต้องใช้ท รัพยากรการบริหารเช่น เดียวกับงานด้าน อ่ืนๆ มาบวกเข้าด้วยกัน  ก็จะเห็นว่า                  
การจดัการศึกษานั้นเป็นธุรกิจท่ีมีขอบข่ายกวา้งขวาง ตอ้งการระบบบริหารท่ีดีท่ีสุด ก าลงัคนมาก
ท่ีสุด ก าลงัเงินและวสัดุมากท่ีสุด ดงันั้นในทุกองค์การรวมถึงองค์การทางการศึกษาจึงตอ้งบริหาร
จดัการทรัพยากรการบริหารให้เกิดประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายขององค์การ มีการพฒันาการบริหาร
จัดการอยู่ เสมอและต่อเน่ืองเพื่ อให้องค์การสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิท ธิภาพ                  
และประสิทธิผลตามศกัยภาพขององคก์าร   
 2.1.9 การบริหารจัดการ 
 ความหมายและความส าคญัของการบริหารจดัการ 
 การบริหารและการจดัการมีความหมายใกล้เคียงกนั แต่ใช้ในบริบทต่างกนั กล่าวคือ    
การบริหาร (Administration) ใชใ้นแวดวงของภาครัฐ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่สองคน 
ข้ึนไปร่วมมือกนัด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างท่ีบุคคล 
ร่วมกันก าหนด โดยใช้กระบวนการอย่างมีระบบและใช้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ             
อยา่งเหมาะสม ส่วนการจดัการ (Management) ใชใ้นแวดวงของภาคเอกชน หมายถึง กระบวนการ
ท่ีผูบ้ริหารปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การโดยอาศยับุคลากร       
และทรัพยากรทางการบริหาร (เนตรพณัณา  ยาวริาช, 2546, หนา้ 2) 
 การบริหารจดัการเก่ียวขอ้งกบัหลกัการกวา้งๆ 6 ประการ คือ  1. มีบุคคลตั้งแต่สองคน
ข้ึนไป  2. กลุ่มบุคคลดังกล่าวร่วมมือกัน  3. ท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง           
ดว้ยความประสานสัมพนัธ์และมีระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์  4. การรู้จกัใชท้รัพยากรตลอดจนเทคนิค
ต่างๆ อย่างเหมาะสม  5. ให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างท่ีก าหนดไวล่้วงหน้า    
อย่างชัดเจน  6. วตัถุประสงค์ดังกล่าวได้ช่วยกันก าหนดข้ึนโดยทุกคนรับรู้และเห็นด้วยตรงกัน     
(ศิริพงษ ์เศาภายน, 2548, หนา้ 32) 
 การบริหารจัดการเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีประกอบด้วยการกระท าต่างๆ                 
ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ ท่ีเป็นกระบวนการทางสังคมก็เพราะการกระท าเหล่าน้ี                  
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ส่วนใหญ่แล้ว เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เป็นกระบวนการของการวางแผน          
การจดัองค์การ การน าและการควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์การ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์      
และคณะ, 2545, หนา้ 18) ทรัพยากรประกอบดว้ย มนุษย ์สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ การเงิน วสัดุ
อุปกรณ์  ตลอดจนทรัพยากรข้อมูลขององค์การ เพื่ อก าหนดและท าให้บรรลุว ัต ถุประสงค ์                        
ในสภาพแวดล้อมท่ีผนัแปรตลอดเวลา การบริหารจดัการจึงเป็นกระบวนการของการรวบรวม
ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ  ากัดเพื่อไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดโดยผูบ้ริหารเป็นผูช้ี้น า
ทรัพยากรมนุษยไ์ปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรอ่ืนท่ีไม่ใช่มนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เป็นการน าทรัพยากรมนุษยแ์ละทรัพยากรอ่ืนๆ ไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกนัขององคก์าร 
 การบริหารจดัการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นศาสตร์ (Science) เพราะเป็นองค์ความรู้    
ท่ีเกิดจากการสืบคน้ หาความรู้ใหม่ๆ ดว้ยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์
และป ระมวลผลข้อ มู ล  มี ก ารตั้ งส ม มุ ติ ฐ าน และทดสอบสม มุ ติฐ าน  เป็ น ศิล ป์  (Art)                      
เพราะบุคคลตอ้งใชท้กัษะและความรู้ทางการบริหารท่ีไดรั้บการพฒันามาเป็นอยา่งดีจากการฝึกฝน                
จากการท างานร่วมกันกับบุคคลอ่ืนเพื่อให้บรรลุจุดหมายท่ีตั้ งไว ้(วิโรจน์  สารรัตนะ, 2555,          
หน้า 3-4) การบริหารจึงเก่ียวพันกับทฤษฎี  หลักการ กระบวนการและปัจจัยท่ีช่วยให้มนุษย ์          
สามารถด าเนินงานของหน่วยงาน องค์การ สังคมและประเทศชาติอย่างมีระบบระเบียบ         
เพื่อให้พฒันาไปตามแนวทางท่ีกลุ่มชนนั้นมีความประสงค์ผ่านทางกิจกรรมท่ีกระท าร่วมกัน       
เพื่อความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าของสังคม ความมีประสิทธิภาพทางการบริหารจดัการ 
หมายถึง การท่ีผู ้บ ริหารใช้ความสามารถในการกระท าส่ิงต่างๆ ในองค์การให้บังเกิดผล               
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดโดยใช้ทรัพยากรทางการบริหารในจ านวนท่ีน้อยกว่าผลผลิตท่ีได ้            
เป็นการตัดสินใจอย่างถูกต้องและการด าเนินงานโดยใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับผลผลิต              
ไดต้ามเป้าหมายท่ีตอ้งการหรือส าเร็จตามแผนท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นผลส าเร็จของการบริหารจดัการ   
จึงตอ้งมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กนั (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ, 2545, หนา้ 18) 
 การมีประสิท ธิภาพ จึงว ัดจากท รัพยากรท่ี ใช้  (Input) กับผลผลิต (Output) ท่ี ได ้               
ถา้ไดผ้ลผลิตมาโดยใช้ทรัพยากรท่ีน้อยหรือประหยดัสุดก็ถือว่ามีประสิทธิภาพ ส่วนประสิทธิผล   
ว ัด จ าก ค วาม ส าม ารถ ใน ก ารบ รร ลุ เป้ าห ม ายข อ งอ งค์ ก าร ซ่ึ งมัก เป็ น ใน ระ ยะ ย าว                       
บางคร้ังการปฏิบัติงานอาจมีประสิทธิภาพแต่ไม่มีประสิทธิผล หากองค์การใดสามารถบรรลุ         
ทั้ งประสิทธิภาพและประสิทธิผลแสดงว่าองค์การนั้ น มีผลิตภาพสูง (High Productivity) 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงเป็นดัชนีท่ีใช้วดัความส าเร็จขององค์การว่า เลือกเป้าหมาย            
ท่ีเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายนั้นได้ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่าหรือไม่ ดงันั้ น ผูบ้ริหาร        
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จึงตอ้งค านึงถึงความพยายามทั้งสองส่ิงเพื่อจะบรรลุเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงบ่อยคร้ังจะพบว่า
องค์การบางแห่งจะค านึงถึงการใช้ทรัพยากรโดยมีการวางแผนและก าหนดวิธีการน าไปใช ้         
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.1.10 กระบวนการบริหารจัดการ 
 กระบวนการบริหารจดัการประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  1. การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนในการก าหนดวตัถุประสงค์และพิจารณา       
ถึงวิธีการท่ีควรปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์นั้ น ดังนั้ นผูบ้ริหารจึงต้องตัดสินใจว่าบริษัท          
มี ว ัต ถุประสงค์อะไรในอนาคตและจะต้องด า เนินการอย่างไรเพื่ อให้บรรลุผลส าเร็จ                     
ตามวตัถุประสงคน์ั้นการวางแผนประกอบดว้ย 
   1.1 การด าเนินการตรวจสอบตวัเอง เพื่อก าหนดสถานภาพในปัจจุบนัขององคก์าร 
   1.2 การส ารวจสภาพแวดลอ้ม 
   1.3 การก าหนดวตัถุประสงค ์
   1.4 การพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต 
   1.5 การก าหนดแนวทางปฏิบติังานและความจ าเป็นในการใชท้รัพยากร 
   1.6 การประเมินแนวทางปฏิบติังานท่ีวางไว ้
   1.7 การทบทวนและปรับแผนเม่ือสถานการณ์ เป ล่ียนแปลงและผลลัพ ธ์             
ของการควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
   1.8 การติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการวางแผนเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 
  2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นขั้นตอนในการจัดบุคคลและทรัพยากรท่ีใช ้       
ในการท างานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการท างานนั้น หรือเป็นการจดัแบ่งงานและจดัสรร
ทรัพยากรส าหรับงาน เพื่อใหง้านเหล่านั้นส าเร็จ การจดัองคก์ารประกอบดว้ย 

2.1  การระบุและอธิบายงานท่ีจะถูกน าไปด าเนินการ 
2.2  การกระจายงานออกเป็นหนา้ท่ี (Duties) 
2.3  การรวมหนา้ท่ีต่างๆ เขา้เป็นต าแหน่งงาน 
2.4  การอธิบายส่ิงจ าเป็นหรือความตอ้งการของต าแหน่งงาน 
2.5  การรวมต าแหน่งงานต่างๆ เป็นหน่วยงานท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเหมาะสม  

และสามารถบริหารจดัการได ้
2.6  การมอบหมายงาน ความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ท่ี 
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2.7  การทบทวนและปรับโครงสร้างขององคก์ารเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง 
และผลลพัธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 

2.8  การติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการจดัการองคก์ารเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 
2.9  การก าหนดความจ าเป็นของทรัพยากรมนุษย ์
2.10 การสรรหาผูป้ฏิบติังานท่ีมีศกัยภาพ 
2.11 การคดัเลือกจากบุคคลท่ีสรรหามา 
2.12 การฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษยต่์างๆ 
2.13 การทบทวนและปรับคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรมนุษย์ เม่ือ

สถานการณ์เปล่ียนแปลงและผลลพัธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
2.14 การติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการจดัคนเขา้ท างานเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 

  3. การชักน า (Leading) เป็นขั้ นตอนในการกระตุ้นให้ เกิดความกระตือรือร้น           
และชักน าความพยายามของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับการ           
ให้ ค ว ามพ ย าย าม ของผู ้จ ัด ก าร ท่ี ก ระ ตุ้น ให้ พ นั ก ง าน มี ศัก ยภ าพ ใน ก ารท าง าน สู ง                           
ดงันั้น การชกัน า (Leading) จะช่วยให้บรรลุผลส าเร็จ เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
การชกัน าประกอบดว้ย 
   3.1 การติดต่อส่ือสารและอธิบายวตัถุประสงคใ์หแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดท้ราบ 
   3.2 การมอบหมายมาตรฐานการปฏิบติังานต่างๆ 
   3.3 การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ของการปฏิบติังาน 
   3.4 การใหร้างวลัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบนพื้นฐานของผลการปฏิบติังาน 
   3.5 การยกยอ่งสรรเสริญและการต าหนิติเตียนอยา่งยติุธรรมและถูกตอ้งเหมาะสม 
   3.6 การจัดหาสภาพแวดล้อมมากระตุ้นการจูงใจ โดยการติดต่อ ส่ือสาร              
เพื่อส ารวจความตอ้งการและสถานการณ์เปล่ียนแปลง 
   3.7 การทบทวนและการปรับวิธีการของภาวะความเป็นผู ้น า เม่ือสถานการณ์ 
เปล่ียนแปลงและผลลพัธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
   3.8 การติดต่อส่ือสารโดยทัว่ทุกแห่งในกระบวนการของภาวะความเป็นผูน้ า 
  4. การควบคุม (Controlling) เป็นการติดตามผลการท างานและแก้ไขปรับปรุง         
ในส่ิงท่ีจ าเป็นหรือเป็นขั้นตอนของการวดัผลการท างาน และด าเนินการแก้ไขเพื่อให้บรรลุผล       
ท่ีตอ้งการการควบคุมประกอบดว้ย 



22 

 

 
   4.1 การก าหนดมาตรฐาน 
   4.2 การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐาน 
   4.3 การแกไ้ขความบกพร่อง 
   4.4 การทบทวนและปรับวิธีการควบคุม เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง และผลลพัธ์ 
ของการควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
   4.5 การติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการควบคุมเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 
 
แผนภาพที ่1-4 แสดงกระบวนการบริหารการจดัการภายในองคก์าร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 สรุปไดว้า่ การบริหารจดัการ คือ การบริหารจดัการจึงเป็นกระบวนการของการรวบรวม
ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ  ากัดเพื่อไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดโดยผูบ้ริหารเป็นผูช้ี้น า
ทรัพยากรมนุษยไ์ปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรอ่ืนท่ีไม่ใช่มนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เป็นการน าทรัพยากรมนุษยแ์ละทรัพยากรอ่ืนๆ ไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกนั ขององคก์ารการใชค้วามรู้
ท่ีเป็นศาสตร์และทกัษะท่ีเป็นศิลป์ในการน าเอาทรัพยากรการบริหาร คือ บุคลากร งบประมาณ 
วสัดุอุปกรณ์และการจดัการมาใช้อย่างเป็นกระบวนการ มีระบบระเบียบแบบแผน เพื่อสามารถ
ด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กระบวนการบริหาร 
การจดัการ 

(The Management Process) 

การวางแผน 
(Planning) 

การควบคุม 
(Controlling) 

การจดัการ
องคก์าร 

(Organizing) 

การชกัน า 
(Leading) 
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 2.1.11  การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการ 
 ความหมาย ของการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ 
 การพฒันา (Development) หมายถึง การท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง การกระท าหรือการด าเนินการ 
อย่างใดอย่างห น่ึ ง ดี ข้ึ น  มี คุณ ภาพม าก ข้ึน โดยผ่ านกระบวนการ  วิ ธี ก ารแล ะ เทคนิ ค                            
ท่ีเป็นระบบและต่อเน่ือง อนัมีผลท าให้การกระท าหรือการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ (Efficiently) 
ประสิทธิผล (Effectively) ท าให้ผลงานหรือผลผลิตมี คุณภาพ เป็น ท่ี น่ าพึ งพอใจมาก ข้ึน                  
การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ จึงหมายถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหาร
จัดการให้ดี ข้ึนเหมาะสมกับช่วงเวลา สถานการณ์  บุคคลและเป้าหมายในการด าเนินงาน            
อนัมีผลท าให้การปฏิบติังานขององคก์ารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท าให้ผลผลิตขององคก์าร
มีคุณภาพเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 
 บุคคลส าคัญในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคือ ผูบ้ริหาร เพื่อให้ผู ้บริหาร          
มีความสามารถในการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ จะตอ้งมีการพฒันาคุณภาพของผูบ้ริหาร 
เป็นประการส าคญั นั่นคือ จะต้องมีการพฒันาการจดัการ หมายถึง กระบวนการซ่ึงจะช่วยให้
ผูบ้ริหารไดมี้โอกาสรับประสบการณ์ ความช านาญ ตลอดจนทศันคติใหม่ๆ ท่ีถูกตอ้ง ท่ีจะเป็นผูน้ า
ท่ีสมบูรณ์แบบและสามารถประสบความส าเร็จในฐานะของหวัหน้างานท่ีดี (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 
2548, หน้า 202) เป็น กิจกรรมประเภทหน่ึงซ่ึงก าหนดข้ึนมาเพื่ อปรับปรุงการปฏิบัติงาน              
และขยายความเข้าใจเก่ียวกับกิจกรรมการบริหารให้แก่ผู ้บริหารท่ีอยู่ในองค์การปัจจุบัน              
และเพื่ อ เตรียมผู ้บ ริหารส าห รับอนาคต เป็นกระบวนการด าเนิน กิจกรรมอย่างมีระบบ                  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นส่ิงประกันว่า องค์การจะมีผู ้บริหารงานท่ีสามารถปฏิบัติงานได้             
อยา่งมีประสิทธิผลโดยสนองตอบต่อความตอ้งการขององคก์ารทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  
 วตัถุประสงคข์องการพฒันาการจดัการ มีดงัน้ี 
  1. เพื่อหาทางช่วยใหมี้การเพิ่มประสิทธิภาพในตวัผูบ้ริหาร 
  2. เพื่อช่วยสร้างความพอใจแก่พนกังาน 
  3. เพื่อให้ถูกต้องกับบรรทัดฐานของประเพณีปฏิบัติท่ีต้องการมีการดูแลและให ้   
ความเจริญเติบโตแก่พนกังาน 
  4. เพื่อใหเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยลดหรือป้องกนัการลา้สมยัในทางการบริหาร 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาการจดัการหรือการพฒันาความรู้ความสามารถในการบริหาร      
ของผูบ้ริหารจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลง พฒันารูปแบบการบริหาร
จัดการให้ มี คุณภาพ ท่ี เหมาะสม  เพื่ อบ ริหารจัดการท รัพยากรทางการบ ริหาร  (4 M’s)                    
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อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส าหรับสถานศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ      
จึงเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมกับเป้าหมาย          
ในการจดัการศึกษา โดยใช้ทรัพยากรทางการบริหาร คือ บุคลากร (ครู) งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์
และการจัดการอย่างประหยดั ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อท าให้การจัดการเรียนการสอน             
ของโรงเรียนมีคุณภาพ 
 2.1.12 กระบวนการพฒันาคุณภาพรูปแบบการบริหารจัดการ (PDCA) 
 รูปแบบการบริหารจัดการท่ีเป็นทฤษฎีตามแนวคิดของบรรดานักคิดนักบริหาร           
และนักการศึกษามีอยู่มากมาย แต่ไม่สามารถบอกได้ว่ารูปแบบใดท่ีดีและสมบูรณ์ครบถ้วน       
เพ ร าะก ารบ ริห ารจัด ก าร ท่ี ดี มิ ได้ ข้ึ น กับ ก ารใช้ ท ฤษ ฎี ห รือ แน วค ว าม คิ ด ขอ งใค ร                              
แต่อยู่ท่ีการน ารูปแบบการบริหารจัดการมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เวลาและโอกาส                 
เพื่อให้การด าเนินงานมุ่งสู่จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวใ้นปัจจุบนัการท าให้การบริหารจดัการเป็นรูปแบบ
การปฏิบติัท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด ส าหรับการด าเนินงานตอ้งมีการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ
และการพัฒนาท่ี ดี ท่ี สุดก็ คือการพัฒนาในเร่ืองคุณภาพของการบ ริหารจัดการส าห รับ                 
วงการการศึกษา ผู ้บ ริหารจ าเป็ นต้องเรียน รู้ในการบริหารคุณภาพเพื่ อส ร้างความมั่นใจ                          
และเป็นหลักประกันต่อผู ้ปกครอง ชุมชนและสังคม ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา               
ไดต้ามมาตรฐาน ผูส้ าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะต่างๆ ตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนดและสังคมตอ้งการ เม่ือกล่าวถึงการบริหารงานคุณภาพ คนส่วนใหญ่จะรู้จกัวงจรคุณภาพ
เดมม่ิง (Deming Cycle) กนัเป็นอย่างดี คือ วงจร Plan–Do–Check–Act หรือ PDCA ซ่ึงเราน ามาใช้
ในก ารบ ริห ารงาน และในก ารด า เนิ น งานป ระกัน คุณ ภ าพการศึกษ าใน การบ ริห าร                          
หากน าวงจร PDCA มาใช้จะท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยดี เพราะจะมีการปฏิบัติเป็นไป         
ตามขั้นตอนเพื่อให้ท างานเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพเช่ือถือได้และไวใ้จได ้        
(อุทยั ดุลยเกษม, 2552, หนา้ 31) 
 เรืองวิทย์  เกษมสุวรรณ (2545, หน้า 23-24) ได้เสนอขั้นตอนการบริหารงานวงจร
คุณภาพเดมม่ิง (Deming Cycle) ไว ้4 ขั้นตอน คือ 
 1.  การจดัท าและวางแผน (Plan) 

1.1  ท  าความเขา้ใจวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนแลว้ก าหนดหวัขอ้ควบคุม (Control ltems)  
ซ่ึงตามปกติไดแ้ก่ Q-C-D-S-M-E  (Quality Cost Delivery Safety Morale Environment) 

1.2  ก าหนดค่าเป้าหมายท่ีตอ้งการบรรลุใหแ้ก่หวัขอ้ควบคุมแต่ละขอ้ 
1.3  ก าหนดวธีิด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
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 2.  การปฏิบติัตามแผน (Do) 
2.1  หาความรู้เก่ียวกบัวธีิด าเนินการนั้นดว้ยวธีิการฝึกอบรมหรือศึกษาดว้ยตนเอง 
2.2  ด าเนินการตามวธีิการท่ีก าหนด 
2.3  เก็บรวบรวมบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและผลลพัธ์ของหวัขอ้ควบคุม 

 3.  การติดตามประเมินผล (Check) 
  3.1  ตรวจสอบวา่การปฏิบติังานเป็นไปตามวธีิการท างานมาตรฐานหรือไม่ 

3.2  ตรวจสอบวา่ค่าท่ีวดัได ้(ของตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง) อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานหรือไม่ 
  3.3  ตรวจสอบวา่ (ของหวัขอ้ควบคุม) ไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ 
 4.  การก าหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ี์ท าใหไ้ม่เป็นไปตามแผน (Act) 
  4.1  ถา้การปฏิบติังานไม่เป็นไปตามวธีิการท างานมาตรฐานก็หามาตรการแกไ้ข 
  4.2  ถ้าผลลัพธ์ได้ไม่ เป็นไปตามท่ีคาดหวัง ก็ค้นหาสาเหตุและแก้ไขท่ีต้นตอ           
เพื่อมิใหเ้กิดปัญหาซ ้ าข้ึนอีก 

4.3  ปรับปรุงระบบการท างานและเอกสารวธีิการท างานมาตรฐาน 
 วงจรคุณภาพ ตามแนวคิดของ เอดวอร์ดเดมม่ิง (Edward Deming) หรือวงจร PDCA 
ประกอบดว้ยกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดงัน้ี (ณฏัฐภณัฑ ์ เขจรนนัทน์และคณะ, 2546, หนา้ 77-80) 
 1.  การวางแผน (Plan) เป็นจุดเร่ิมตน้ของวงจรการบริหารคุณภาพเพราะแผนจะก าหนด
เป้าหมายและทิศทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ โดยแผนจะอธิบายความจ าเป็น           
และการสร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหา ซ่ึงต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกหน่วยงาน          
ในการปรับปรุง แก้ไขอุปสรรคและขอ้บกพร่องต่างๆ ขององค์การให้หมดไปอย่างเป็นขั้นตอน 
เพื่อให้องคก์ารสามารถด าเนินงานบรรลุความส าเร็จตามท่ีตอ้งการ การวางแผนการสร้างคุณภาพ    
มี 4 ขั้นตอน คือ 
  1.1 ตระหนักและก าหนดปัญหาท่ีต้องการแก้ไขหรือปรับปรุง โดยสมาชิกทุกคน      
จะร่วมมือกันในการระบุปัญหาท่ี เกิดข้ึนในการด าเนินงาน เพื่อท่ีจะร่วมกันท าการศึกษา              
และวเิคราะห์หาแนวทางแกไ้ขต่อไป 
  1.2 เก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับวิเคราะห์และตรวจสอบการด าเนินงานหรือหาสาเหตุ
ของปัญหาเพื่อใชใ้นการปรับปรุง 
  1.3 อธิบายปัญหาและก าหนดทางเลือก วิเคราะห์ปัญหาเพื่อใช้ก าหนดสาเหตุ        
ของความบกพร่องและสภาพปัญหาท่ี เกิด ข้ึน  เพื่ อให้สมาชิกทุกคนในทีมงานคุณภาพ                   
เกิดความเข้าใจในสาเหตุและปัญหาอย่างชัดเจนแล้วร่วมกันระดมความคิด สร้างทางเลือก               
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ท่ี เป็นไปได้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาเพื่อมาท าการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกทางเลือก                
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาด าเนินงาน 
  1.4 เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงการด าเนินงานโดยร่วมกันวิเคราะห์            
และวิจารณ์ทางเลือกต่างๆ ผ่านการระดมความคิดและการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิก           
เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ี เหมาะสมท่ี สุดในการด าเนินงาน ให้สามารถบรรลุ                
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะต้องท าวิจยัและหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือก าหนด
ทางเลือกใหม่ท่ีมีความน่าจะเป็นในการแกปั้ญหาไดม้ากกวา่เดิม 
 2. การด าเนินงานหรือการปฏิบัติ (Do) เป็นการน าทางเลือกท่ีตัดสินใจไปวางแผน
ปฏิบติังานและลงมือปฏิบติั เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ถา้ปัญหานั้น
เป็นงานท่ีสามารถด าเนินการแก้ไขได้ภายในกลุ่มก็สามารถปฏิบัติได้ทันที  หากปัญหา                     
มีความซับซ้อนเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานหรือกลุ่มอ่ืนก็ตอ้งแจง้ให้ผูบ้ริหารสั่งการให้หน่วยงานอ่ืน
ประสานงานและร่วมมือแกไ้ขปัญหาใหส้ าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. การตรวจสอบ (Check) เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานท่ีปฏิบัติ      
โดยการเปรียบเทียบผลการท างานก่อนการปฏิบติังาน และหลงัปฏิบติังานว่ามีความแตกต่างกนั   
มากน้อยเพียงใด ถ้าผลลัพ ธ์ออกมาตามเป้าหมายก็จะน าไปจัดท าเป็นมาตรฐานส าหรับ                 
การปฏิบติังานในคร้ังต่อไปแต่ถา้ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ทีมงานคุณภาพ
ตอ้งท าการศึกษาและวเิคราะห์หาสาเหตุ เพื่อท าใหก้ารแกไ้ขปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพข้ึน 
 4. การป รับป รุง  (Act) เป็ นการก าหนดมาตรฐานจากผลการด า เนิ นงาน ใหม่                  
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในอนาคตหรือท าการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทั้งท่ีเกิดจากความไม่สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการ ปัญหาท่ีไม่ได้คาดหวงัและปัญหาเฉพาะหน้าในการด าเนินงาน จนได้ผลลพัธ์      
ท่ีพอใจและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายแล้ว จึงจดัท าเป็นมาตรฐานการปฏิบติังานในอนาคต      
และจดัท ารายงานเสนอต่อผูบ้ริหารและกลุ่มอ่ืนไดท้ราบต่อไป 
 ธรรมชาติของวงจรคุณภาพเดมม่ิงจะไม่หยุดหรือจบลงเม่ือหมุนครบรอบ แต่จะหมุนไป
ข้างหน้าเร่ือยๆ โดยจะท างานในการแก้ไขปัญหาในระดับท่ีสูงข้ึน ซับซ้อนข้ึนและยากข้ึน          
หรือเป็นการเรียนรู้ท่ีไม่มีส้ินสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปรัชญาของการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (Continuous 
Improvement) อย่างไรก็ดี หัวใจของวงจรคุณภาพเดมม่ิงไม่ได้อยู่ท่ี PDCA เท่านั้ น แต่อยู่ท่ีคน        
ท่ี มีคุณภาพและเข้าใจคุณภาพอย่างแท้จริงหรือท่ีเรียกว่า คุณภาพอยู่ ท่ีใจ (Quality at Heart)             
ท่ีพร้อมจะเปิดใจเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาอย่างมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค                      
ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี (ศุภชยั  อาชีวระงบัโรค, 2546, หนา้ 12) 
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แผนภาพที ่1-5 วงจร PDCA กบัการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ศุภชยั  อาชีวระงบัโรค (2546) Practical PDCA แกปั้ญหาและปรับปรุงงานเพื่อความส าเร็จ,  
          หนา้ 12 
 
 ส านั ก ง าน คณ ะก รรม ก ารก าร ศึ ก ษ าแ ห่ งช า ติ  (2549 , ห น้ า  17-18) อ ธิ บ าย
กระบวนการพฒันา คุณภาพการบริหารจดัการโดยใชว้งจรคุณภาพ ตามแนวคิดของเอดวาร์ดเดมม่ิง 
ดงัน้ี  

1. การวางแผน (Plan) เป็นการคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่ อจะท างานให้ส าเร็จ         
อย่างมีประสิทธิภาพในการวางแผนจะต้องมีการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
ผูรั้บผดิชอบระยะเวลาและทรัพยากรท่ีจะตอ้งใชเ้พื่อท างานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

1.1 การก าหนดเป้าหมาย เป็นการแสดงถึงคุณลักษณะหรือคุณภาพท่ีต้องการ           
ใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษา ซ่ึงควรระบุใหช้ดัเจนและใชเ้ป็นหลกัหรือทิศทางในการด าเนินงาน 

1.2 การจดัอนัดับความส าคญัของเป้าหมายจะช่วยให้การวางแผนมีประสิทธิภาพ   
มากข้ึน เพราะจะท าให้ทราบว่าเป้าหมายใดส าคญัมากน้อยกว่ากนัเพียงใด เพื่อก าหนดกิจกรรม 
บุคลากร ทรัพยากรและช่วงเวลาท่ีจะด าเนินการในการพฒันาเป้าหมายนั้นๆ ใหเ้หมาะสม 

1.3 ก าหนดแนวทางด าเนินงานหรือวิธีปฏิบัติงาน โดยคิดโครงการหรือกิจกรรม        
ท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ รวมทั้งก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จหรือตวับ่งช้ีใหมี้ความชดัเจน 

ปรับปรุง และ
ยกระดบั 
มาตรฐานเดิมให้
สูงข้ึน 

มาตรฐาน 

มาตรฐาน 

มาตรฐาน 

P 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

C 

C 

A 

A 

A 



28 

 

1.4 การก าหนดระยะเวลา จะช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพเพราะผู ้ปฏิบัติ            
จะได้  ทราบว่างานใดควรด าเนินการให้ เส ร็จเม่ื อไร ต้องเร่งด า เนินการก่อนหรือหลัง                    
และยงัเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารหรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลจะไดติ้ดตามงานไดว้า่ มีความกา้วหนา้
ตามแผนเพียงใด 

1.5 การก าหนดงบประมาณ ควรคิดงบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้นการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
รวมทั้ งค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมตามแผน       
อยา่งรอบคอบ เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานไดบ้รรลุตามเป้าหมายโดยมีการใชง้บประมาณอยา่งคุม้ค่า 

1.6 การก าหนดผู ้รับผิดชอบ เป็นปัจจัยส าคัญท่ี ช่วยให้แผนดังกล่าวสามารถ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงควรก าหนดไวใ้ห้ชดัเจนวา่ใครรับผิดชอบ
ในเร่ืองใด 
 2. การปฏิบติัตามแผน (Do) เม่ือวางแผนการปฏิบติังาน และบุคลากรร่วมกนัด าเนินการ
ตามแผนท่ีจดัท าไวแ้ลว้ ส่ิงท่ีจะด าเนินการต่อไปคือ 
  2.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกคนท างานอยา่งมีความสุข 
  2.2 จัด ส่ิ งอ านวยความสะดวก สนับส นุนท รัพยากรเพื่ อให้การป ฏิบัติงาน             
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2.3 ก ากับ ติดตาม (Monitoring) ทั้ งระดับรายบุคคล รายกลุ่ม รายหมวด รายฝ่าย     
เพื่อกระตุน้และส่งเสริมใหมี้การด าเนินงานตามแผน 
  2.4 ให้การนิเทศ  ในระหว่างการปฏิบัติงาน ผู ้บริหารต้องก ากับและติดตามว่า      
เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนท่ีก าหนดไว้ห รือมีปัญหาหรือไม่  หากไม่ เป็นไปตามแผน               
หรือมีปัญหาจะได้ให้การนิ เทศเพื่ อปรับปรุงแก้ไข การก ากับและติดตามการปฏิบัติงาน          
ผู ้บริหารอาจท าได้โดยสอบถามผู ้ปฏิบัติงานหรือให้รายงานความก้าวหน้าของการท างาน            
เป็นระยะๆ อาจรายงานปากเปล่าหรือจดัท ารายงานเสนอเพื่อเป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง     
การปฏิบติังานของแต่ละบุคคล/กลุ่ม/หมวด/ฝ่าย 
 3. การตรวจสอบประเมินผล (Check) เป็นกลไกส าคัญท่ีกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา     
เพราะจะท าให้ไดข้อ้มูลยอ้นกลบัท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงการด าเนินงานท่ีผ่านมาวา่บรรลุเป้าหมาย             
ท่ีก าหนดไวเ้พียงใด ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองใดบา้ง ควรมีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะๆ 
เพื่อพิจารณาวา่ การด าเนินการเป็นไปในทิศทางท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี   
ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพียงใด มีจุดอ่อนจุดแข็งประการใด มีส่วนใดท่ีจะตอ้งปรับปรุงเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายหรือมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีก าหนดมากท่ีสุด 
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 4. การพฒันาปรับปรุง (Act) เม่ือบุคลากรแต่ละคน แต่ละฝ่ายมีการประเมินผลส าเร็จ
เรียบร้อยแลว้ก็ให้รวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลในภาพรวมแลว้น าเสนอ
ผลการประเมินต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อน าผลไปใชใ้นการพฒันางานของตนเองต่อไป 
  4.1 ในระหวา่งการด าเนินงานและมีการตรวจสอบประเมินผล ผูบ้ริหารและบุคลากร
สามารถน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการท างานของตนเอง และปรับปรุงแผนการด าเนินงาน
ไดเ้ลยเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
  4.2 การวางแผนในระยะต่อไป ควรมีการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีต้องปรับปรุง      
หาสาเห ตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข  โดยให้ ผู ้ท่ี เก่ี ยวข้องทุก ฝ่ายเข้ามามี ส่วน ร่วม                     
เพื่อน าไปพฒันา ปรับปรุงการจดัการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
  4.3 การด าเนินงานประเมินผลของสถานศึกษา ไม่ได้ส้ินสุดเพียงแค่ท าการประเมิน
ตนเองเพียงคร้ังเดียวแล้วหยุดเลย แต่ต้องท าตลอดเวลา ผลการประเมินท่ีจัดท าเสร็จแล้ว                 
ถือเป็นขอ้มูลท่ีแสดงถึงสภาพการด าเนินงานในขณะนั้น ซ่ึงตอ้งมีการตรวจใหม่วา่การด าเนินงาน
ในช่วงต่อไป สอดคล้องกบัเป้าหมายและแนวทางการพฒันาของสถานศึกษาอย่างไร การพฒันา
ปรับปรุงตนเองจึงตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองไม่มีท่ีส้ินสุด 
 ดังนั้ น จึงสามารถสรุปขั้นตอนการท างานของแนวคิดการบริหารคุณภาพตามวงจร
คุณภาพ ของเดมม่ิง ทั้ ง 4 ขั้นตอน ท่ีต้องปฏิบัติต่อเน่ืองไปไม่ส้ินสุด ดังภาพประกอบต่อไปน้ี     
(กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)      
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แผนภาพที ่1-6 วงจรคุณภาพ ตามแนวคิดของ เอดวาร์ดเดมม่ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 P = ก าหนดแผน A = หากบรรลุแผนให้รักษามาตรฐานไว ้
 D = ท าตามแผนท่ีก าหนด P = วางแผนใหม่ ตั้งเป้าหมายใหสู้งข้ึน 
 C = ตรวจสอบผลกบัแผน D = ท าตามแผนท่ีก าหนด 
 A = หากไม่บรรลุแผนใหห้าสาเหตุ C = ตรวจสอบผลกบัแผน 
  และวางแผนแกไ้ขใหม่ A = หากไม่บรรลุแผน ใหว้างแผนแกไ้ขใหม่ 
 
ท่ีมา : กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ, (2548 ก), คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา 
          การบริหารระบบคุณภาพ, หนา้ 3 

 
สรุปไดว้่า วงจร PDCA ประกอบดว้ย “การวางแผน” อย่างรอบคอบ เพื่อ “การปฏิบติั” 

อย่างค่อยเป็นค่อยไป แล้วจึง “ตรวจสอบ” ผลท่ีเกิดข้ึน วิธีการปฏิบัติใดมีประสิทธิผลท่ีสุด              
ก็จะจัดให้เป็นมาตรฐาน หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ก็ต้องมองหาวิธีการปฏิบัติใหม่          
หรือใช้ความพยายามให้มากข้ึนกว่าเดิม  ขั้ นตอนการวางแผน  (Plan) ขั้ นตอนการวางแผน       
ครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหวัขอ้ท่ีตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ๆ                 
การแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน ฯลฯ พร้อมกบัพิจารณาว่ามีความจ าเป็นตอ้งใช้ขอ้มูล
ใดบ้างเพื่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน นอกจากน้ีจะตอ้ง
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ แล้วก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงดังกล่าว               
การวางแผนยงัช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคตและช่วยลดความสูญเสียต่างๆ      
ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ ทั้ งในด้านแรงงาน วตัถุดิบ ชั่วโมง การท างาน เงิน เวลา ฯลฯ โดยสรุปแล้ว          
การวางแผนช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบัน พร้อมกับก าหนดสภาพท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต          
ด้วยการผสานประสบการณ์ ความรู้และทักษะอย่างลงตวั โดยทั่วไปการวางแผนมีอยู่ด้วยกัน           

  
 
 

P P D D 

C C A A 
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2 ประเภทหลกัๆ ดงัน้ี ประเภทท่ี 1 การวางแผนเพื่ออนาคต เป็นการวางแผนส าหรับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคตหรือก าลังจะเกิดข้ึน บางอย่างเราไม่สามารถควบคุมส่ิงนั้ นได้เลยแต่เป็นการเตรียม     
ความพร้อมของเราส าหรับส่ิงนั้ น ประเภทท่ี  2 การวางแผนเพื่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลง             
เป็นการวางแผนเพื่อเปล่ียนแปลงสภาพท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัเพื่อสภาพท่ีดีข้ึน ซ่ึงสามารถควบคุม    
ผลท่ีเกิดในอนาคตได้ด้วยการเร่ิมต้นเปล่ียนแปลงตั้ งแต่ปัจจุบัน ขั้ นตอนการปฏิบัติ  (DO)         
ขั้นตอนการปฏิบติั คือ การลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามทางเลือกท่ีได้ก าหนดไว ้ในขั้นตอน     
การวางแผนในขั้นน้ีตอ้งตรวจสอบระหวา่งการปฏิบติัดว้ยวา่ไดด้ าเนินไปในทิศทางท่ีตั้งใจหรือไม่ 
พร้อมกับส่ือสารให้  ผู ้ท่ี เก่ียวข้องรับทราบด้วย เราไม่ควรปล่อยให้ ถึงวินาทีสุดท้ายเพื่อดู            
ความคืบหนา้ท่ีเกิดข้ึน หากเป็นการปรับปรุงในหน่วยงาน ผูบ้ริหารยอ่มตอ้งการทราบความคืบหนา้
อย่างแน่นอน เพื่อจะได้มั่นใจว่าโครงการปรับปรุงเกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด  ขั้ นตอนการตรวจสอบ             
(Check)  ขั้ นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลท่ีได้รับจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง             
แต่ขั้นตอนน้ีมักจะถูกมองข้ามเสมอ การตรวจสอบท าให้เราทราบว่า การปฏิบัติในขั้นท่ีสอง
สามารถบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ ส่ิงส าคัญก็คือ เราต้องรู้ว่า            
จะตรวจสอบอะไรบา้งและบ่อยคร้ังแค่ไหน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
ขั้นตอนถัดไป ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม (Act) ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม        
จะพิจารณาผลท่ีได้จากการตรวจสอบ ซ่ึงมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
หรือไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้หากเป็นกรณีแรกก็ให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบติันั้ น       
มาจดัท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวธีิการท่ีจะปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึนไปอีก ซ่ึงอาจหมายถึงสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิมหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิมหรือท าให้คุณภาพดียิ่งข้ึนก็ได ้             
แต่ถา้หากเป็นกรณีท่ีสอง ซ่ึงก็คือผลท่ีไดไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนท่ีวางไว ้เราควรน าขอ้มูล    
ท่ีรวบรวมไวม้าวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไปน้ี มองหาทางเลือกใหม ่     
ท่ีน่าจะเป็นไปได้ ใช้ความพยายามให้มากข้ึนกว่าเดิม ขอความช่วยเหลือจากผู ้รู้ เปล่ียนเป้าหมายใหม่            
การวางแผนการด าเนินงานเราตอ้งก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการบรรลุผลส าเร็จ 

 

2.2  แนวคดิเบ้ืองต้นเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
 บทบาทของเทคโนโลยีสารสน เทศทางการศึกษาคงไม่แตกต่างจากบทบาท                 

ของเทคโนโลยีท่ีมีต่อส่วนอ่ืนของสังคมเท่าใดนัก ตรงท่ีเทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีมีแรงผลักดัน            
และมีผลกระทบต่อการศึกษา เม่ือโลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดย ั้ งทักษะท่ีผู ้เรียน
จ าเป็นตอ้งมีและเช่ียวชาญ จึงตอ้งเปล่ียนไปอย่างเร็วตามไปดว้ยจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
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การเพิ่ม ข้ึนของสังคมหลากวัฒนธรรมและการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลย ี                
ท  าให้ผู ้เรียนต้องเรียนรู้และใช้ทักษะใหม่ๆ ในการศึกษาและวิชาชีพผู ้เรียนจ าเป็นต้องเรียน            
เพื่อส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพโดยผ่านทางการพูดและเขียนตอ้งเรียนรู้ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
เพื่อหาวิธีในการแกปั้ญหาและพบกบัส่ิงทา้ทายในชีวิตประจ าวนัและส าคญัท่ีสุด คือ การให้ผูเ้รียน
เรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน  ซ่ึ งการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษ า             
สามารถช่วยให้มีวิธีการศึกษาท่ีแปลกใหม่และน าไปสู่จุดหมายท่ีตั้ งไวไ้ด้ ถ้ายอ้นกลับมาดู
พฒันาการทางการศึกษาของประเทศไทยจะเห็นได้ว่าอาศยัความก้าวหน้าทางด้านการส่ือสาร      
เป็นส่วนประกอบส าคญัในการพฒันาการศึกษาทั้ งในระบบและนอกระบบโรงเรียนมาตลอด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาทางไกล ตัวอย่างท่ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                       
ไดใ้ช้ระบบน้ี   ในการจดัการศึกษาซ่ึงพบว่า การจดัการศึกษาเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทางดา้นการ
ส่ือส ารทั้ ง ส้ิ น  ก ล่ าวคือ  สมัยแรก ท่ี กิจการไปรษณี ย์เป็ น ท่ี นิ ยมใช้กันอย่างกว้างขวาง                      
การสอนทางไกลก็จะไปเก่ียวกับการบริการทางไปรษณีย์ คือการเอาส่ิงพิมพ์ในรูปของต ารา       
ส่งไปทางไปรษณีย์เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนท่ีบ้าน ต่อมาเม่ือวิทยุเข้ามามีบทบาทในการส่ือสาร
มหาวิทยาลยัทางวิทยุก็เกิดข้ึนและใช้ส่ือวิทยุซ่ึงเป็นส่ือเสียงในการสอนและก็อาจมีส่ือส่ิงพิมพ์
ประกอบด้วยและเม่ือโทรทศัน์เขา้มามีบทบาทในการส่ือสารมวลชนก็เกิดมีมหาวิทยาลยัท่ีสอน    
โดยใช้โทรทัศน์ ร่วมกับเอกสารส่ิงพิมพ์มาถึงยุคปัจจุบันมีการพัฒนาการด้านการส่ือสาร         
หลายๆ อย่าง โดยมีความคิดว่าจะไม่ข้ึนอยู่กับส่ือสารใดส่ือสารหน่ึงเท่านั้ น เพราะจะท าให้            
ใชป้ระโยชนไ์ดไ้มเ่ตม็ท่ีตอ้งใชก้ารส่ือสารหลายๆ รูปแบบท่ีเรียกวา่ “การใชส่ื้อสารแบบประสม” 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทท่ีส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาผูเ้รียนเต็มตามศกัยภาพให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง     
ในวงการศึกษาได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มากข้ึน อีกทั้ งการส่ือสารอย่างรวดเร็ว      
ของอุปกรณ์และระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ ดาวเทียมส่ือสาร อินเทอร์เน็ต 
ท าให้วงการศึกษาต้องมีมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึง               
ท่ีท าหน้าท่ีดูแลการจดัการศึกษาของชาติ ไดมี้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงไว ้    
8 ประการดงัน้ี (อ ารุง จนัทวานิช, 2547, หนา้ 34) 

1. เร่งรัดพัฒนาระบบและส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในการเสริมสร้าง
คุณภาพประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
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2. เร่งรัดพฒันาระบบส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท านุบ ารุงศาสนาศิลปวฒันธรรม    
และการกีฬา 

3. เร่งรัดพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
ในการบริหารและการจดัการตามภารกิจหลกั 

4. เร่งรัดส่งเสริมสนบัสนุนการจดัหาระบบเครือข่ายและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ครอบคลุม
หน่วยงานทุกระดบัอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ 

5. เร่งรัดส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในการใช้และการพฒันา
เทคโนโลยสีารสนเทศใหส้อดคลอ้งและตอบสนองภารกิจหลกั 

6. ท  าให้สามารถปรับปรุงดดัแปลงการสอนให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน   
แต่ละคน 

7. ท าให้ผูเ้รียนมีอิสระในการท่ีจะเรียนโดยสามารถเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง        
นดัแนะกบัครูอาจารยแ์ละไม่จ  าเป็นตอ้งจ ากดัในเองเวลา 

8. ท  าให้ผูเ้รียนสามารถสรุปหลักการเน้ือหาสาระของบทเรียนแต่ละบทได้สะดวก      
และรวดเร็ว 

ประทีป ผลจนัทร์งาม, (2547, หน้า 19) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกบังานดา้นการศึกษา อนัไดแ้ก่ ส่ืออิเล็กทรอนิคส์
ประเภทต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ วีดิทศัน์ โทรทศัน์วทิยุ ดาวเทียมส่ือสาร ท่ีใชเ้พื่อการศึกษาคน้ควา้
ข้อมูลข่าวสารการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลฐานข้อมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศ                
ช่วยการเรียนการสอนการวางแผนและการบริหารการศึกษาการวางแผนหลกัสูตรการแนะแนว           
และบริการการทดสอบวดัผลการพฒันาบุคลากร  

เทคโนโลยีสารสน เทศท่ี เข้ามามีบทบาท ต่อการศึกษา โดยเฉพาะเทคโนโลยี           
ทางดา้นคอมพิวเตอร์และการส่ือสารโทรคมนาคมมีบทบาทท่ีส าคญัต่อการพฒันาการศึกษา ดงัน้ี 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามี ส่วนช่วยเร่ืองการเรียน รู้ ปัจจุบันมี เค ร่ืองมือ                   
ท่ีช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้หลายดา้นมีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ระบบสนบัสนุนการรับรู้
ข่าวสาร เช่น การคน้หาขอ้มูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ใน World Wide Web เป็นตน้ 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาสนับสนุนการจดัการศึกษาโดยเฉพาะการจดัการศึกษา
สมยัใหม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลข่าวสาร เพื่อการวางแผนการด าเนินการการติดตามและประเมินผล   
ซ่ึงอาศยัคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคมเขา้มามีบทบาทท่ีส าคญั 
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3. เท คโนโลยีส ารสน เทศกับ ก าร ส่ื อส ารระหว่ าง บุ คคลใน เกื อบ ทุ กวงก าร                       
ทั้งทางดา้นการศึกษา จ าเป็นตอ้งอาศยัส่ือสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคล เช่น การส่ือสารระหวา่งผูส้อน
กับผูเ้รียนโดยใช้องค์ประกอบท่ีส าคัญช่วยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน          
เช่น การใชโ้ทรศพัท ์โทรสาร ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ เทเลคอนเฟอเรนซ์ เป็นตน้ 

สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทท่ีส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาผูเ้รียนเต็มตามศกัยภาพให้สามารถเรียนรู้ดว้ย
ตนเองในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการส่ือสารอย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งการส่ือสาร     
อยา่งรวดเร็วของอุปกรณ์และระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ ดาวเทียม ส่ือสาร
อินเทอร์เน็ต ท าให้วงการศึกษาตอ้งมีมาตรการในการส่งเสริมสนบัสนุนเพื่อให้การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจดักิจกรรมทางการศึกษา 

 

2.3  การส่งเสริมเทคโนโลยทีางการศึกษา 
 ความหมายของเทคโนโลย ี
 เทคโนโลยี  (Technology) เป็นค า ท่ี ม าจากภาษาก รีก  “Techne” หมายถึ ง  ศิลปะ
วิทยาศาสตร์หรือทกัษะ (Art,science, or skill) และมาจากภาษาละติน “Texere” หมายถึง การสาน
หรือสร้าง (To weave or to construct) (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546, หนา้ 5)  
 พจนานุกรมฉบบัราชบญัฑิตยสถานพุทธศกัราช 2542 ไดใ้ห้ความหมายของเทคโนโลยี
หมายถึง วิทยาการท่ีเก่ียวกบัศิลปะในการน าเอาวิทยาศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ในทาง
ปฏิบติัและอุตสาหกรรม 
 กิดานันท์ มลิทอง (2548, หน้า 4) กล่าวว่า เทคโนโลยีเป็นการใช้อย่างเป็นระบบ          
ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆท่ีรวบรวมไวม้าใช้อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
ผลรวมของการทดลองเคร่ืองมือและกระบวนการซ่ึงส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีเกิดจากการเรียนรู้ ทดลอง
และไดป้รับปรุงแกไ้ขมาแลว้  
 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น สามารถสรุปไดว้่า เทคโนโลยีหมายถึงการน าเอาวิทยาศาสตร์    
มาใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัใหม้ากท่ีสุด 
 2.3.2 ความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา   
เป็นศาสตร์ท่ีมีความส าคัญในการพัฒนาการศึกษาและยิ่งสังคมเปล่ียนแปลงไปมากเท่าใด                
ก็ยิ่งมีบทบาทเพิ่มมากข้ึนเพื่อตอบสนองต่อสภาพสังคม ท่ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็วคล่องตวั   
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และมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้ น  อย่างไรก็ตามความหมายและขอบข่ายของเทคโนโลย ี               
ทางการศึกษา ซ่ึงมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2546, หน้า 6)  กล่าวว่า เทคโนโลยี           
ทางการศึกษาเป็นระบบการประยุกตผ์ลิตผลทางวิทยาศาสตร์และวศิวกรรมผสมผสานกบัหลกัการ
ทางสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยามาใช้ในการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต             
โดยครอบคลุมการจัดและออกแบบระบบพฤติกรรม เทคนิคและวิ ธีก ารการส่ื อส าร                        
การจัดสภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนและการประเมินเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนข้ึน
เทคโนโลยีทางการศึกษาในท่ี น้ีจะมีความหมายครอบคลุมการผลิตการใช้และการพัฒนา
ส่ือสารมวลชน (ได้แก่ ส่ิงพิมพ์ อินเตอร์เน็ต มลัติมีเดีย) และโทรคมนาคม (โทรศพัท์ เครือข่าย
โทรคมนาคม การส่ือสารอ่ืน ฯลฯ) เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได ้ตามความตอ้งการของผูเ้รียน
ในทุกเวลาและสถานท่ี 
 กิตติศักด์ิ  เจริญศรี (2550, หน้า 93) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เทคโนโลยีการศึกษา            
คือ การน าหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพื่ อการออกแบบและส่งเส ริมระบบ                
การเรียนการสอน โดยเน้นท่ีวตัถุประสงค์ทางการศึกษา ท่ีสามารถวดัได้อย่างถูกต้องแน่นอน          
มีการยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนมากกว่ายึดเน้ือหาวิชา มีการใชก้ารศึกษาเชิงปฏิบติัโดยผา่น
การวิเคราะห์และการใช้โสตทัศนูปกรณ์รวมถึงเทคนิคการสอนโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น           
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่ือการสอนต่างๆ ในลกัษณะของส่ือประสมและการศึกษาดว้ยตนเอง 
 วุฒิชัย ประสารสอน (2545, หน้า 100) ได้น าแนวคิดของกาเย่และบริกส์ Gagne and 
Briggs (1974) ในดา้นของเทคโนโลยีการศึกษานั้น พฒันามาจากการออกแบบการเรียนการสอน    
ในรูปแบบต่างๆ โดยรวมถึง 
  1. ความสนใจในเร่ืองความแตกต่างๆ ระหว่างบุคคลในเร่ืองของการเรียน รู้             
เช่น บทเรียน แบบโปรแกรมและบทเรียนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วย เป็นตน้ 
  2. ด้านพฤติกรรมศาสตร์และทฤษฎีการเรียนรู้ เช่น ทฤษฎีการเสริมแรงของบีเอฟ 
สกินเนอร์ (B.F Skinner)  
  3. เทคโนโลยีดา้นวิทยาศาสตร์กายภาพ เช่น โสตทศันูปกรณ์ประเภทต่างๆ รวมถึง   
ส่ือส่ิงพิมพด์ว้ย 
 กิดานันท์  ม ลิทอง  (2548, หน้า 73) ได้ให้ความหมายว่า  เทคโนโลยีการศึกษา                
เป็นการประยุกต์เอาแนวคิด เทคนิควิธีการ วสัดุอุปกรณ์ การจดัระบบสารสนเทศและส่ิงต่างๆ        
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มาใช้ในการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย์และกระตุ้นให้ผูเ้รียน      
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติทั้งในและนอกหอ้งเรียน 
 สมชาย  กองหนู (2548, หน้า 88) กล่าวว่า เทคโนโลยีทางการศึกษามุ่งเน้นไปถึง         
การประยุกต์แนวคิดทางวิชาการด้านต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงและด าเนินการเรียนการสอน
มากกวา่จะเนน้ไปทางดา้นตวัเทคโนโลยท่ีีเป็นเคร่ืองมือ 
 ประทีป ผลจันทร์งาม (2547, หน้า 79) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยีการศึกษา         
เป็นศาสตร์ว่าด้วยวิธีการหรือการศึกษา เป็นเร่ืองของระบบในการประยุกต์เอาเทคนิควิธีการ
แนวความคิดอุปกรณ์และเคร่ืองมือใหม่  ๆมาใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษา ทั้ งในด้านการขยายงาน       
และดา้นการปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอน 
 จากพจนานุกรมศัพท์ทางการศึกษาได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา                
ว่า เป็นกระบวนการท่ีซับซ้อนและประสานสัมพันธ์อย่างมีบูรณาการระหว่างบุคคล วิธีการ 
เคร่ืองมือและการจดัระบบองค์การส าหรับวิเคราะห์ปัญหา วิธีแก้ปัญหาด าเนินการประเมินผล      
และการจดัการแกปั้ญหาเหล่านั้น ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกลกัษณะของการเรียนรู้เทคโนโลยี
การศึกษาเป็นการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับการเรียน รู้ของมนุษย์ให้ปฏิบัติได ้                 
ในรูปแบบของการเรียนการสอน อีกนัยหน่ึงก็คือการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ทั้งด้านยุทธวิธี
และด้านเทคนิค) เพื่อแก้ปัญหาทางการสอน เป็นความพยายามสร้างการสอนให้มีประสิทธิภาพ   
มากข้ึนโดยออกแบบด าเนินการและการประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบบนพื้นฐาน
ของการศึกษาวจิยัในการเรียนและการส่ือสาร (นพวรรณ คงเทพ, 2549, หนา้ 19) 
 ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้ น  สามารถสรุปได้ว่า เทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง              
การน า เอาวิทยาศาสตร์น าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด                     
แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการศึกษาย ังมีภาพลักษณ์ของโสตทัศนศึกษา  (Audio  Visual  
Education) อยู่มาก เป็นผลท าให้ เทคโนโลยีการศึกษามีภาพท่ีบุคคลทั่วไปมองและเข้าใจว่า
ธรรมชาติของเทคโนโลยีการศึกษา เน้นหนักเก่ียวกับการใช้เคร่ืองมือ ตลอดจนการน าผลผลิต      
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา นับได้ว่าการท่ีบุคคลจ านวนมาก          
มีความเข้าใจในลักษณะดังกล่าวถือเป็นความเข้าใจท่ียงัไม่ถูกต้องทั้ งหมด เพราะธรรมชาติ          
ของเทคโนโลยีการศึกษาอีกมิติหน่ึงคือเทคโนโลยีระบบ ท่ีเน้นเก่ียวกบัการจดัการการออกแบบ 
การวางแผนการด าเนินการตามแผนและการประเมิน ซ่ึงเป็นการน าวิธีระบบมาใช้เพื่อแก้ปัญหา   
หรือจดัสภาพการณ์ทางการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 
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2.4  นวตักรรมและเทคโนโลยสีนเทศทางการศึกษาทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียนการสอน 
 2.4.1  ความหมายของนวตักรรมและนวตักรรมการศึกษา 
 นวตกรรม หรือ นวกรรม  มาจากค าวา่ 
 “นว” หมายถึง ใหม่  “กรรม” หมายถึง  การกระท า  เม่ือน าสองค าน้ีมารวมกัน               
เป็น นวตกรรมหรือนวกรรม จึงหมายถึงการกระท าใหม่ๆ ซ่ึงในท่ีน้ีมีนักการศึกษาหลายท่าน        
ไดใ้หค้วามหมายของค าน้ีไวด้งัน้ี 
 สุทธนู  ศรีไสย์ (2547, หน้า 33) ได้ศึกษาความหมายของนวตกรรม ซ่ึงทอมัสฮิวช์
(Thomasl Hughes, 1971) ได้ให้ความหมายของ ค าว่า นวกรรมว่า “เป็นการน าวิธีการใหม่ๆ           
มาปฏิบัติ หลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้นๆ แล้ว โดยเร่ิมมาตั้ งแต่        
การคิดค้น (Invention) พฒันาการ (Development)  ซ่ึงอาจจะเป็นไปในรูปของโครงการทดลอง
ปฏิบัติก่อน (Pilot Project)  แล้วจึงน าไปปฏิบัติจริง ซ่ึ งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิม            

ท่ีเคยปฏิบัติมาและเรียกว่านวกรรม (Innovation)” ซ่ึงสอดล้องกับของ มอตัน (Morton, J.A.)      
ได้ให้นิยามของนวกรรมไวใ้นหนังสือ Organising for Innovation  ของเขาว่า นวกรรม หมายถึง   
การท าให้ใหม่ข้ึนอีกคร้ัง (Renewal)  ซ่ึงหมายถึงการปรับปรุงของเก่าและการพฒันาศักยภาพ       
ของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์การนั้นๆ นวกรรมไม่ใช่การขจดัหรือล้มล้างส่ิงเก่า        

ให้หมดไปแต่เป็นการปรับปรุงเสริมแต่งและพฒันาเพื่อความอยู่รอดของระบบและสอดคลอ้ง    
กับไมล์ แมทธิว (Miles Matthew B.) ได้กล่าวถึง นวกรรมไวใ้นเร่ือง  Innovation in Education      
ว่า “นวกรรม หมายถึง  การเปล่ียนแปลงแนวคิดอย่างถ้วนถ่ี  การเปล่ียนแปลงให้ใหม่ ข้ึน               
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหเ้ป้าหมายของระบบบรรลุผล” 
 สริ  สันแดง (2550, หน้า 47)  ได้กล่าวไวว้่า นวกรรม หมายถึงวิธีการปฏิบติัใหม่ๆ ท่ี
แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะไดม้าจากการคิดคน้พบวธีิการใหม่ๆ ข้ึนมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้
ใหม่เหมาะสมและส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีไดรั้บการทดลอง พฒันามาจนเป็นท่ีเช่ือถือไดแ้ลว้วา่ไดผ้ลดี
ในทางปฏิบติั ท าใหร้ะบบกา้วไปสู่จุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพข้ึน 
 วสันต์  อติศัพท์ (2546, หน้า 13) กล่าวไว้ว่า นวกรรม เป็นค าสมาสระหว่าง “นว”              
และ “กรรม”  ซ่ึงมีความหมายวา่ ความคิดและการกระท าใหม่ๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปสู่
ส่ิงท่ี ดีกว่า เช่น นวกรรมทางการแพทย์ หมายถึง ความคิดและการกระท าใหม่ๆ  เพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลง                
ปรับปรุงตลอดจนแกปั้ญหาทางการแพทยท่ี์มีอยู่ในปัจจุบนั นวกรรมการศึกษาก็หมายถึง ความคิด
และการกระท าใหม่ๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเพื่อจะแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบการศึกษา 
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 กิดานันท์  มลิทอง (2548, หน้า 245) ได้กล่าวไว้ว่า นว ัตกรรมเป็นแนวความคิด           
การปฏิบติัหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ท่ียงัไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพฒันาดดัแปลงจากของเดิม    
ท่ีมีอยู่แลว้ให้ทนัสมยัและใช้ไดผ้ลดียิ่งข้ึน เม่ือน านวตักรรมมาใชจ้ะช่วยให้การท างานนั้นไดผ้ลดี     
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวา่เดิม ทั้งยงัช่วยประหยดัเวลาและแรงงานไดด้ว้ย 
 โดยสรุปแล้ว นวตักรรม หมายถึง ความคิดและการกระท าใหม่ๆ ท่ีไม่เคยมีมาก่อน      
หรือการพฒันาดดัแปลงจากของเดิมใหดี้ข้ึนและเม่ือน ามาใชง้านก็ท าใหง้านมีประสิทธิภาพมากข้ึน     
เม่ือน านวตักรรมมาใชใ้นการศึกษาเราก็เรียกวา่นวตักรรมการศึกษา 
  2.4.1.1 หลกัส าคัญในการพจิารณาว่าเป็นนวตักรรม 
  จากความหม ายของค าว่ าน ว ัตก รรมจะ เห็ น ว่ า  นั ก ก าร ศึ กษ าแ ต่ล ะท่ าน                        
ได้ให้ความหมายไวแ้ตกต่างกัน แต่จะมีเกณฑ์ให้เราพิจารณาได้ว่าส่ิงใดเป็นนวตักรรมหรือไม่      
โดยไดใ้หเ้กณฑใ์นการพิจารณาส่ิงท่ีจะถือวา่เป็น นวตักรรมไวด้งัน้ี  
   1. จะตอ้งเป็นส่ิงใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
   2. มีการน าวิธีการจัดระบบมาใช้ โดยพิจารณาองค์ประกอบทั้ งส่วนข้อมูล              
ท่ีใส่เขา้ไป กระบวนการและผลลพัธ์ใหเ้หมาะสมก่อนท่ีจะท าการเปล่ียนแปลง 
   3. มีการพิสูจน์ด้วยการวิจยัหรืออยู่ระหว่างการวิจยัว่า จะช่วยให้การด าเนินงาน
บางอยา่งมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
   4. ย ังไม่ เป็นส่วนหน่ึงของระบบงานในปัจจุบัน  หากกลายเป็นส่วนหน่ึง            
ของระบบงานท่ีด าเนินอยูใ่นขณะน้ี ไม่ถือวา่เป็นนวตักรรม 
  2.4.1.2 หลกัส าคัญในการน านวตักรรมเข้ามาใช้ 
  การท่ีจะรับนวตักรรมเขา้มาใช้ในสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงนั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ตลอดจน           
ความคุม้ค่าของการน ามาใชโ้ดยค านึงถึงส่ิงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี (กิดานนัท ์มลิทอง, 2548, หนา้ 246)   
   1. นวตักรรมท่ีจะน ามาใช้นั้นมีจุดเด่นท่ีเห็นได้ชัดกว่าวสัดุ อุปกรณ์หรือวิธีการ      
ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมากนอ้ยเพียงใด 
   2. นวตักรรมนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่กบัระบบหรือสภาพท่ีเป็นอยู ่
   3. มีการวิจัยหรือกรณี ศึกษาท่ียืนย ันแน่นอนแล้วว่า สามารถน ามาใช้ได้ดี             
ในสภาวการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ี 
   4. นวตักรรมนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งจริงจงั 
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  2.4.1.3 นวตักรรมการศึกษาทีน่่าสนใจ 
  การน านวตักรรมมาใช้ในวงการศึกษาเรียกว่า “นวตักรรมการศึกษา” (Educational 
Innovation) หมายถึง นวตักรรมท่ีจะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน     
ด้วยนวตักรรมเหล่านั้ นและประหยดัเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ปัจจุบันมีการใช้นวตักรรม
การศึกษามากมายหลายอย่างซ่ึงมีทั้งนวตักรรมท่ีใช้กนัแพร่หลายแลว้และประเภทท่ีก าลงัเผยแพร่ 
เช่น  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใชแ้ผน่วดิีทศัน์เชิงโตต้อบ ส่ือหลายมิติ เป็นตน้ 
 2.4.2 ส่ือประสม (Multi Media) 
 ส่ือประสม หมายถึง การน าเอาส่ือหลายๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้ งวสัดุ อุปกรณ์          
และวิธีการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการใช้ส่ือ       
แต่ละอย่างตามล าดับขั้นตอนของเน้ือหาและในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วย         
เพื่อการพลิกหรือการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ในการเสนอข้อมูลทั้ งตัวอักษร 
ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหวแบบวดิีทศัน์และเสียง 
 จากความหมาย ของค าว่าส่ือประสม นักเทคโนโลยีการศึกษาได้แบ่งส่ือประสมออก    
เป็น 2 กลุ่ม  คือ 
 1. ส่ือประสม (Multimedia 1)  เป็นส่ือประสมท่ีใช้โดยการน าส่ือหลายประเภทมาใช้
ร่วมกันในการเรียนการสอน  เช่น  น าวี ดิทัศ น์มาสอนประกอบการบรรยายของผู ้สอน                    
โดยมีส่ือส่ิงพิมพป์ระกอบดว้ยหรือการใชชุ้ดการเรียนหรือชุดการสอน การใชส่ื้อประสมประเภทน้ี
ผูเ้รียนและส่ือจะไม่มีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนัและจะมีลกัษณะเป็น “ส่ือหลายแบบ” 
 2. ส่ือประสม (Multimedia 2)  เป็นส่ือประสมท่ีใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอ
สารสนเทศหรือการผลิตเพื่อเสนอข้อมูลประเภทต่างๆ เช่นภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ตัวอกัษร       
และเสียงในลกัษณะของส่ือหลายมิติ โดยท่ีผูใ้ชมี้การโตต้อบกบัส่ือโดยตรง  
  การน าส่ือประสมมาใช้ในการศึกษา 
  ส่ือประสมมีประโยชน์ในด้านการศึกษาหลายๆ ประการ เช่น เป็นการดึงดูด        
ความสนใจของผูเ้รียน เป็นการให้สารสนเทศท่ีหลากหลาย สนับสนุนการจดัการเรียนการสอน   
แบบรายบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี ท่ีส าคญัช่วยให้ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบยอ้นหลงัและแกไ้ขจุดอ่อน
ในการเรียนได ้ซ่ึงเราสามารถใชส่ื้อประสมเพื่อการศึกษาไดใ้นลกัษณะต่างๆ เช่น 
   1. เป็ น เกม เพื่ อ ก าร ศึ กษ า   คื อ  ก ารใช้ เก ม ในลักษณ ะของ ส่ื อป ระสม                       
ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนได้เป็นอย่างดี นอกเหนือไปจากความสนุกสนาน        
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จากการเล่นเกมตามปกติ เกมต่างๆ จะมีการสอดแทรกความรู้ดา้นต่างๆ เช่น ค าศพัท์ ความหมาย
ของวตัถุ แผนท่ีทางภูมิศาสตร์ การฝึกทกัษะดา้นความเร็วในการคิดค านวณ ฯลฯ  เกมเพื่อการศึกษา
เกมหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก เพื่อให้ความรู้ดา้นภูมิศาสตร์และฝึกทกัษะดา้นการคน้หา 
ไดแ้ก่ เกมช่ือ  Where in the World is Carmen Sandiago เป็นตน้ 
   2. การสอนและการทบทวน คือ การใช้ส่ือประสมเพื่อการสอนและทบทวน        
ซ่ึ ง มีด้วยการหลาย รูปแบบ  เช่น  ก าร ฝึกสะกดค า ก ารคิดค านวณและการเรียนภาษ า                     
ผู ้เรียนจะมีโอกาสเรียน รู้จากการสอนในเน้ือหาและฝึกปฏิบัติ เพื่ อทบทวนไปด้วยในตัว             
จนกว่าจะเรียนเน้ือหาในแต่ละตอนได้เป็นอย่างดี แล้วจึงเร่ิมในบทใหม่ตามหลักของการสอน        
ใชค้อมพิวเตอร์ช่วย  เช่น การเรียนภาษาต่างๆ 
   3. สารสนเทศอา้งอิง คือ  ส่ือประสมท่ีใช้ส าหรับสารสนเทศอา้งอิงเพื่อการศึกษา
มัก จะบ รรจุอ ยู่ ใน แผ่น ซี ดี – รอม  เน่ื อ งจากส าม ารถบ รร จุข้อ มู ล ได้ เป็ น จ าน วนม าก                          
โดยจะเป็นลักษณะเน้ือหานานาประเภท อาทิเช่น สารนุกรม พจนานุกรม แผนท่ีโลก ปฏิทิน
ประจ าปี สารทางการแพทย ์ประวติัศาสตร์ ฯลฯ 
 สรุปได้ว่า การน านวตักรรมการศึกษาจะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอน                  
มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม        
เกิดแรงจูงใจในการเรียนดว้ยนวตักรรมเหล่านั้น และประหยดัเวลาในการเรียน 
 2.4.3 ส่ือหลายมิติ (HyperMedia) 
 ส่ือหลายมิติ  คือ  การเสนอขอ้มูลเพื่อให้ผูรั้บสามารถรับสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ     
ท่ี ส่ือเสนอได้โดยการเช่ือมโยงข้อมูลจากรูปแบบหน่ึงไปยังอีกรูปแบ บหน่ึงได้ในทันที                 
ด้วยความรวดเร็ว ซ่ึง “ส่ือหลายมิติ” (Hypermedia) น้ีได้พ ัฒนามาจาก “ข้อความหลายมิติ” 
(Hypertext) ซ่ึงเป็นการเสนอเพียงขอ้ความตวัอกัษร ภาพกราฟิกและเสียงท่ีมีมาแต่เดิม 
  2.4.3.1 ลกัษณะของข้อความหลายมิติ (Hypertext) 
  ข้อความหลายมิ ติ  (Hypertext)  เป็นระบบย่อยของส่ือหลายมิ ติ  (Hypermedia)         
เป็นการน าเสนอสารสนเทศท่ีผูอ่้านไม่จ  าเป็นตอ้งอ่านเน้ือหาในมิติเดียวเรียงล าดบักนัในแต่ละบท
ตลอดทั้งเล่มโดยผูอ่้านสามารถขา้มไปอ่านหรือคน้ควา้ขอ้มูลท่ีสนใจในตอนใดก็ได ้โดยไม่จ  าเป็น       
ต้องเรียงตามล าดับ  (น ้ าทิพย์  วิภาวิน , 2554, หน้า 15–16) ลักษณะของ Hypertext ท่ี เห็นกัน
โดยทัว่ไป เช่น  Help  ของ Windows  ซ่ึงจะมีขอ้ความอธิบายในเร่ืองหน่ึงอยู่  แต่เม่ือมีค าเฉพาะ
หรือค าท่ีสามารถอธิบายในรายละเอียดไดอี้ก  ค  านั้นจะถูกเช่ือมไปยงัขอ้ความหรือไฟลอี์กไฟล์หน่ึง
เพื่อใหผู้ใ้ชเ้รียกดู 
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 รูปแบบของขอ้ความหลายมิติมีลกัษณะของการเสนอเน้ือหาท่ีไม่เป็นเส้นตรงในมิติเดียว 
ผูอ่้านสามารถอ่านเน้ือหาขอ้มูลในมิติอ่ืนๆ ไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งเรียงล าดบัตามเน้ือหา ทั้งน้ีเพราะ 
ขอ้ความหลายมิติมีการตดัขอ้มูลเป็นส่วนย่อยเป็นตอนๆ เรียกวา่ “ จุดต่อ”  (nodes)  และเม่ือผูอ่้าน
เรียกจุดต่อข้ึนมาอ่านเราเรียกว่า “การเลือกอ่าน” (browse)  จุดต่อท่ีผูอ่้านจะเรียกมาใช้อ่านนั้ น          
ก็เม่ือจุดต่อนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลหรือเน้ือหาท่ีก าลงัอ่านอยู่นั้น จุดต่ออาจจะประกอบดว้ย    
ค  าเพียง 2–3 ค า หรือเป็นขอ้มูลเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองนั้นก็ได ้การติดต่อกนัของจุดต่อน้ีเกิดจากการ 
“เช่ือมโยง” (link)  ซ่ึงผูอ่้านสามารถกระโดดขา้มจากจุดต่อหน่ึงไปยงัอีกจุดต่อหน่ึงไดโ้ดยการคลิก
เมาส์ท่ี “ปุ่ม” (button) ซ่ึงอาจท าไวใ้นลกัษณะตวัอกัษรด าหนา ตวัอกัษรสี ตวัขีดเส้นใต ้แถบด า     
จุดด า สัญลักษณ์ เช่น อาจเป็นรูปตาถ้าต้องการแสดงจุดต่อของรูปภาพหรือท าเป็นรูปล าโพง      
ห รือไมโครโฟนเพื่ อ เสนอเสียงพู ดห รือเสียงดนตรี  ข้อมูล ท่ีบรรจุในข้อความหลายมิ ติ                   
อาจเปรียบเทียบไดเ้สมือนกบัเป็นบตัรหรือแผน่ฟิล์มใสหลายๆ แผน่ท่ีวางซอ้นกนัเป็นชั้นๆ (stacks)  
ในแต่ละแผ่นจะบรรจุข้อมูลแต่ละอย่างลงไว ้โดยท่ีแผ่นแรกจะเป็นข้อมูลเร่ิมต้นเพื่อให้อ่าน         
และสามารถใช้ เป็ น รายการเพื่ อพ าดพิ งห รือค้นคว้าไป ถึ งข้อ มู ลในแผ่น อ่ืนๆ  ต่อไป                     
ขอ้มูลเพิ่มเติมยอ่ยๆ หรือจุดต่อน้ี จะปรากฏในกรอบเล็กหรือหน้าต่างเพื่ออธิบายขอ้มูลเร่ิมตน้นั้น
ให้กระจ่างแจง้ยิ่งข้ึนและจะดึงออกมาได้มากน้อยเท่าไรก็ได้ตามความตอ้งการ ต่อจากนั้นผูอ่้าน      
ก็สามารถข้ามไปอ่านเน้ือหาข้อมูลท่ีสนใจต่อไปได้และสามารถดึงจุดต่อออกมาใช้ได้ทุกเวลา     
ตามตอ้งการ จากความหมายและลกัษณะของส่ือหลายมิติท่ีไดท้ราบไปแลว้นั้นว่า จะเสนอขอ้มูล   
ในลกัษณะตวัอกัษร ภาพกราฟิกอยา่งง่ายๆ ต่อมาเม่ือมีการพฒันาขอ้ความหลายมิติใหส้ามารถบรรจุ
ข้อมูลได้หลากหลายประเภทข้ึนจึงได้ช่ือว่าเป็น “ไฮเปอร์มีเดีย” (Hypermedia)  หรือตามศัพท์
บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานว่า “ส่ือหลายมิติ” (Hypermedia) เป็นการขยายแนวความคิด            
ของขอ้ความหลายมิติในเร่ืองของการเสนอขอ้มูลในลกัษณะไม่เป็นเส้นตรงและเพิ่มความสามารถ
ในการบรรจุข้อมูลในลักษณะของภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ ภาพกราฟฟิกท่ีเป็นภาพน่ิง          
และภาพเคล่ือนไหว ภาพสามมิติ ภาพถ่าย เสียงพูด เสียงดนตรี เขา้ไวใ้นเน้ือหาด้วย เพื่อให้ผูใ้ช ้   
หรือผู ้เรียนสามารถเข้าถึงเน้ือหาเร่ืองราวในลักษณะต่างๆ ได้หลายรูปแบบมากข้ึนกว่าเดิม             
(กิดานนัท ์มลิทอง, 2548, หนา้ 269) 
 ส่ือหลายมิติ (Hypermedia)  เป็นเทคนิคท่ีตอ้งการใชส่ื้อผสมอ่ืนๆ ท่ีคอมพิวเตอร์สามารถ
น าเสนอไดใ้นรูปแบบต่างๆ ไดท้ั้ง ขอ้ความ  เสียง ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว (น ้ าทิพย ์ วิภาวิน, 
2554, หน้า 53)  Hypermedia  เป็นการขยายแนวความคิดจาก Hypertext  อัน เป็นผลมาจาก
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พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ท่ีสามารถผสมผสานส่ือและอุปกรณ์หลายอย่าง                 
ใหท้  างานไปดว้ยกนั  
  2.4.3.2 จุดประสงค์ของการใช้ส่ือหลายมิติ ( Hypermedia) 
   1. ใช้ เป็น เค ร่ืองมือในการสืบค้น (Browsing)  สืบไปในข้อมูลสารสนเทศ         
หรือบทเรียนต่างๆ 
   2. ใช้เพื่อการการเช่ือมโยง (Linking)  โดยผูใ้ช้สามารถเช่ือมโยงแฟ้มขอ้มูลต่างๆ 
ภายในระบบเดียวกัน ตลอดจนเช่ือมต่อไปยงัเครือข่ายภายนอก เช่น การเช่ือมต่อกับ Intranet    
Internet  เป็นตน้ 
   3. ใช้ในการส ร้างบท เรียน  (Authoring) ส ร้างโปรแกรมน าเสนอรายงาน
สารสนเทศต่างๆ ซ่ึ งถือว่าเป็นโปรแกรมท่ี มีความน่าสนใจ เน่ื องจากสามารถน าเสนอ                     
ไดท้ั้งภาพ  เสียงและภาพเคล่ือนไหว  
  2.4.3.3 ส่ือหลายมิติกบัการเรียนการสอน 
  จากความสามารถของส่ือหลายมิติท่ีช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถสืบคน้ขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงถึงกนั
ไดห้ลากหลายรูปแบบไดอ้ยา่งรวดเร็วน้ีเอง ท าให้มีสถาบนัการศึกษาหลายแห่งมีการใชส่ื้อหลายมิติ   
ในการเรียนการสอนในระดบัชั้นและวชิาเรียนต่างๆ แลว้ในปัจจุบนั  
  ตัวอย่างการใช้ส่ือหลายมิติในการเรียนการสอน เช่น โรงเรียนฟอเรสต์ฮิลล ์           
เมืองแกรนด์แรพิดส์ มลรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ไดใ้ช้ส่ือหลายมิติตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นตน้มา 
โดยใช้ในลักษณะบทเรียนส่ือหลายมิติ โดยครูและนักเรียนได้ร่วมกันสร้างบทเรียนเก่ียวกับ          
การถูกท าลายของป่าฝนในเขตร้อน โดยเร่ิมต้นด้วยการค้นควา้หาเน้ือหาข้อมูลจากห้องสมุด        
แล้วรวบรวมภาพ ถ่าย ภาพ เค ล่ือนไหวและเสี ยงจากแหล่งค้นคว้าต่ างๆ  มาเป็นข้อมูล                    
แล้วท าการสร้างบทเรียนโดยการใช้  Hypercard และอุปกรณ์ต่างๆ ในการบันทึกข้อมูล เช่น          
ใช้เคร่ืองกราดภาพในการบนัทึกภาพถ่าย ส่วนภาพเคล่ือนไหวและเสียงใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์        
ต่อกบัเคร่ืองเล่นแผน่วีดิทศัน์และเน้ือหาบางส่วนบนัทึกจากแผน่ซีดี–รอม ดว้ย เน้ือหาถูกเช่ือมโยง
โดย “ปุ่ม” เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กับบทเรียนโดยการเลือกเรียนและศึกษาเน้ือหา
ตามล าดบัท่ีตนตอ้งการ นอกจากน้ียงัมีการเขียนบทเรียนการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในลกัษณะ   
ส่ือหลายมิติโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ เช่น Tool Book และ Author Ware ดว้ย 
  2.4.3.4 ประโยชน์ของส่ือหลายมิติในการเรียนการสอน 
  ในการเรียนบทเรียนท่ีเขียนในลักษณะส่ือหลายมิติผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ข้อมูล       
จาก บทเรียนไดม้ากมายหลายประเภทในลกัษณะต่างๆ กนัดงัน้ี 
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  1. เรียกดูความหมายของค าศพัท ์ท่ีผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจไดท้นัที 
  2. ขยายความเขา้ใจในเน้ือหาบทเรียนดว้ยการ 
   -  ดูแผนภาพหรือภาพวาด 
   -  ดูภาพถ่าย ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหวท่ีบนัทึกจากเคร่ืองเล่นแผน่วดิีทศัน์ 
   -  ฟังเสียงค าอธิบายท่ีเป็นเสียงพูด หรือฟังเสียงดนตรี เสียง special effect 
  3. ใชส้มุดบนัทึกท่ีมีอยูใ่นโปรแกรมเพื่อบนัทึกใจความส าคญัของบทเรียน 
  4. ใชเ้คร่ืองมือส าหรับการวาดภาพในโปรแกรมนั้นเพื่อวาด แผนท่ีมโนทศัน์ (concept 
map)  ของตนเพื่อใหเ้ขา้ใจบทเรียนไดง่้ายยิง่ข้ึน 
  5. สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีสนใจข้ึนมาอ่านหรือดูเพิ่มเติมไดโ้ดยสะดวก 
  6. ใชแ้ผนท่ีระบบ (system map)  เพื่อดูวา่ขณะน้ีก าลงัเรียนอยูต่รงส่วนใดของบทเรียน
และเพื่อช่วยในการดูวา่จะเรียนในส่วนใดของบทเรียนต่อไป 
 2.4.4 ซีดี–รอม  (Compact Disc – Read Only Memory  : CD ROM)   
 ซีดี–รอม  เป็นส่ือบนัทึกประเภทส่ือแสง (optical media)  ท่ีท  าการบนัทึกและอ่านขอ้มูล
ดว้ยแสงเลเซอร์ไดห้ลากหลายรูปแบบมีลกัษณะเป็นแผ่นพลาสติกกลม เส้นผ่าศูนยก์ลาง 4.75 น้ิว 
ผิวหน้าด้วยโลหะสะท้อนแสงเพื่อป้องกันข้อมูลท่ีบันทึกไว ้สามารถบันทึกข้อมูลได้มากถึง          
680  เมกะไบต์ ผูใ้ช้สามารถอ่านข้อมูลจากแผ่นได้เพียงอย่างเดียวโดยไม่สามารถเปล่ียนแปลง     
หรือลบข้อมูลเหล่านั้ นได้ ซีดี–รอมนั้ นก็คือ ส่ือบันทึกท่ีเราเรียกกันว่า “แผ่นซีดี”  ท่ีมาจาก             
ค  าภาษาองักฤษวา่ “Compact Disc”  นัน่เอง 
  2.4.4.1 คุณสมบัติของซีดี-รอม 
  ซีดีรอมเป็นส่ือท่ีมีคุณสมบติัท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบส่ืออ่ืนมากมายหลายประการ ไดแ้ก่ 
   1. ความจุขอ้มูลมหาศาล  ซีดี-รอม แผ่นหน่ึงสามารถบรรจุขอ้มูลได้มากถึง  680        
เมกะไบต์  เป รียบ เที ยบได้กับหนังสือ  250,000 หน้ า ห รือข้อความในกระดาษพิ มพ์ ดีด               
จ  านวน  300,000  แผน่ 
   2. บันทึกข้อมูลนานาประเภท  เน่ืองจากการบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นซีดี–รอม       
อยู่ในระบบดิ จิทัล  จึงสามารถบัน ทึกข้อมูลในลักษณะตัวอักษร ภาพ ถ่ายสีและขาวด า 
ภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟิก เสียงพูด และสียงดนตรี ไดอ้ยา่งมีคุณภาพสูง 
   3. การสืบค้นฉับไว  แม้ว่าซีดี-รอม จะบรรจุข้อมูลจ านวนมหาศาลไวก้็ตาม           
แต่การค้นหาข้อมูลในแผ่นซีดี–รอมอยู่ในลักษณะ “เข้าถึงโดยสุ่ม” ซ่ึงเป็นการเข้าถึงข้อมูล           
โดยใชเ้วลาในการคน้หาไดร้วดเร็วเท่ากนัหมดไม่วา่ขอ้มูลนั้นจะอยูใ่นท่ีใดของแผน่ 
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   4. มาตรฐานสากลแผ่นซีดี-รอม อยู่ในรูปแบบมาตรฐานท่ีมีขนาดและลักษณะ   
แบบเดียวกันหมดจึงท าให้สามารถใช้กับหน่วยขับซีดี-รอมหรือเคร่ืองเล่นซีดี-รอม ทั่วไป                 
ไดเ้หมือนๆ กนั 
   5. ราคาไม่แพง  จากความนิยมใช้ซีดี-รอมในปัจจุบัน จึงท าให้การผลิตแผ่น        
และเคร่ืองเล่นจ านวนมากมีตน้ทุนท่ีต ่าลง แผ่นและเคร่ืองเลนซีดี-รอมทุกวนัน้ีจึงมีราคาลดลงมาก
จนสามารถซ้ือหามาใชก้นัไดอ้ยา่งแพร่หลายทัว่ไป 
   6. อายุการใช้งานนาน  แผ่นซีดี-รอม จะมีอายุใช้งานทนทานได้นานตลอดไป     
โดยท่ีแผ่นไม่ฉีกขาดและไม่มีรอยขูดขีดของหัวเข็มเน่ืองจากใช้แสงเลเซอร์ในการอ่านข้อมูล     
ถึงแมจ้ะมีคราบสกปรกจากรอยน้ิวมือหรือฝุ่ นละออกก็สามารถท าความสะอาดได ้
   7. ความคงทนของขอ้มูล ซีดี-รอม เป็นส่ือท่ีไม่กระทบกระเทือนต่อสนามแม่เหล็ก
จึงท าใหข้อ้มูลอยูค่งท่ีตลอดไปและท่ีส าคญัคือ ไม่ติดไวรัสเน่ืองจากไม่สามารถบนัทึกทบัได ้
   8. ประหยัด  เม่ือเทียบขนาดเน้ือท่ีการบันทึกข้อมูลระหว่างแผ่นซี ดี–รอม            
กบัแผ่นบนัทึกแล้วจะเห็นได้ว่า ซีดี-รอม แผ่นหน่ึงสามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่าแผ่นบันทึก    
หลายร้อยเท่า 
   9. ความสะดวก เน่ืองจากซีดี-รอม เป็นแผ่นท่ีมีขนาดเล็ก จึงท าให้ไม่เปลืองเน้ือท่ี
ในการเก็บสามารถพกพาไปใชใ้นสถานท่ีต่างๆ ไดโ้ดยสะดวก 
  2.4.4.2 ประเภทของข้อมูลบนซีด-ีรอม 
  ซีดี-รอมในปัจจุบนัมีการบนัทึกขอ้มูลทุกประเภทลงบนแผ่นเพื่อการใช้ในลกัษณะ      
“ส่ือประสม” ข้อมูลอาจมีอยู่เพียงล าพงัหรือรวมอยู่กับข้อมูลประเภทอ่ืนๆ ก็ได้ ประเภทต่างๆ     
ของขอ้มูลมีดงัน้ี 
   1. ตวัอกัษร ขอ้มูลในลกัษณะตวัอกัษรเป็นประเภทของขอ้มูลพื้นฐานท่ีนิยมบนัทึก
ลงซีดี-รอมซ่ึงบนัทึกไดม้ากสุดถึง  680 ลา้นอกัขระ 
   2. เสียง เสียงท่ีบันทึกลงซี ดี-รอมมีอยู่มากมายหลายประเภท โดยสามารถ              
ใชบ้นัทึกเสียงแบบ  ADPCM  ไดม้ากสุดถึง  18  ชัว่โมง  นบัตั้งแต่เสียบบ๊ีบจนถึงเสียงดนตรี 
   3. ภาพกราฟฟิก ภาพกราฟฟิกท่ีบันทึกลงบนแผ่นซีดี-รอมเป็นได้ทั้ งภาพถ่าย         
และภาพวาดลายเส้นท่ี เป็นภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวท าจากโปรแกรมต่างๆ ซ่ึงบันทึก                 
อยูใ่นสารระบบยอ่ยแยกต่างหากจากแฟ้มขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรหรือเสียง 
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   4. วีดีทศัน์  การบนัทึกภาพวีดิทศัน์ท่ีใช้เล่นในเวลา 1 วินาทีต้องใช้เน้ือท่ีบรรจุ
ขอ้มูลถึง  22-27  เมกะไบต ์จึงท าใหซี้ดี-รอมแผน่หน่ึงท่ีมีความจุ  680  เมกะไบตส์ามารถบรรจุภาพ
วดิีทศัน์ไดเ้พียง  30  วนิาทีเท่านั้น 
  2.4.4.3 ซีดี-รอม  เพ่ือการศึกษา 
  เน่ืองจากซีดี-รอม เป็นส่ือท่ีสามารถบนัทึกขอ้มูลไดห้ลากหลายรูปแบบ ทั้งตวัอกัษร 
ภาพกราฟฟิก ภาพกราฟฟิกเคล่ือนไหว ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์และเสียง จึงท าให้เหมาะ             
ในก ารบัน ทึ กส ารสน เทศน าน าป ระ เภทล งไว้ใน แผ่น เพื่ อความ รู้แล ะความบัน เทิ ง                     
ส าหรับดา้นการศึกษานั้นไดมี้การบนัทึกเน้ือหาทั้งท่ีให้ความรู้ทัว่ๆ ไปและเพื่อการสอนโดยตรง    
ได้ในลักษณะของการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ซ่ึงซีดีรอมท่ีสามารถน ามาใช้ในการให้ความรู้     
และการสอนมีตวัอยา่งดงัน้ี 
   1. ใชเ้พื่อสอนอ่าน 
   2. ใชเ้พื่อเป็นเกมการศึกษา 
   3. ใหค้วามรู้/ฐานขอ้มูล 
   4. กฤตศิลป์ 
   5. ดนตรี 
   6. ท่องเทียว 
 สรุปไดว้า่ การสอนโดยใช้ขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายรูปแบบ ทั้งตวัอกัษร ภาพกราฟิก 
ภาพกราฟิกเคล่ือนไหว ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์และเสียง รวมทั้ งสารสนเทศนานาชนิด        
เป็นนวฒันกรรมทางการศึกษาเพื่อตอบสนองการเรียนการสอนตั้งทางตรงและทางออ้มไดใ้นหลาย
ลกัษณะการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 2.4.5 ความจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) 
 ความจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือท่ีเรียกกันย่อๆ ว่า  “วีอาร์” (VR)  เป็นกลุ่ม
เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบท่ีผลักดันให้ผู ้ใช้เกิดความรู้สึกของการเข้าร่วมอยู่ภายในส่ิงแวดล้อม              
ท่ีไม่ได้มีอยู่จริง ท่ีสร้างข้ึนโดยคอมพิวเตอร์ พฒันาการของความเป็นจริงเสมือนได้รับอิทธิพล       
มาจากแนวความคิดง่ายๆ แต่มีอ านาจมากเก่ียวกับการท่ีจะเสนอสารสนเทศอย่างไรให้ดีท่ีสุด          
คือ ถ้าผูอ้อกแบบสามารถให้ประสาทสัมผสัของมนุษย์มีความค่อยเป็นค่อยไปในปฏิสัมพันธ์        
กบัโลกทางกายภาพซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูล่อ้มรอบตวัเราแลว้ มนุษยก์็จะสามารถรับและเขา้ใจสารสนเทศ
ไดง่้ายข้ึน ถา้สารสนเทศนั้นกระตุน้การรับรู้สัมผสัของผูรั้บ 
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 เทคโนโลยีความจริงเสมือนสามารถเลียนแบบการรับรู้สัมผสัของโลกทางกายภาพได้
โดยสร้างการรับรู้หลายทางในส่ิงแวดลอ้มสามมิติข้ึนมา ความเป็นจริงเสมือนไดส้ร้างเน้ือหาสาระ
ของส่ิงท่ีแสดงให้เห็นโดยการรับรู้ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ของคอมพิวเตอร์ เพื่อสนองต่อการเคล่ือนไหว    
ทางกายภาพของผูใ้ชท่ี้สืบหาดว้ยเคร่ืองรับรู้ของคอมพิวเตอร์ 
  2.4.5.1 อุปกรณ์ในการท างานของความเป็นจริงเสมือน 
  การท างานของความเป็นจริงเสมือนประกอบดว้ยอุปกรณ์ส าคญั  2  อยา่ง คือ จอภาพ
สวมศีรษะและถุงมือรับรู้ โดยการท างานร่วมกบัซอฟตแ์วร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   1. จอภ าพ ส วม ศี รษ ะ   (head-mounted display : HMD) ห รือ ท่ี รู้ จัก กั น ว่ า             
“ชุดแว่นตา” (goggles)  ประกอบดว้ยแว่นตาท่ีบรรจุจอมอนิเตอร์ขนาดเล็กซ่ึงท าดว้ยกระจก 3 มิติ 
เรียกว่า “stereoscopic glasses” ท ามุมกว้างประมาณ 140 องศา เพื่อให้ผู ้ใช้สามารถมองเห็น          
ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมในลกัษณะ 3   มิติ ในโลกของความเป็นจริงเสมือนได ้
   2. ถุงมือรับรู้  (sensor glove)  เป็นถุงมือขนาดเบาท่ีมีเส้นใยน าแสงเรียงเป็นแนว   
อยู่ตามน้ิวและข้อมือเพื่ อ เป็นเคร่ืองรับรู้การเคล่ือนท่ีและส่งสัญญาณไปยังคอมพิวเตอร์                 
เม่ือสวมถุงมือน้ีแล้วจะท าให้ผู ้ใช้เข้าถึงส่ิงแวดล้อม  3  มิติ ถุงมือรับรู้จะท าให้ผู ้ใช้จับต้อง            
และรู้สึกไดถึ้งวตัถุส่ิงของซ่ึงไม่มีอยูท่ี่นัน่จริงๆ 
   3. ซอฟตแ์วร์โปรแกรมการท่ีจะให้ไดภ้าพ  3 มิตินั้น จะตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์โปรแกรม
เพื่อสร้างภาพบนคอมพิวเตอร์ดว้ย เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถท่องส ารวจไปในโลกเสมือนจริงได ้
  2.4.5.2 การใช้ความจริงเสมือนในวงการต่าง ๆ  
   1. กายศาสตร์  เน่ืองจากเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเป็นการน าร่างกายคนเรา
เขา้ไปอยูใ่นโลกเสมือนจริงจึงสามารถน ามาใชท้างดา้นการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น องค์การนาซา
ตอ้งการออกแบบอุปกรณ์ทางดา้นอวกาศและดูว่านักบินอวกาศจะใช้อุปกรณ์เหล่านั้นไดอ้ย่างไร
นกัวิจยัตอ้งใชค้วามเป็นจริงเสมือนในการท าแบบจ าลองอุปกรณ์นั้นและทดสอบวา่ร่างกายมนุษย์
จะสามารถเขา้กนัไดแ้ละใชอุ้ปกรณ์นั้นอยา่งไร 
   2. โบราณคดี ความเป็นจริงเสมือนจะช่วยในการส ารวจซากโบราณสถาน        
และโบราณวตัถุท่ีคน้พบไดว้า่ของเดิมเป็นอยา่งไรและอยูใ่นช่วงสมยัใด 
   3. สถาปัตยกรรม ความเป็นจริงเสมือนสามารถน ามาใช้ในด้านการออกแบบ
อาคารโดยให้สถาปนิกและลูกค้าส ารวจภายในแบบจ าลองและแก้ไขแบบการก่อนสร้าง                
ใหเ้ป็นไปตามตอ้งการ 
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   4. การแพทย์  แพทย์และศัลยแพทย์จะใช้ความเป็นจริงเสมือนในการดูระบบ         
3  มิติในร่างกายคนไข ้
   5. บัน เทิ ง   มี ก ารทดลองส ร้างสถานบัน เทิ งแบบใหม่ ท่ี ใช้ เท คโนโลย ี               
ความเป็นจริงเสมือนในรูปแบบของโรงภาพยนตร์เดิม  แต่จะมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก        
ส าหรับการแสดงประเภทต่างๆ 
  2.4.5.3 ความเป็นจริงเสมือนเพ่ือการศึกษา 
  ในวงการศึกษานั้นเป็นท่ีทราบกนัดีว่าการสร้างจินตนาการเป็นวิธีการสนการเสนอ
ขอ้มูลและมโนทศัน์แก่ผูเ้รียนเพื่อช่วยให้เกิดความเขา้ใจและการปรับตวัให้เขา้ไดใ้นสังคม การน า
ความเป็นจริงเสมือนมาใชใ้นการศึกษาสามารถใชไ้ดใ้นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
   1. ส ารวจสถานท่ีและส่ิงของท่ีมีอยูท่ี่ผูเ้รียนยงัไม่อาจเขา้ถึงได ้
   2. ส ารวจของจ ริง ซ่ึ งถ้ าไม่ มี ก าร เป ล่ี ยนสั ด ส่ วนขน าดและระยะ เวล า                    
แลว้จะไม่สามารถส ารวจไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
   3. สร้างสถานท่ีและวตัถุดว้ยคุณภาพท่ีดีข้ึนกวา่เดิม 
   4. มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนท่ีอยู่ในท่ีห่างไกลออกไปโดยผ่านทางสมาคม            
ท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั 
   5. มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลจริงในโลกความจริงเสมือน 
   6. มีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีเป็นความเป็นจริงเสมือน 
 สรุปไดว้่า การจินตนาการเป็นวิธีการเสนอขอ้มูลและมโนทศัน์แก่ผูเ้รียนเพื่อช่วยให้เกิด
ความเข้าใจและการปรับตัวให้เข้าได้ในสังคม การน าความเป็นจริงเสมือนมาใช้ในการศึกษา
สามารถใชไ้ดใ้นดา้นต่างๆไดดี้ข้ึน 
 2.4.6 อนิเทอร์เน็ต (Internet) 
 อินเทอร์เน็ต คือ ระบบของการเช่ือมโยงข่ ายงานคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มาก      
ครอบคลุมไปทัว่โลก เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการส่ือสารขอ้มูล เช่น การบนัทึกขอ้มูล
ระยะไกล  การถ่ายโอนแฟ้ม เป็นตน้ 
 อิน เทอร์เน็ต  คือ  ข่ ายของข่ ายงาน (network of networks)  เน่ืองจากเป็นข่ ายงาน        
ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงข่ายงานทั้งหมดทัว่โลกเขา้ดว้ยกนั โดยท่ีอินเทอร์เน็ตตั้งอยูใ่นไซเบอร์สเปซ
ซ่ึงเป็นจักรวาล ท่ีส ร้าง ข้ึนโดยระบบคอมพิ วเตอร์ ผู ้ใช้คอมพิ วเตอร์สามารถเข้าไปอยู ่                     
ในไซเบอร์สเปซได ้โดยใชโ้มเด็มและติดต่อกบัผูใ้ชค้นอ่ืนได ้
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  2.4.6.1 การใช้งานในอนิเทอร์เน็ต 
  เราสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตในการท างานไดม้ากมายหลากหลายประเภทดงัน้ี 
   1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (Electronics Mail : E-Mail) หรือท่ีเรียกกันสั้ นๆว่า    
อี-เมล์ เป็นการรับส่งข้อความผ่านขายงานคอมพิวเตอร์ ผูใ้ช้สามารถส่งข้อความจากข่ายงาน            
ท่ีตนใชอ้ยูไ่ปยงัผูรั้บอ่ืนๆ ไดท้ัว่โลก 
   2. การถ่ายโอน  (File Transfer Protocol : FTP)  เป็นการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
ประเภทต่างๆ จากคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนมาบรรจุลงไวใ้นคอมพิวเตอร์ของเราเอง 
   3. การขอเข้าใช้ระบบจากระยะไกล โปรแกรมท่ีใช้ในอินเทอร์เน็ตเพื่อการขอ     
เขา้ไปใช้ระบบจากระบบโปรแกรมหน่ึงท่ีรู้จกักนัดี คือ เทลเน็ต (Telnet)  เป็นการให้ผูใ้ช้สามารถ
เขา้ไปใชท้รัพยากรหรือขอใชบ้ริการจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืน 
   4. การค้นหาแฟ้ม เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นระบบขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุม
กวา้งขวางทัว่โลก โดยมีแฟ้มขอ้มูลต่างๆ มากมายอยูใ่นระบบผูใ้ชส้ามารถสืบคน้มาใชง้านได ้
   5. การค้นหาข้อมูลด้วยระบบเมนู เป็นการใช้ในระบบยูนิกซ์เพื่อค้นหาข้อมูล    
และขอใชบ้ริการขอ้มูลดว้ยระบบเมนู 
   6. กลุ่มอภิปรายหรือกลุ่มข่าว (Newsgroup)  เป็นการรวมกลุ่มของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต
ท่ีสนใจเร่ืองเดียวกนัแลกเปล่ียนข่าวสารหรือแนวคิดกนั 
   7. บริการสารสนเทศบริเวณกวา้ง (เวส)  (Wide Area Information Server : WAIS)  
เป็นผลการใชเ้วสเพื่อเช่ือมโยงศูนยข์อ้มูลท่ีอยูใ่นข่ายงานอินเทอร์เน็ตเขา้ดว้ยกนั 
   8. การสนทนาในข่ายงาน  (Internet Relay Chat : IRC)  เป็นการสนทนากัน       
ของผูใ้ชโ้ดยมีการโตต้อบกนัทนัทีโดยการพิมพข์อ้ความโตต้อบกนัผา่นเครือข่าย 
   9. ส่ิ งพิ มพ์ อิ เล็ กท รอ นิ ก ส์  (Electronic Publisher)  หนั ง สื อพิ มพ์  วารส าร            
และนิตยสาร เช่น TIME, ELLE โดยบรรจุเน้ือหาลงไปในเวบ็ไซตข์องตน 
   10. เวิลด์ไวด์ เว็บ  (World Wide Web : WWW)  หรือ ท่ี เรียกสั้ น  ๆ  ว่า “เว็บ ”       
เป็นการสืบคน้สารสนเทศท่ีอยูใ่นอินเทอร์เน็ตในระบบขอ้ความหลายมิติโดยคลิกท่ีจุดเช่ือมโยง 
  2.4.6.2 อนิเทอร์เน็ตในการศึกษา 
  เราสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตในการศึกษาไดห้ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 
   1. การค้นควา้ เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นข่ายงานท่ีรวมข่ายงานต่างๆ มากมาย        
ไวด้ว้ยกนั จึงท าใหส้ามารถสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ทัว่โลก 
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   2. การเรียนและติดต่อ ส่ือสาร ผู ้สอนและผู ้เรียนสามารถใช้ อิน เทอ ร์เน็ต              
ในการเรียนติดต่อส่ือการกนัไดโ้ดยท่ีผูส้อนจะเสนอเน้ือหาบทเรียนโดยใชไ้ปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์
เพื่อใหผู้เ้รียนเปิดอ่านเร่ืองราวและภาพประกอบท่ีเสนอในแต่ละบทเรียน 
   3. การศึกษาทางไกล การใช้อิน เทอร์เน็ตในการศึกษาทางไกลอาจจะใช้               
ในรูปแบบของการส่ือสาร โดยการใชบ้ทเรียนท่ีอยูใ่นไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์แทนหนงัสือเรียน  
   4. การเรียนการสอนอินเทอร์เน็ต  เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้ผู ้ใช้คอมพิวเตอร์
สามารถใชโ้ปรแกรมต่างๆ เพื่อท างานในอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   5. การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตในกิจกรรมการเรียน       
การสอนในระดบัโรงเรียนและมหาวิทยาลยั เช่น การจดัตั้งโครงการร่วมระหวา่งสถาบนัการศึกษา
เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือการสอนในวิชาต่างๆ ร่วมกนั  โดยเรียกวา่ โรงเรียนบนเวบ็แผน่วีดิทศัน์
เชิ งโต้ตอบ  (Interactive Video) เป็ นการผสมผสานกันระหว่าง เทคโนโลยีคอมพิ ว เตอ ร์               
และแผ่นวีดิทัศน์ในรูปของส่ือประสมท่ีให้ทั้ งภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ภาพน่ิง เสียง              
และตวัอกัษร โดยมีการเรียกใช้ขอ้มูลในลกัษณะส่ือหลายมิติ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและการเรียน
การสอน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการศึกษารายบุคคลและการศึกษาแบบอิสระ 
  2.4.6.3 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในแผ่นวดีิทศัน์เชิงโต้ตอบ 
   1. เคร่ืองเล่นแผ่นวีดิทัศน์  เป็นเคร่ืองท่ีสามารถต่อเข้ากับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์           
ในการเล่นเชิงโตต้อบระดบั 3  ได ้
   2. จอภาพ เพื่อเสนอภาพจากเคร่ืองเล่นแผ่นวีดิทัศน์ ปกติแล้วมักใช้เคร่ืองรับ
โทรทศัน์เป็นจอภาพ แต่อาจจะใชจ้อมอนิเตอร์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์รับภาพและตวัอกัษรก็ได ้
   3. ชุดไมโครคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลบางท่ีควรมีเน้ือท่ี
แผน่บนัทึกแบบแขง็ขนาดตั้งแต่  100 เมกะไบตข้ึ์นไป 
   4. เคร่ืองเล่นซีดี-รอม  เพื่อเสนอขอ้มูลและเน้ือหาบทเรียนจ านวนมากท่ีไม่สามารถ
บรรจุลงในจานบนัทึกของคอมพิวเตอร์ไดห้มด 
   5. อุปกรณ์รับขอ้มูล  เพื่อรับขอ้มูลการตอบสนองของผูเ้รียนในแต่ละขั้นตอนของ
บทเรียนซ่ึงอาจจะเป็นการตอบค าถามเป็นขอ้ความหรือการเลือกตอบก็ได ้
   6. เคร่ืองพิมพ ์เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์ใชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ห าหรับพิมพผ์ลการเรียน
หรือการตอบสนองของผูเ้รียนออกมาบนกระดาษ 
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 สรุปได้ว่า การผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ในรูปของ           
ส่ือประสมท่ีให้ทั้งภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทศัน์ภาพน่ิง เสียงและตวัอกัษร โดยมีการเรียกใช้ขอ้มูล
ในลกัษณะส่ือหลายมิติเพื่อใชใ้นการฝึกอบรมและการเรียนการสอน 
 2.4.7 แนวโน้มของนวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา 
 แนวโน้มของการเป ล่ียนแปลงทางด้านต่างๆ ทั้ งเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง                 
มีผลท าให้มีความเปล่ียนแปลงของนวตักรรมและเทคโนโลยีในระยะท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน        
พบว่าประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีท าให้มีการเปล่ียนแปลงไปในลักษณะต่างๆ  ก่อให้เกิดนวตักรรม
ประเภทต่างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 
  1. การรวมตวัของส่ือ  เม่ือคอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาท ท าให้มีการน าส่ือเขา้มาใช้
ร่วมกับคอมพิวเตอร์ในลักษณะส่ือประสม เช่น การใช้แผ่นวีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ  การใช้แผ่น         
ซีดี-รอมบนัทึกขอ้มูล เป็นตน้   
  2. ส่ือขนาดเล็ก  ส่ือหลายชนิดท่ี เป็นนวตักรรมท่ีใช้กันอยู่ในขณะน้ีเป็นวสัดุ          
และอุปกรณ์ท่ีมีใช้กนัมานานแล้วแต่ในปัจจุบนัได้อาศยัเทคโนโลยีช่วยในการคิดคน้และพฒันา     
ใหมี้ขนาดเล็กลงและใชไ้ดส้ะดวกข้ึน เช่น กลอ้งถ่ายวดิีทศัน์ การผลิตแผน่ซีดี  
  3. ความก้าวหน้ าของคอมพิวเตอร์ เค ร่ืองคอมพิ วเตอร์ในปัจจุบันนอกจาก                 
จะมีขนาดเล็กลงแลว้ ยงัมีสมรรถนะในการท างานสูงกวา่เดิมมาก สามารถบรรจุเน้ือท่ีบนัทึกขอ้มูล
ไดม้าก ท างานไดอ้ย่างรวดเร็วและมีราคาถูกลง ท าให้โรงเรียนต่างๆ สามารถซ้ือมาใช้ในการเรียน
การสอนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
  4. ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ปัจจุบันการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมท าให้ผูเ้รียน      
ในซีกโลกหน่ึงสามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมกับผูเ้รียนอีกซีกโลกหน่ึง โดยท่ีผู ้สอนและผูเ้รียน          
ไม่จ  าเป็นตอ้งอยู่สถานท่ีเดียวกันก็สามารถท าให้เกิดการเรียนการสอนร่วมกันได้โดยการสอน       
ในลกัษณะการประชุมทางไกลโดยวดิีทศัน์ (Video Teleconference) 
  5. อินเทอร์เน็ตและเวิร์ล ไวด์ เวบ็  อินเทอร์เน็ตเป็นข่ายงานคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
มากครอบคลุมไปทัว่โลกและใหบ้ริการแก่ผูใ้ชไ้ดห้ลายสิบลา้นคนทัว่โลกในบริการต่างๆ กนั 
  6. ทางด่วนสารสน เทศ  (Information Superhighway)  เป็ นพื้ น ฐานโครงส ร้าง
สารสนเทศท่ีเป็นแนวคิดในการท่ีจะน าข่ายงานคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงเช่ือมโยงบา้น โรงเรียน 
และสถานท่ีท างานต่างๆ ดว้ยการใชส่ื้อท่ีสามารถส่งขอ้มูลดว้ยความเร็วสูง 
 สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงาน         
ดา้นการศึกษา อนัไดแ้ก่ การจดัเก็บขอ้มูลและประมวลผลฐานขอ้มูล การพฒันาระบบสารสนเทศ      
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ช่วยการเรียนการสอน การวางแผนและการบริหารการศึกษา การวางแผนหลกัสูตร การแนะแนว   
และบริการ การทดสอบวดัผลการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท            
ต่อการศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และการส่ือสารโทรคมนาคม      
มีระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ระบบสนับสนุนการรับรู้ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ      
เข้ามาสนับสนุนการจดัการศึกษา โดยเฉพาะการจดัการศึกษาสมยัใหม่จ  าเป็นต้องอาศยัข้อมูล
ข่าวสารเพื่ อการวางแผน การด าเนินการ การติดตามและประเมินผล  ในเกือบทุกวงการ                   
ทั้งทางดา้นการศึกษาจ าเป็นตอ้งอาศยัส่ือสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคล เช่น การส่ือสารระหวา่งผูส้อน
กบัผูเ้รียนโดยใชอ้งคป์ระกอบท่ีส าคญัช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่อไป 
 

2.5  บริบททั่วไปของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 
 2.5.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 สถานท่ีตั้ งส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เลขท่ี 29 วดัดับภัย ถนนสิงหราช ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดั
เชี ย ง ให ม่  5 0 2 0 0  โ ท ร ศั พ ท์ /โ ท รส าร  0 5 3  4 1 6 0 1 5   website : http://www.bdh5.com/                          
E-mail.bdh5.com.hotmail.com,Facebook (ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญ      
กลุ่มท่ี 5, 2553, หนา้ 5-18)  
 2.5.2 ข้อมูลประวัติความเป็นมาของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที ่5  
 ตามท่ีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้ออกประกาศคณะกรรมการการศึกษา
โรงเรียนพระปริย ัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เร่ือง ก าหนดกลุ่มโรงเรียนพระปริย ัติธรรม           
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546 โดยเป็นการเห็นชอบปรับปรุงประกาศคณะกรรมการการศึกษา
โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้ มีความเหมะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนใน       
การบริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ซ่ึงประกาศ ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2546      
โดยยึดตามหลกัการให้รวมกลุ่มท่ีมีขนาดเล็กและแยกกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่ จ านวน 14 กลุ่มโรงเรียน 
เพื่อให้เหมาะสมกับการด าเนินงานและครอบคลุมเก่ียวกับการปฏิบัติงานให้รวดเร็วยิ่งข้ึน    
ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5 จึงเกิดข้ึนมาโดยแยกกลุ่ม      
จากส านกังานกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 8 ประกอบดว้ย 8 จงัหวดั คือ 
จังห วัด น่ าน  เชี ยงราย  พ ะ เยา แพ ร่  ล าป าง  ล าพู น  เชี ยงใหม่ และจังหวัดแม่ ฮ่ อ งสอน                         

http://www.bdh5.com/
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โดยมีพระครูบวรเจติยารักษ ์ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญั
ศึกษา กลุ่มท่ี 8จนกระทัง่ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 มีประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยติัธรรม 
แผนกสามญัศึกษา วา่ดว้ย กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา พ.ศ.2555 ซ่ึงส านกังาน
กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5 จึงมีการก าหนดไวใ้นประกาศฯ ณ วนัท่ี 
24 กนัยายน พ.ศ. 2555 ซ่ึงประกอบด้วยจงัหวดัเชียงใหม่  จงัหวดัล าพูนและจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 41 โรงเรียน 
 ปัจจุบันส านักงานก ลุ่มโรงเรียนพระปริย ัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา ก ลุ่ม ท่ี  5                    
มีพระครูสุนทรพิมลศีล  ผูอ้  านวยการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแม่แตงวิทยา ด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานกลุ่มโรงเรียน  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ก ากบั ดูแล ติดตาม ส่งเสริมและสนบัสนุนการบริหาร
โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 3 จงัหวดั คือจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 28 โรง จงัหวดั
ล าพูน จ านวน 11 โรงและจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 2 โรง รวมทั้งส้ินจ านวน 41 โรง 
 2.5.3  ข้อมูลรายช่ือคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มที ่5   
 1. พระครูสุนทรพิมลศีล    ประธานกรรมการ 
 2. พระมหาอินสอน คุณวฑุโฒ    รองประธานกรรมการ 
 3. พระมหาพิสดาร  ปิยวณฺโณ    รองประธานกรรมการ 
 4. ผูจ้ดัการหรือผูอ้  านวยการโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน         กรรมการ 
 5. พระเทพมงัคลาจารย ์   ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
 6. พระราชปัญญาโมลี        ผูท้รงคุณวฒิุ       กรรมการ 
 7. พระครูโอภาสปัญญาคม     ผูท้รงคุณวฒิุ   กรรมการ 
 8. ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัเชียงใหม่ ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 9. ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัล าพูน      ผูท้รงคุณวฒิุ      กรรมการ 
 10. พระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ  ผูแ้ทนครู        กรรมการ 
 11. พระมหาศิริศกัด์ิ    สิกขาสโภ  ผูแ้ทนครู        กรรมการ 
 12. นายมานพ    ปิยะวงค ์  ผูแ้ทนครู         กรรมการ 
 13. นายเจริญ    พรมศิริ  ผูแ้ทนครู         กรรมการ 
 14. นายธนิตพงศ ์   ใจค า     ผูแ้ทนครู        กรรมการ 
 15. พระปลดัธนวฒัน์  อภิวณฺโณ  กรรมการและเลขานุการ 
 16. นายสมเจตน์  ทิพยโ์ชค  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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 (ค าสั่งแต่งตั้ง ณ วนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2556) 
 2.5.4  ข้อมูลรายช่ือเจ้าหน้าที่นักวิชาการศาสนศึกษา ประจ าส านักงานกลุ่มโรงเรียน   
พระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่5 
 1. นางสาวจริยา มูลหงษ ์   นกัวชิาการศาสนศึกษา 
 2. นายเกรียงไกร   ทองแจน้   นกัวชิาการศาสนศึกษา 
 3. นายประสงค ์  วงคฟู์ฟาน        นกัวชิาการศาสนศึกษา 
 4. นายวฒันา ข าทอง นกัวชิาการศาสนศึกษา ประสานงานประจ ากลุ่ม 5 
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2.5.5  โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระครูสุนทรพมิลศีล 
ประธานกลุ่ม 

.................................... 
ประธานกลุ่ม  

พระปลัดธนวัฒน์อภิวณฺโณ 
เลขานุการกลุ่ม 

 

กลุ่มงานการเงินและ 
สินทรัพย์ 

1. พระครูสังฆรักษสุ์ทศัน์ สุว
ฑฺฒโน 

2. พระมหาสิริศกัด์ิ 
สิกฺขาสโภ 

3. นายประสงค ์ 
วงคฟู์ฟาน 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและ
ทรัพยากร 

1. พระมหาณฐัพล  
 ฐิตธมฺโม 
2. นายมานพ ปิยวงค ์
3. คณะท างาน 10 คน 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานอ านวยการและบริการ 
1. พระครูวินยัสารโกศล 
2. พระสุกิจ คนฺธสีโล ดร. 
3. นายเจริญ พรมศิริ 

 
 
 
 
 

กลุ่มงานนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
1. นิคม มหาภินิกฺขมโน 
2. พระไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร 
3. น.ส. จริยา มูลหงส์ 
4. นางสมพร บุญมี  

 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1. พระครูธวชัชยัสังฆพิทกัษ์ 
2. พระมหาสมเกียรติ  
สิริอรุโณ 
3. นายเกียรตินิยม  
ค าจินา 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มงานนโยบายและ 
แผนปฏิบัติการ 

1. พระฐานี ฐิตวริิโย ดร. 
2. พระมหาสมเกียรติ 
สิริอรุโณ 
3. นายธนิตพงศ ์ใจค า 
4. นายเกรียงไกร  
ทองแจน้ 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ลงนามโดยสมเด็จพระวันรัต ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารกลุ่ม  
ลงนามโดยประธานกลุ่ม 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
 

พระมหาพสิดาร ปิยวณฺโณ 
รองประธานกลุ่ม รูปท่ี 2 

 

พระมหาอินสอน คุณวุฑฺโฒ 
รองประธานกลุ่ม รูปท่ี 1 

 

นักวิชาการศาสนศึกษา 
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หมายเหตุ :  คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 5 จ านวน 21 รูป/คน ท างานภายใตอ้ านาจหน้าท่ีของคณะ
กรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ตามขอ้ 9 แห่งประกาศ
คณะกรรมการการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา พ.ศ. 2553 มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
  1. ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาคุณภาพในการบริหารหารงานโรงเรียนและงาน
วชิาการ 
  3. ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจดัการโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน 
  4. ใหค้  าแนะน าและแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังานโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน 
  5. เสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาต่อคณะกรรมการการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนก
สามญัศึกษา 
  6. ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2.5.6  อ านาจหน้าทีต่ามโครงสร้างการบริหารงาน 
 คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5 
เป็นหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบั ดูแลของ คณะกรรมการการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญั
ศึกษา มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน
โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการการศึกษา       
พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา พ.ศ. 2553 มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
  1. ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน 
  2. ส่ ง เส ริมสนับส นุนการพัฒนาคุณภาพในการบ ริห ารห ารงานโรงเรียน                  
และงานวชิาการ 
  3. ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจดัการโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน 
  4. ใหค้  าแนะน าและแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังานโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน 
  5. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการการศึกษาพระปริยติัธรรม      
แผนกสามญัศึกษา 
  6. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มโรงเรียน       
พระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5   
 2.5.7 อ านาจหน้าทีแ่ละกรอบภาระงาน 
  1. กลุ่มอ านวยการและบริการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1.1  ปฏิบติังานสารบรรณของส านกังานกลุ่มฯ 
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1.2  จดัระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพฒันาองคก์รส านกักลุ่มฯ 
1.3  ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่กิจการและผลงานของส านกังานกลุ่มและส่วนราชการ

ในสังกดั 
1.4  เผยแพร่และใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร 
1.5  ประสานการด าเนินงานระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอกกลุ่มโรงเรียน 
1.6  ประสานงานท่ีเก่ียวกบัการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดบัต่างๆ 
1.7  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกิจการภายในของส านักงานกลุ่มท่ีมิใช่งาน    

ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
1.8  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2. กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร         
และการจดัการศึกษา 

2.2  จดัท านโยบายและแผนพฒันาการศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

2.3  วิเคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษาและแจ้ง    
การจดัสรรงบประมาณ 

2.4  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ              
ผลการปฏิบติัตามนโยบายและแผน 

2.5  พิจารณาค าขอจดัตั้ง ยบุ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.6  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือท่ีไดรั้บมอบหมายแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
  3.  กลุ่มบริหารงานบุคคลและทรัพยากร มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
   3.1  วเิคราะห์การวางแผนอตัราก าลงั ก าหนดต าแหน่งและวทิยฐานะ 
   3.2  จดัท าระเบียบการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ยา้ย โอนและการออกของบุคลากร
ทางการศึกษา 
   3.3  ส่งเสริมสวสัดิการครูบุคลากร 
   3.4  พฒันาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพฒันามาตรฐานวิชาชีพ    
และจรรยาบรรณ 



57 

 

3.5  ด าเนินงานวนิยั อุทธรณ์ ร้องทุกข ์และการด าเนินคดีของโรงเรียนภายในกลุ่ม 
3.6  จดัท ามาตรฐาน คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต ่าและเกณฑก์ารประเมินผล

งานส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านกังานกลุ่มโรงเรียนฯ 
3.7  ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเก่ียวกับ   

การบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มฯ และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มโรงเรียน 

3.8  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  4. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

4.1  ส่งเสริมการจดัการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษากลุ่มท่ี 5 
   4.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบนัศาสนา 
   4.4 ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจดัการศึกษา
สอดคลอ้งนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
   4.4 ส่งเสริมสนบัสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

4.6  ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
   4.6 ประสานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกนั
แกไ้ขและคุม้ครองความประพฤตินกัเรียนรวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

4.7  ด าเนินงานวเิทศสัมพนัธ์ 
4.8  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ ส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
4.9  ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็ง      

ของชุมชน 
   4.10  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  5.  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
   5.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน              
และหลกัสูตรพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา 
   5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาการสอน และกระบวนการเรียนรู้     
ของผูเ้รียน 
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   5.3 วิจัย  พัฒนา ส่ งเส ริม  ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน เก่ียวกับการว ัด            
และการประเมินผลการศึกษาตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

5.4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
   5.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พฒันา ส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
   5.6 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
   6.1 ด าเนินงานเก่ียวกบังานบริหารการเงิน 
   6.2 ด าเนินงานเก่ียวกบังานบริหารงานบญัชี 
   6.3 ด าเนินงานเก่ียวกบังานบริหารงานพสัดุ 
   6.4 ด าเนินงานเก่ียวกบังานบริหารงานบริหารสินทรัพย ์
   6.5 ให้ค  าปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี     
งานพสัดุ และงานบริหารสินทรัพย ์
   6.6 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  7. กองงานเลขานุการกลุ่มฯ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
   7.1 ปฏิบติังานเลขานุการคณะกรรมการกลุ่ม 
   7.2 จดัท าวาระประชุม/สรุป นดัหมายการประชุม 
   7.3 ปฏิบติังานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของกลุ่ม 
   7.4 ติดตาม รวบรวม ขอ้มูล เอกสาร สารสนเทศโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน 
   7.5 ประสานระหวา่งหน่วยงาน องคก์รทั้งภายในและภายนอก 
   7.6 ส่งเสริมการจัดสวสัดิการและสวสัดิภาพในส านักงานกลุ่ม สถานศึกษา       
และหน่วยงานทางการศึกษา 
   7.7 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   7.8 งานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะอนุกรรมการ
กลุ่มโรงเรียน 
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 2.5.8  วสิัยทศัน์กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5 
  กลุ่มโรงเรียนพระป ริย ัติธรรม  แผนกสามัญ ศึกษา ก ลุ่ม ท่ี  5  มีภาระหน้ า ท่ี                   
ในการสนับสนุน ส่งเสริมและบริการงานวิชาการแก่โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
ท่ีตั้ งอยู่ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัล าพูนและจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมีวิสัยทัศน์ของกลุ่ม
โรงเรียน ดงัน้ี “มุ่งพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาสถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียน โดยการพฒันา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาครูบุคลากร การเรียนการสอนเพื่อให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะ            
และคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ ตามจุดเน้นของการจดัการศึกษาโรงเรียนท่ีมีวตัถุประสงค์
พิเศษ”  
 2.5.9  พนัธกจิกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่5 
  1. สนบัสนุนส่งเสริมสถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนใหจ้ดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 
  2. สนบัสนุนส่งเสริมผูบ้ริหารสถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนให้สามารถบริหารจดั
การศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3. สนับสนุนส่งเสริมครูบุคลากรของสถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวชิาชีพ 
  4. ส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนให้มีคุณภาพตาม
จุดเนน้และคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
  5. นิเทศ ก ากบั ติดตาม ผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียน 

2.5.10  เป้าหมายกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่5 
  1. สถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก  (ได้รับการรับรอง          
มาตรฐานการศึกษา) 
  2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาภายในกลุ่มมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท        
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3. ครูบุคลากรของสถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนมีคุณภาพ สามารถปฏิบติัหน้าท่ี
ตามบทบาทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4. ผูเ้รียนของสถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนมีคุณภาพตามจุดเน้น
ของโรงเรียนท่ีมีวตัถุประสงคพ์ิเศษและคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตรสถานศึกษา 
  5. สถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนจดัท ารายงานผลการจดัศึกษาของสถานศึกษา 
(รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR) 
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 2.5.11 ยุทธศาสตร์กลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่5 (หลกัการ) 
  1. พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียน 
  2. พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียน 
  3. พฒันาคุณภาพครูบุคลากรของสถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียน 
  4. พัฒนาผู ้เรียนให้มี คุณภาพตามจุดเน้นของโรงเรียนท่ีมีว ัตถุประสงค์พิ เศษ           
และมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตรของสถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียน 
  5. ส่งเสริมระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียน 
และการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) อยา่งต่อเน่ือง 

2.5.12  กลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่5 (วธีิการ) 
  1. การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เก่ียวกบัการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 
  2. การอบรม/สัมมนา เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของครู
บุคลากร 
  3. การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เก่ียวกบัคุณภาพครูบุคลากรตามมาตรฐานวชิาชีพ 
  4. การนิเทศ ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการจดัการศึกษา 
 2.5.13 วิ เคราะ ห์สภ าพแวด ล้อม ปัจ จัยภ ายในกลุ่ ม โรง เรียนพระป ริยัติ ธรรม               
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่5 
  1. ปัจจยัด้านครูบุคลากรภายในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา    
กลุ่มท่ี 5 
   1.1 มีประธานกลุ่ม 1 รูป รองประธานกลุ่ม 2 รูป เลขานุการ 1 รูป นกัวชิาการ 3 คน 
และคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนท่ีประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยติัธรรม      
แผนกสามญัศึกษา วา่ดว้ยกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา พ.ศ. 2555 
   1.2 มีผูจ้ดัการ จ านวน 41 รูป ผูอ้  านวยการ จ านวน 41 รูป รองผูอ้  านวยการท่ีแต่งตั้ง
ตามขนาดของแต่ละโรงเรียน จ านวน 46 รูป/คน 
   1.3 มีครูบรรพชิต จ านวน 105 รูป ครูคฤหัสถ์ จ  านวน 268 คน และเจ้าหน้าท่ี 
จ  านวน 26 รูป/คน 
   1.4 มีระเบียบกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5 ว่าด้วย   
การบริหารงานกลุ่มโรงเรียน พ.ศ. 2556 
   1.5 มีขอ้บงัคบักลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5 ว่าดว้ย
สหกรณ์ครูปริยติัฯ พ.ศ. 2556 
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   1.6 มีระเบียบกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5 ว่าด้วย   
หุน้สหกรณ์ครูปริยติัฯ พ.ศ. 2556 
   1.7 มีระเบียบกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5 ว่าด้วย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2556 
   1.8 มีขอ้บงัคบักลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5 กองทุน
ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูบุคลากร พ.ศ. 2556 
   จุดแข็ง 
    1. ครูบุคลากรท่ีจบปริญญาตรี จ านวน 395 รูป/คน จบปริญญาโท จ านวน 89 
รูป/คน และจบปริญญาเอก จ านวน 5 รูป/คน 
    2. ครูบุคลากรมีเฉล่ียอายุเกิด 36 ปีเฉล่ียอายุงาน 7 ปี และเฉล่ียเงินเดือน 8,929 
บาท 
    3. เป็นครูบรรพชิต จ านวน 212 รูป เป็นครูคฤหสัถ ์จ านวน 315 คน 
    4. ครูมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู จ านวน 235 รูป/คน 
    5. ผูอ้  านวยการท่ีกรมการศาสนา/จงัหวดั/ส านกังานพุทธฯ แต่งตั้ง จ  านวน 31 
รูป รองผูอ้  านวยการท่ีกรมการศาสนา/จงัหวดั/ส านกังานพุทธฯ แต่งตั้ง จ  านวน 4 รูป/คน 
    6. ครูสอนท่ีกรมการศาสนา/จงัหวดั/ส านกังานพุทธฯ แต่งตั้ง จ  านวน 270 รูป/
คน 
    7. ครูบุคลากรมีแนวปฏิบติัในการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของกองทุนตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ท่ีประกาศใชภ้ายในกลุ่มโรงเรียน 
    8. ผูบ้ริหารภายในกลุ่มโรงเรียน น าเอาระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีกลุ่มประกาศใช้มา
เป็นแนวปฏิบติัใหเ้กิดสถานภาพท่ีมัน่คงแก่ครูบุคลากรภายในสถานศึกษานั้นๆ 
   จุดอ่อน 
    1. ครูไม่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู จ  านวน 225 รูป 
    2. ผูอ้  านวยการท่ีโรงเรียนแต่งตั้ง หรือรอการแต่งตั้ง จ  านวน 10 รูป 
    3. รองผูอ้  านวยการท่ีโรงเรียนแต่งตั้ง หรือรอการแต่งตั้ง จ  านวน 32 รูป/คน 
    4. ครูสอนท่ีโรงเรียนแต่งตั้ง หรือรอการแต่งตั้ง จ  านวน 149 รูป/คน 
    5. สถานภาพของครูบุคลากรเป็นเพียงลูกจา้งของวดัไม่มัน่คงทางสถานภาพ 
หรือดา้นกฎหมายรองรับ 
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    6. ครูขาดสิทธิอนัพึงมีพึงไดต้ามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
    7. ครูขาดกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนสวสัดิการกู้ยืม กองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์ กองทุนค่ารักษาพยาบาล และกองทุนอ่ืนๆ จากหน่วยงานตน้สังกดั 
    8. ระเบียบกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5 ว่าด้วย
กองทุน หรือข้อบังคับต่างๆ ท่ีกลุ่มจัดท าข้ึนนั้ น ไม่สามารถน ามาปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมด้าน
สถานภาพแก่ครูบุคลากรของแต่ละโรงเรียนได ้เพราะงบประมาณท่ีไดรั้บมีขอ้จ ากดัต่อการใช้จ่าย
บริหารจดัการเพราะข้ึนอยูก่บัรายหวันกัเรียนท่ีไดรั้บต่อเดือน 
   2. ปัจจยัด้านวสัดุ อุปกรณ์ ทรัพยากร ภายในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนก
สามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5 
    2.1 มีส านกังานกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5 จ  านวน 
1 แห่ง 
    2.2 มีโรงเรียนภายในกลุ่ม จ านวน 41 โรง แต่ละโรงมีอาคารเรียน 1-2 หลงั ท่ีใชใ้น
การเรียนการสอน 
    2.3  มีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบติัการทางภาษา ห้องอินเตอร์เน็ต ห้อง
ประชุม หอ้งสมุด เป็นตน้ ตามความเหมาะสมของสถานศึกษานั้นๆ 
    2.4  มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินประจ าแต่ละโรงเรียนภายในกลุ่ม 
   จุดแข็ง 
    1. ส านักงานกลุ่มโรงเรียนใช้พื้นท่ีของวดัดบัภยั ต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นสถานท่ีท างานของกลุ่มโรงเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา     
ใหแ้ก่โรงเรียนภายในกลุ่ม 
    2.  โรงเรียนภายในกลุ่ม ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ         
ทางภาษา ห้องอินเตอร์เน็ต ห้องประชุม ห้องสมุด เป็นต้น เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน              
ในโรงเรียนนั้นๆ 
    3. โรงเรียนภายในกลุ่ม ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของโรงเรียนท่ีมีอยู ่  
ใหเ้กิดองคค์วามรู้แก่นกัเรียน 
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   จุดอ่อน 
     1. ส านกังานกลุ่มโรงเรียนมีพื้นท่ีใชส้อยจ ากดั ไม่สะดวกต่อการบริหารจดัการ
ในหลายๆ ด้าน หรืออ านวยความสะดวกให้แก่ครูบุคลากรภายในกลุ่ม เช่น การประชุม                
การอบรม และการสัมมนา เป็นตน้ 
     2. โรงเรียนภายในกลุ่ม ใช้ห้องปฏิบติัการต่างๆ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ของนกัเรียนในโรงเรียนนั้นๆ ไดไ้ม่เตม็ตามศกัยภาพ 
     3. ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนลา้สมยัและไม่เพียงพอต่อการจดัการเรียนรู้
ใหแ้ก่นกัเรียน 
     4. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินยงัไม่ไดถู้กน ามาจดัท าเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีเป็นรูปธรรม
ชดัเจน 
   3. ปัจจัยด้านงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา        
กลุ่มท่ี 5 
    3.1 ส านักงานกลุ่มโรงเรียน ได้รับเงินอุดหนุนในการบริหารจดัการเป็นรายหัว
นกัเรียนเช่นเดียวกบัสถานศึกษา 
    3.2 โรงเรียนภายในกลุ่ม ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นรายหัวจากส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติและเงินผูมี้จิตศรัทธาบริจาคเพื่อการศึกษาสงฆ์ตามเจตนาซ่ึงไม่แน่นอน   
แต่ละปีการศึกษา 
    จุดแข็ง 
      1. เป็นเงินอุดหนุนมีความคล่องตัวในการใช้จ่ายตามนโยบายเป้าประสงค์
กิจกรรม/โครงการ/งาน ของโรงเรียน 
      2. ก ารระดมท รัพ ยาก รและก ารลงทุ น เพื่ อ ก าร ศึ กษ าไม่ มี ขี ด จ ากัด                
ข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของแต่ละกลุ่มโรงเรียน 
      3. ส าหรับสถานศึกษาการระดมทุนเพื่อการศึกษาข้ึนอยู่กบัผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละโรงเรียน 
     จุดอ่อน 
      1. ส านักงานกลุ่มโรงเรียน มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจดัการ     
ตามแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการการพฒันาการศึกษา ท่ีจดัท าข้ึน 
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      2. เงินอุดหนุนรายหัวต่อปีการศึกษาท่ีส านักงานกลุ่มโรงเรียนหรือโรงเรียน
ภายในกลุ่มได้รับนั้ น ไม่ เพียงพอกับรายจ่ายด้านงบบุคลากร งบด าเนินการและงบลงทุน               
เพื่อการศึกษา 
      3. เงินบริจาคเพื่อการศึกษาในสภาพปัจจุบันได้รับเป็นจ านวนน้อยมาก          
และไม่แน่นอน 
    4. ปัจจยัดา้นการจดัการของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5 
     4.1 กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5 มีระบบการบริหาร
จดัการของโรงเรียนภายในกลุ่มให้ท างานแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติัการ      
ให้ความอิสระแก่บุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย บริหารงานตามวงจรการท างานแบบ PDCA           
คือ (Plan Do Check Act) 
     4.2  มีการบริหารจดัการงานแบบSBM (School Based Managememt) ทุกกิจกรรม/
โครงการ ท่ีด าเนินงานจะมีการก ากบัติดตามประเมินการท างานเป็นระยะ 
   4.3  มีระบบโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคลมาเป็นแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการ 
โดยแบ่งงานและบุคลากรเป็น 4 กลุ่มงานบริหาร โดยค านึงถึงความสอดคล้องของปัจจยัส าคญั 4 
ดา้น คือ ภาระงาน บุคลากร งบประมาณและดา้นตวันกัเรียน 
   จุดแข็ง 
    1. มีเอกภาพและความเป็นอิสระในการบริหารจดัการภายในองคก์ร 
    2. มีการแบ่งงานตามกรอบภาระงาน และหน้าท่ีรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือกนัเตม็ศกัยภาพตามกลุ่มงานบริหาร (6 กลุ่มงาน) ท่ีก าหนด 
    3. คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม 
และนกัวิชาการกลุ่ม ความเสียสละและทุ่มเทงานในการพฒันาบริหารจดัการศึกษาให้แก่โรงเรียน
ภายในกลุ่ม 
    4. โรงเรียนภายในกลุ่ม  ได้น าเอาระบบโครงส ร้างการบ ริหารจัดการ             
ตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคล มาบริหารจดัการภายในสถานศึกษา พร้อมกรอบภาระงาน            
ท่ีโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคลก าหนด เพื่อสะดวกต่อการบริหารจดัการและรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) สมศ. 
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   จุดอ่อน 
    1. การบริหารจดัการของกลุ่มโรงเรียน และโรงเรียนภายในกลุ่ม มีข้อจ ากัด     
ในดา้นครู บุคลากร งบประมาณและดา้นตวันกัเรียน 
    2. ตวัหน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนไม่เต็มศกัยภาพขาดความจริงใจ         
และขาดบุคลากรมืออาชีพในดา้นบริหารจดัการ 
    3. โรงเรียนภายในกลุ่มขาดความเป็นเอกภาพภายในขององคก์ร 
    4. โรงเรียนภายในกลุ่มไม่สามารถน าเอาระบบโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคล        
มาปฏิบัติให้ เกิดรูปธรรมชัดเจนต่อการบริหารจัดการได้ เพราะมีข้อจ ากัดด้านบุคลากร                 
และงบประมาณ 
 2.5.14 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม       
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่5 
  1. ปัจจัยด้านหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม        
แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5 
   1.1 ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

1.3  ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัท่ีโรงเรียนภายในกลุ่มตั้งอยู ่
   1.3 ส านกังานศูนยป์ระสานงานกลางโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
14 กลุ่ม ทัว่ประเทศ 

1.4  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ท่ีโรงเรียนภายในกลุ่มตั้งอยู ่
1.5  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ีโรงเรียนภายในกลุ่มตั้งอยู ่

   1.6 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (ม.มจร.) และมหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวทิยาลยั (ม.มมร.) 
   1.7 สถาบนัอุดมศึกษา 
   1.8 ศรัทธาประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทัว่ไป 
   จุดแข็ง 
    1. ใหก้ารสนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญั
ศึกษา 
    2. จัดสรรงบประมาณราย จ่าย อุดห นุนนัก เรียน เป็นรายหัวในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
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    3. พฒันาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5  
   จุดอ่อน 
    1. เวลาและปริมาณในการสนับสนุนมีข้อจ ากัดไม่ เพี ยงพอและไม่อยู ่             
ในหน่วยงานตน้สังกดัเดียวกนั 
    2. ขาดความต่อเน่ืองและไม่ครอบคลุมทุกดา้นการบริหารจดัการ 
    3. เงินอุดหนุนนักเรียนรายหัวไม่เพียงพอและขาดการสนับสนุนด้านอ่ืนๆ            
ในการจดัการศึกษา 
    4. ไม่มีความต่อเน่ืองและเพราะต่างสังกดัท าใหก้ารบริการไม่ทัว่ถึง 
  2 . ปั จจัยด้ านมาตรฐานข้อก าหนดกฎหมาย ท่ี เก่ี ยวข้องกับ ก ลุ่ มโรง เรียน                   
พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5  
   2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2)        
พ.ศ. 2545 
   2.2 กฏกระทรวงวา่ดว้ยการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบนัพระพุทธศาสนา 
พ.ศ. 2548 
   2.3 ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
พ.ศ. 2553 
   2.4 ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ว่าดว้ย
กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา พ.ศ. 2555 
   2.5 ประกาศ/ค าสัง/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั ของมหาเถรสมาคม 
   2.6 มาตรฐานและตวับ่งช้ีการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546, พ.ศ. 2554 
   จุดแข็ง 
    1. กฏหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง ขอ้บงัคบั เป็นตน้ มีผลบงัคบั
ให้กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนภายในกลุ่ม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ให้ทราบถึงแนวปฏิบัติการ
ด าเนินงานภายใตข้อ้บงัคบัดงักล่าว ท าใหโ้รงเรียนมีมาตรฐานเดียวกบัสถานศึกษาอ่ืนๆ ทุกสังกดั 
   จุดอ่อน 
    1. การทราบขอ้มูลล่าช้าและการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนด กฎหมาย มาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้งบ่อยคร้ังและไม่ชดัเจนแน่นอน 
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    2. ขอ้ก าหนด กฎหมาย มาตรฐานท่ีใชบ้งัคบั ก าหนดใหมี้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
ทุกประการ แต่การก าหนดสิทธิอนัพึงมีพึงได้ ไม่ชัดเจน ไม่เกิดเป็นรูปธรรม ขาดความมัน่คง
สถานภาพ 
    3. ปัจจยัดา้นแผน/นโยบายจากหน่วยงานท่ีสังกดัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มโรงเรียน
พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5 
     3.1 มีแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการการพฒันาการศึกษา โรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา (พ.ศ. 2553–2562) 
     3.2 มีแผนงาน/นโยบาย จากหน่วยงานท่ีสังกดัและเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนของ
คณะสงฆแ์ละส่วนหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 
   จุดแข็ง 
    1. โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5 ไดด้ าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการการพฒันาการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
อันเป็นเข็มทิศน าทางสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระปริย ัติธรรม แผนกสามัญศึกษา              
อยา่งเป็นระบบและมีความเป็นเอกภาพ 
    2. ไดรั้บทราบถึงแผนงาน/นโยบายของหน่วยงานท่ีสังกดัและเก่ียวขอ้งทั้งใน
ส่วนของคณะสงฆ ์และส่วนของราชการท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 
   จุดอ่อน 
    1. ขาดการติดตามประเมินผลตามแผนงาน/นโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั
และท่ีเก่ียวขอ้ง 
    2.  แผนงาน /นโยบาย ของหน่วยงานต้นสังกัดและท่ี เก่ียวข้องบางเร่ือง            
ไม่สอดคลอ้งต่อการพฒันาบริหารจดัการศึกษา 
    3.  มีแต่นโยบาย/แผนงาน แต่ขาดการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร    
ในการด าเนินงานใหเ้ป็นรูปธรรม 
    4 . ปั จจัยด้ านความ ร่วม มือของชุมชนท้อง ถ่ินภายในก ลุ่มโรง เรียน                 
พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5 
     4.1 ส านักงานกลุ่มโรงเรียน  ตั้ งอยู่ใน เขตพื้ น ท่ีขององค์การบริหาร           
ส่วนจงัหวดัเชียงใหม่และเขตเทศบาลมหานครเชียงใหม่  
     4.2  มีโรงเรียนตั้ งอยู่ในเขตชุมชนเมืองเป็นส่วนใหญ่ เช่น ในตัวอ าเภอ    
หรือตวัจงัหวดั  
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     4.3 ผู ้ป กครองของนั ก เรียน  มี ภู มิ ล า เน าอยู่ ต่ างต าบ ล  ต่ างอ า เภอ                 
หรือต่างจงัหวดั กบัโรงเรียนท่ีตั้งอยู ่เป็นส่วนใหญ่ 
   จุดแข็ง 
    1. กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนภายในกลุ่มไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนทอ้งถ่ิน
แบบสังคมเมืองหลวมๆ จากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
เทศบาลต าบลและเทศบาลมหานคร เป็นตน้ 
    2. โรงเรียนภายในกลุ่ม มี เจ้าอาวาสวัด หรือผู ้ท่ี เจ้าอาวาสวัดมอบหมาย              
ใหท้  าหนา้ท่ีเป็นผูป้กครองนกัเรียนแทนผูป้กครองท่ีอยูต่่างต าบล ต่างอ าเภอ หรือต่างจงัหวดั 
    3. โรงเรียนไดใ้ช้ประโยชน์จากคณะสงฆ์ของแต่ละวดัและศรัทธาของชุมชน
บริเวณวดัท่ีโรงเรียนตั้งอยูใ่นการสนบัสนุนใหค้วามร่วมมือ 
   จุดอ่อน 
    1. ธรรมชาติของการร่วมมือของชุมชนเมืองมีน้อยไม่ต่อเน่ืองและท่ีส าคัญ       
ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักลุ่มโรงเรียนและหรือโรงเรียน 
    2. ผูป้กครองนกัเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนส่วนมากไม่อยูใ่นเขตชุมชนทอ้งถ่ิน  
ท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่
    3. การประสานงานระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนทอ้งถ่ินจึงมีขอ้จ ากดั 
    4. คณะสงฆ์จะให้ความส าคัญกับการศึกษาแผนกนักธรรมบาลี มากกว่า
การศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
 2.5.15 การประเมินศกัยภาพทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) ผงั SWOT สภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5 
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แขง็ 
 

1. บุคลากร ว ัส ดุอุปกรณ์  ท รัพยากร และ
งบประมาณของกลุ่มโรงเรียน มีไม่เพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการภายในกลุ่มโรงเรียน 
และบุคลากรมีสถานภาพไม่มัน่คง 

2. การบริหารจัดการโรงเรียนภายในกลุ่ม มี
ขอ้จ ากดัทั้งทรัพยากร งบประมาณ และดา้น
นกัเรียน 

3. หน่วยงานตน้สังกดัให้การสนบัสนุนทั้งดา้น
วิชาการ งบประมาณ และด้านอ่ืนๆ ไม่เต็ม
ตามศกัยภาพ 

1. ไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งดา้นเงินอุดหนุน ดา้นวชิาการ และดา้นอ่ืนๆ 

2. มีแผน/นโยบายของหน่วยงานตน้สังกัด และ
ขอ้ก าหนด กฎหมาย มาตรฐาน เป็นแนวทาง
ปฏิบติัใหก้บักลุ่มโรงเรียน 

3. ส านกังานกลุ่มโรงเรียนอยูใ่นเขตชุมชนเมือง มี
โอกาสติดต่อประสานงานกับชุมชนท้องถ่ิน
หลากหลายหน่วยงาน 

1. การสนบัสนุนของหน่วยงานตน้สังกดัไม่คอบ
คลุ ม  ในห ล ายๆ  ด้ าน  โด ย เฉพ าะ เร่ื อ ง
งบประมาณ 

2. แผน/นโยบาย มาตรฐาน ขอ้ก าหนด กฎหมาย
ท่ีเป็นแนวทางปฏิบัตินั้ น กลุ่มโรงเรียนได้
ทราบล่าชา้ ไม่ชัดเจนต่อเน่ือง และท่ีส าคญัมี
แต่ขอ้ปฏิบติัแต่ไม่มีการสนับสนุนทรัพยากร
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติให้ เป็น
รูปธรรม 

3. ผูป้กครองของนักเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน 
ส่วนมากไม่ได้อยู่ใน ชุมชนท้องถ่ิน  การ
สนับสนุนจากชุมชนท้องถ่ินจึงมีน้อย เพราะ
ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาโดยตรง 

1. ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ภายในกลุ่มโรงเรียน 
มีคุณวุฒิ  ความรู้ ความสามารถ อยู่ในวัย
ท างาน ส่วนมากมี ถ่ิน ท่ีอยู่อาศัยใกล้กับ
สถานศึกษานั้ นๆ และมีความเสียสละเป็น
อยา่งสูง 

2. การบ ริห ารจัด การงาน ในองค์กรและ
งบประมาณเป็นประเภทเงินอุดหนุนรายหัว
นักเรียน มีความเป็นอิสระและคล่องตวัใน
การบริหารจัดการโดยใช้ระบบ SBM ได้
อยา่งเป็นรูปธรรม 

โอกาส 
 

ปัญหาและอปุสรรค 
 

อ่อน 
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 สรุปได้ว่า การน าโครงสร้างการบริหารจัดการตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคล            
มาบริหารจดัการภายในสถานศึกษา พร้อมกรอบภาระงานท่ีโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคลก าหนด 
เพื่อสะดวกต่อการบริหารจดัการและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
จากส านัก งาน รับรองมาตรฐานประ เมิน คุณภาพการศึกษ า (องค์ก ารมหาชน) สมศ .                         
อีกทั้งยงัเป็นการก าหนดเป้าหมายของการศึกษาเพื่อใหร้ะดบัทางการบริหารมีการพฒันามากยิง่ข้ึน  
 

2.6  นโยบายเกีย่วกบัการใช้ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.6.1 แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 1-29) ได้ก าหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อการศึกษาระหวา่ง พ.ศ. 2547–2549 ไวด้งัน้ี 
 วสัิยทศัน์ 
 ผูเ้รียนสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งมีโอกาสเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติการบริหารจดัการ
การวจิยัการพฒันาอาชีพการพฒันาคุณภาพชีวิตโดยไดรั้บบริการอยา่งทัว่ถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพน าไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
 พนัธกจิ 
 น า ICT มาสนบัสนุนการจดัการศึกษาทั้งทางดา้นการเรียนรู้และการบริหารจดัการและ
การพฒันาการศึกษาเป็นรากฐานของการพฒันา ICT 
 1. จุดเนน้ 
  1.1 การพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
  1.2 การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
  1.3 การผลิตและพฒันาบุคลกรดา้น ICT 
  1.4 การกระจายโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อการศึกษา 
 2. วตัถุประสงค ์
  2.1 เพื่อประยกุตใ์ช ้ICT ในการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
  2.2 เพื่อประยกุตใ์ช ้ICT ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการให้บริการ
ทางการศึกษา 
  2.3 เพื่อผลิตและพฒันาบุคลากร ICT ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันา ICT ของประเทศ 
  2.4 เพื่อวจิยัและพฒันา ICT ในการจดัการศึกษาและการพฒันาอุตสาหกรรม ICT 
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  2.5 เพื่อให้ มีการเลือกใช้และกระจายโครงสร้างพื้นฐาน  ICT ท่ี เก่ียวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ปฏิบติัการและบุคลากรส าหรับการพฒันาการเรียนรู้การบริหารจดัการ    
และการใหบ้ริการทางการศึกษา 
 3. เป้าหมาย 
  3.1 ผู ้เรียนในสถานศึกษาทุกคนมีโอกาสเข้าถึงสามารถใช้และมีทักษะ  ICT             
เพื่อการศึกษาและการพฒันาคุณภาพชีวติตามมาตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนด 
  3.2 สถานศึกษาสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (ระดับประถมศึกษาร้อยละ  80 
ภายในปี 2547 และทุกแห่งภายในปี 2548 ระดับมัธยมศึกษาทุกแห่งในปี 2546) และห้องสมุด
ประชาชนอยา่งนอ้ยอ าเภอละ 1 แห่ง 
  3.3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายในท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
   3.3.1 อุดมศึกษาอาชีวศึกษาและสถานศึกษาท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 400 เคร่ืองข้ึน
ไปมีเครือข่ายภายในเป็น GIGABIT 
   3.3.2 สถานศึกษาอ่ืนมีเครือข่ายภายในเป็น Fast Ethernet ไม่นอ้ยกวา่ 100 Mbps 
  3.4 สถานศึกษาทุกแห่งจดัการเรียนการสอนและการใช้ ICT เพื่อพฒันาการเรียนรู้
รวมทั้งมีเวบ็ไซตเ์พื่อการใหบ้ริการทางการศึกษา 
  3.5 มีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษาทุกแห่ง
ระดบัประถมศึกษาอยา่งนอ้ยต าบลละ 1 แห่ง 
  3.6 มี ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการ           
ทางการศึกษาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ทุกระดบัเนน้การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ 
  3.7 มี ศูนย์รวมส่ือ  (Courseware Center) ทุกเขตพื้ น ท่ีการศึกษาและมีห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ใหบ้ริการเพื่อการเรียนรู้ 
  3.8หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งใช้  ICT ในการบริหารจัดการมี เว็บไซต ์             
เพื่อใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศและมีศูนยป์ฏิบติัการเพื่อรองรับ e-Government 
  3.9 ผู ้สอนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้และมีทักษะการใช้  ICT            
ในการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทักษะ  ICT               
ท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน 
  3.10 มีการวจิยัพฒันาและการประยกุตใ์ช้ ICT อยา่งนอ้ยปีละ 100 เร่ือง 
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 ยุทธศาสตร์ 
 เพื่อให้บรรลุซ่ึงวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ          
และการส่ือสารอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม        
ของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการพ .ศ . 2547-2549 ได้ก าหนด
ยทุธศาสตร์ในการด าเนินการ 4 ยทุธศาสตร์ดงัน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การใช ้ICT เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนส่งเสริมสนบัสนุน
ให้ผูเ้รียนใช้ประโยชนจ์าก  ICT เพื่อการเรียนรู้จากแหล่งและวิธีการท่ีหลากหลาย โดยจดัให้มี        
การพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พฒันาผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษา พฒันาหลักสูตรให้เอ้ือ        
ต่อการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนทางไกล                
จดัให้มีศูนยก์ลางขอ้มูลส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Courseware Center) ให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จดัท าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จดัใหมี้หอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Library) เพื่ อส่งเส ริมให้ เกิดการเรียน รู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  (Life long 
Learning) น าไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การใช้ ICT พฒันาการบริหารจดัการและให้บริการทางการศึกษา   
พฒันาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานขอ้มูล เพื่อการบริหารจดัการและพฒันาบุคลากรทุกระดับ       
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยความร่วมมือกบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความพร้อมและเอกชน สร้างศูนยป์ฏิบติัการ
สารสนเทศ (Operation Center) เช่ือมโยงแลกเป ล่ียนข้อมูลระดับชาติและระดับกระทรวง        
รวมทั้ งส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการและให้บริการทางการศึกษา        
ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิรูประบบราชการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและการพฒันาบุคลากรด้าน  ICT เพื่อรองรับความต้องการ
ก าลังคนด้าน  ICT โดยจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรICT ในทุกระดับการศึกษา พัฒนาผู ้สอน         
และนักวิจัย ส่งเสริมการวิจัยและน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ รวมทั้ งประสานความร่วมมือ           
กบัองคก์รของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพฒันาบุคลากรดา้น ICT เพื่อการพฒันา
การศึกษาและอุตสาหกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การกระจายโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อการศึกษาจดัให้มีการกระจาย
โครงสร้างพื้นฐาน ICT อย่างทัว่ถึง มุ่งเน้นการจดัหาและใช้ทรัพยากรทางด้านเครือข่ายร่วมกัน
จดัหาระบบคอมพิวเตอร์และซอฟ์แวร์พื้นฐานท่ีใช้ในการด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย     
โดยร่วมมือกบัภาครัฐเอกชน ชุมชนและทอ้งถ่ินเตรียมบุคลากรปฎิบติังานด้าน ICT ให้เพียงพอ
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รวมทั้ งการสร้างมูลค่าเพิ่มและการซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์  ICT ท่ี มีอยู่ให้ มีประสิทธิภาพ               
ในการปฏิบติังาน สรุปภาพรวมทิศทางของการจดัท าแผนแม่บทเพื่อการพฒันานโยบายเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษามีกรอบการวางยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
  1. ยทุธศาสตร์การฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในยคุของการเรียนการสอน
ท่ีมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือบทบาทของครูผูส้อนจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม จากระบบ
เดิมท่ีเน้นการสอนมาสู่การเป็นผู ้แนะน า สนับสนุนให้ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้           
และมีความใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา ต้องมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและทักษะการใช้ประโยชน์               
จากสารสนเทศ รวมทั้ งสามารถเป็นพี่ เล้ียงให้กับนักเรียนในการใช้ทักษะดังกล่าวเพื่อเข้าถึง         
คลงัความรู้ของโลกสารสนเทศ 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบการเรียนการสอน     
แบบ online จ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัความพร้อมทางอุปกรณ์
และเทคโนโลยีความแตกต่างทางสังคมวฒันธรรมและระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ตอ้งส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากคลงัความรู้ของโลกและเครือข่ายทรัพยากรความรู้ต่างๆ    
ทั้งทางดา้นขอ้มูลสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคลและเอกสารงานวิจยัจ่างๆ นอกจากนั้นระบบการเรียน
การสอนในยุคสารสนเทศตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนการสอนอยา่งมีส่วนร่วม 
(Participation) และแบบโตต้อบ (Interactive) 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเน้ือหาการเรียน การจดัการท าเน้ือหาการเรียนการสอน       
ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  เทคโนโลยีสารสนเทศ             
จะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการน าพาผู ้เรียนเข้าสู่คลังความรู้ของโลกและทรัพยากรความรู้            
อนัหลากหลาย เน้ือหาหลกัสูตรตอ้งสามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความใฝ่รู้ มีความคิด วิจารณญาณ
ความคิดสร้างสรรค์  รวมทั้ งการเป็นพลเมืองของโลกท่ีเข้าใจสังคมและความหลากหลาย              
ทางวฒันธรรม 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา การสร้างเครือข่ายสารสนเทศ        
เพื่อการศึกษามีความส าคญัยิง่ใน 3 มิติ คือ 
   4.1 การเช่ือมโยงเครือข่ายของครูหรือผูบ้ริหารการศึกษาเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งทางดา้นการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ การพฒันารูปแบบการเรียน
การสอนและการกา้วทนัเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
   4.2 การสร้างเครือข่ายในกลุ่มวชิาชีพและความรู้ 
   4.3 การเช่ือมโยงเครือข่ายกบัชุมชนธุรกิจและสังคม 
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  5. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพ การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงของประชาชนในกลุ่มต่างๆ       
จดัเป็นยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัเพื่อลดปัญหาช่องวา่งทางเศรษฐกิจและทางโอกาสท่ีจะเผชิญอยา่งรุนแรง
ระหว่างผู ้ท่ีสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได ้             
กบักลุ่มบุคคลท่ีขาดโอกาส รัฐบาลในหลายประเทศตระหนักดีถึงศกัยภาพของภาครัฐในปัจจุบนั   
ในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ งทิศทางนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งลดบทบาท        
ของภาครัฐลงให้ท าหน้าท่ีในการสนับสนุนกลไกตลาดมากข้ึน ดังน้ีมาตรการการส่งเสริม             
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาจึงมีแนวโน้ม      
ท่ีภาครัฐจะเป็นผูว้างกรอบและสร้างมาตรการจูงใจใหภ้าคเอกชนลงทุน 
  6. ยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งเชิงสถาบนัในทุกประเทศท่ีศึกษา ไดด้ าเนินการ
จดัตั้งหน่วยงานข้ึนมารับผดิชอบดูแลดา้นการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ
ทั้ งน้ี เพื่อให้ท าหน้าท่ีในการประมวลข้อมูล ศึกษาวิจัย  ด าเนินการและติดตามประเมินผล                
ใหเ้กิดการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   6.1 การส่งเสริมสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยในการบรรลุเป้าหมายของการพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้สังคมเกิดความต่ืนตัว         
ยอมรับและมีความกระตือรือร้นในการเปล่ียนแปลงสู่ส่ิงใหม่ เป็นมาตรการการส่งเสริมท่ีส าคญั
อยา่งหน่ึงรัฐบาลตอ้งมีมาตรการสร้างแรงจูงใจและระดมก าลงัทั้งภาครัฐและเอกชน ครู ผูป้กครอง
และชุมชนรอบโรงเรียน สนบัสนุนนโยบายและแผนแม่บทท่ีรัฐบาลแต่ละประเทศไดจ้ดัท าข้ึน 
   6.2 ความมุ่งมัน่ของผูน้ าประเทศและฝ่ายการเมือง ประการสุดทา้ยรัฐบาลและฝ่าย
การเมืองต้องมีความมุ่ งมั่นและผลักดันให้นโยบายต่างๆ  ท่ีวางไว้เดินไปอย่างต่อเน่ือง                   
จากกรณีศึกษาของทุกประเทศ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไดรั้บการสนบัสนุน
และผลกัดนัจากผูบ้ริหารระดบัสูงของประเทศสนบัสนุนทรัพยากรและจดัท าโครงการน าร่องต่างๆ 
 2.6.2 ข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  1. ปัจจยัและผลกระทบในการพฒันานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     
มีองคป์ระกอบส าคญัท่ีควรค านึงคือ 
   1.1 ธ รรมช า ติ ข อ ง เท คโน โล ยีป ระ เภท น้ี เป ล่ี ยน แป ล งอ ยู่ ต ล อด เวล า             
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ท่ีมีการ “ตกรุ่น” ภายใน  1-2 ปี ท าให้ยิ่งต้องเพิ่มความรัดกุม            
ในการลงทุน 
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   1.2 หลายประเทศหยิบยกเอาปัจจยั “อตัราเส่ือม” (Depreciation) และการแลกซ้ือ
รวมทั้ งการถ่ายโอนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  “ใช้แล้ว” หรือคอมพิวเตอร์ “มือสอง” มาเป็นกรณี        
ของนโยบายสาธารณะ 
   1.3 ประเทศท่ีก าลงัพฒันาควรท่ีจะเขา้ใจถึงแก่นแทข้องการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและสามารสร้างสรรคน์โยบายก่อใหเ้กิดการ “กา้วกระโดด” ของกระบวนการพฒันา 
   1.4 นโยบายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษายงัดูเหมือน  “ไกลตัว” ส าหรับผูบ้ริหาร
การศึกษาและผูว้างนโยบายของรัฐ 
   1.5 ขอ้จ ากดัทางภาษาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะในการอ่านและเขียนภาษาองักฤษ 
  2. กรอบแนวทางการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 
   2.1 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 สาระบญัญติัของพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ในส่วนท่ีจะเป็นกรอบในการพิจารณาจดัท านโยบายพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษานั้นประกอบด้วย 2 ส่วนหลกัคือส่วนท่ีว่าด้วยสิทธิของบุคคลแนวทาง    
และเป้าหมายของการจดัการศึกษาในภาพรวมและในส่วนของหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาตรา 63–มาตรา 69 
   2.2 กรอบแนวคิดอันเน่ืองมาจากประสิทธิผลเพื่อให้การวางแผนกลยุทธ์ท่ีจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลตามศกัยภาพของเทคโนโลยีตามความเป็นไปได้ของการลงทุนและการ
ประยุกต์ใช้รวมทั้งการลดช่องว่างให้สังคมการวางแผนจึงมีกรองช้ีน าอนัเน่ืองจากประสิทธิผลท่ี
คาดหวงั 3 ประการคือความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
    2.2.1 กรอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ 
(IT2000) และแผนพฒันาส่ือสารมวลชนเทคโนโลยสีารสนเทศและโทรคมนาคมเพื่อการพฒันาคน
และสังคม (พ.ศ.2542-2551) 
   2.3 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อให้แนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามีความชดัเจนต่อเน่ือง โดยค านึงถึงการวางแผนแบบองคร์วม 
(Holistic Appreach) และสภาพความ เป็นจริงของประเทศพ ร้อมกับกระแสโลกาภิว ัต น์                 
และความกา้วหนา้เชิงรุกในระยะยาว จึงควรก าหนดแนวนโยบายการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 3 ประการดงัน้ี 
    2.3.1 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการเพื่อสร้าง “มูลค่าเพิ่ม” (Value Added) 
จากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาท่ีไดล้งทุนไปอยา่งเร่งด่วนโดยใหค้วามส าคญักบัการจดัหา
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และเสริมสร้างซอฟต์แวร์เน้ือหาและหลักสูตรฝึกอบรมครูทุกระดับให้มีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตโดยมีเกณฑม์าตรฐานการประเมิน 
    2.3.2 ให้หน่วยงานท่ี เก่ียวข้องด าเนินการเพื่ อสร้าง  “นโยบายความเท่ า
เทียม”(Equity Policy) ให้เกิดข้ึนในกระบวนการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
ประเทศภายใน 2 ปีโดยใหทุ้กโรงเรียนในประเทศมีและเขา้ถึงอุปกรณ์ขั้นต ่าต่อไปน้ีไฟฟ้าโทรศพัท์
เพื่อการเรียนการสอน  3 คู่สายคอมพิวเตอร์ 5 ชุดพร้อมซอฟต์แวร์และเน้ือหาตามข้อ  2.4.1               
และอุปกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าตก (UPS) 5 ชุดพรินเตอร์ 1 เคร่ืองโทรทศัน์ขาวด า 3 เคร่ืองวิทย ุ5 
เคร่ืองบญัชีเพื่อเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตในโครงการ School Net 3 บญัชีต่อโรงเรียนบญัชีละ 100 ชัว่โมง
ต่อเดือน 
    2.3.3 ให้หน่วยงานท่ี เก่ียวข้องด าเนินการตามนโยบาย  “ก้าวกระโดด” 
(Quantum Jump Policy) โดยตั้งเป้าความส าเร็จและการลงทุนในระยะยาวดังน้ีครูและนักเรียน        
ทุกคนมีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในปี 2545 มีการผลิตเน้ือหาทางวิชาการ
ทั้งในส่ือซีดีรอมและอินเทอร์เน็ตจากหน่วยงานหลกัในส่วนกลางท่ีใชป้ระโยชน์ในระดบัประเทศ
ไดปี้ละ 250 เร่ืองและจดัสรรงบประมาณให้ทอ้งถ่ินและปัจเจกบุคคลผลิตเน้ือหากระจายในวงกวา้ง
ปีละ 500 ล้านบาทรวมทั้ งจดัสรรงบประมาณเพื่อถ่ายทอดเน้ือหาต่างประเทศให้เหมาะสมกับ
ท้องถ่ินปีละ 2,000 เร่ืองภายในปี 2549 จ านวนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียนระดับมธัยมศึกษา 1: 20
จ านวนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียนระดับประถมศึกษา  1 : 40 อินเทอร์เน็ตมีใช้ในทุกโรงเรียน         
อย่างเพียงพอทุกโรงเรียนมีระบบเครือข่ายภายในและใช้ซอฟต์แวร์บริหารการศึกษามาตรฐาน
เดียวกนัทัว่ประเทศลงทุนในการพฒันาอุตสาหกรรมภายในประเทศรวมทั้งดึงดูดการลงทุนตรงจาก
ต่างประเทศและส่งเสริมการร่วมทุนในการผลิตอุปกรณ์และระบบอนัเน่ืองมาจากความตอ้งการและ
ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบและผลิตอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิตซอฟต์แวร์และส่ือมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาตอบสนองต่อความตอ้งการของผูด้อ้ยโอกาสคนพิการคนใน
ชนบทตลอดจนประชาชนท่ีตอ้งการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตมีคล่ืนความถ่ีเพื่อการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเพียงพอแก่      
ความตอ้งการมีการลงทุนวิจยัและพฒันาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการศึกษาปีละไม่ต ่า   
กว่า 400 ล้านบาทรวมทั้ งมีระบบตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาและใช้เทคโนโลย ี             
เพื่อการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและมีความโปร่งใสวางกฎเกณฑ์ตรวจสอบและประเมินผลการ
พฒันา 
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  3. ยทุธศาสตร์การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 
   3.1 ดา้นซอฟตแ์วร์ 
   เร่งจัดหาซอฟต์แวร์ท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ประเภทปฏิบัติการ และการประยุกต ์         
ท่ี มีอยู่แล้วในตลาด  (Operating System and Applications Software) โดยวิเคราะห์และปรับให้
เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์รุ่นต่างๆ  (ตั้ งแต่  80386 ไปจนถึง  Pentium III) พร้อมคู่มือท่ีใช้ง่าย      
(User-Friendly) ประกอบการท างานและ/หรือจดัคู่มือการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง 
   3.2 เน้ือหา 
    3.2.1 เร่งจัดท ารายงานและจัดหาซอฟต์แวร์ประเภท เน้ือหา  (Content)               
ท่ีมีอยูแ่ลว้ในตลาด หากเป็นเน้ือหาต่างประเทศให้ปรับให้เหมาะสมกบัทอ้งถ่ินตามความเหมาะสม          
ซ่ึงนอกจากจะให้โรงเรียนมีเน้ือหาท่ีเป็นสาระความรู้แล้วยงัจะก่อให้เกิดธุรกิจการปรับแปล        
และพฒันาการของทอ้งถ่ินเองอีกดว้ย 
    3.2.2 เร่งจัดหาซอฟต์แวร์สอนภาษา (ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)          
เพื่อใชป้ระโยชน์ในหอ้งปฏิบติัการทางภาษา 
    3.2.3 เร่งสืบค้นข้อมูลข่าวสารความรู้ท่ี มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง               
ท่ีอยูบ่นอินเทอร์เน็ตและไม่มีค่าใชจ่้ายใดใดเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ไดท้นัทีหรือน ามาดดัแปลงก่อน
สุดแลว้แต่กรณี 
    3.2.4 โครงการผลิตเน้ือหาระดบัชาติ 3 ระดบัคือ 
     - ผลิตเน้ือหาโดยน าเข้าเน้ือหาทางการศึกษาจากต่างประเทศท่ีมีคุณค่า      
และจดัท าการปรับ (Localize) ใหเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ินภายในประเทศ 
     - ผลิตเน้ือหาจากศูนย์กลางในเร่ืองและหัวข้อท่ีต้องอาศัยการระดม
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวนมากหรือมีความส าคญัต่อกระบวนการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง 
     - ส่งเสริมให้ปัจเจกบุคคลครูโรงเรียนและสถาบันการเรียนรู้โดยทั่วไป      
ผลิตส่ือการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการใหทุ้นจดัประกวดหรือประสานงาน 
    3.2.5 จดัท าเน้ือหาโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการ
ระดับชาติเพื่อสร้าง “เครือข่ายห้องสมุดดิจิทลั” (National Digital Library Network) ของประเทศ
โดยค านึงถึงมาตรฐานการใช้งาน ความถูกตอ้งของขอ้มูล การเช่ือมต่อและระบบการให้บริการ      
แก่ผูใ้ช ้ทั้งน้ีควรเนน้การสร้างระบบบนมาตรฐานของอินเทอร์เน็ตท่ีง่ายแก่การใชแ้ละการเขา้ถึง 
    3.2.6 ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและเน้ือหาในแต่ละสาขาวิชา             
ท่ีจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยค านึงถึงปัจจยัการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
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และการศึกษาตามอธัยาศยัอีกทั้งการเอ้ืออ านวยให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเน่ืองภายใตก้ารศึกษา
ตลอดชีวติและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
   3.3 หลกัสูตร 
    3.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย        
อยูเ่สมอ 
    3.3.2 ปรับหลักสูตรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์  เพื่อประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในบทเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    3.3.3 ป รับหลักสูตรการเรียนการสอนทักษะภาษาโดยเฉพ าะอย่างยิ่ ง
ภาษาองักฤษ 
   3.4  ดา้นฮาร์ดแวร์ 
    3.4.1 เร่งส ารวจอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เช่นคอมพิวเตอร์พรินเตอร์โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
อุปกรณ์ท่ีช ารุด แล้วประสานงานกับหน่วยงานการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฎ      
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาลยัอาชีวศึกษาและ/หรือเอกชนทอ้งถ่ินเพื่อใหบ้ริการซ่อมแซม 
    3.4.2 ประสานงานให้สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลหรือวิทยาลยัอาชีวศึกษา    
จดัหลกัสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการให้กบัครูและช่างของโรงเรียนบางส่วนเขา้อบรมการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 
    3.4.3 รณรงค์และจดัสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขา้งเคียงท่ีใช้แล้ว
จากภาครัฐและเอกชน  โดยให้บ ริการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ มือสองเห ล่าน้ี                 
ก่อนท่ีจะกระจายไปยงัโรงเรียนท่ีมีความตอ้งการ 
    3.4.4 จัดให้ มีการสอนพิมพ์ดีดโดยใช้เค ร่ืองพิมพ์ดี ดหรือคอมพิวเตอร์           
เพื่อฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ครูและนกัเรียนรวมทั้งก าหนด “วินยัและจรรยาบรรณ” ในการใชเ้คร่ือง
หอ้งคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
   3.5 การฝึกอบรมสร้างโปรแกรมแห่งชาติในการสร้างทักษะของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Literacy) รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์พื้นฐานและอินเทอร์เน็ตให้กบัครู   
ทัว่ประเทศโดยก าหนดเป็นการฝึกอบรม 3 ระดบัคือ 
    3.5.1 ระดบัพื้นฐานใหค้รูทุกคน 
    3.5.2 ระดับการประยุกต์ใช้โดยจดัประเภทการประยุกต์ใช้ท่ีเหมาะสม เช่น
คอมพิวเตอร์เพื่อวชิาประวติัศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์ เป็นตน้ 
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    3.5.3 ระดับก้าวหน้ าให้ ค รูคอมพิ ว เตอ ร์และค รูท่ าน อ่ืน ท่ี มีศักยภาพ               
และความสนใจ โดยอาจก าหนดให้มีส่วนสัมพนัธ์กบัความก้าวหน้าในวิชาชีพ สร้างความเขา้ใจ    
กับคณาจารย์ถึงภารกิจในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีการเรียนรู้โดยมิได้คาดหวงัจากครู          
ให้เป็นผูผ้ลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI/CAL) เสมอไปหากแต่ต้องการให้ครูเข้าใจ      
ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานและประยุกต์ใช้
งานในฐานะ “ผูใ้ช้” กบัการเรียนการสอนของตนเอง นอกจากน้ีการท าความเขา้ใจกบัครูในฐานะ           
“ผู ้ช้ีแนะ” ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งข้ึนในยุคท่ีนักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูล             
จาก  World  Wide  Web และส่ือสารกับคนทั่วโลกได้มาก เท่ าๆ  กับครูก็จะเป็นประโยชน์
เช่นเดียวกนั 
   3.6 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
    3.6.1 ไฟฟ้าเขา้ถึงทุกโรงเรียน 
    3.6.2 โทรศัพท์เข้าถึงทุกโรงเรียนและมีจ านวนเพียงพอแก่การเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตเช่น 1 คู่สายต่อนักเรียน 100 คนหรือสายเช่า (Leased Line) ความเร็ว 64K ส าหรับ
โรงเรียนท่ีมีความพร้อม 
    3.6.3 อิน เทอร์เน็ตความเร็วสู งเข้าถึ งทุกโรงเรียนโดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่าย            
หรือคิดค่าใชจ่้ายในอตัราส่วนลดพิเศษ 
    3.6.4 ทุกโรงเรียนมีเครือข่ายทอ้งถ่ิน (LAN) ภายในเพื่อใช้ในการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลมีซอฟตแ์วร์ท่ีใชบ้ริหารการศึกษามาตรฐานและใหบ้ริการทางธุรการและวชิาการแก่นกัเรียน 
    3.6.5 ในระดับประเทศมีคล่ืนความถ่ีเพื่อการศึกษา  (Education Frequency)       
ท่ีเพียงพอต่อการใชง้านโดยเฉพาะอยา่งยิง่การใหบ้ริการการศึกษาทางไกลและการศึกษาเสมือน 
   3.7 การประเมินผลให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตรวจสอบสภาพและประเมินผล    
การใช้ เทคโนโลยี เพื่ อการศึกษาอย่างต่อเน่ืองรวมทั้ งจัดท าฐานข้อมูลเพื่ อใช้ประโยชน์                   
ในการวางแผนระยะยาว 
   3.8 การจดัการ 
    3.8.1 จดัตั้งสถาบนัเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ เพื่อวางนโยบายติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลรวมทั้ งจัดตั้ งองค์กรเครือข่ายเพื่อให้บริการและความช่วยเหลือ              
แก่โรงเรียน สถาบนัจะตอ้งรายงานสภาพการพฒันาทุกปี 
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    3.8.2 จัดให้มีศูนย์ประสานงานเพื่อเจรจาต่อรองราคาในการจัดซ้ือจัดจ้าง
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (รวมซอฟตแ์วร์) ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารจดัซ้ือมีประสิทธิภาพ ศูนยด์งักล่าว
จะตอ้งมีกลไกในการตรวจสอบการท างานเพื่อความโปร่งใส 
    3.8.3 จัดให้ มี กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ อการศึกษาเพื่ อสนับส นุน               
การด าเนินงานของสถาบนัเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาแห่งชาติ 
   3.9 บทบาทของภาคเอกชน 
    3.9.1 มีส่วนร่วมในฐานะอาสาสมัครหรือผูบ้ริจาคในโครงการเทคโนโลย ี    
เพื่อการศึกษาต่างๆ 
    3.9.2 ร่วมจดัตั้งองค์กรเอกชนเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การระดม
คอมพิวเตอร์ใชแ้ลว้ไปใหโ้รงเรียนขาดแคลนในรูปของการทอดผา้ป่าเป็นตน้ 
    3.9.3 มีส่วนส าคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อรองรับ
ความต้องการในตลาดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตหรือโทรทัศน์        
ตลอดจนอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์และมลัติมีเดีย นอกจากน้ียงัสามารถมีบทบาทในการผลิตเน้ือหา
สาระทางวิชาการและการศึกษาเชิงสันทนาการอีกด้วย  ซ่ึงหากพัฒนาไปถึงระดับหน่ึงแล้ว             
ยงัสามารถแปรรูปเพื่อการส่งออกไดอี้กดว้ย 
   3.10 กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส 
    3.10.1 จดัให้มีโครงการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีสนบัสนุนกลุ่มดอ้ยโอกาส   
ผูพ้ิการหรือแม้แต่เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ เพื่อให้มีโอกาสในการเรียนรู้เท่าเทียมกับกลุ่มอ่ืน      
ในขณะเดียวกนัยงัจะช่วยส่งเสริมงานอาชีพในอนาคตอีกดว้ย 
    3.10.2 จดัให้มีกองทุนพิเศษเพื่อสนับสนุนกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ในการมีและใช้
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
   3.11 การสร้างความต่ืนตวั 
    3.11.1 จดัใหมี้ “สัปดาห์อินเทอร์เน็ต” เป็นประจ าทุกปี 
    3.11.2 ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีสโมสรคอมพิวเตอร์ชมรมอินเทอร์เน็ต 
    3.11.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาริเร่ิมโครงการอาสาสมัคร
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา (IT Corps) 
    3.11.4 จดักิจกรรมใหก้ าลงัใจแก่ผูผ้ลิตครูและนกัเรียนท่ีมีผลงานดีเด่นประจ าปี 
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    3.11.5 จัด กิจรรมให้ ผู ้บ ริห ารทุกระดับ มีความ ต่ืนตัวและความ เข้าใจ                
ในคุณประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 
    3.11.6 สนบัสนุนองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการพฒันา
โรงเรียนในชนบทและท้อง ถ่ิน ห่ างไกลความ เจ ริญ  ปั จ จุบันแนวโน้มการใช้ รูปแบบ                         
e-Learning  ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีมากข้ึน อาทิ  โครงการเครือข่ายการเรียน รู้             
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (KULN : Kasetsart University Leaning Network) และมีการใช ้
Meeting เพื่อก้าวเขา้สู่ e-University Learning Network โครงการจุฬาออนไลน์ของศูนยก์ารศึกษา
ต่อเน่ืองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มหาวิทยาลยัรามค าแหง    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ศูนย์นวตักรรมอุดมศึกษา) และมหาวิทยาลัยหลายแห่งเร่ิมพัฒนา
หอ้งเรียนใหเ้ป็น e-Classroom เช่น มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยซ่ึงตั้งเป้าหมายวา่จะจดัให้มี 100 หอ้ง
ภายในปี  2548 นอกจากสถาบันการศึกษาแล้วหน่วยงานอ่ืนท่ีจัดการศึกษาออนไลน์  ได้แก่      
โครงการเรียน รู้แบบออนไลน์แห่งสวทช . (NSTDA Online Project : NOLP) เป็นหน่วยงาน          
ให้การศึกษาออนไลน์ท่ีถือวา่เป็นองคก์รธุรกิจสามารถเล้ียงตวัเองได ้แต่รักษาคุณภาพทางวิชาการ   
มีการจัดท าระบบบริหารและถ่ายทอดการศึกษาในลักษณะโรงเรียน /มหาวิทยาลัยเสมือน        
(Virtual Institute ) เน้ น ก าร เรียน รู้แบบ ใหม่ ท่ี ผู ้ เรี ยน เป็ น ศูน ย์ก ล างและส ร้างบท เรี ยน                      
ให้อยู่ในรูปแบบของการเรียนตามความสามารถของผูเ้รียน (Competency Base Larning : CBL) 
โดยหลักสูตรในช่วงแรกมุ่งสอนทางด้าน ICT เป็นหลัก โดยเน้นการใช้หลักสูตรการพัฒนา         
และการใชซ้อฟแวร์/ระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยัเป็นมาตรฐานศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Learning Center) เป็นโครงการทางคณะรัฐมนตรี อนุมติัเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 
2545 ให้ทบวงมหาวิทยาลัยกระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ      
และสังคมแห่งชาติด าเนินการ เพื่อสร้างสรรค์สถานท่ีให้คนไทยให้สามารถเข้ามาเรียนร่วมกัน   
พนัธกิจหลกัของศูนยมี์ 3 ประการคือ 
 1. จดัการเรียนรู้ร่วมกนัในลกัษณะ e-Learning 
 2. จดัการฝึกฝนทกัษะในลกัษณะ e-Training และ 
 3. จดัแสดงนิทรรศการการประกวดและการแข่งขันซ่ึงเช่ือมโยงการเรียนรู้ร่วมกัน
สอดคล้องกันกับนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพฒันาสังคมไทยเป็นสังคม        
แห่งความรู้ สถานภาพด้านการผลิตและการพฒันาแบบเรียน ต ารา ส่ือส่ิงพิมพ์และเทคโนโลยี      
เพื่อการศึกษา 
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 สรุปได้ว่า การบริหารทางการศึกษาเป็น ส่วนส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับความต้องการในตลาดการศึกษา  ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม       
การผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตหรือโทรทศัน์ ตลอดจนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และมลัติมีเดีย นอกจากน้ียงัสามารถ     
มีบทบาทในการผลิตเน้ือหาสาระทางวิชาการและการศึกษาเชิงสันทนาการอีกดว้ย ซ่ึงหากพฒันา   
ไปถึงระดบัหน่ึงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาในทุกรูปแบบ 
 

2.7  หลกัการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 การสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion) ได้มีการพัฒนาข้ึนคร้ังแรกระหว่าง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 (ค.ศ. 1939-1945) โดยน ามาใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรายการ
วิท ยุกระจาย เสี ยง ท่ี ออกอากาศใน ช่วงนั้ น  พอ ส้ิน สุดสงครามโลกค ร้ัง ท่ี  2 ค .ศ . 1946                        
ไดมี้การน ามาใชใ้นกลุ่มท่ีท างานทางดา้นสังคมศาสตร์ (Social Sciences) มีลกัษณะเป็นการสนทนา
แลกเป ล่ียนประเด็นปัญหาท่ีมีการก าหนดหัวข้อเฉพาะบางประเด็นของผู ้จ ัด (Organizer)              
โดยก ลุ่มคน ท่ี เข้ า ร่วมประมาณ  8-10 คน  ซ่ึ ง เรียกว่า  เป็ น  Participants ห รือ  Respondents                
โดย ผูท่ี้จะเขา้ร่วมการท า Focus group จะไดรั้บการคดัเลือก (Screen) ตามเง่ือนไขมาอยา่งดี  
 2.7.1  ความหมายของการสนทนากลุ่ม  
 ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (2556, หนา้ 172) ไดใ้หค้วามหมายของการสนทนา
กลุ่มไวว้่า การสนทนากลุ่ม หมายถึง การรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู ้ให้ข้อมูล           
ในประเด็นปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจง โดยมีผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผูค้อยจุดประเด็น    
ในการสนทนาเพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทาง          
การสนทนาอยา่งกวา้งขวางละเอียดลึกซ้ึง โดยมีผูเ้ขา้ร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ 6-10 คน 
ซ่ึงเลือกมาจากประชากรเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว ้  
 วานิช มาลยัและอรสา ปานขาว (2548, หนา้ 54) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การสนทนากลุ่ม
เป็นรูปแบบการสัมภาษณ์ชนิดหน่ึง ท่ีใชส้ าหรับผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์กลุ่มเล็กๆ มกัใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล     
ในกรณีท่ีต้องการได้ขอ้มูลจากการพิจารณากลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา ผูท่ี้น ามาใช้ในการ
สนทนากลุ่มจะเป็นบุคคลท่ีผูศึ้กษาคาดวา่จะเป็นผูท่ี้สามารถให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งการ
ศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยปกติจะใช้ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาประมาณ  8-12 คน หากใช้จ  านวนน้อยกว่า       
8 คน จะถือว่ากลุ่มตวัอย่างยงัไม่เป็นตวัแทน  แต่ถ้าใช้มากกว่า 12 คน จะท าให้เกิดปัญหายุ่งยาก    
ในการด าเนินงาน 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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 เกษมสิงห์ เฟ่ืองฟูและคณะ (2556, หน้า 174) ได้กล่าวไวว้่า การจัดสนทนากลุ่ม คือ    
การท่ีจดัให้มีกลุ่มคนท่ีเป็นผูรู้้มีลกัษณะทางเศรษฐกิจ สังคม อาชีพ หรือ คุณลกัษณะภูมิหลงัต่างๆ   
ท่ีใกล้เคียงกันท่ีสุดและคาดว่าเป็นกลุ่มท่ีสามารถตอบประเด็นค าถามท่ีนักวิจยัสนใจได้ดีท่ีสุด         
มี สม าชิก ท่ี เข้ า ร่วมก ลุ่ ม  มี จ าน วน  7-8 คน   เป็ น ก ลุ่ ม ท่ี มี ลักษณ ะโต้ตอบและโต้แย ้ง                           
กนัดีท่ีสุด ก่อใหเ้กิดการสนทนาท่ีเปิดกวา้งท่ีจะใหทุ้กคนไม่อายคนวพิากษว์จิารณ์ไดดี้ท่ีสุด ส่วนใน
กรณีท่ีมีสมาชิก 9-12 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มใหญ่ วงสนทนาอาจจะมีการแบ่งกลุ่มยอ่ยหนัหนา้เขา้สนทนา
กนัเอง แต่ในกรณีน้ีอาจจะล าบากในการนั่งสนทนาเป็นกลุ่มและยากต่อการสรุปประเด็นปัญหา
หรือวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ส รุป ได้ว่ า  ก ารสนทนาก ลุ่ม  (Focus group) หมาย ถึ ง  ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล                 
จากการสนทนาของผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสามารถให้ค  าตอบในประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาได ้
โดยจดัให้มีกลุ่มสนทนาประมาณ 6-12 คน ซ่ึงกลุ่มท่ีจะมีลักษณะโต้ตอบโต้แยง้กันดีท่ีสุด คือ          
7-8 คนและจะต้องมีผู ้ด าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู ้คอยจุดประเด็นในการสนทนา          
เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนา            
อยา่งกวา้งขวางละเอียดลึกซ้ึง 
 2.7.2  หลกัการของการสนทนากลุ่ม  
 วิธี เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการจัดให้คนท่ีเลือกจากประชากรท่ีต้องการศึกษา        
จ  านวน   ไม่มากนักมาร่วมวงสนทนากัน เพื่ออภิปรายพูดคุยกันโดยมุ่งประเด็นการสนทนา           
ไปยงัเร่ืองท่ีสนใจศึกษา ในการจดัการสนทนากลุ่มอยา่งเป็นระบบอาจเลือกผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม
จ านวน 7-12 คน ท่ีมีลักษณะบางประชากร สังคม เศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีคล้ายคลึงกัน       
ระหว่างพูดคุยมีพิ ธีกรเป็นผู ้ด าเนินรายการ มีผู ้จดบันทึ กเป็นผู ้จดย่อเน้ือหาการสนทนา                 
และมีเทปบนัทึกเสียงบนัทึกรายละเอียดของการพูดคุย เม่ือเสร็จส้ินการสนทนา ผูบ้นัทึกจะถอด
รายละเอียดจากเทปท่ีบนัทึกไว ้เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ต่อไป (สมพร พุฒตาล เบ็ทซ์, 
2546, หนา้ 178) 
 ลกัษณะส าคญัของการสนทนากลุ่ม คือ ตอ้งก าหนดวตัถุประสงค์เฉพาะ ขนาดสมาชิก     
ท่ีเหมาะสมคือ 6-12 คน ท่ีไม่รู้จกัมาก่อน เลือกมาเพราะมีคุณสมบติัท่ีเหมาะกบัประเด็นสนทนา
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ก าหนดไวล่้วงหนา้ วา่ใคร สัมภาษณ์ประเด็นอะไร 
 2.7.3  หัวใจส าคัญของการสนทนากลุ่มคือ 
  1. ผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator) 
  2. ผูจ้ดบนัทึก (Note taker) 
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  3. เอกพันธ์ (Homogeneous members) ลักษณะคล้ายคลึงกันของสมาชิกผูเ้ข้าร่วม
สนทนา อาทิ เพศ เช้ือชาติ อาย ุอาชีพ สถานะภาพสมรส 
  4. แต่ละหัวขอ้ค าถามควรถามอย่างน้อย 2 กลุ่ม (At least two group for each type of 
respondent interviewed) 
  5. ขอ้มูลควรวเิคราะห์โดยกลุ่ม (Data should be analyzed by group) 
  6. องคป์ระกอบในการจดัสนทนากลุ่มผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator / Researcher) 
  7. ผูจ้ดบนัทึก (Note Taker) ท าแผนผงัเลขท่ีนัง่ จดเฉพาะค าตน้ๆ ของผูส้นทนา 
  8. สถานท่ี (Location) 
  9. อุปกรณ์ (Instrument–tape recorder) 
  10. ระยะเวลา (Duration) ไม่ควรเกิน 3 ชัว่โมง 
  11. แนวค าถาม 
  12. เคร่ืองด่ืม ของขบเค้ียว (เล็กนอ้ย) 

 2.7.4 ประโยชนของการจัดการสนทนากลุ่ม 
  1. ใชใ้นการศึกษาความคิดเห็น ทศันคติ ความรู้สึก การรับรู้ ความเช่ือและพฤติกรรม 
  2. ใชใ้นการก าหนดสมมติฐานใหม่ๆ 
  3. ใชใ้นการก าหนดค าถามต่างๆ ท่ีใชใ้นแบบสอบถาม 
  4. ใชค้น้หาค าตอบท่ียงัคลุมเครือหรือยงัไม่แน่ชดัของการวิจยัแบบส ารวจ เพื่อช่วยให้
งานวจิยัสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
  5. ใชใ้นการประเมินผลทางดา้นธุรกิจ 

 2.7.5 ข้ันตอนการจัดสนทนากลุ่ม  
  1. ก าหนดวตัถุประสงค ์(6-8 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
  2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผูใ้หข้อ้มูล (6-8 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
  3. รวบรวมท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรศพัทข์องผูร่้วมงาน (6-8 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
  4. ตดัสินใจวา่จะท าก่ีกลุ่ม (4-5 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
  5. วางแผนเร่ืองระยะเวลาและตารางเวลา (4-5 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
  6. ออกแบบแนวค าถาม ควรเรียงค าถามจากค าถามท่ีเป็นเร่ืองทัว่ไป ง่ายต่อการเขา้ใจ 
และสร้างบรรยากาศให้คุน้เคยกนัระหว่างนักวิจยักบัผูเ้ขา้ร่วมสนทนาแลว้จึงวกเขา้สู่ค  าถามหลกั 
ห รือค าถามหลักของประเด็น ท่ีท าการศึกษาแล้วจึงจบลงด้วยค าถามเบาๆ  อีกค ร้ังห น่ึ ง                    
เพื่อผอ่นคลายบรรยากาศในวงสนทนาและสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง ในช่วงทา้ยอาจเติมค าถาม
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เสริมเขา้ไปแต่ตอ้งเป็นค าถามสั้ นๆ อาจเป็นค าถามท่ีไม่ไดเ้ตรียมมาก่อนแต่เป็นค าถามท่ีปรากฏ
ข้ึนมาระหวา่งการสนทนา (4-5 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
  7. ทดสอบแนวค าถามท่ีสร้างข้ึน (4-5 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
  8. ท าความเขา้ใจกบัผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator) และผูจ้ดบนัทึก (Note taker)  
4-5 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม 
   8.1 ผู ้ด าเนินการสนทนา (Moderator) ต้องสร้างบรรยากาศในการสนทนา         
และควบคุมเกมได้เป็นอย่างดีให้เกิดความเป็นกันเองมากท่ีสุด Moderator จะต้องไม่แสดง          
ความคิดเห็นของตนเอง ควรจะปล่อยให้ผู ้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี อิสรเสรี         
และเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด Moderator ท่ีดีจะตอ้งสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
   8.2 ผู ้จดบัน ทึก  (Note taker) จะต้องอยู่ ร่วมตลอดเวลาและควรท าหน้ า ท่ี               
ในการจดบันทึกเพียงอย่างเดียวไม่ควรร่วมสนทนาด้วย เพราะจะท าให้การจดบันทึกข้อมูล            
ไม่ครบถว้นและจะตอ้งเป็นผูถ้อดเทปดว้ยตนเอง เพื่อความเขา้ใจในส่ิงท่ีไดบ้นัทึกและเน้ือหาสาระ
ในเทปท่ีตรงกนั 
   8.3 ผูช่้วยทัว่ไป (Assistant) มีหนา้ท่ีคอยควบคุมเคร่ืองบนัทึกเสียงและเปล่ียนเทป
ขณะท่ีก าลงัด าเนินการสนทนาและอ านวยความสะดวกแก่ผูด้  าเนินการสนทนาและผูจ้ดบนัทึก 
เพื่อใหแ้ต่ละคนท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
  9. คดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มสนทนาและจดัท าบตัรเชิญส่งให้ผูร่้วมสนทนา (3-4 สัปดาห์
ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
  10. โทรศัพท์ เพื่ อติดตามผลและส่งบัตรเชิญให้ผู ้ร่วมงาน (3-4 สัปดาห์ ก่อน              
การสนทนากลุ่ม) 
  11. การจดัการเพื่อเตรียมการท าสนทนากลุ่ม เป็นการเตรียมสถานท่ี ก าหนดวนั เวลา 
และจดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ  าเป็น เช่น เคร่ืองบนัทึกเทป มว้นเทป ถ่าน สมุด ดินสอ เคร่ืองด่ืม 
อาหารวา่ง เป็นตน้ 
  12. แจง้สถานท่ีใหผู้ร่้วมงานทราบล่วงหนา้ 2 วนั 
  13. จดักลุ่มสนทนาและหลงัการสนทนากลุ่มควรส่งจดหมายขอบคุณผูร่้วมงานดว้ย 
  14. ประมวลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
    14.1 ถอดเทปออกมาเป็นบทสนทนา ควรถอดเทปออกมาอย่างละเอียด           
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและตอ้งไม่ใส่ความคิดของตนเองท่ีถือเป็นขอ้สรุปลงไปดว้ย  
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   14.2 วิ เคราะห์ข้อมูล โดยการตีความหมายในรูปของการวิ เคราะห์ เน้ือหา              
ถ้าจะให้ดีควรท าการวิเคราะห์ร่วมกันหลายๆ คนเพื่อเป็นการอภิปรายร่วมกัน ถ้ามีความเห็น          
ไม่ตรงกนัควรกลบัไปฟังรายละเอียดจากเทปใหม่ แลว้กลบัมาอภิปรายดว้ยกนัอีก  
  15. การเขียนรายงานการวิจยัควรเร่ิมตน้โดยการเขียนเคา้โครงเร่ืองก่อนแลว้เขียนผล
การศึกษาแยกตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาและหวัขอ้ของแนวค าถามโดยพรรณนาในเชิงอธิบาย 
 2.7.6 การด าเนินงานการสนทนากลุ่ม  
  1. แนะน าตนเองและทีมงาน ประกอบด้วยพิธีกร ผูจ้ดบันทึกและผูบ้ริการทั่วไป      
โดยปกติไม่ควรใหมี้ผูส้ังเกตการณ์ อาจมีผลต่อการแสดงออก 
  2. อธิบายถึงจุดมุ่งหมายในการท าสนทนากลุ่ม วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
  3. เร่ิมเกร่ินดว้ยค าถามอุ่นเคร่ืองสร้างบรรยากาศเป็นกนัเอง 
  4. เม่ือเร่ิมคุ้นเคย เร่ิมค าถามในแนวการสนทนาท่ีจดัเตรียมไวทิ้้งช่วงให้มีการถก
ประเด็นและโตแ้ยง้กนัใหพ้อสมควร 
  5. สร้างบรรยากาศใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อกนั ควบคุมเกมไม่ใหห้ยดุน่ิง 
อยา่ซกัคนใดคนหน่ึงมากเกินไป ค าถามท่ีถามไม่ควรถามคนเดียว อยา่ซกัรายตวั 
  6. ในการนั่งสนทนา พยายามอย่าให้ เกิดการข่มทางความคิดหรือชักน าผู ้อ่ืน              
ให้เห็นคล้อยตามผูท่ี้พูดเก่ง (Dominate) สร้างบรรยากาศให้คนท่ีไม่ค่อยพูดแสดงความคิดเห็น
ออกมาใหไ้ด ้
  7. พิธีกรควรเป็นคนพูดเก่งซกัเก่ง มีพรสวรรคใ์นการพูดคุย จงัหวะการถามดีถามชา้ๆ 
ละเอียด ควรมีการพูดแทรกตลกอยา่งเหมาะสมดว้ยและในการสนทนากลุ่มยงัมีปัจจยัท่ีจ  าเป็น ดงัน้ี 
   7.1 กระดาษส าหรับจดบนัทึกและดินสอ 
   7.2 ชาร์ตหรือกระดานด า 
   7.3 บทสคริปการสนทนากลุ่ม 
   7.4 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
   7.5 ผูจ้ดบนัทึกการสนทนา 
   7.6 เคร่ืองบนัทึกเสียง 
   7.7 ป้ายช่ือ 
   7.8 การสร้างบรรยากาศใหส้ดช่ืน 
   7.9 นาฬิกาจบัเวลา 
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 2.7.7 ข้อดีของการจัดการสนทนากลุ่ม  
  1. ผูเ้ก็บขอ้มูล เป็นผูไ้ดรั้บการฝึกอบรมเป็นอยา่งดี 
  2. เป็นการเผชิญหนา้กนัในลกัษณะกลุ่มมากกวา่การสัมภาษณ์ตวัต่อตวั 
  3. ใหมี้ปฏิกิริยาโตต้อบกนัได ้
  4. บรรยากาศของการคุยกนัเป็นกลุ่มจะช่วยลดความกลวัท่ีจะแสดงความเห็นส่วนตวั 
  5. เป็นวิธีการเก็บข้อมูลท่ีเสียค่าใช้จ่ายน้อย ท าง่าย ประเด็นปัญหาท่ี Controversial 
(ขดัแยง้กนั)/sensitive (ไวต่อความรู้สึก) สามารถใช้ได้ดี ให้ความยืดหยุ่นในการค้นหาประเด็น    
หรือสืบคน้ลึกในขอ้มูลบางอยา่ง ขอ้มูลมีชีวติชีวา 
 2.7.8 ข้อจ ากดัในการสนทนากลุ่ม 
 ถา้ในการสนทนากลุ่ม มีผูร่้วมสนทนาเพียงไม่ก่ีคนท่ีแสดงความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลา   
จะท าให้ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นเพียงความคิดเห็นของคนส่วนน้อยเหล่านั้น ดงันั้นจึงตอ้งระวงัไม่ให้มีการ
ผกูขาดการสนทนาข้ึน 
  1. พฤติกรรมบางอย่างซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ยอมรับในชุมชนอาจไม่ได้รับการเปิดเผย         
ในกลุ่มสนทนา ในกรณีน้ีใชก้ารสัมภาษณ์ตวัต่อตวัจะดีกวา่ 
  2. ถา้ผูด้  าเนินในการสนทนาคุมเกมไม่ได ้การสนทนากลุ่มจะไม่ราบร่ืน 
 สรุปไดว้า่ การสนทนากลุ่มควรสร้างบรรยากาศใหคุ้น้เคยกนัระหวา่งนกัวจิยักบัผูเ้ขา้ร่วม
สนทนาแล้วจึงวกเขา้สู่ค  าถามหลกัหรือค าถามหลกัของประเด็นท่ีท าการศึกษาแล้วจึงจบลงด้วย
ค าถามเบาๆอีกคร้ัง เพื่อผ่อนคลายบรรยากาศในวงสนทนาและสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง     
ในช่วงทา้ยอาจ เติมค าถามเสริมเขา้ไปแต่ตอ้งเป็นค าถามสั้นๆ อาจเป็นค าถามท่ีไม่ไดเ้ตรียมมาก่อน 
แต่เป็นค าถามท่ีปรากฏข้ึนมาระหวา่งการสนทนและควรใหผู้ร่้วมสนทนากลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็น
ในทุกๆ คน เพราะหากผูร่้วมสนทนาเพียงไม่ก่ีคนท่ีแสดงความคิดเห็นอยูต่ลอดเวลา  จะท าใหข้อ้มูล
ท่ีไดเ้ป็นเพียงความคิดเห็นของคนส่วนนอ้ยเท่านั้น 
 

2.8  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวจัิยในประเทศ 
 กองวิจัยทางการศึกษา (2546, บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
ทางการศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ        
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาพบว่า นักเรียนมีเจตคติดีมากต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาโดยให้ความเห็นว่า     
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เทคโนโลยีสนเทศมีประโยชน์ต่อการเรียนแนวทางในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาการเรียนโดยใช้ส่ือสารสนเทศเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและเทคโนโลยี
สารสนเทศท าใหส้นุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. ผูบ้ริหารโรงเรียนเสนอวา่ควรมีนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนและจดัสรรหางบประมาณ
พฒันาเทคโนโลยใีหส้ามารถใชง้านในโรงเรียนไดอ้ยา่งเพียงพอและต่อเน่ือง 
 2. ครูเสนอให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ ของสถานศึกษา          
จัดสภาพห้องเรียนคอมพิวเตอร์พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป 
 3. นักเรียนเสนอว่าควรให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจัดให้นักเรียน         
เรียนคอมพิวเตอร์ทุกคนและปรับปรุงการใชค้อมพิวเตอร์อยา่งต่อเน่ือง 
 4. ชุมชนเสนอว่าควรจัดให้ มี อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆให้ เพี ยงพอ                 
จดัให้นักเรียนทุกคนได้ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึง ให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ไปใช้ในการศึกษาให้สอดคล้องกบัเน้ือหาในบทเรียน จดัให้มีวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถ      
ให้ความรู้แก่ครูและนกัเรียนและควรก าหนดมาตรการในการป้องกนัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ในทางท่ีไม่เหมาะสม 
 กิตติยา ขุมทอง (2546, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       
เพื่อการศึกษาของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ โดยศึกษาพฤติกรรมการใช้
ในเร่ืองของสถานท่ีใชป้ระเภทท่ีใช้ วตัถุประสงคใ์นการใชก้ารเรียนรู้ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และศึกษาความต้องการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยพบว่า นิสิตมีพฤติกรรม       
ในการใชค้อมพิวเตอร์ร้อยละ 98.55 มีคอมพิวเตอร์ใชส่้วนตวัร้อยละ 74.94 เป็นแบบตั้งโต๊ะร้อยละ 
74.70 และแบบโนต้บุค๊ร้อยละ 4.58 และมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตร้อยละ 64.58 นิสิตมีการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีบา้นหรือท่ีพกัอาศยัของตนเองมากท่ีสุด นิสิตมีการใช้โปรแกรมประยุกต์ปานกลาง     
มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตปานกลางนิสิตมีการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆโดยวธีิสอบถาม
จากผู ้รู้มากท่ีสุด รองลงมาคือหนังสือคู่ มือและซีดีรอม ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้พบว่า               
นิสิตมีการใช้เพื่อท ารายงานหรือการบ้านเพื่อคน้หาขอ้มูลประกอบการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้     
ในระดับมากด้านความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า นิสิตมีความต้องการโดยรวม             
อยู่ในระดับมาก นอกจากน้ียงัมีความต้องการในเร่ืองของการเพิ่มความเร็วในการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตและขยายสถานท่ีใหก้วา้งขวางเพียงพอกบัจ านวนผูใ้ช ้
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 วรางคณา ศรีเจริญ (2546, บทคดัยอ่) ศึกษาสภาพปัญหาและความสามารถในการใชง้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา สถานท่ีท่ีนิสิตใช้บริการคอมพิวเตอร์         
มากท่ีสุด ได้แก่ ส านักคอมพิวเตอร์ สภาพการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีใช้มากท่ีสุด ได้แก่ อินเทอร์เน็ต       
นิสิตใช้บริการคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด คือ ร้านอินเทอร์เน็ตคาร์เฟ่ ส่วนใหญ่ใช้เวลา 1-5 ชั่วโมง
ช่วงเวลาท่ีใช้เวลามากท่ีสุด ได้แก่  ช่วงเวลา 20.01 เป็นต้นไป การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว               
ใช้งานร้อยละ  56.1 ระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมของนิสิต              
อยู่ในระดับปานกลาง การใช้อิน เทอร์เน็ตเพื่ อการวิจัยและค้นหาข้อมูลอยู่ในระดับมาก               
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์        
ไม่มีความแตกต่างกนั 
 กมลพรรณ กันทะทิพย์ (2552, บทคัดย่อ) การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา        
การจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียน  บ้านกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่         
ประชากรท่ีใช้ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน  ผูรั้บผิดชอบงานด้านสารสนเทศของโรงเรียน 
ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการสภานักเรียน ในปีการศึกษา 2552 จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้     
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้และการประชุมปฏิบติัการ เพื่อจดัท าแนวปฏิบติั     
ในการจดัการระบบสารสนเทศของโรงเรียน  น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใช้ความถ่ีและร้อยละ    
ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ สภาพของการจดัการระบบสารสนเทศของโรงเรียนบา้นกองแขกส่วนใหญ่
ไดมี้ปฏิบติังานทุกดา้น คือดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการตรวจสอบขอ้มูลการ ประมวลผลขอ้มูล
การจดัหน่วยหรือคลงัขอ้มูล การวิเคราะหขอ้มูลและการน าขอ้มูลไปใช้ ปัญหาท่ีพบ คือ บุคลากร    
มีจ  ากัด ภาระงานมาก บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถและความช านาญในการปฏิบัติงาน           
แ ต่ละด้านของการด าเนินงานระบบสารสนเทศ ได้ รับ งบประมาณในการด าเนินงาน                   
ระบบสารสนเทศไม่เพียงพอ ขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ขาดเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ      
ในการประมวลผลขอ้มูล ขาดห้องศูนยส์ารสนเทศเพื่อใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลโดยเฉพาะ ขาดระบบ 
ค้นหาข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลากรและนักเรียนใช้ประโยชน์จากข้อมูล                 
และสารสนเทศได้อย่างไม่เต็มศักยภาพ ส่วนแนวปฏิบัติในการจัดการระบบสารสนเทศ คือ          
ควรแต่งตั้ งผู ้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามระบบงานสารสนเทศและด าเนินการ                   
ให้มีทั้ งการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบและการน าผลไปใช้ในการปรับปรุง         
การปฏิบติังานระบบ สารสนเทศอยา่งครบวงจร  
 สถาพร  ก รีธาธร (2556, บทคัดย่อ ) การวิจัยค ร้ัง น้ี มี ว ัต ถุป ระส งค์ เพื่ อพัฒน า                  
และหาประสิทธิภาพของชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่ มประสิท ธิภาพการสอนของครู                      
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ท่ีใชส่ื้อการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสอนของครูก่อนและหลงั
ใช้ ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่ มประสิท ธิภาพการสอนและเพื่ อ ศึกษาความพึ งพอใจ                       
ท่ีมีต่อชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครู ท่ีใชส่ื้อการศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม โดยด าเนินการด้วยการวิจัยและพัฒนาผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี  1. ชุดโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครู ท่ีใช้ส่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม                    
มีประสิทธิภาพเท่ากบั 90.07/91.85 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ไว ้คือ 80/802. ประสิทธิภาพการสอนของครู    
ท่ีใชส่ื้อการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมหลงัใชชุ้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพการสอน
สูงกว่าก่อนใช้ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพการสอน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ          
ท่ีระดับ .05 3. ครูท่ีใช้ส่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีความพึงพอใจต่อชุดโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพการสอนในระดบัมาก 
 สุธาสินี สว่างศรี (2556, บทคดัย่อ) งานวิจยัเร่ืองการพฒันาภาวะผูน้ าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของผู ้บริหารสถานศึกษ าขั้นพื้นฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ            
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาภาวะผูน้ าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาภาวะผู ้น า              
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีจ าเป็นของผู ้บ ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน                   
2. ส ารวจความจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผูน้ าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3. จดัท าหลกัสูตรการพฒันาภาวะผูน้ า
ด้ าน เท คโน โล ยีส ารส น เท ศแล ะก าร ส่ื อส ารขอ งผู ้บ ริห ารส ถ าน ศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐ าน                             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. พัฒนาภาวะผู ้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร               
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5. ติดตามผลการพฒันาภาวะผูน้ า
ด้ าน เท คโน โล ยีส ารส น เท ศแล ะก า ร ส่ื อส ารของผู ้บ ริห ารส ถ าน ศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐ าน                            
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 โกวิท  ห ม่ืนทา  (2545, บทคัดย่อ ) ได้ ศึกษาบทบาทของผู ้บ ริห ารสถาน ศึกษา                   
ในการเป็นผูน้ าการปฏิรูปการศึกษาตามความคาดหวงัของครูสังกดัส านักงานการประถมศึกษา
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดน้ าหลกัการทางวชิาการไปสู่การพฒันา
การศึกษาของโรงเรียนบ่อยและมีการส่งเสริมครูน ากิจกรรมประชาธิปไตยการพฒันาบุคลากร
ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรไดรั้บการพฒันาในดา้นต่างๆ อยา่งทัว่ถึง เพื่อใหค้รูไดรั้บการพฒันา
มีการสร้างขวญัก าลงัใจ จดัท าแผนการพฒันาบุคลากรและการท าผลงานทางวิชาการโดยมุ่งเน้น   
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั ในดา้นการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมตลอดเวลา ใหค้วามรู้เก่ียวกบัหนา้ท่ีบุคลากร
และส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ส่วนปัญหาพบว่าครูและบุคลากร                   
ไม่มีความเข้าใจท่ีแน่นอนขาดเอกภาพในการท างานและมีข้อจ ากัดในเร่ืองจ านวนบุคลากร          
ของสถานศึกษาส่วนความคาดหวังของครูส่ วนใหญ่ต้องการให้ผู ้บ ริหารสถานศึกษา                    
เห็ นความส าคัญของการจัดการศึกษา  ส่ ง เส ริม บุคลากรให้ เข้า รับการอบรม ส่ งเส ริม                       
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้และเห็นความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษามากข้ึน 
 ดุ สิ ต  จันท ร์ผง  (2548, บทคัดย่อ ) ได้ ศึกษาบทบาทของผู ้บ ริห ารสถาน ศึกษา                   
ในการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าพูนเขต 1 
พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดแ้สดงให้เห็นถึงความส าคญัของการท าวจิยัในชั้นเรียนและไดส่้งเสริม
ให้ครูเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการท าวิจยัในชั้นเรียนแต่ไม่ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครู        
ในการท าวิจยัในชั้นเรียนให้ครูพฒันาส่ือและอุปกรณ์ แต่ไม่ไดจ้ดัให้มีห้องและศูนยส์ารสนเทศ
เก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนไดเ้สนอแนะครูเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนโดยใช้งบประมาณ
เพียงเล็กนอ้ย โดยให้ครูร่วมวางแผนจดัหางบประมาณส าหรับการท าวิจยัในชั้นเรียนแต่ไม่ไดจ้ดัตั้ง
กองทุนหรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อหารายไดส้นบัสนุนการท าวจิยัในชั้นเรียน 
 ธนภัทร จองหมุ่ง  (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทของผู ้บ ริหารสถานศึกษา               
ในการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
พบว่า ด้านการนิเทศภายในผู ้บ ริหารติดตามการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน             
ของสถานศึกษาและติดตามการปฏิบติัการสอนใหค้ าแนะน าเป็นท่ีปรึกษา  
 สกุลรัตน์ กมุทมาศ (2550, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา      
ในการส่งเสริมการปฏิบติังานของครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา พบวา่ จ าแนกตามเพศ กลุ่มตวัอยา่ง    
มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการปฏิบติังาน     
ของครูตามแนวปฏิรูปไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่ตรงตามสมมุติฐาน
ท่ีตั้งไว ้
 จ าแนกตามอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาท           
ของผู ้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูตามแนวปฏิรูปท่ีแตกต่างกัน        
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม
ค่าความแปรปรวนทุกกลุ่มแตกต่างกนัโดยความสัมพนัธ์ดงักล่าวมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05  
 จ าแนกตามอายุการท างาน  พบว่า ก ลุ่มตัวอย่างท่ี มีอายุการท างานแตกต่างกัน                   
มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู ้บ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของครู                
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ตามแนวปฏิรูปท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 โดยความสัมพันธ์ดังกล่าว     
เป็นไปตามสมมติฐานเม่ือเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มค่าความแปรปรวนต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 จ าแนกตามต าแหน่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการปฏิบติังานของครูตามแนวปฏิรูปไม่แตกต่างกนั
ซ่ึงไม่ตรงตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
 จ าแนกตามระดับชั้ น ท่ีสอนพบว่า ก ลุ่มตัวอย่างท่ีสอนระดับชั้ น ท่ีแตกต่างกัน                  
มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู ้บ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของครู                
ตามแนวปฏิรูปไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่ตรงตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีท างานอยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาด        
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการปฏิบติังานของครู
ตามแนวปฏิรูปไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่ตรงตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
 อินทิรา ฉายแก้ว (2550, บทคดัย่อ) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาบทบาท
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สถานศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ผลวจิยัพบวา่ 
 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทในการพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัสุรินทร์ 6 บทบาทคือ บทบาทการก าหนดนโยบาย บทบาท        
การสนับสนุนส่งเสริม บทบาทการอ านวยความสะดวก บทบาทการประสานงาน บทบาท           
การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และบทบาทการก ากบันิเทศติดตามประเมินและรายงานผลใน 3 ดา้น     
คือ ด้านการบริหารความรู้ด้านการจัดระบบสารสนเทศในองค์การและด้านการบริหาร                 
การเปล่ียนแปลงในองคก์าร พบวา่ มีบทบาทอยูใ่นระดบัมากทุกบทบาทและทุกดา้น 
 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาศึกษา           
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวดัสุรินทร์          
เม่ือจ าแนกตามสถานภาพผู ้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า บทบาทของผู ้บ ริหารสถานศึกษา                  
ในการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัสุรินทร์
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  อยู่ 2 บทบาทคือ บทบาทการสนบัสนุนส่งเสริม
ในด้านการบริหารความรู้และการจดัการรับสารสนเทศและบทบาทการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์      
ในดา้นการบริหารความรู้ 
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 3.  ผลการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพฒันาสถานศึกษา
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวดัสุรินทร์           
เม่ือจ าแนกตามเขตพื้นท่ีการศึกษา พบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพฒันาสถานศึกษา
ให้ เป็นองค์การแห่งการเรียน รู้ในสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  จังหวัดสุ รินท ร์  แตกต่างกัน                    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 ใน 5 บทบาท คือ บทบาทการก าหนดนโยบายและแผน
แตกต่างกนัทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นการบริหารความรู้ ดา้นการจดัระบบสารสนเทศและดา้นการบริหาร
การเปล่ียนแปลง บทบาทการสนบัสนุนส่งเสริมแตกต่างกนัอยู ่2 ดา้น คือ  ดา้นการจดักระบวนการ
ระบบสารสนเทศและดา้นการเปล่ียนแปลง บทบาทการอ านวยความสะดวกแตกต่างกนัทั้ง 3 ดา้น
คือ ด้านการบริหารความรู้ ด้านการจดัระบบสารสนเทศและด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง
บทบาทการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แตกต่างกันอยู่ 2 ด้าน คือ ด้านการจัดระบบสารสนเทศ           
และดา้นการบริหาร การเปล่ียนแปลงและบทบาทการก ากบันิเทศติดตามประเมินและรายงานผล
แตกต่างกนัอยู ่2 ดา้น คือ ดา้นการบริหารความรู้และดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน ผูบ้ริหารสถานศึกษา
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมองหาวิธีการท่ีจะน ามาพัฒนาคุณภาพภารการศึกษา เพื่อแก้ปัญหา            
การบริหารจัดการด้านกระบวนการเรียนการสอน ระบบงานสถานศึกษา พัฒ นาบุคลากร              
การบริหารงบประมาณ รวมทั้ งการอ านวยความสะดวกเก่ียวกับการบริการ เพื่ อให้ เกิดความพึงพอใจ                   
ของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย โดยอาศยัเคร่ืองมือใหม่ๆ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสความส าเร็จของการพฒันา
คุณภาพการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสังคมปัจจุบนัท่ีเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ความรู้จึงนบัว่า
เป็นกุญแจส าคญัในการขบัเคล่ือนให้สังคมก้าวหน้า โรงเรียนในกลุ่มพระปฏิยติัธรรมกลุ่มท่ี 5         
อ าเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่  ซ่ึ งเป็นสถาบัน ท่ี มีหน้ า ท่ี เต รียมคนให้พ ร้อม เข้าสู่สั งคม                       
จึ งต้อ งต ระหนั ก ถึ งอ าน าจของความ รู้ แล ะจะต้อ ง เต รียม คน ใน ยุ ค ต่ อ ไป ให้ พ ร้อม                             
กับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การส่ือสาร                   
และเทคโนโลยี (ICT) นอกจากจะเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นและส าคัญส าหรับการบริหารจัดการ                
ในยุคปัจจุบันแล้ว ยงัมีความจ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนการสอนด้วย เพื่อเป็นการเตรียม            
คนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง โดยการปลูกฝังทักษะท่ีจ าเป็น เช่น ทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ีทกัษะการแสวงหาความรู้ ทกัษะการประเมินคุณค่าของความรู้  
 ดงันั้น บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษายุคขอ้มูลสารสนเทศ จ าเป็นจะตอ้งพฒันาวิธีการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองให้กา้วทนัการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ซ่ึงมีบทบาทภารกิจท่ีส าคญัของผูบ้ริหาร
มิติใหม่ คือ การเรียนรู้การวางแผน การปรับโครงสร้างระบบงาน ภาวะผูน้ า การตรวจสอบติดตาม 
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นิ เทศและประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                 
เป็นเคร่ืองมือส าคัญและจ าเป็นส าหรับพัฒนาองค์กร ผู ้บริหารสถานศึกษาจะต้องตระหนัก             
และพยายามจดัใหมี้การพฒันาและน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ทั้งครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนและผู ้มีส่วนเก่ียวข้องในบริบทของโรงเรียนในกลุ่มพระปรัติธรรม           
แผนกสามัญ ศึกษา ก ลุ่ม ท่ี  5 เพื่ อให้ มี ความตระหนัก  มีความ รู้ความ เข้าใจและทักษะ                        
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเสมือนเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
มิติของผู ้บริหารสถานศึกษายุคใหม่  ต้องคิดกว้าง มองไกล กล้าคิดกล้าท า กล้าได้กล้าเสีย                
น าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ฉะนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาตนเอง     
ให้เป็นผูน้ าแบบร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมภาคภูมิใจ สร้างทีมงานให้เกิดพลังร่วมใจ      
กล้าเส่ียง กล้าเผชิญปัญหาความยุ่งยากท่ีซับช้อน คิดเชิงบวก มองวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยปรับ
กระบวนทัศน์ไม่หนีปัญหา ไม่กลัวการเปล่ียนแปลง คิดค้นหาส่ิงใหม่ๆ ท่ีดีและเหมาะสม           
น ามาทดลองใช้ เสมอและน าวิ ธีการใหม่มาใช้อย่างต่อเน่ือง ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา                    
ไม่กลัวความล้มเหลว กล้าลองผิดลองถูก กระตุ้นย ัว่ยุให้ครูหารูปแบบและวิธีการพัฒนางาน       
พัฒนานัก เรียน  จัดกิจกรรมการเรียน รู้ท่ีแปลกและแตกต่าง ส ร้างทางเลือกหลากหลาย                     
ใช้ ส่ื อเทคโนโลยีสารสนเทศและอิน เทอร์เน็ต  รวมทั้ งบ ารุงขว ัญ  เส ริมแรง ให้ก าลังใจ                   
และสนบัสนุนอ านวยความสะดวก เป็นกลัยาณมิตร ประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องปรับปรุงแก้ไขเปล่ียนแปลงเจตคติ       
กล้าน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข้ามาเป็นเคร่ืองมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
หากประสงค์จะประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา  การจัดการนวตักรรม            
และเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นบทบาท            
ในด้านการบริหารการศึกษา การจัดการนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ            
ในการด าเนินงาน ช่วยให้ เกิดการประหยัดเวลา ประหยดังบประมาณ เกิดความคล่องตัว           
รวมทั้ งเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หน่วยงานการศึกษาให้เป็นท่ี รู้จัก บริการสังคม           
และเป็นแนวทางการพฒันาการจดัการสารสนเทศทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 



บทที ่3 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

 
 การศึกษาเร่ือง “แนวทางการพฒันาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา      

ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” เป็นการวิจยั    
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

 3.1 วธีิการวจิยั 
 3.2 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 3.5 การเก็บรวมรวบขอ้มูล 
 3.6 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้
 3.7 การน าเสนอขอ้มูล 
 

3.1 วธิีการวจิัย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที ่ 1  ศึกษาจากเอกสาร การสังเกตและการสัมภาษณ์ 
 3.1.1 การศึกษาเอกสาร รวบรวมข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ท่ี เก่ียวข้อง              

กบัแนวคิดและทฤษฎีการบริหารจดัการสารสนเทศทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนปริยติัธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การใช้สารสนเทศ         
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แผนการปฏิบัติงานของกลุ่มโรงเรียน         
พระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี  5 รายงานการประเมินภายในของกลุ่มโรงเรียน           
พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5 รายงานการประเมินจากต้นสังกัดของส านักงาน
พระพุทธศาสนา จงัหวดัเชียงใหม่ วารสาร จุลสาร รายงาน  การวิจยั สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์     
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.1.2 การสั งเกต ผู ้วิจ ัย ได้ท าการสั งเกตพฤติกรรมในช่วงเวลาท่ีก ลุ่มโรงเรียน              
พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีการจดักิจกรรมอบรมประชุมครู
และผูบ้ริหารของโรงเรียนในกลุ่ม รวมทั้งการจดัการสัมมนาในเร่ืองต่างๆ ของทางกลุ่มโรงเรียน
พระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 5 โดยได้สังเกตการบริหารงานของกลุ่มผูบ้ริหาร    
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หัวหน้าฝ่ายงาน กลุ่มงานวิชาการ บริหารงบประมาณ กิจกรรมนักเรียนและงานบริหารทั่วไป          
ท่ี ได้ เข้าไป มี ส่ วน ร่วมดังก ล่ าว  พ ร้อมทั้ งบัน ทึกการเก็บข้อ มูลจดบัน ทึกและถ่ ายภาพ                      
เพื่อน ามาวเิคราะห์ต่อไป  

3.1.3  การสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดเ้ดินทางไปสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลด้วยตนเอง ประกอบดว้ย 
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 1 รูป/คน 
คณะอนุกรรมการจ านวน 3 รูป/คน  ครูผูดู้แลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 6 รูป/คน       
รวมทั้ งหมด 10รูป/คน ทั้ง 6 โรงเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา       
อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายท่ีใช ้              
ในการศึกษาจ านวน 19 รูป/คน  

ต อน ที่  2 การวิ เคราะห์  SWOT Analysis และการสนสนทนาก ลุ่ม  (Focus Group 
Discussion) 

 3.1.4 การวิเคราะห์ SWOT Analysis ผูว้ิจยัได้ท าการ SWOT Analysis วิเคราะห์ข้อมูล
จากตอนท่ี 1 เพื่อคน้หาว่ามีอะไรเป็นปัจจยั เง่ือนไขของความส าเร็จหรือลม้เหลวของการจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในก ลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา         
อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน าประเด็นไปปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

 3.1.5 ก ารสนสนทน าก ลุ่ ม (Focus Group Discussion)โด ย มี ผู ้ ร่ วมสนทน าก ลุ่ ม 
ประกอบด้วย รองผู ้อ  านวยการโรงเรียน จ านวน 6 รูป/คน นักวิชาการกลุ่ม จ านวน 3 คน              
รวมทั้งหมด 9 รูป/คน  

 

3.2  กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิัย 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ            

ทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่     
จ  าแนกได้ 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 2. นกัวชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา และ 3. ครูผูส้อน 

ทั้งน้ีวธีิการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายแต่ละส่วน เป็นไปตามเกณฑคื์อ 
  1. เป็นบุคคลท่ี เข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียน                
พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
  2. สามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกับแนวทางการพฒันาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่    
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  3. พร้อมให้ขอ้มูลแนวทางการพฒันาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา      
ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ได ้โดยแบ่งเป็น   
2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์และกลุ่มท่ีท าการสนทนากลุ่ม 

 3.2.1 กลุ่มท่ีท าการสัมภาษณ์ (ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก) ประกอบด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียน    
พระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา 1 รูป คณะอนุกรรมการ จ านวน 3 รูป ครูผู ้ดูแลการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา จ านวน 6 รูป/คน รวม 10 รูป/คน 

 3.2.2 กลุ่มท่ีท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ประกอบด้วย  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน
จ านวน 6 รูป/คน นักวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง      
จงัหวดัเชียงใหม่ 3 คน รวมจ านวน 9 รูป/คน 

 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสน เทศทางการศึกษา ในก ลุ่มโรงเรียน                  

พระป ริย ัติธรรม  แผนกสามัญ ศึกษา อ า เภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่  เป็นการเก็บข้อ มูล                     
และการวิเคราะห์ประมวลผล จากการศึกษาสภาพทางการพฒันาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัญหา อุปสรรคการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
และศึกษารูปแบบในการแก้ไขและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง โดยแบ่งเป็น 2 ตอน 
ดงัต่อไปน้ี 

 ตอนที ่1  ศึกษาจากเอกสาร การสังเกตและการสัมภาษณ์ 
 3.3.1 กรอบการศึกษาเอกสาร กรอบการสังเกตแบบไม่ เป็นทางการและกรอบ             

การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ซ่ึงลักษณะเน้ือหาตลอดจนขั้นตอนการสร้างกรอบต่างๆ              
มีรายละเอียดดงัน้ี  

  1. ขอ้มูลสภาพปรากฏการณ์ทัว่ไป 
  2. นโยบายระบบการบริหารบุคคลและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ        

ทางการศึกษา 
  3. สภาพการพฒันาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

ต อน ที่  2 การวิ เคราะห์  SWOT Analysis และการสนสนทนาก ลุ่ม  (Focus Group 
Discussion) 

 3.3.2 การวิเคราะห์ SWOT Analysis ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 1 แล้วน ามาท า
การ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาว่ามีอะไรเป็นปัจจัย เง่ือนไขของความส าเร็จ       
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หรือลม้เหลวของการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน าประเด็นไปปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

 3.3.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมีผู ้ร่วมสนทนากลุ่มจ านวน           
9 รูป/คน ตามแนวทางของ (วานิช มาลัยและอรสา ปานขาว, 2548, หน้า 68) ได้ให้ความหมาย      
ไวว้่า การสนทนากลุ่มเป็นรูปแบบการสัมภาษณ์ชนิดหน่ึงท่ีใช้ส าหรับผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์กลุ่มเล็กๆ    
มกัใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลกรณีท่ีตอ้งการข้อมูลจากการพิจารณากลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา        
ผูท่ี้น ามาใชใ้นการท าสนทนากลุ่มจะเป็นบุคคลท่ีผูว้จิยัคาดวา่จะเป็นผูท่ี้สามารถใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี โดยปกติจะใช้ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาประมาณ  8-12 คน หากใช้
จ  านวนน้อยกว่า  8 คน จะถือว่าก ลุ่มตัวอย่างย ังไม่ เป็นตัวแทน  แต่ถ้าใช้มากกว่า 12 คน                    
จะท าใหเ้กิดปัญหายุง่ยากในการด าเนินงาน 

 

3.4  การสร้างเคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4.1 ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ี เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

จรรยาบรรณของนักวิจยั วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์  การสร้างแบบสัมภาษณ์       
แบบไม่มีโครงสร้าง รวมทั้ งทฤษฎี แนวคิด การปฏิบัติงาน แนวทางการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง          
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 3.4.2  ผูว้จิยัสร้างกรอบการสังเกตพฤติกรรมอยา่งไม่เป็นทางการ 
 3.4.3  ผูว้จิยัสร้างกรอบการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
   3.4.4  ผู ้วิจ ัยสร้างกรอบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ท่ี มีข้อมูลครอบคลุม      

การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง โดยการศึกษาประเด็นค าถาม      
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสร้างเป็นค าถาม     
ให้มีครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจยั  อนัเป็นส่ิงท่ีต้องการศึกษาเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์     
ท่ีตั้งเอาไว ้มีการเรียงล าดบัค าถาม เน้ือหาของค าถามเป็นลกัษณะของค าถามปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบ
สามารถตอบไดค้รอบคลุม  

 3.4.5 น ากรอบการสังเกตแบบไม่เป็นทางการ กรอบการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
และกรอบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ฉบบัร่างเสนอกรรมการท่ีปรึกษาการคน้ควา้
แบบอิสระเพื่ อขอค าแนะน า  ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงให้ครอบคลุมเพื่ อความถูกต้อง                 
โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและท่ีอาจารยป์รึกษาร่วม 
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3.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 3.5.1 ผู ้วิจ ัยขอหนังสือจากประธานก รรมการบ ริหารหลักสูตรบัณ ฑิตศึกษา             

ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย       
วิทยาเขตลา้นนา  ถึงผูอ้  านวยการในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน  6 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.5.2 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าหนังสือขอความร่วมมือ     
การเก็บข้อมูลด้านเอกสารของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา       
อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 6 โรงเรียน น าขอ้มูลท่ีได้  มาสรุปวิเคราะห์เรียบเรียงขอ้มูล    
ในการประกอบกบัผลของขอ้มูลภาคสนาม (Field Data) 

 3.5.3  การเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Field Studies) โดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
 3.5.4  ผู ้วิ จ ัย ด า เนิ น ก ารสนทน าก ลุ่ ม  (Focus Group Discussion) ป ระกอบด้ว ย              

รองผูอ้  านวยการโรงเรียน จ านวน 6 รูป/คน นักวิชาการกลุ่มจ านวน 3  คน รวมทั้งหมด 9 รูป/คน 
เพื่อหาแนวทางการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่  การด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์เรียบเรียงข้อมูลในการวิจัย  โดยมีผู ้ด าเนินการหน่ึงคน         
และผูช่้วยผูด้  าเนินการ (ผูค้อยจดบนัทึก-สรุปผล) ผูว้ิจยัเป็นคนด าเนินการและผูช่้วยผูด้  าเนินการ     
จดประเด็นการพูดคุยไว้เพื่ อกันการลืมระหว่างการสนทนา โดยผู ้วิจ ัยส ร้างบรรยากาศ                     
ในการสนทนาให้เกิดความเป็นกันเองให้มากท่ีสุด ระยะเวลาการสนทนา ประมาณ  1 ชั่วโมง          
30 นาที สถานท่ีในการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นห้องประชุมกลาง       
กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา ว ัดดับภัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่              
การด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เรียบเรียงขอ้มูลใน
การวจิยัและรายงานต่อไป 

 

3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลของงานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์

ของการศึกษาคน้ควา้ ดงัน้ี  
 3.6.1 วิเคราะห์ขอ้มูลผลจากการศึกษาเอกสาร สังเกตพฤติกรรมอย่างไม่เป็นทางการ   

โดยสรุปการเขียนแบบบรรยายพรรณนา 
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 3.6.2 การวิเคราะห์ผลของการสนทนากลุ่ม (Focus GroupDiscussion) โดยน าข้อมูล       
ท่ีไดม้าเขียนสรุปแบบพรรณนา 

 

3.7  การนําเสนอข้อมูล 
 เม่ื อได้ท าก ารวิ เคราะห์ ข้อ มู ล เชิ ง เน้ื อห าเป็น ท่ี เรียบ ร้อยแล้ว  ผู ้วิจ ัยน า เสนอ                      

ผลการวิเคราะห์แบบตารางและแบบบรรยายขยายความตามแนวคิดและขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้    
การน าเสนอรายงานในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 5 ส่วนประกอบดว้ย บทท่ี 1 เก่ียวขอ้งกบั
บทน า ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง บทท่ี 3 
วธีิการด าเนินการ บทท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล บทท่ี 5 สรุปและอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ผูว้ิจ ัยได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง “แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ       

ทำงกำรศึกษำ ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่”    
ท่ีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

 1. เพื่อศึกษำสภำพปัญหำในทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ          
ทำงกำรศึกษำ ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 2. เพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       
ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรวิเครำะห์รวบรวมขอ้มูลจำกกำรศึกษำเอกสำร กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์
และกำรวเิครำะห์ผลกำรสนทนำกลุ่ม ตำมหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
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4.1  ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ทางการศึกษาในกลุ่ มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง        
จังหวดัเชียงใหม่ 
 4.1.1  ผลการศึกษาเอกสารบริบททัว่ไป 
 
ตารางที ่4-1 ผลกำรศึกษำเอกสำรบริบททัว่ไปดำ้นกำรบริหำรงำนทั้ง 4 ดำ้น  
 
ผลการศึกษาเอกสาร  ปี 2555 ปี 2556 ปี2557 

1.  ก ำรสั ม ม น ำเชิ ง
ปฏิบติักำร  
- โครงกำรส่งเสริมพฒันำ
องค์กรและระบบบริหำร
สถำนศึกษำตำมโครงสร้ำง
โรงเรียน 
- โครงก ำรส่ งเส ริ ม
ยกระดั บผลสั มฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนให้สูงข้ึนทุก
กลุ่มสำระ  
- โครงกำรส่งเสริมพฒันำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
- โครงกำรส่งเสริมกำรวจิยั
เพื่ อพั ฒ น ำคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำ 
- โครงกำรส่งเสริมทักษะ
วชิำกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

- สถำนศึกษำ ร้อยละ 65 มี
กำรพัฒนำองค์กรและ
ระบบบริหำรสถำนศึกษำ
ตำมโครงสร้ำงโรงเรียน
นิ ติ บุ คคลในระดั บ
คุณภำพ “ดี” 
- ผูเ้รียนร้อยละ 55 มีระดบั
ผลกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ใน
ระดับคุณภำพ “ดี ” ใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท่ียก 
-ครูร้อยละ 65 มีคุณภำพ
ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและผู ้เรียนมีระดับ
ผลกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ใน
ระดบั คุณภำพ “ดี” 
-  ครูร้อยละ 75 ท ำวิจยัใน
ชั้นเรียนเพื่อแกไ้ขปัญหำ
และพั ฒ นำคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำใหดี้ข้ึน 
-  ผู ้ เรี ยนร้อยละ 65เข้ ำ
ร่วมงำนทกัษะวชิำกำร 

- สถำนศึกษำ ร้อยละ 70 มี
กำรพัฒนำองค์กรและ
ระบบบริหำรสถำนศึกษำ
ตำมโครงสร้ำงโรงเรียน
นิ ติ บุ คคลในระดั บ
คุณภำพ “ดี” 
- ผูเ้รียนร้อยละ 60 มีระดบั
ผลกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ใน
ระดับคุณภำพ “ดี ” ใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท่ียก 
- ครูร้อยละ 70 มีคุณภำพ
ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและผู ้เรียนมีระดับ
ผลกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ใน
ระดบั คุณภำพ “ดี” 
-  ครูร้อยละ 80 ท ำวิจยัใน
ชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหำ
และพั ฒ นำคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำใหดี้ข้ึน 
-  ผู ้ เรี ยนร้อยละ 70เข้ ำ
ร่วมงำนทกัษะวชิำกำร 

- สถำนศึกษำ ร้อยละ 75 มี
กำรพัฒนำองค์กรและ
ระบบบริหำรสถำนศึกษำ
ตำมโครงสร้ำงโรงเรียน
นิ ติ บุ คคลในระดั บ
คุณภำพ “ดีมำก 
- ผูเ้รียนร้อยละ 65 มีระดบั
ผลกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ใน
ระดับคุณภำพ “ดี ” ใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท่ียก” 
- ครูร้อยละ 75 มีคุณภำพ
ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและผู ้เรียนมีระดับ
ผลกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ใน
ระดบั คุณภำพ “ดี” 
- ครูร้อยละ 85 ท ำวิจยัใน
ชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหำ
และพั ฒ นำคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำใหดี้ข้ึน 
-  ผู ้ เรี ยนร้อยละ 75เข้ ำ
ร่วมงำนทกัษะวชิำกำร 
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ผลการศึกษาเอกสาร  ปี 2555 ปี 2556 ปี2557 
2..  ผลกำรศึกษำเอกสำร
ด้ำนกำรจดักำรกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำภำยใน
กลุ่มโรงเรียนด้ำนงำน
วชิำกำร ตำมเอกสำรพบวำ่ 
- โครงกำรส่งเสริมพฒันำ
ระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
-  สถำนศึกษำมีกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน 
- โครงกำรจัดท ำคลั ง
ข้อสอบตำมตัวช้ีวดัครบ
ทุกกลุ่มสำระ 
- โครงกำรส่งเสริมพฒันำ
ระบบเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศสถำนศึกษำ 
-  โครงกำรส่งเสริมพฒันำ
หลกัสูตรสถำนศึกษำตำม
หลั กสู ตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 
2551 และหลั กสู ตร
โรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสำมญัศึกษำ   

- มีสถำนศึกษำร้อยละ 65 
ท่ี มี หลั กสู ตรประจ ำ
สถำนศึกษำและระบบกำร
ประกนัคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในและภำยนอกใน
ระดบัคุณภำพ “ดี” 
- ร้ อ ย ล ะ  6 5  ข อ ง
สถำนศึกษำท่ีมีกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซี ยนและ
ควำมเป็นพลโลก “2555” 
- กลุ่ มโรงเรี ยนมี คลั ง
ข้อสอบตำมตัวช้ีวดัครบ
ทุกกลุ่มสำระ ร้อยละ65 
- สถำนศึกษำ ร้อยละ 55 ท่ี
มีระบบเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ในระดบัคุณภำพ “พอใช”้ 
- ครูร้อยละ 65  เข้ำใจใน
หลกัสูตรสถำนศึกษำตำม
หลั กสู ตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพ.ศ. 
2551และหลั ก สู ตร
โรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสำมัญศึกษำ พ.ศ. 
2555 

- มีสถำนศึกษำร้อยละ 70 
ท่ี มี หลั กสู ตรประจ ำ
สถำนศึกษำและระบบกำร
ประกนัคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในและภำยนอกใน
ระดบัคุณภำพ “ดีมำก” 
- ร้ อ ย ล ะ  7 0  ข อ ง
สถำนศึกษำท่ีมีกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซี ยนและ
ควำมเป็นพลโลก “2556” 
- กลุ่ มโรงเรี ยนมี คลั ง
ข้อสอบตำมตัวช้ีวดัครบ
ทุกกลุ่มสำระ ร้อยละ 70 
- สถำนศึกษำ ร้อยละ 58 ท่ี
มีระบบเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ในระดบัคุณภำพ “พอใช”้ 
- ครูร้อยละ 70  เข้ำใจใน
หลกัสูตรสถำนศึกษำตำม
หลั กสู ตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพ.ศ. 
2551และหลั ก สู ตร
โรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสำมัญศึกษำ พ.ศ. 
2556      

- มีสถำนศึกษำร้อยละ 75 
ท่ี มี หลั กสู ตรประจ ำ
สถำนศึกษำและระบบกำร
ประกนัคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในและภำยนอกใน
ระดบัคุณภำพ “ดีเยีย่ม” 
- ร้ อ ย ล ะ  7 5  ข อ ง
สถำนศึกษำท่ีมีกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซี ยนและ
ควำมเป็นพลโลก “2557” 
- กลุ่ มโรงเรี ยนมี คลั ง
ข้อสอบตำมตัวช้ีวดัครบ
ทุกกลุ่มสำระ ร้อยละ75 
- สถำนศึกษำ ร้อยละ 70 ท่ี
มีระบบเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศทำงศึกษำใน
ระดบัคุณภำพ “ดี” 
- ครูร้อยละ 75  เข้ำใจใน
หลกัสูตรสถำนศึกษำตำม
หลั กสู ตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพ.ศ. 
2551และหลั ก สู ตร
โรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสำมัญศึกษำ พ.ศ. 
2557      

110 
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ตารางที ่4-1 (ต่อ) ผลกำรศึกษำเอกสำรบริบททัว่ไปดำ้นกำรบริหำรงำนทั้ง 4 ดำ้น  
 
ผลการศึกษาเอกสาร  ปี 2555 ปี 2556 ปี2557 

3.  ผลกำรศึกษำเอกสำร
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณและบุคคล  
-โครงกำรส่งเสริมพฒันำ
ครูบุคลำกรสู่มำตรฐำน
วชิำชีพ 
- โครงกำรกำรอบรมครู 8 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
- โครงกำรพฒันำกำรอบรม
เจำ้หน้ำท่ี/บุคลำกรนิเทศ
เพื่ อพั ฒ น ำคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำ 
- โครงกำรปฏิบติัธรรม 
- โครงกำรกิจกรรมวนัครู
ปริยติัสัมพันธ์และกำร
แข่งขนักีฬำ  
- โครงกำรส่งเสริมพฒันำ
ผู ้บริหำรสถำนศึกษำสู่
มำตรฐำนวชิำชีพ 
- โครงกำรกำรพัฒนำ
ผูบ้ริหำรและรองผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำมีมำตรฐำน
วชิำชีพ 
 

- ครูบุคลำกรร้อยละ 75 
ได้รับกำรพัฒนำและมี
มำตรฐำนวชิำชีพ 
- ครูร้อยละ 65 ทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ผ่ำนกำร
อบรม 
- เจำ้หนำ้ท่ีร้อยละ 65 ผ่ำน
กำรอบรม 
- ครูบุคลำกรร้อยละ 80 
ไดรั้บกำรนิเทศเพื่อพฒันำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
- ครูบุคลำกรร้อยละ 65 ได้
มี กำรศึ กษำดู งำนเพื่ อ
พฒันำงำน 
- ครูบุคลำกรร้อยละ 65 
ผ่ำนกำรเข้ำค่ ำยปฏิบัติ
ธรรม 
- ครูบุคลำกรร้อยละ 65 เขำ้
ร่วมกิจกรรมวนัครูปริยติั
สัมพนัธ์และกำรแข่งขนั
กีฬำ 
- ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ 
ร้อยละ 65 มี มำตรฐำน
วิชำชีพในกำรบริหำร
จดักำรสถำนศึกษำ 
 

- ครูบุคลำกรร้อยละ 80 
ได้รับกำรพัฒนำและมี
มำตรฐำนวชิำชีพ 
- ครูร้อยละ 70 ทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ผ่ำนกำร
อบรม 
- เจำ้หน้ำท่ีร้อยละ 70 ผ่ำน
กำรอบรม 
- ครูบุคลำกรร้อยละ 85 
ไดรั้บกำรนิเทศเพื่อพฒันำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
- ครูบุคลำกรร้อยละ 70 ได้
มี กำรศึ กษำดู งำนเพื่ อ
พฒันำงำน 
- ครูบุคลำกรร้อยละ 70 
ผ่ำนกำรเข้ำค่ ำยปฏิบัติ
ธรรม 
- ครูบุคลำกรร้อยละ 70 เขำ้
ร่วมกิจกรรมวนัครูปริยติั
สัมพนัธ์และกำรแข่งขนั
กีฬำ 
- ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ 
ร้อยละ 70 มี มำตรฐำน
วิชำชีพในกำรบริหำร
จดักำรสถำนศึกษำ 
 

- ครูบุคลำกรร้อยละ 85 
ได้รับกำรพัฒนำและมี
มำตรฐำนวชิำชีพ 
- ครูร้อยละ 75 ทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ผ่ำนกำร
อบรม 
- เจำ้หน้ำท่ีร้อยละ 75 ผ่ำน
กำรอบรม 
- ครูบุคลำกรร้อยละ 90 
ไดรั้บกำรนิเทศเพื่อพฒันำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
- ครูบุคลำกรร้อยละ 75 ได้
มี กำรศึ กษำดู งำนเพื่ อ
พฒันำงำน 
- ครูบุคลำกรร้อยละ 75 
ผ่ำนกำรเข้ำค่ ำยปฏิบัติ
ธรรม 
- ครูบุคลำกรร้อยละ 75 เขำ้
ร่วมกิจกรรมวนัครูปริยติั
สัมพนัธ์และกำรแข่งขนั
กีฬำ 
- ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ 
ร้อยละ 75 มี มำตรฐำน
วิชำชีพในกำรบริหำร
จดักำรสถำนศึกษำ 
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- โค รงก ำรสั ม ม น ำ
ผูบ้ริหำรศึกษำดูงำนของ
ผู ้บริหำรทั้ งย ังเข้ำร่วม
ประชุมสมัยสำมัญและ
วสิำมญั 

- โค ร ง ก ำรสั มมนำ
ผูบ้ริหำรศึกษำดูงำนของ
ผู ้บริหำรทั้ งย ังเข้ำร่วม
ประชุมสมัยสำมัญและ
วสิำมญั 
- โครงกำรส่งเสริมควำม
มั่ นคงสถำนภำพครู
บุคลำกร 
- โครงก ำรส่ งเส ริ ม
มำตรฐำนวิชำชีพและ
ควำมเขม้แขง็ขององคก์ร  
- โครงกำรกำรส่ งเสริม
กำรศึ กษำหลั กสู ตร
ประกำศนียบัตรบัณฑิต
วิชำชีพครูและหลักสูตร
ประกำศนียบัตรบัณฑิต
วชิำชีพผูบ้ริหำร 
 
 

- ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ 
ร้อยละ 65 เข้ำร่วมกำร
สัมมนำ 
- ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ 
ร้อยละ 65 เขำ้ร่วมศึกษำดู
งำน 
- ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ 
ร้อยละ 65 เขำ้ร่วมประชุม
สมยัสำมญัและวสิำมญั 
- ครูบุคลำกร ร้อยละ 65 
เข้ ำร่ วม เป็ นสมำชิ ก
กองทุนของกลุ่มโรงเรียน
พระปริย ัติธรรม แผนก
สำมญัศึกษำ กลุ่มท่ี 5 
- ครูบุคลำกร ร้อยละ 65 มี
สถำนภำพท่ีมัน่คง 
- ครูบุคลำกร ร้อยละ 65 มี
มำตรฐำนวิชำชีพและ
ควำมเข้มแข็ งทำงด้ ำน
องคก์ร 
- ครูและผูบ้ริหำร   ร้อยละ 
65 มีใบอนุญำตประกอบ
วชิำชีพครู และใบอนุญำต
ประกอบวชิำชีพผูบ้ริหำร 

- ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ 
ร้อยละ 70 เข้ ำร่วมกำร
สัมมนำ 
- ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ 
ร้อยละ 70 เขำ้ร่วมศึกษำดู
งำนผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
ร้อยละ 70 เขำ้ร่วมประชุม
สมยัสำมญัและวสิำมญั 
- ครูบุคลำกร ร้อยละ 70 
เข้ ำร่ วม เป็ นสมำชิ ก
กองทุนของกลุ่มโรงเรียน
พระปริย ัติธรรม แผนก
สำมญัศึกษำ กลุ่มท่ี 5 
- ครูบุคลำกร ร้อยละ 70 มี
สถำนภำพท่ีมัน่คง 
- ครูบุคลำกร ร้อยละ 70 มี
มำตรฐำนวิชำชีพและ
ควำมเข็มแข็ งทำงด้ ำน
องคก์ร 
- ครูและผูบ้ริหำร   ร้อยละ 
70 มีใบอนุญำตประกอบ
วชิำชีพครู และใบอนุญำต
ประกอบวชิำชีพผูบ้ริหำร 

- ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ 
ร้อยละ 75 เข้ ำร่วมกำร
สัมมนำ 
- ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ 
ร้อยละ 75 เขำ้ร่วมศึกษำดู
งำน 
- ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ 
ร้อยละ 75 เขำ้ร่วมประชุม
สมยัสำมญัและวสิำมญั 
- ครูบุคลำกร ร้อยละ 75 
เข้ ำร่ วม เป็ นสมำชิ ก
กองทุนของกลุ่มโรงเรียน
พระปริย ัติธรรม แผนก
สำมญัศึกษำ กลุ่มท่ี 5 
- ครูบุคลำกร ร้อยละ 75 มี
สถำนภำพท่ีมัน่คง 
- ครูบุคลำกร ร้อยละ 75 มี
มำตรฐำนวิชำชีพและ
ควำมเข็มแข็ งทำงด้ ำน
องคก์ร 
- ครูและผูบ้ริหำร   ร้อยละ 
75 มีใบอนุญำตประกอบ
วชิำชีพครู และใบอนุญำต
ประกอบวชิำชีพผูบ้ริหำร 
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ตารางที ่4-1 (ต่อ) ผลกำรศึกษำเอกสำรบริบททัว่ไปดำ้นกำรบริหำรงำนทั้ง 4 ดำ้น  
  
ผลการศึกษาเอกสาร  ปี 2555 ปี 2556 ปี2557 

4.  ผลกำรศึกษำเอกสำร
ด้ำนงำนอำคำรสถำนท่ี
พั ฒ น ำผู ้ เรี ยน ให้ มี
คุณธรรมจริยธรรมท่ีพึง
ประสงค์ “ระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน” 
- โครงกำรส่งเสริมพฒันำ
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
- โครงกำรส่ งเสริมกำร
รักษำควำมปลอดภยัและ
ป้ อ งกั น ย ำเส พ ติ ด               
ในสถำนศึกษำ 
- งำน เค รื อข่ ำยส ำย
สัมพันธ์กับคณะสงฆ์
และมวลชน 
 
 
 
 
 

- ผู ้เรียนร้อยละ 75 ได้รับ
กำรดูแลช่วยเหลืออย่ำง
ทัว่ถึงและเป็นระบบ 
- ผู ้ เรี ยน ร้ อยละ 65 มี
ระเบียบวินัย และควำม
เหมำะสมแก่สมณสำรูป 
- ผูเ้รียน/โรงเรียนร้อยละ 65 
มี วิ ธี กำรรั กษำควำม
ปลอดภยัและกำรป้องกัน
ยำเสพติดภำยในและนอก
สถำนศึกษำ 
- คณะผูบ้ริหำร/นกัวชิำกำร 
กลุ่มโรงเรียนพระปริยติั
ธรรม แผนกสำมัญศึกษำ 
กลุ่มท่ี 5 มีกิจกรรมมุทิตำ
สักกำระ/สำมีจิกรรมพระ
เถระ/รดน ้ ำด ำหัว/สร้ำง
ขวัญและก ำลั งใจกั บ
เครือข่ำยสำยสัมพนัธ์คณะ
สงฆ์และมวลชน ในระดบั 
“ดีเยีย่ม” 

- ผู ้เรียนร้อยละ 80 ได้รับ
กำรดูแลช่วยเหลืออย่ำง
ทัว่ถึงและเป็นระบบ 
- ผู ้ เรี ยน ร้ อยละ 70 มี
ระเบียบวินัย และควำม
เหมำะสมแก่สมณสำรูป 
- ผูเ้รียน/โรงเรียนร้อยละ 70 
มี วิ ธี กำรรั กษำควำม
ปลอดภยัและกำรป้องกัน
ยำเสพติดภำยในและนอก
สถำนศึกษำ 
- คณะผูบ้ริหำร/นกัวชิำกำร 
กลุ่มโรงเรียนพระปริยติั
ธรรม แผนกสำมัญศึกษำ 
กลุ่มท่ี 5 มีกิจกรรมมุทิตำ
สักกำระ/สำมีจิกรรมพระ
เถระ/รดน ้ ำด ำหัว/สร้ำง
ขวัญและก ำลั งใจกั บ
เครือข่ำยสำยสัมพนัธ์คณะ
สงฆ์และมวลชน ในระดบั 
“ดีเยีย่ม” 

- ผูเ้รียนร้อยละ 85 ได้รับ
กำรดูแลช่วยเหลืออย่ำง
ทัว่ถึงและเป็นระบบ 
- ผู ้ เรี ยน ร้ อยละ 75 มี
ระเบียบวินัย และควำม
เหมำะสมแก่สมณสำรูป 
- ผูเ้รียน/โรงเรียนร้อยละ 
75 มีวิ ธีกำรรักษำควำม
ปลอดภยัและกำรป้องกนั
ยำเสพติดภำยในและนอก
สถำนศึกษำ 
- ค ณ ะ ผู ้ บ ริ ห ำ ร /
นกัวิชำกำร กลุ่มโรงเรียน
พระปริย ัติธรรม แผนก
สำมัญศึกษำ กลุ่มท่ี 5 มี
กิจกรรมมุทิตำสักกำระ/
สำมีจิกรรมพระเถระ/รด
น ้ ำด ำหัว/สร้ำงขวญัและ
ก ำลังใจกับเครือข่ำยสำย
สัมพันธ์คณะสงฆ์และ
มวลชน ในระดบั “ดีเยีย่ม” 
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ตารางที ่4-1 (ต่อ) ผลกำรศึกษำเอกสำรบริบททัว่ไปดำ้นกำรบริหำรงำนทั้ง 4 ดำ้น  
 
ผลการศึกษาเอกสาร  ปี 2555 ปี 2556 ปี2557 

5.  ผลกำรศึกษำเอกสำร
ดำ้นกำรส่งเสริมระบบกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำภำยใน
กลุ่มโรงเรียน และกำร
จดัท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง(SAR) อยำ่งต่อเน่ือง
ประชุม “คณะกรรมกำร
นิ เทศ/คณะกรรมกำร
ประเมินภำยใน/ผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำ” 
- โครงกำรนิ เทศและ
ป ระ เมิ น ผลก ำรจั ด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

- สถำนศึกษำร้อยละ 65 
ได้ รั บกำรนิ เทศและ
ป ระ เมิ น ผลก ำรจั ด
กำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
แ ล ะ ต่ อ เน่ื อ ง จ ำก
หน่วยงำนตน้สังกดั 

- สถำนศึกษำร้อยละ 70 
ได้ รั บกำรนิ เทศและ
ป ระ เมิ น ผลก ำรจั ด
กำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
และต่อเน่ืองจำกหน่วยงำน
ตน้สังกดั 

- สถำนศึกษำร้อยละ 75 
ได้ รั บกำรนิ เทศและ
ป ระ เมิ น ผลก ำรจั ด
กำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
และต่อเน่ืองจำกหน่วยงำน
ตน้สังกดั 

 
 จากตารางที่ 4-1 สรุปไดว้่ำ ดำ้นกำรบริหำรจดัดำ้นวิชำกำร ดำ้นงบประมำณและบุคคล 
ดำ้นอำคำรสถำนท่ี เป็นกำรพฒันำคุณของสถำนศึกษำภำยในกลุ่มโรงเรียน มีกำรวำงแผนกำรอบรม
เชิงปฏิบติักำรกำรพฒันำมำตรฐำนวิชำชีพครูตำมโครงกำรส่งเสริมพฒันำครูบุคลำกรสู่มำตรฐำน
วิชำชีพกำรพฒันำครูบุคลำกรสู่มำตรฐำนวิชำชีพได้รับกำรพัฒนำและมีมำตรฐำนด้ำนวิชำชีพ     
อบรมครู 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมโครงกำรกำรอบรมครู 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทุกกลุ่มสำระ   
กำรเรียนรู้ผำ่นกำรอบรมเจำ้หนำ้ท่ี/บุคลำกร ตำมโครงกำรพฒันำกำรอบรมเจำ้หนำ้ท่ี/บุคลำกรนิเทศ            
เพื่ อพัฒนำคุณภำพ  กำรศึกษำดูงำนครูบุคลำกรเพื่ อพัฒนำงำนและพัฒนำด้ำนคุณธรรม                   
ในโครงกำรปฏิบติัธรรมครู บุคลำกร กิจกรรมวนัครูปริยติัสัมพนัธ์/กีฬำสัมพนัธ์ เขำ้ร่วมกิจกรรม   
วนัครูปริยติัสัมพนัธ์และกำรแข่งขนักีฬำ โครงกำรส่งเสริมพฒันำผูบ้ริหำรสถำนศึกษำสู่มำตรฐำน
วิชำชีพและกำรพัฒนำผู ้บริหำรและรองผู ้บ ริหำรสถำนศึกษำมีมำตรฐำนวิชำชีพผู ้บ ริหำร                



121 
 

ในกำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ ก ำหนดให้มีสัมมนำผูบ้ริหำรศึกษำดูงำนของผูบ้ริหำรทั้งยงัเขำ้
ร่วมประชุมสมยัสำมญัและวสิำมญัเพื่อใหเ้ป็นระบบกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำต่อไป 

4.1.2 ผลการศึกษาเอกสาร SWOT Analysis ด้ำนกำรจัดกำร ของก ลุ่มโรงเรียน            
พระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร         
ดำ้นบริหำรงำนวชิำกำร ดำ้นบริหำรงบประมำณและบุคคล และดำ้นอำคำรสถำนท่ี ดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจัยด้านครูบุคลากรภายในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา         
กลุ่มที ่5 

 - มีประธำนกลุ่ม 1 รูป รองประธำนกลุ่ม 2 รูป เลขำนุกำร 1 รูป นักวิชำกำร 3 คน                                       
และคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มโรงเรียนท่ีประกำศคณะกรรมกำรกำรศึกษำพระปริยติัธรรม       
แผนกสำมญัศึกษำ วำ่ดว้ยกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ พ.ศ. 2555 

 - มีผูจ้ดักำร จ ำนวน 41 รูป ผูอ้  ำนวยกำร จ ำนวน 41 รูป รองผูอ้  ำนวยกำรท่ีแต่งตั้ ง     
ตำมขนำดของแต่ละโรงเรียน จ ำนวน 46 รูป/คน 

 - มีครูบรรพชิต จ ำนวน 105 รูป ครูคฤหัสถ์ จ  ำนวน 268 คน และเจำ้หน้ำท่ี จ  ำนวน     
26  รูป/คน 

 - มีระเบียบกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มท่ี 5 ว่ำด้วย          
กำรบริหำรงำนกลุ่มโรงเรียน พ.ศ. 2556 

 - มีขอ้บงัคบักลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ กลุ่มท่ี 5 วำ่ดว้ยสหกรณ์
ครูปริยติัฯ พ.ศ. 2556 

 - มีระเบียบกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มท่ี 5 ว่ำด้วย           
หุน้สหกรณ์ครูปริยติัฯ พ.ศ. 2556 

 - มีระเบียบกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ กลุ่มท่ี 5 วำ่ดว้ยกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2556 

 - มีข้อบังคับกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มท่ี 5 กองทุน
ฌำปนกิจสงเครำะห์ครูบุคลำกร พ.ศ. 2556 

จุดแข็ง 
 - ครูบุคลำกรท่ีจบปริญญำตรี จ ำนวน 395 รูป/คน จบปริญญำโท จ ำนวน 89 รูป/คน 

และจบปริญญำเอก จ ำนวน 5 รูป/คน 
 - ครูบุคลำกรมีเฉล่ียอำยเุกิด 36 ปีเฉล่ียอำยงุำน 7 ปี และเฉล่ียเงินเดือน 8,929 บำท 
 - เป็นครูบรรพชิต จ ำนวน 212 รูป เป็นครูคฤหสัถ ์จ ำนวน 315 คน 
 - ครูมีใบอนุญำตประกอบวชิำชีพครู จ ำนวน 235 รูป/คน 
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 - ผูอ้  ำนวยกำรท่ีกรมกำรศำสนำ/จงัหวดั/ส ำนักงำนพุทธฯ แต่งตั้ ง จ  ำนวน 31 รูป               
รองผูอ้  ำนวยกำรท่ีกรมกำรศำสนำ/จงัหวดั/ส ำนกังำนพุทธฯ แต่งตั้ง จ  ำนวน 4 รูป/คน 

 - ครูสอนท่ีกรมกำรศำสนำ/จงัหวดั/ส ำนกังำนพุทธฯ แต่งตั้ง จ  ำนวน 270 รูป/คน 
 - ครูบุคลำกรมีแนวปฏิบัติในกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกของกองทุนตำมระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ท่ีประกำศใชภ้ำยในกลุ่มโรงเรียน 
 - ผูบ้ริหำรภำยในกลุ่มโรงเรียน น ำเอำระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีกลุ่มประกำศใชม้ำเป็นแนว

ปฏิบติัใหเ้กิดสถำนภำพท่ีมัน่คงแก่ครูบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำนั้นๆ 
จุดอ่อน 
 - ครูไม่มีใบอนุญำตประกอบวชิำชีพครู จ  ำนวน 225 รูป 
 - ผูอ้  ำนวยกำรท่ีโรงเรียนแต่งตั้ง หรือรอกำรแต่งตั้ง จ  ำนวน 10 รูป 
 - รองผูอ้  ำนวยกำรท่ีโรงเรียนแต่งตั้ง หรือรอกำรแต่งตั้ง จ  ำนวน 32 รูป/คน 
 - ครูสอนท่ีโรงเรียนแต่งตั้ง หรือรอกำรแต่งตั้ง จ  ำนวน 149 รูป/คน 
 - สถำนภำพของครูบุคลำกรเป็นเพียงลูกจ้ำงของวดัไม่มั่นคงทำงสถำนภำพหรือ     

ดำ้นกฎหมำยรองรับ 
 - ครูขำดสิทธิอนัพึงมีพึงไดต้ำมพระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
 - ครูขำดกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ กองทุนสวสัดิกำรกูย้ืม กองทุนฌำปนกิจสงเครำะห์ 

กองทุนค่ำรักษำพยำบำล และกองทุนอ่ืนๆ จำกหน่วยงำนตน้สังกดั 
ระเบียบกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มท่ี 5 ว่ำด้วยกองทุน       

หรือขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีกลุ่มจดัท ำข้ึนนั้น ไม่สำมำรถน ำมำปฏิบติัใหเ้กิดรูปธรรมดำ้นสถำนภำพแก่ครู
บุคลำกรของแต่ละโรงเรียนได้ เพรำะงบประมำณท่ีได้รับมีขอ้จ ำกดัต่อกำรใช้จ่ำยบริหำรจดักำร
เพรำะข้ึนอยูก่บัรำยหวันกัเรียนท่ีไดรั้บต่อเดือน 

2. ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพยากร ภายในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มที ่5 

 - มีส ำนักงำนกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มท่ี 5 จ  ำนวน          
1 แห่ง 

 - มีโรงเรียนภำยในกลุ่ม จ ำนวน 41 โรง แต่ละโรงมีอำคำรเรียน 1-2 หลัง ท่ีใช ้          
ในกำรเรียนกำรสอน 

 - มีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ ห้องอิน เตอร์เน็ต             
หอ้งประชุม หอ้งสมุด เป็นตน้ ตำมควำมเหมำะสมของสถำนศึกษำนั้นๆ 
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 - มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำทอ้งถ่ินประจ ำแต่ละโรงเรียนภำยในกลุ่ม 
จุดแข็ง 
 - ส ำนกังำนกลุ่มโรงเรียนใช้พื้นท่ีของวดัดบัภยั ต ำบลพระสิงห์ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 

จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นสถำนท่ีท ำงำนของกลุ่มโรงเรียนเพื่อพฒันำคุณภำพกำรศึกษำให้แก่โรงเรียน
ภำยในกลุ่ม 

 - โรงเรียนภำยในกลุ่ม ใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ      
หอ้งอินเตอร์เน็ต หอ้งประชุม หอ้งสมุด เป็นตน้ เป็นแหล่งเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนในโรงเรียนนั้นๆ 

 - โรงเรียนภำยในกลุ่ม ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำทอ้งถ่ินของโรงเรียนท่ีมีอยู่ให้เกิด   
องคค์วำมรู้แก่นกัเรียน 

จุดอ่อน 
 - ส ำนักงำนกลุ่มโรงเรียน มีพื้นท่ีใช้สอยจ ำกัด ไม่สะดวกต่อกำรบริหำรจัดกำร           

ในหลำยๆ ดำ้นหรืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ครูบุคลำกรภำยในกลุ่ม เช่น กำรประชุม กำรอบรม 
และกำรสัมมนำ เป็นตน้ 

 - โรงเรียนภำยในกลุ่ม ใช้ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ ให้ เป็นสังคมแห่งกำรเรียน รู้             
ของนกัเรียนในโรงเรียนนั้นๆ ไดไ้ม่เตม็ตำมศกัยภำพ 

 - ส่ือและอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนล้ำสมัยและไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนรู้    
ใหแ้ก่นกัเรียน 

 - ภูมิปัญญำทอ้งถ่ินยงัไม่ไดถู้กน ำมำจดัท ำเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน 
 3. ปัจจัยด้านงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่5 

 - ส ำนกังำนกลุ่มโรงเรียน ไดรั้บเงินอุดหนุนในกำรบริหำรจดักำรเป็นรำยหัวนกัเรียน
เช่นเดียวกบัสถำนศึกษำ 

 - โรงเรียนภำยในกลุ่ม ได้รับเงินอุดหนุนกำรศึกษำเป็นรำยหัวจำกส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติและเงินผูมี้จิตศรัทธำบริจำคเพื่อกำรศึกษำสงฆ์ตำมเจตนำ ซ่ึงไม่แน่นอน
ในแต่ละปีกำรศึกษำ 

จุดแข็ง 
 - เป็นเงินอุดหนุนมีควำมคล่องตวัในกำรใช้จ่ำยตำมนโยบำยเป้ำประสงค์กิจกรรม/

โครงกำร/งำน ของโรงเรียน 
 - กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำไม่มีขีดจ ำกัดข้ึนอยู่กบัศกัยภำพ   

ของแต่ละกลุ่มโรงเรียน 
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 - ส ำหรับสถำนศึกษำกำรระดมทุนเพื่อกำรศึกษำข้ึนอยู่กับผู ้จ ัดกำร ผู ้บ ริหำร            
และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของแต่ละโรงเรียน 

จุดอ่อน 
 - ส ำนักงำนกลุ่มโรงเรียน มีงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรจดักำรตำมแผน

ยทุธศำสตร์และแผนปฏิบติักำรกำรพฒันำกำรศึกษำ ท่ีจดัท ำข้ึน 
 - เงินอุดหนุนรำยหวัต่อปีกำรศึกษำท่ีส ำนกังำนกลุ่มโรงเรียนหรือโรงเรียนภำยในกลุ่ม

ไดรั้บนั้น ไม่เพียงพอกบัรำยจ่ำยดำ้นงบบุคลำกร งบด ำเนินกำร และงบลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 
 - เงินบริจำคเพื่อกำรศึกษำในสภำพปัจจุบนัไดรั้บเป็นจ ำนวนนอ้ยมำกและไม่แน่นอน 
4. ปัจจัยด้านการจัดการของกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่5 
 - กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ กลุ่มท่ี 5 มีระบบกำรบริหำรจดักำร

ของโรงเรียนภำยในกลุ่มให้ท ำงำนแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมปฏิบติักำร ให้ควำม
อิสระแก่บุคลำกรทุกระดบัและทุกฝ่ำย บริหำรงำนตำมวงจรกำรท ำงำนแบบ PDCA คือ (Plan Do 
Check Act) 

 - มีกำรบริหำรจัดกำรงำนแบบ SBM (School Bass Managememt) ทุกกิจกรรม /
โครงกำรท่ีด ำเนินงำนจะมีกำรก ำกบัติดตำมประเมินกำรท ำงำนเป็นระยะ 

 - มีระบบโครงสร้ำงโรงเรียนนิติบุคคลมำเป็นแนวปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำร        
โดยแบ่งงำนและบุคลำกรเป็น 4 กลุ่มงำนบริหำร โดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องของปัจจยัส ำคญั 4 
ดำ้น คือ ภำระงำน บุคลำกร งบประมำณ และดำ้นตวันกัเรียน 

จุดแข็ง 
 - มีเอกภำพและควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจดักำรภำยในองคก์ร 
 - มีกำรแบ่งงำนตำมกรอบภำระงำน และหน้ำท่ี รับผิดชอบ ให้ควำมร่วมมือ     

ช่วยเหลือกนัเตม็ศกัยภำพตำมกลุ่มงำนบริหำร (6 กลุ่มงำน) ท่ีก ำหนด 
 - คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่ม ประธำนกลุ่ม รองประธำนกลุ่ม เลขำนุกำรกลุ่ม          

และนกัวิชำกำรกลุ่ม ควำมเสียสละและทุ่มเทงำนในกำรพฒันำบริหำรจดักำรศึกษำให้แก่โรงเรียน
ภำยในกลุ่ม 

 - โรงเรียนภำยในกลุ่ม ได้น ำเอำระบบโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรตำมโครงสร้ำง
โรงเรียนนิติบุคคล มำบริหำรจดักำรภำยในสถำนศึกษำ พร้อมกรอบภำระงำนท่ีโครงสร้ำงโรงเรียน
นิติบุคคลก ำหนด เพื่อสะดวกต่อกำรบริหำรจดักำร และรองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ        
ทั้งภำยในและภำยนอกจำกส ำนกังำนรับรองมำตรฐำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องคก์ำรมหำชน) 
สมศ. 
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จุดอ่อน 
 - กำรบริหำรจดักำรของกลุ่มโรงเรียน และโรงเรียนภำยในกลุ่ม มีขอ้จ ำกดัในดำ้นครู 

บุคลำกร งบประมำณ และดำ้นตวันกัเรียน 
 - ตวัหน่วยงำนตน้สังกดัให้กำรสนับสนุนไม่เต็มศกัยภำพขำดควำมจริงใจและขำด

บุคลำกรมืออำชีพในดำ้นบริหำรจดักำร 
 - โรงเรียนภำยในกลุ่มขำดควำมเป็นเอกภำพภำยในขององคก์ร 
 - โรงเรียนภำยในกลุ่มไม่สำมำรถน ำเอำระบบโครงสร้ำงโรงเรียนนิติบุคคลมำปฏิบติั

ใหเ้กิดรูปธรรมชดัเจนต่อกำรบริหำรจดักำรได ้เพรำะมีขอ้จ ำกดัดำ้นบุคลำกร และงบประมำณ 
สรุปไดว้ำ่ กำรจดักำรบริหำรมีระเบียบกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ 

กลุ่มท่ี  5 ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มท่ี  5                
มีระบบกำรบริหำรจดักำรของโรงเรียนภำยในกลุ่มให้ท ำงำนแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวำงแผน 
ร่วมปฏิบติักำร ให้ควำมอิสระแก่บุคลำกรทุกระดบัและทุกฝ่ำย บริหำรงำนตำมวงจรกำรท ำงำน   
แบบ PDCA มีระเบียบ โดยใชโ้ครงสร้ำงโรงเรียนนิติบุคคลมำเป็นแนวปฏิบติัในกำรบริหำรจดักำร      
โดยแบ่งงำนและบุคลำกรเป็น 4 กลุ่มงำนบริหำรโดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องของปัจจยัส ำคญั          
4 ดำ้น คือ ภำระงำน บุคลำกร งบประมำณและดำ้นตวันกัเรียน น ำเอำระบบโครงสร้ำงกำรบริหำร
จดักำรตำมโครงสร้ำงโรงเรียนนิติบุคคล มำบริหำรจดักำรภำยในสถำนศึกษำ พร้อมกรอบภำระงำน
ท่ีโครงสร้ำงโรงเรียนนิติบุคคลก ำหนด เพื่อสะดวกต่อกำรบริหำรจดักำรและรองรับกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกจำกส ำนกังำนรับรองมำตรฐำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
(องคก์ำรมหำชน)  
 4.1.3 ผลการสังเกตพฤติกรรมอย่างไม่เป็นทางการ ของผู้บริหาร นักวิชาการและครู     
ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
 ผูว้ิจยัเลือกใช้กำรสังเกตโดยออ้มแบบไม่มีโครงสร้ำง (indirect observation)  กำรสังเกต
ทำงอ้อมเป็นกำรสังเกตผ่ำนเคร่ืองมือบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ ในกำรใช้เทคนิคบันทึกภำพวีดีทัศน์         
และเสียง (audio and video tape)   กำรสอนของครู กิจกรรมกำรบริหำรทั่วไป อำคำรสถำนท่ี            
และสังเกตจำกเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ซ่ึงมีข้อดี คือ สำมำรถสังเกตซ ้ ำได้หลำยคร้ังในภำยหลัง      
ขจดัควำมล ำเอียงในกำรบนัทึกขอ้มูลของผูว้ิจยั มีควำมเหมำะสมกบับำงสถำนกำรณ์ท่ีหำกสังเกต
โดยตรงอำจจะไดข้อ้มูลท่ีไม่เป็นจริงได ้แต่มีขอ้จ ำกดัคือ ขอ้มูลท่ีไดอ้ำจไม่ครบถว้น 
 จำกกำรสังเกตผูบ้ริหำร คณะอนุกรรมกำร ในกำรบริหำรงำนกลุ่มนั้นผูส้ังเกตพบว่ำ   
ก่อนกำรประชุม หรือกำรหำรือเร่ืองต่ำงๆ นั้น ประธำนในท่ีประชุมจะมีกำรส่งหนงัสือเชิญประชุม 
วำระท่ีจะประชุนก่อนล่วงหน้ำเพื่อเป็นกำรแจ้งทรำบก่อนกำรประชุมจริง มีกำรวำงแผน               
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กำรเตรียมเอกสำรและในวนัท่ีผู ้สังเกตได้ลงพื้นท่ี เก็บข้อมูล คือ วนัท่ี  26 มีนำคม 2558 นั้ น            
ทำงกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรมมีกำรจดัประชุมเร่ืองกำรแข่งขั้นทกัษะวิชำกำรระดบัประเทศข้ึน                             
จึงท ำให้ผูส้ังเกตเห็นควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรของคณะธรรมโดยเร่ิมจำกกำรกล่ำวถึง
ควำมส ำคัญของกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรระดับประเทศของกลุ่มโรงเรียนทั้ ง 11 กลุ่ม                   
โดยมีกำรคดัเลือกนักเรียนท่ีจะเขำ้แข่งขนัก่อนหน้ำน้ี คือ กำรแข่งขนัทกัษะวิชำกำรระดบักลุ่ม 5                  
และทำงกลุ่ม 5 ได้รวบรวมข้อมูลตัวแทนของโรงเรียนในกลุ่ม 5 เป็นตัวแทนไปแข่งขัน            
จำกนั้ น มีกำรขอมติท่ีประชุมในกำรหำรือ เร่ืองกำรเดินทำงไปแข่งขัน ท่ีจังหวัดอุดรธำนี                    
ซ่ึงเป็นเจำ้ภำพในกำรจดักำรแข่งขั้น รวมทั้งแจง้เร่ืองท่ีพกักำรน ำครูผูค้วบคุมไปดูแลนกัเรียนดว้ย                  
จำกนั้นคณะกรรมกำรได้เสนอวิธีกำรตั้งแนวทำงปัญหำคร้ังท่ีผ่ำนมำในเร่ืองของเวลำ สถำนท่ี     
และสภำพลมฟ้ำอำกำศท่ีบำงรำยกำรตอ้งเล่ือนออกไปจำกเวลำกำรแข่งขนัปกติ รวมทั้งกำรไดรั้บ
บริกำรจำกคณะกรรมกำรส่วนกลำง จึงขอน ำปัญหำดังกล่ำวไป เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่                   
ในกำรแข่งขันคร้ังน้ีเพื่อให้มีกำรพัฒนำต่อไป จำกส่ิงท่ีเห็นผูบ้ริหำรมีกำรใช้เอกสำรหนังสือ         
ทำงรำชกำร มีกำรวำงแผนงำนอย่ำงเป็นระบบโดยเร่ิมจำก กำรนัดหมำย หำปัญหำท่ี เกิด                
และหำข้อสรุปเพื่อกำรพฒันำงำนหรือกิจกรรมต่ำงๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจดักำร
สร้ำงรูปแบบท่ีชัดเจนในกำรวำงระบบกำรบริหำร ส่ งต่องำนให้ผู ้รับผิดชอบผ่ำนค ำสั่ ง                 
และมอบหมำยบุ คคล ในกำรด ำ เนิ น งำน ท่ี เป็ น ระบบสอดคล้อง กับหลักก ำรบ ริห ำร                           
ในด้ำนกำรบ ริหำรจัดกำร มีกำรตรวจสอบโดยกำรแจ้งให้ประธำน รับทรำบ เป็นระยะ                
รวมทั้ งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว ในข้อสงสัยประธำนกลุ่ม           
มีกำรโทรศพัทเ์พื่อสอบถำมถึงรำยละเอียดท่ีแน่นอนชดัเจน เพื่อใหผู้ป้ฏิบติัเขำ้ใจตรงกนัทุกฝ่ำยงำน 
สอบถำมถึงปัญหำในกำรด ำเนินงำนและหำทำงออกในแต่ละส่วนงำนผ่ำนระบบช่วยเหลือ     
เค รือข่ ำยก ลุ่มโรงเรียนด้วยกัน  จึงท ำให้ ผู ้ป ฏิบัติ เกิดควำม เช่ือมั่น ในกำรประสำนงำน                     
และท ำใหผ้ลงำนท่ีออกมำมีประสิทธิภำพ 
 4.1.4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
 
ตารางที ่4-2 แสดงช่ือ/ต ำแหน่งของผูใ้หข้อ้มูลในกำรสัมภำษณ์ แนวทำงกำรพฒันำกำรจดักำร 
                    เทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญั 
                    ศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่จ  ำนวน 10 รูป/คน 
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ล าดับ ช่ือผู้ให้ข้อมูล ต าแหน่ง วนั/เดือน/ปี 

1 พระครูสุนทรพิมลศีล ประธำนกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม  
กลุ่มท่ี 5 ผูดู้แลงำนดำ้นบริหำรจดักำร  

วันพุ ธท่ี  25 กุ มภำพันธ์ 
2558 เวลำ 13:20–14:00 

2 พระครูธวชัชยัสังฆ
พิทกัษ ์

คณะอนุกรรมกำรกลุ่ม 5 ผูดู้แลงำน 
ดำ้นบริหำรวชิำกำร 

วันพุ ธท่ี  25 กุ มภำพันธ์ 
2558 เวลำ 15:00–16:30 

3 พระครูสังฆรักษสุ์ทศัน์ 
สุวฑฺฒโน 

คณะอนุกรรมกำรกลุ่ม 5  ผูดู้แลงำน 
ดำ้นบริหำรงบประมำณและบุคลำกร 

วนั ศุกร์ท่ี  27 กุมภำพันธ์ 
2558 เวลำ 09:30–10:30 

4 พระครูศรีสุตโสภณ คณะอนุกรรมกำรกลุ่ม 5 ผูดู้แลด้ำน
กิจกำรนกัเรียน/กิจกรรม 

วนั ศุกร์ท่ี  27 กุมภำพันธ์ 
2558 เวลำ 12:20–13:30 

5 นำยธีระวฒัน์   มีนนท ์  ครูผูส้อน/ผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ทำงกำรศึกษำโรงเรียน สมเด็จ 
พระพุทธชินวงศ ์ วดัศรีโสดำ 

วนัองัคำร ท่ี 3 มีนำคม 2558 
เวลำ 10:40–12:20 

6 นำงสำวจนัทร์จิรำ  
เบญ็จวรรณ 

ครูผูส้อน/ผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ทำงกำรศึกษำโรงเรียน/วิชำกำรบำลี
สำธิต  วดัสวนดอก 

วนัศุกร์ท่ี 20 มีนำคม 2558 
เวลำ 09:20–10:30 

7 นำงสำวน ้ำทิพย ์  อุดทำ ครูผูส้อน/ผูใ้ช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำโรงเรียนอภยัอริยศึกษำ  
วดัดบัภยั 

วนั ศุกร์ ท่ี 6 มีนำคม 2558 
เวลำ 14:20–15:30 

8 นำงสำวแสงดำว    
ถำค ำเลิศ 

ครูผูส้อน/ผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ทำงกำรศึกษำโรงเรียนธรรมเมธีศึกษำ   
วดัพนัเตำ  

วนัศุกร์ท่ี 13 มีนำคม 2558 
เวลำ 14:20–15:30 

9 นำยดิชพงษ ์ ดอนแกว้ ครูผูส้อน/ผูใ้ช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ทำงก ำรศึกษ ำส ำมัค คี วิท ยำท ำน 
สถำนศึกษำรำงวลัพระรำชทำน 

วนั ศุกร์ ท่ี 6 มีนำคม 2558 
เวลำ 12:20–13:30 

10 นำยอศัฎำ  สิทธิแกว้ ครูผูส้อน/ผูใ้ช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำโรงเรียน โรงเรียนเชตุ
พนศึกษำ 

วนัศุกร์ท่ี 13 มีนำคม 2558 
เวลำ 09:20–10:30 
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 4.1.4.1  ผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลกำรสัมภำษณ์ ขอ้มูลสภำพปรำกฏกำรณ์ทัว่ไปของผูรั้บ
กำรสัมภำษณ์ในกำรศึกษำวิจยัเร่ือง แนวทำงกำรพฒันำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำง
กำรศึกษำในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสำมญัศึกษำอ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ แบบ
สัมภำษณ์แบบไม่มีโครงสร้ำง (unstructured interview) จ ำนวน 10 รูป/คน 
 
ตารางที ่4–3 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผูรั้บกำรสัมภำษณ์จ ำแนก เพศ อำยแุละหนำ้ท่ีในกลุ่ม 
                    โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
   

เพศ จ านวน ร้อยละ 

บรรพชิต 
คฤหสัชำย 
คฤหสัหญิง 

4 
3 
3 

40 
30 
30 

รวม 10 100 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

25–30 
31–35 
36–40 

41 ปีข้ึนไป 

2 
3 
2 
3 

20 
30 
20 
30 

รวม 10 100 

บทบาทหน้าที่ จ านวน ร้อยละ 

ผูบ้ริหำร 
คณะอนุกรรมกำรกลุ่ม 
ครูผู ้ดูแลกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ/
ครูผูส้อน 

1 
3 
6 
 

10 
30 
60 

รวม 10 100 
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 จำกตำรำง 4-3 พบวำ่ 
  1. ผูรั้บกำรสัมภำษณ์เป็น บรรพชิต จ ำนวน 4 รูป คิดเป็นร้อยละ 40   เพศชำยจ ำนวน   
3 คน คิดเป็นร้อยละ 3  เพศหญิงจ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 

 2. ผูรั้บกำรสัมภำษณ์อำยุ 25–30 ปี มี จ  ำนวน 2 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 20 อำยุ 31–35    
มีจ  ำนวน 3 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 30 อำยุ 36-40 มีจ  ำนวน 2 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 20 อำยุ 41 ปี     
ข้ึนไปมีจ ำนวน 3 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 30 

 3. ผูรั้บกำรสัมภำษณ์กลุ่มบริหำรมีจ ำนวน 4 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 40 กลุ่มปฏิบติั  
งำนสอนจ ำนวน 6 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 60 
  4.1.4.2  ผลกำรวิเครำะห์กำรสัมภำษณ์เก่ียวกับสภำพกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสำมญัศึกษำอ ำเภอเมือง 
จังหวดัเชียงใหม่จ  ำนวน 10 รูป/คนโดยใช้กำรสัมภำษณ์แบบไม่มีโครงสร้ำง (unstructured 
interview) สรุปผลกำรวเิครำะห์ดงัต่อไปน้ี 

 1.  ด้านวชิาการ  
 จากค าถามที่ ว่า  งานด้านวิชาการการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษามีแนวทางอย่างไรในการจัดการน้ัน 
  ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่        
มีแนวทำงกำรจดักำรศึกษำตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศกัรำช 2551 เป็นหลกั
และกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำของนักธรรมบำลี แผนกบำลี ของแม่กลองธรรมสนำมหลวง 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ อ ำเภอเมือง      
จงัหวดัเชียงใหม่ อยู่ในควำมดูแลของกองพุทธศำสนำศึกษำ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ     
ตำม พ.ร .บ กำรศึกษำโรงเรียนพระปริยติัธรรม พ .ศ. 2546 ท ำให้โรงเรียนพระปริย ัติธรรม          
แผนกสำมัญศึกษำอยู่ในกำรดูแลของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวดันั้ น ซ่ึงตอบสนอง          
ควำมตอ้งกำรของกำรบรรพชำบวชเรียน เพื่อจุดประสงค์ในกำรสืบทอดพระพุทธศำสนำเป็นหลกั
ทั้ งย ังสนับส นุนกำรศึกษำส ำห รับ เด็ก ท่ี ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ ได้ รับกำรศึกษำ                     
อย่ำงเต็มศกัยภำพตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ในด้ำนงำนวิชำกำรของโรงเรียนด้ำนกำรวำงแผนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ต้องมีกำรวำงแผนจัดท ำหลักสูตรของสถำนศึกษำโดยยึดหลักสูตร        
แกนกล ำง  2551 โดย ทุ กสถ ำน ศึกษ ำจะต้อ ง มีห ลัก สู ต รของสถ ำน ศึกษ ำของตน เอ ง                           
ในกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมส ำหรับผูเ้รียนในรำยสำระต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรศึกษำ       
ในแผนกธรรม–บำลี  โดยโรงเรียนในพระปริย ัติธรรม  แผนกสำมัญ ศึกษำ อ ำ เภอเมือง               
จงัหวดัเชียงใหม่ มีกำรจดัท ำหลกัสูตรกำรศึกษำอยำ่งเป็นระบบ เพื่อจดัท ำเป็นโครงสร้ำงเวลำเรียน
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ออกมำเป็นแม่แบบในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เป็นตำรำงเรียนส ำห รับผู ้เรียน       
ตำรำงสอนส ำหรับผู ้สอน ทั้ งย ังเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดปฏิทินวิชำกำรของโรงเรียน                 
ในกำรจดักิจกรรมเพื่อพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียน       
ไดว้ำงแผนกำรเรียนอยำ่งมีระบบ แผนงำนวิชำกำรจ ำเป็นตอ้งวำงแผนในงำนวิชำกำรของโรงเรียน  
ท่ีต้องมีกำรจัดสำรสนเทศทำงกำรศึกษำส ำหรับครูผู ้สอนและตัวผู ้เรียน เพื่ อให้สอดรับ                    
กับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สนองตอบกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดให้  เพื่อให้ผู ้เรียน                  
มีควำมสะดวกในกำรใช้งำนอย่ำงแท้จริงและส่ิงหน่ึงท่ีงำนวิชำจะต้องยอมรับฟังควำมคิดเห็น     
ควำมต้องกำรของผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนเรียนอย่ำงมีควำมสุข งำนวิชำกำรจ ำเป็นตอ้งมีกำรพฒันำ
ปรับปรุงระบบให้ตอบรับสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั เน่ืองจำกกำรวำงแผนดำ้นงำนวิชำเป็นตวัก ำหนด
บทบำทของกำรใชเ้ทคโนโลยใีนกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูผูส้อนในกลุ่มสำระต่ำงๆ          
และเม่ือครูผูส้อนสำมำรถใช้และพัฒนำส่ิงท่ีมีอยู่ให้เป็นระบบแล้ว ตวัของผูเ้รียนจะตอบสนอง       
กับ กิ จก รรม ต่ ำงๆ  เช่ น  ใน ก ลุ่ ม ก ำรงำน แล ะ เท ค โน โล ยี ท่ี เป็ น ตัว ก ำห น ดบทบ ำท                             
ของกำรใช้เทคโนโลยีได้ดีท่ีสุดในกำรจัดประสบกำรณ์ให้กับผู ้เรียนทั้ งยงัส่งเสริมให้ผูเ้รียน        
ไดรั้บประสบกำรณ์ตรงจำกกำรจดักิจกรรม ดงันั้นหำกสถำนศึกษำใดท่ีมีกำรวำงแผนงำนวิชำกำร 
แผนปฏิบัติงำนและน ำเอำเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำ ใช้ในระบบก็จะท ำให้ เกิดผล ดี                      
ทั้งต่อตวัครูผูส้อนและตวัของผูเ้รียน 

 สรุปได้ว่ำ กำรวำงแผนงำนด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มงำนวิชำกำร            
ของสถำนศึกษำจ ำเป็นอยำ่งยิ่งท่ีจะตอ้งวำงกรอบในกำรจดักิจกรรมโดยกำรใชเ้ทคโนโลยเีขำ้มำช่วย
เพื่ อให้ ตัวของผู ้สอนได้จัด กิจกรรมให้กับผู ้เรียน  ผ่ำนกำรใช้ เทคโนโลยีท ำงกำรศึกษำ                     
ในหลำยรูปแบบทั้งยงัตอ้งยดึหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีจดัใหก้บัตวัของผูเ้รียน 

 
 จากค าถามที่ว่า ท่านมีการด าเนินการและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ      

ทางการศึกษาหรือไม่ อย่างไร 
 จำกกำรด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรกำรศึกษำ      

เน่ืองจำก ในปัจจุบนักำรศึกษำในกรอบโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ยงัขำดกำรพฒันำตวับุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ อนัเกิดจำกปัจจยัหลำยอยำ่ง
ทั้งยงัขำดผูเ้ช่ียวชำญท่ีจะวำงระบบของกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ เช่น กำรศึกษำ
ในระบบกำรเรียนกำรสอนท่ีเรียกว่ำ  E–learning หรือจะเป็นกำรเรียนแบบโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียว
เช่นเดียวกบัโรงเรียนอ่ืนๆ ยงัมีนอ้ยมำก จึงจ ำเป็นท่ีจะตอ้งพฒันำระบบกำรเรียนกำรสอนท่ีตวับุคคล 
ทั้ ง น้ี ข้ึนอยู่กับสภำพของโรงเรียน ท่ี เป็นโรงเรียนขนำดใหญ่  เช่นโรงเรียนบำลีสำธิต                      
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มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำ วิทยำเขตเชียงใหม่และโรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน ท่ีอยู่ใกล ้                   
กบัมหำวิทยำลัยมหำมกุฏ รำชวิทยำลยั วิทยำเขตล้ำนนำ ก็สำมำรถท ำได้ เน่ืองจำกควำมพร้อม      
ขอ งก ำรพัฒ น ำตัวห ลัก สู ต รด้ ำน ก ำรใช้ เท ค โน โลยีท ำงก ำร ศึ กษ ำมี ค วำมพ ร้อม สู ง                             
ทั้งห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบติักำรทำงภำษำ  หอ้งวทิยำศำสตร์  ห้องโสตศึกษำ หำกแต่กำรพฒันำ
หลกัสูตรของโรงเรียนขนำดกลำงและขนำดเล็กยงัท ำไดย้ำก เน่ืองจำกบุคลำกรมีน้อยและไม่ครบ
ตำมสำระกำรเรียนรู้ ทั้งยงัขำดตวับุคคลท่ีจะเขำ้มำด ำเนินกำรพฒันำหลกัสูตรดำ้นกำรใชเ้ทคโนโลยี
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ อีกทั้ งครู 1 รูป/คน ต้องสอนหลำยสำระกำรเรียนรู้  จึงเป็นปัญหำ              
ในกำรพัฒนำอย่ำงมำก ในบำงคร้ังหำกจ ำเป็นท่ีจะพัฒนำก็ต้องหวงัพึ่ งโรงเรียนขนำดใหญ่                
ท่ีมีกำรจดัอบรมควำมรู้ส ำหรับกำรพฒันำหลกัสูตร แต่โดยทัว่ไปแล้วทำงโรงเรียน/สถำนศึกษำ       
ก็มีกำรปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 3 ปีหรือหำกมีกำรพัฒนำตำมแนวนโยบำยถึงจะมีกำรพัฒนำ         
ทั้ ง น้ี อ ำจก ล่ ำวได้กับ แนวท ำงก ำรพัฒ น ำของโรง เรียน ขน ำดกลำง และขน ำด เล็ ก ว่ ำ                            
ในระบบกำรพัฒนำหลักสูตรนั้ นจ ำเป็นท่ีจะต้องมีกำรวำงแผนจำกโรงเรียนขนำดใหญ่ก่อน           
เพื่อน ำร่องให้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำไปสู่โรงเรียนขนำดกลำงและขนำดเล็ก ในกำรวำงแผน
จ ำเป็นต้องศึกษำหลักสู ตร ตัวก ำหมดมำตรฐำนกำรเรียน รู้ ตัว ช้ี ว ัดและจุดเด่น  จุดด้อย                   
ของโรงเรียนนั้นก่อน หำกแต่แนวนโยบำยของทำงกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จะมีกำรด ำเนินกำรพร้อมกนัทั้งหมด เน่ืองจำกกำรพฒันำหลกัสูตร       
ท่ีเนน้เร่ืองกำรใช้เทคโนโลยีเขำ้มำช่วยหรือเป็นตวัเช่ือมในกำรพฒันำเทคโนโลยีส ำหรับกำรศึกษำ   
ท่ี มีควำมหลำกหลำยในปัจจุบันต้องมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง ท ำงำนเป็นทีมเป็นระบบ               
และต้องมีควำมช่วยเห ลือจำกโรงเรียนขนำดใหญ่ เป็นแกนน ำ เพื่ อให้โรงเรียนในกลุ่ม                   
ก้ำวไปพร้อมๆ กัน  แต่บำงคร้ังย ังขำดกำรดูแลจำกส่วนกลำง คือ ต้นสังกัดของโรงเรียน               
พระปริย ัติธรรม คือ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ จังหวัดเชียงใหม่และส่วนกลำงก็ตำมท่ี               
ทั้ งน้ียงัคงมีกำรพัฒนำตำมแนวนโยบำยอย่ำงต่อเน่ือง เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพรำะทำงผูอ้  ำนวยกำร
โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่            
เห็นควำมส ำคญัของกำรพฒันำหลกัสูตรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ เนน้ให้เป็นหวัใจหลกั
ในกำรพฒันำเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรเป็นอยำ่งดียิง่ 

 สรุปได้ว่ำ ในกำรด ำเนินกำรพฒันำหลักสูตรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ    
ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีควำมจ ำเป็น          
ท่ีต้องกำรบุคลำกรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำเข้ำมำมีบทบำทในกำรพฒันำ
ส่งเสริม อบรมและวำงระบบทำงกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเป็นระบบ ทั้ งยงัต้องพึ่ งพำโรงเรียน    
ขนำดใหญ่ ท่ี มีศักยภำพในกำรพัฒนำ เพื่ อส่งต่อไปย ังโรงเรียนขนำดกลำงและขนำดเล็ก            
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เพื่อให้ในกลุ่มโรงเรียนพัฒนำไปได้อย่ำงเป็นระบบ ทั้ งน้ีผู ้อ  ำนวยกำรในแต่ละโรงเรียน              
ยงัให้ควำมส ำคัญต่อกำรพฒันำอย่ำงจริงจงัเพื่อผลประโยชน์ของผูใ้ช้งำนทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศของโรงเรียนตนเอง  

 
 จากค าถามที่ว่า  ท่านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการวัดผล ประเมินผล

ภายในโรงเรียนของท่านมีความหลากหลาย อย่างไร 
 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำมีกรอบในกำรวัดผลประเมินผล            

ตำมกระบวนกำรอยู่ในตัวเองแล้ว เพรำะกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเทคโนโลยีนั้ น             
เป็นส่วนหน่ึงของผลงำนท่ีอยู่ในรูปแบบของช้ินงำน ผลงำน กำรน ำเสนอขอ้มูลในรูปแบบต่ำงๆ      
ท่ีชดัเจนมำกท่ีสุด เน่ืองจำกกำรท ำผลงำนของผูเ้รียนมีกำรค้นควำ้หำควำมรู้ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต
โดยมี อุปกรณ์ อิ เล็ กทรอ นิก เป็ นตัวกลำงในกำร เช่ื อมควำม รู้  เม่ื อผู ้ เรี ยนห ำข้อ มู ล ได้                      
ผูเ้รียนจะน ำมำวิเครำะห์ เรียบเรียงออกมำเป็นองค์ควำมรู้ เพื่อน ำมำผลิตในรูปแบบกำรน ำเสนอ   
แบบต่ำงๆ เช่น ป้ำยนิเทศ แผ่นผงัควำมคิด ใบงำน โครงกำร โครงงำนหรือผ่ำนกำรน ำเสนอ        
ผ่ำนโปรแกรม Microsoft office Power Point กำรประเมินออกมำได้เป็นระดับของคะแนน 
เน่ืองจำกในกำรวดัผลของรำยวิชำต่ำงๆ มีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินออกมำเป็นผลคะแนน       
อยู่แล้วตำมหลักฐำนในแบบประเมินผลกำรเรียนของนักเรียน (ปพ.5) ซ่ึงสำมำรถน ำมำใช้              
ในกำรประเมินผลอย่ำงชัดเจน นอกจำกน้ีส ำนักงำนประเมินและรับรองคุณภำพ สมศ.                   
จะดูจำกแบบประเมินกำรใช้งำน ส่ือสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ แบบประเมินควำมพึงพอใจ              
ในกำรใช้ เทคโนโลยี ในส่วนห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ กำรใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ีทันสมัย         
เน่ืองจำกกำรส่งเส ริมกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำท่ี มีควำมหลำยหลำยเป็นอย่ำงมำก               
ตำมกำรประเมินภำยในของทำงกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ อ ำเภอเมือง 
จังหวดัเชียงใหม่ ในตัวช้ีวดัท่ี 3 ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ          
ของโรงเรียนในกลุ่มพระปริย ัติธรรม แผนกสำมัญ ศึกษำ อ ำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่                   
และเพื่ อให้ เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  กำรประเมินคุณภำพท่ีดีต้องมีหลักกำรในประเมิน                 
และรับรองคุณภำพว่ำสถำนศึกษำท่ีมีกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนด         
ของกำรประเมินทั้ งภำยในและภำยนอกของส ำนักงำนรับรองคุณภำพและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ตำมตัวช้ีวดัในกำรประเมินข้อท่ี  3.1 ผู ้เรียนค้นคว้ำหำควำมรู้              
จำกกำรอ่ำนและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงจะเห็นได้ว่ำ กำรประเมินท่ีต้องกำรกำรส่งเสริม        
ในกำรประเมินท่ีมีคุณภำพสอดคลอ้งกบักำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีสถำนศึกษำตอ้งสนบัสนุน
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ให้ผูเ้รียนตอ้งเป็นไปตำมหลกักำรในกำรประเมินผลของส ำนักงำนรับรองคุณภำพและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องคก์ำรมหำชน) อยำ่งเป็นระบบ 

 สรุปได้ว่ำ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำในกำรวดัผลประเมินผล        
ภำยในโรงเรียนท่ีมีควำมหลำกหลำย จ ำเป็นท่ีจะต้องมีเกณฑ์ ท่ีแน่นอน ชัดเจน เป็นระบบ              
โดยมีกำรตรวจสอบคุณภำพของกำรประเมิน กำรวดัผลท่ีเป็นกลำง ซ่ึงห น่วยงำนท่ี เข้ำมำ                
มี ส่ วน รับผิดชอบในกำรประเมิน ท่ี มีควำมหลำกหลำย  นอกจำกส่วนงำนวิชำกำรแล้ว                       
ย ังมีกำรประเมินภำยในกลุ่มโรงเรียนพระป ริย ัติธรรม  แผนกสำมัญ ศึกษำ อ ำเภอเมือง               
จังหวัดเชียงใหม่  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด เชียงใหม่และกำรประเมินภำยนอก                 
จำกส ำนกังำนรับรองคุณภำพและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องคก์ำรมหำชน) ท่ีใชข้อ้มูลท่ีเป็นจริง
ประเมินตำมหลักกำรของกำรประเมิน เพื่อส่งผลท่ีได้รำยงำนไปยงัต้นสังกัดของสถำนศึกษำ         
และส่งผลตรงไปยงักระทรวงศึกษำธิกำรอยำ่งเป็นระบบ 

 
 จากค าถามที่ ว่า  ท่านมีการนิ เทศการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน           
และมาตรฐานการศึกษาอย่างไร  

 จำกกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนภำยในโรงเรียนของส่วนงำน/ฝ่ำยงำนกลุ่มงำนบริหำร
วิช ำก ำรด้ำนกำรใช้ เท คโนโลยีส ำรสน เทศ ท่ี ดู ได้จำก เอกส ำรก ำรนิ เท ศของหั วหน้ ำ                         
งำนวิชำกำรโรงเรียน ยงัให้ควำมเห็นว่ำ กำรนิเทศทำงกำรศึกษำท่ีใช้สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ         
ในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ต้องเป็นไปตำมกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ ในปัจจุบนัควำมมุ่งหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำ เป็นส่วนหน่ึงของกำรบริหำรโรงเรียน 
ซ่ึงผูบ้ริหำรจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ เพื่อใหก้ระบวนกำรเรียนกำรสอน               
เกิดผลสัมฤทธ์ิตำมควำมคำดหมำย กำรนิเทศกำรศึกษำเป็นควำมพยำยำมทุกอย่ำงและเป็นหน้ำท่ี
ผูจ้ดักำรศึกษำในกำรแนะน ำครูหรือบุคลำกรท่ีเก่ียวข้องกับกำรศึกษำ ให้รู้จกัปรับปรุงวิธีสอน         
ทั้ งยงัช่วยให้เกิดควำมงอกงำมทำงวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ช่วยในกำรพฒันำครู ช่วยในกำรเลือก      
และปรับปรุงว ัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  ช่วยในกำรปรับปรุงว ัสดุและเน้ือหำกำรสอน           
ปรับปรุงวิธีสอนและช่วยปรับปรุงกำรประเมินผลกำรสอน ทั้งน้ีกำรประสำนงำนของบุคลำกร        
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรนิเทศกำรศึกษำ เพื่อเร่งรัดให้ก ำลงัใจครูผูส้อนรวมถึงกำรนิเทศภำยในโรงเรียน                 
เป็นกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีท ำให้ครูมีควำมพึงพอใจและมีก ำลังใจท่ีจะพัฒนำกำรจัดกำรเรียน          
กำรสอนและพฒันำกำรด ำเนินงำนใดๆ ของโรงเรียน ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนใดๆ  ของโรงเรียน
และของบุคลำกรให้สูงข้ึนและรักษำไวจ้นส่งผลให้โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของผูรั้บประโยชน์       
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จำกโรงเรียนทุกฝ่ำย อีกทั้งผำ่นกำรประเมินทั้งภำยในและภำยนอกซ่ึงจะน ำมำผสมผสำนกบัแนวคิด
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ แนวคิดท่ีเก่ียวกับหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แนวคิดว่ำด้วย
มำตรฐำนวชิำชีพครูและระดบัคุณภำพครู/ผูบ้ริหำร (NTQ/EMQ) 

 สรุปไดว้่ำ กำรนิเทศกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำในกำรจดักิจกรรม   
กำรเรียนกำรสอน ตอ้งจดักำรศึกษำตำมพระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ ตรงตำมควำมมุ่งหมำย
ของกำรนิเทศกำรศึกษำ รวมทั้งกำรนิเทศภำยในโรงเรียนจึงควรสนบัสนุน ส่งเสริม กระตุน้ให้ครู
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจำกกำรจดักำรศึกษำทุกฝ่ำยเป็นรำยบุคคลหรือหลำยคนร่วมมือร่วมใจกนั
ปฏิรูปวิธีกำรจดักำรเรียนกำรสอน วิธีกำรบริหำรจดักำรศึกษำท่ีมุ่งสู่ควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนใดๆ 
ของโรงเรียนและของบุคลำกรของโรงเรียนให้สูงข้ึนและรักษำไวไ้ด ้ให้สอดคลอ้งกบักำรพฒันำ
ระบบประกนัคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง ตอ้งมีกำรวำงแผนกำรนิเทศ    
โดยใช้หลักกำร แนวคิดและกิจกรรมกำรนิเทศท่ีได้กล่ำวมำแล้วในตอนต้นและใช้แนวคิด              
ในกำรประกัน คุณภำพกำรศึกษำมำประยุกต์ ใช้ เป็นหลักกำรในกำรป ฏิบั ติกำรนิ เทศ                       
โดยกำรใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรบริหำรหรือเป็นกำรนิ เทศท่ี เป็นไปตำมควำมต้องกำร              
ของโรงเรียนโดยผูเ้ก่ียวขอ้งหลำยฝ่ำยมีส่วนร่วม กำรยึดผูรั้บกำรนิเทศเป็นศูนยก์ลำงในกำรนิเทศ 
กำรแสดงควำมรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้  วิเครำะห์ปัญหำเน้นปัญหำท่ีเก่ียวข้องกับวิธีคิด                
วิ ธีป ฏิบัติงำนใดๆ ของผู ้รับกำรนิ เทศท่ีก ำลังเป็นอยู่  ศึกษำกำรปฏิบัติได้ตำมมำตรฐำน                   
ของกลุ่มเป้ำหมำยท่ีจะท ำกำรนิเทศกำรศึกษำ อำจท ำไดโ้ดยพิจำรณำผลกำรประเมินตนเอง (SAR) 
ของโรงเรียนหรือท ำกำรศึกษำเป็นกำรเฉพำะก็ได้ ท ำควำมเข้ำใจมำตรฐำนทำงกำรศึกษำ                
ทั้ งของโรงเรียนและของบุคลำกรอย่ำงชัดเจนถ่องแท้ทุกมำตรฐำน เพื่อให้เห็นควำมเช่ือมโยง 
สัมพันธ์ระหว่ำงกัน ท ำควำมเข้ำใจพระรำชบัญญัติกำรศึกษำและระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ประเมินผลและสรุปรำยงำนด ำเนินกำรนิเทศ เน้ือหำสำระในกำรนิเทศดงัท่ีกล่ำวมำแลว้
เป็นหลกักำร แนวคิดและแนวปฏิบติัในกำรนิเทศ ท่ีจะช่วยให้กำรนิเทศยุคใหม่ประสบควำมส ำเร็จ
แต่จะส ำเร็จมำกน้อยเพียงใดตอ้งอำศยัควำมรู้ควำมเขำ้ใจในและเจตคติในเร่ืองกำรนิเทศกำรศึกษำ
และภำวะผูน้ ำทำงวิชำกำรของผูนิ้เทศและผูรั้บกำรนิเทศเป็นปัจจยัส ำคัญ  เพรำะถ้ำผูส่ื้อสำรดี         
ผูรั้บตั้งใจรับดีคงประสบผลส ำเร็จ แต่ถำ้กำรส่ือสำรไม่ดี ผูรั้บก็ไม่ตั้งใจรับคงไร้ผล ผูเ้ก่ียวขอ้งเขำ้ใจ
วตัถุประสงค์ ขั้ นตอนกำรปฏิบัติรวมทั้ งปัจจัยต่ำงๆ ท่ีน ำมำใช้ตั้ งแต่ต้นจนกระทั่งส้ินสุด            
อยำ่งชดัเจน 
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 จากค าถ ามที่ ว่ า  ท่ านมี ก ารประส านความ ร่วม มื อ ในการพัฒ นาวิช าการ                       
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับ สถานศึกษา 
ชุมชนหรือองค์กรอ่ืนๆ อย่างไร  

 กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่        
เป็นกลุ่มโรงเรียนท่ีมีเป้ำหมำยในกำรมุ่งพฒันำผูเ้รียนซ่ึงเป็นพระภิกษุ สำมเณร ให้เป็นผูมี้คุณธรรม      
มีควำมรู้ ประพฤติปฏิบัติตนตำมพระธรรมวินัย เป็นศำสนทำยำทท่ีดีของพระพุทธศำสนำ             
ตำมวิสัยทศัน์ของกลุ่มโรงเรียนท่ีว่ำ “มุ่งพฒันำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำสถำนศึกษำภำยในกลุ่ม
โรงเรียนโดยกำรพัฒนำคุณภำพ กำรบริหำรจัดกำรศึกษำครูบุคล ำกร กำรเรียนกำรสอน             
เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะและคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ ตำมจุดเน้นของกำรจดักำรศึกษำ
โรงเรียนท่ีมีวตัถุประสงค์พิเศษ” ส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย บุคคล องคก์รหรือชุมชนภำยนอก
เขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรพฒันำหลกัสูตรท่ีมีควำมหลำกหลำย สอดคลอ้งกบันโยบำยทำงกำรศึกษำ
และควำมตอ้งกำรของสังคม 

 ผู ้ให้ สั ม ภ ำษ ณ์ ทั้ งห มดก ล่ ำว เป็ น แน วท ำง เดี ยวกัน ว่ ำ  ก ำรป ระส ำน งำน                 
ตอ้งกำรควำมร่วมมือร่วมใจในกำรพฒันำวิชำกำร ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ                
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกับสถำนศึกษำ ชุมชนหรือองค์กรอ่ืนๆ มีจุดประสงค ์           
เพื่อควำมสอดคล้องกลมเกลียวกนั ในขณะเดียวกนัเพื่อให้งำนบรรลุผลส ำเร็จตำมวตัถุประสงค ์   
และเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดงันั้น กำรประสำนงำนหรือควำมร่วมมือเป็นกำรช่วยเหลือ          
ดว้ยควำมสมคัรใจ แมจ้ะไม่มีหน้ำท่ีโดยตรงอำจจะท ำเร่ืองเดียวกนัในเวลำเดียวกนัหรือต่ำงเวลำ       
ก็ได้  แม้กระทั่งอำจให้ควำมร่วมมือท ำบำงเร่ืองบำงเวลำ แต่กำรประสำนงำนทำงด้ำนวิชำกำร 
ควำมสำมำรถน ำควำมรู้ ทกัษะ กระบวนกำรต่ำงๆ ในเวลำเดียวกนั เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมำยเดียวกนั
ด้วยกำรแบ่งหน้ำท่ีกันท ำและตอ้งกำรควำมร่วมมือจนกว่ำงำนจะบรรลุผลส ำเร็จ โดยส่วนใหญ่      
กำรประสำนงำนกับควำมร่วมมือในส่วนกำรพัฒนำวิชำกำรในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ        
ทำงกำรศึกษำในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกับสถำนศึกษำ ชุมชนหรือองค์กรอ่ืนๆ               
มี ส่ วน เก่ี ย วข้ อ งกัน กับ นั ก บ ริห ำรแล ะนั ก วิ ช ำก ำรขอ งส ถ ำน ศึ ก ษ ำห รือ โรง เรี ยน                    
จ  ำเป็นตอ้งประสำนงำนกับส่วนต่ำงๆ ท่ีมีควำมส ำคญัท่ีสุด คือ ส่วนงำนของวดั ส ำนักงำนกลุ่ม 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ กองพุทธศำสนำศึกษำและส่วนงำนต้นสังกัด รวมทั้งควำมร่วมมือ
ระหวำ่งหน่วยงำนภำยนอก สถำนท่ีรำชกำรทั้งภำครัฐและเอกชนท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเอง
กำรประสำนงำนในส่วนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นก ำลังคน ก ำลังควำมคิด ก ำลังทรัพย์หรือส่วนอ่ืนๆ         
แต่ในสถำนศึกษำมักจะมีกำรประสำนงำนท่ีเรียกว่ำ กำรประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร                      
ในก ำรท ำข้อตกลงห รือ  Memorandum of Understanding  (MOU) คื อ  บัน ทึ กควำม เข้ำใจ                
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ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีฝ่ำยหน่ึงแสดงควำมสมคัรใจในกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขหรือขอ้ตกลง ตำมท่ีปรำกฏ
ในหนังสือกับ อีก ฝ่ ำยห น่ึ ง  ใน ปั จจุบัน มีหลำยห น่วยงำนและหลำยองค์กร ท่ีน ำ  MOU                        
มำเป็นส่วนหน่ึงในกำรบริหำรงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม       
แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นกลุ่มโรงเรียนท่ีมีเป้ำหมำยในกำรมุ่งพฒันำ
ผูเ้รียนซ่ึงเป็นพระภิกษุ สำมเณร มีกำรท ำขอ้ตกลงร่วมกนัระหวำ่งโรงเรียนกบัโรงเรียนในสังกดัเอง
หมำยถึง โรงเรียนขนำดใหญ่และโรงเรียนขนำดเล็กท่ีมีควำมพร้อมดำ้นกำรพฒันำก็ท ำขอ้ตกลงกนั
ทั้งน้ียงัมีกำรพฒันำดำ้นอ่ืนๆ กบัหน่วยงำนกำรศึกษำอ่ืนๆ เพื่อเป็นกำรสร้ำงประโยชน์ให้กบัผูเ้รียน
โดยตรง ตวัอย่ำงเช่น ควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกบัศูนยศึ์กษำศิลปะไทยโบรำณ สล่ำสิบหมู่
ล้ำนนำ วดัศรีสุพรรณ ส่งเสริมกำรเรียนกำรด้ำนภูมิปัญญำ (วิทยำลยัในวงั) วิทยำลัยอำชีวศึกษำ            
ส่งเสริมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของโรงเรียน ย ังมีกำรใช้หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน                   
ท่ีใหน้กัเรียนสำมเณรไดศึ้กษำเร่ืองสำรสนเทศอยำ่งเตม็ท่ี เน่ืองจำกควำมพร้อมของระบบท่ีโรงเรียน
พระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ยงัขำดควำมพร้อมอยู่มำก            
จึงได้รับควำมร่วมมือจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรใช้เค ร่ืองมือ หลักสูตร บุคลำกร               
ร่วมทั้งกำรอบรมควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท่ีเป็นแม่แบบจำกบุคลำกรท่ีมีควำมพร้อม      
ทั้ งยงัมีกำรส่งเสริมและพฒันำตวับุคลำกรในกลุ่มให้ได้รับควำมรู้ ค  ำปรึกษำและควำมร่วมมือ     
ด้ำนอ่ืนๆ อีกจำกทำงวิทยำลัยอำชีวศึกษำ ซ่ึงให้กำรสนับสนุนเป็นอย่ำงดี กำรประสำนงำน              
ท่ีกล่ำวถึงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ กำรประสำนงำนมีลักษณะประสำนงำนด้ำนวิชำกำรบุคลำกร          
เป็นเร่ืองเก่ียวกับกำรจัดให้งำนสอดคล้องกันโดยปรำศจำกกำรขัดแย้ง เป็นเร่ืองซ่ึงเก่ียวกับ         
ควำมร่วมมือของผู ้น ำและผู ้ปฏิบัติงำนทุกฝ่ำยในงำนและหน้ำท่ีในทำงจัดกำรแบบเดียวกัน            
เป็นกำรติดต่อส่ือสำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรติดต่อส่ือสำร 2 ทำง (Two-Way Communication)        
จะช่วยใหมี้ควำมเขำ้ใจตรงกนัถึงแมว้ำ่ระหวำ่งหน่วยงำนท่ีอยูต่่ำงระดบักนั 

 สรุปได้ว่ำ กำรพัฒนำวิชำกำรในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ               
ในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกับสถำนศึกษำ ชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนกำรพฒันำ
ศกัยภำพของครู นกัเรียน บุคลำกรในกำรให้บริกำรวิชำกำรของขุมชน สังคมและหน่วยงำนอ่ืนๆ 
โดยฝ่ำยกำรฝึกอบรมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกบัองคก์รต่ำงๆ ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ิน
จนถึงระดบัชำติ ส่งเสริมให้ชุมชนสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรบริกำรทำงวิชำกำร
ดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ เผยแพร่องค์ควำมรู้ออกไปผ่ำนกำรบริหำรจดักำร กำรประชำสัมพนัธ์
และกำรติดตำมประเมินผลกำรบริกำรวิชำกำร ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ        
ในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกบัสถำนศึกษำชุมชนอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อให้กำรบริหำรวิชำกำร
เป็นไปตำมเป้ ำหมำยท่ี มี ส่วนร่วมในกำรให้บ ริกำรทำงวิชำกำรแก่สั งคม เป็น ท่ีป รึกษำ                   
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ในระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัอ่ืนๆ ของกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพท่ีตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรพฒันำและเสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชำติ เพื่อท่ีจะน ำควำมรู้
และประสบกำรณ์ไปใช้ในกำรพฒันำและเสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชำติ
และนำนำชำติ ท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญำไทยโดยกำรมีส่วนร่วม บุคลำกร ศิษยเ์ก่ำ
และ ชุมชน ท่ี เก่ี ยวข้องในกำร เส ริมส ร้ำง  อ นุ รักษ์  ถ่ ำยทอด  สืบส ำน ศิลปวัฒ นธรรม                        
และภูมิปัญญำไทย เพื่อให้เกิดควำมภำคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญำไทย เข้ำใจวฒันธรรมนำนำชำติและสำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวฒันธรรมต่อไป 

 
 2.  ด้านบุคลากรและงบประมาณ 
 จากค าถามที่ว่า โรงเรียนของท่านมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าผลจากการประเมิน

ภ ายนอกรอบที่ ส ามและ ข้อ เสนอแนะม าพั ฒ น าป รับป รุงก าร จั ดก าร เรียน การสอน                            
ในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาอย่างไรบ้าง 

 กำรได้งบเพื่ อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นเงินงบประมำณ ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จดัสรรให้ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำเพื่อส่งต่อในกำรบริหำร
จดักำรให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์และจุดเน้นของส ำนกังำนพระพุทธศำสนำ แต่ละปีจะไดรั้บงบ
เพื่ อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำใน  3 ลักษณะ  คือ  1 . งบพื้ นฐำน  2. งบ กิจกรรม ร่วม                        
3. งบเป้ำหมำยร่วมงบพื้นฐำนเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำ ในปีงบประมำณ 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำในแต่ละจังหวัดจะมีหน้ำท่ีแจ้งโรงเรียนโดยตรงโดยมีกรอบ                  
กำรด ำเนินกำร ได้แก่  พัฒนำ ก ำกับ  ติดตำม ประเมินสถำนศึกษำในเขตพื้ น ท่ีกำรศึกษำ                 
ของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ ส่งเสริมด้ำนกำรอบรมครูบุคลำกรตำมควำมจ ำเป็นพฒันำระบบ
ประกนัคุณภำพให้พร้อมรับกำรประเมินคุณภำพ พฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำร พฒันำส่ือ 
คน้หำครู/สถำนศึกษำท่ีเป็น Best practices ส่วนงบกิจกรรมร่วมหรืองบประมำณขบัเคล่ือนภำรกิจ
และนโยบำยจำกส่วนกลำง (Top Down) เป็นงบประมำณท่ีส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ          
จดัสรรใหส้ ำนกังำนพระพุทธศำสนำจงัหวดัเชียงใหม่และสถำนศึกษำ ตำมกิจกรรมท่ีไดก้ ำหนดร่วมกนั
ในส่วนกลำง ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีบังคับต้องด ำเนินกำร กล่ำวคือ เป็นงบประมำณท่ีส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ  จะต้องด ำ เนินกำรตำมกิจกรรม ท่ีส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ                 
จงัหวดัเชียงใหม่ก ำหนดเพื่อสนองต่อกลยุทธ์ของกำรศึกษำตำมงบเป้ำหมำยร่วมหรือเรียกว่ำ 
“เป้ำหมำยแลกเงิน”  เป็นงบประมำณท่ีโรงเรียนสำมำรถก ำหนดกิจกรรมในกำรด ำเนินงำนได้เอง     
ภำยใต้เป้ำหมำยร่วมท่ีส ำนักงำนพระพุทธศำสนำต้องเสนอเป้ำหมำย  แนวทำงกำรด ำเนินงำน         
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และงบประมำณ ท่ีจะใช้ทั้ งหมด  ทั้ งใน ส่วนงบประมำณ ท่ีได้จำกกำรระดมท รัพยำกร               
ก ำหนดเพื่อเป็นกรอบทิศทำงเป้ำหมำย  ดังน้ี โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ          
อ  ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้รับกำรขยำยผลและกำรเรียนรู้จำกโรงเรียนท่ีเป็นแบบอย่ำง
คุณธรรมน ำควำมรู้ตำมหลกัเศรษฐกิจพอเพียง จนสำมำรถจดัท ำเป็นหลกักำร เช่น Best Practice 
ของโรงเรียน ได้เด็กและเยำวชนในวยักำรศึกษำภำคบังคับจนจบชั้น ม.3  ม.ปลำย ม.6 ทุกรูป       
กำรจดักำรศึกษำท่ีมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  ได้ระดับปรับปรุงสำมำรถพฒันำ          
ได้ระดบัคุณภำพพอใช้ทุกโรงเรียนและท่ีมีระดบัคุณภำพพอใช้สำมำรถพฒันำได้ระดบัคุณภำพดี        
ส่วนโรงเรียนท่ีมีระดับคุณภำพดีสำมำรถพัฒนำได้รับคุณภำพต่อไปและเป็นโรงเรียนน ำร่อง            
กำรบริหำรจดักำรผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำร     
และกำรจดักำรศึกษำโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ำยกำรบริหำรจดักำรจะไดรั้บงบประมำณเพิ่มเติม
ในกำรจดักิจกรรมต่ำงๆ กำรอบรมและกำรส่งเสริมดำ้นต่ำงๆ  

 สรุปได้ว่ำ ในกำรส่งเสริมให้ครูผูส้อนน ำผลจำกกำรประเมินภำยนอกรอบท่ีสำม    
และข้อเสนอแนะมำพฒันำปรับปรุงกำรจดักำรเรียนกำรสอนในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ      
ทำงกำรศึกษำ ข้ึนอยู่กับกำรบริหำรงบประมำณของสถำนศึกษำท่ีจะส่งผลต่อกำรพัฒนำ               
ตำมศักยภำพของสถำนศึกษำในแต่ละด้ำนโดยยึดหลักกำรศึกษำเน้นผู ้เรียนด้ำนวิชำกำร            
ทกัษะกระบวนกำรเรียนกำรสอนเป็นส ำคญั กำรสนบัสนุนกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน กำรส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ กำรบริหำรงำนทัว่ไปรวมทั้งกำรจดักิจกรรมส ำหรับพฒันำ
ผูเ้รียนทั้งดำ้นร่ำงกำยและสติปัญญำ  

 
 จากค าถามที่ว่า โรงเรียนของท่านมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เช่ือมโยงระบบ    

การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาในการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างไร 
 ในแนวทำงเก่ียวกับกำรบริหำรงำนกำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรของกลุ่มโรงเรียน          

พระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีบุคลำกรท ำงำนดำ้นกำรศึกษำ     
ทั้งท่ีเป็นบรรพชิตและฆำรวำส  ทั้งครูผูส้อนในรำยวิชำต่ำงๆ ตำมกลุ่มสำระทั้ง 9 กลุ่มสำระแล้ว      
ยงัมีฝ่ำยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนตำมภำระงำนต่ำงๆ แตกต่ำงกันไป มำกน้อย     
ข้ึนอยู่กบัขนำดของโรงเรียน หำกเป็นโรงเรียนขนำดใหญ่จะมีบุคลำกรมำกและมีครบตำมขนำด
ส่วนโรงเรียนขนำดกลำงและโรงเรียนขนำดเล็ก ครูยงัเป็นตัวแปรส ำคัญในกำรบริหำรงำน          
ด้ำนบุคลำกรและภำระงำนต่ำงๆ  ของโรงเรียนขนำดใหญ่  กลำงและเล็กไม่ ต่ ำงกัน เลย                   
เป็นอีกประเด็นส ำคญัท่ีทำงกลุ่มนักวิชำกำรต้องปรับแก้ไข ทั้งน้ีนักวิชำกำรยงัได้ให้ควำมเห็น
เพิ่มเติมในกำรสัมภำษณ์ท่ีสอดคลอ้งกนัวำ่ กำรพฒันำบุคคลดำ้นใดก็ตำมส่ิงท่ีส ำคญั คือ กำรพฒันำ
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บุคลำกรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำนศึกษำจ ำเป็นอย่ำงมำก ปัจจัยหน่ึงท่ีส ำคัญ          
ในกำรช้ีควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนทุกองค์กรคือกำรบริหำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศโรงเรียน    
พระปริย ัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญ              
ของกำรมีแผนพฒันำบุคลำกรในภำพรวม ส ำหรับใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ดำ้นกำรพฒันำ
บุคลำกรโดยใชร้ะบบสมรรถนะ (Competency) เป็นฐำนกำรพฒันำบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบติังำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผลงำนมีคุณภำพตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนกังำนพระพุทธศำสนำ ไดผ้ลกัดนัให้ทุกหน่วยกำรศึกษำโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญั
ศึกษำ ทุกแห่ง  มีกำรก ำหนดสมรรถนะและกำรประเมินผลสมรรถนะเพื่อจะไดท้รำบขอ้มูลพื้นฐำน
และน ำไปสู่กำรพฒันำต่อไป นอกจำกน้ีส ำนกังำนกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ
ยงัได้ผลักดันกำรปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์และวฒันธรรมกำรท ำงำนผ่ำนโครงกำรท่ีเก่ียวข้อง      
กับกำรพัฒนำขีดสมรรถนะและวฒันธรรมกำรท ำงำนของบุคลำกรและหน่วยงำนภำครัฐ           
ดงันั้น ส ำนักจึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรจดัท ำแผนพฒันำบุคลำกรให้สอดรับกบักำรพฒันำ
สมรรถนะบุคลำกรเพื่อให้บุคลำกรมีคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ ทั้งดำ้นควำมรู้ทกัษะและพฤติกรรม    
ในกำรปฏิบติังำน ท่ีสำมำรถสร้ำงผลงำนไดโ้ดดเด่นกวำ่เพื่อนร่วมงำนอ่ืนๆ ในองคก์รท่ีสนบัสนุน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของส ำนักงำนกลุ่มโรงเรียน           
พระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ โดยแผนพัฒนำบุคลำกร              
จ ะ เป็ น แน วท ำง  ก ล ยุท ธ์ ห รือ ยุ ท ธ ศ ำส ต ร์ ใน ก ำรพัฒ น ำบุ ค ล ำก รส ำข ำก ำร ศึ ก ษ ำ                       
โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อธ ำรงรักษำบุคลำกร    
ท่ีมีประสิทธิภำพให้อยู่คู่องค์กรตลอดไป ในกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนพิจำรณำจำก          
กำรท่ีบุคลำกรสำยสนบัสนุนได้รับกำรพฒันำควำมรู้และทกัษะในวิชำชีพ ได้แก่ กำรส่งบุคลำกร
สำยสนบัสนุนไปศึกษำต่อ ไปอบรมสัมมนำหรือดูงำนและกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมท่ีสถำบนัจดัข้ึน
ก ำรพัฒ น ำบุ คล ำกรด้ ำนสม รรถนะจำ เป็ นพื้ น ฐ ำน  (IntrincicCompentency) เพื่ อพัฒ น ำ                     
ใหเ้ป็นบุคลำกรท่ีมีคุณภำพ ไดแ้ก่ สมรรถนะดำ้นควำมคิด (เก่งคิด) เพื่อใหมี้สมรรถนะดำ้นควำมคิด
มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นคนดี มีจิตส ำนึกในกำรพฒันำตนเอง เพื่อให้รู้วิธีคิดอย่ำงมีระบบ รู้วิธีคิดท่ีถูกตอ้ง      
มีทกัษะในกำรใช้ควำมคิด (Conceptual Skills) เพื่อกำรบริหำรและกำรปฏิบติังำนท่ีมีประสิทธิผล
สมรรถนะด้ำนคน  (เก่งคน ) เพื่ อพัฒนำบุคลำกรให้ มีสมรรถนะด้ำนคนมุ่งมั่น ท่ีจะเข้ำใจ               
และตระหนกัรู้ในคุณค่ำของตนเองและคุณค่ำของผูอ่ื้น มีทกัษะในกำรปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (Human 
Skills) เพื่อบริหำรและปฏิบติังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ สมรรถนะด้ำนงำน (เก่งงำน) เพื่อพฒันำ
บุคลำกรให้ มีสมรรถนะด้ำนงำนมุ่งมั่น ท่ีจะเป็นคนเก่งมีควำมรู้และทักษะในกำรบริหำร               
และปฏิบัติงำน  (Technical Skills) สำมำรถรับมอบหมำยงำนตำมศักยภำพ  มีควำมพึงพอใจ            
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ในกำรปฏิบัติงำนหน้ำท่ีของตน  ซ่ึ งในกำรบ ริหำรและปฏิบัติงำนตำมโครงกำรภำยใต ้                 
แผนยุทธศำสตร์กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่     
ระยะ  4 ปี  (พ .ศ .2555-2558) และโครงกำรภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักกลุ่มโรงเรียน            
พระปริยติัธรรมแผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มท่ี 5  ระยะ 4 ปี  (พ.ศ.2532-2558) กำรพัฒนำบุคลำกร       
ดำ้นสมรรถนะตำมยุทธศำสตร์ (Strategy - Oriented Competency) ได้แก่ สมรรถนะตำมโครงกำร
และกิจกรรมภำยใตยุ้ทธศำสตร์ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง                
จังหวัดเชียงใหม่ระยะ  4 ปี  (พ .ศ .2553-2556)  สมรรถนะตำมโครงกำรและกิจกรรมภำยใต้
ยุทธศำสตร์ของส ำนักก ลุ่มโรงเรียนพระป ริย ัติ ธรรม  แผนกสำมัญ ศึกษำ อ ำ เภอ เมือง                 
จงัหวดัเชียงใหม่ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) นอกจำกนั้นกำรพฒันำบุคลำกรด้ำนสมรรถนะตำม
ภำรกิจหลักของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ        
อ  ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมภำรกิจดำ้นงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่องำนวิชำกำรได้มีกำรปรับระดับสมรรถนะท่ีต้องกำรกับระดับสมรรถนะท่ีเป็นอยู่จริง              
ของบุคลำกรในส ำนักก ลุ่มโรงเรียนพระป ริย ัติ ธรรม  แผนกสำมัญ ศึกษำ  อ ำ เภอ เมือง                   
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นขอ้มูลในกำรพิจำรณำปรับแผนพฒันำบุคลำกรระยะ  4 ปี (พ.ศ. 2555-2558)     
ให้ มีควำมเหมำะสมและเช่ือมโยงกำรจัดกำรควำมรู้กับกำรพัฒนำบุคลกรให้สอดคล้อง                  
กบัสมรรถนะหลกั จุดเน้นท่ีจะพฒันำให้เป็นเอกลกัษณ์และวฒันธรรมกำรท ำงำนของส ำนกักลุ่ม
โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ตลอดจนช่วยผลกัดนั     
ให้ บุ คลำกรสำมำรถส ร้ำงสมรรถนะในกำรป ฏิบัติงำนได้อย่ำงสอดคล้องกับแนวทำง                        
ท่ีองค์กรต้องกำรและเกิดควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพตำมสำยงำนท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี  ทั้ งสำยงำน            
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรจดักำรเพื่อให้ได้ระบบงำนท่ีมีควำมเหมำะสมกบัโรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 สรุปได้ว่ำ กำรพฒันำด้ำนบุคลำกรของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญั
ศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีแนวนโยบำยในกำรจดักำรพฒันำด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น      
งำนวิชำกำร ดำ้นกำรจดักำรในสำยบริหำรและกำรส่งเสริมดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ข้ึนอยูก่บั
กำรวำงแผนกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ เพื่อท่ีจะน ำงบประมำณท่ีได้มำจัดในรูปแบบของกิจกรรม 
โครงกำร งำนและกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อให้ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูเ้รียนโดยมีแนวทำงหลกั     
ในกำรด ำเนินงำนต่อไป  
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 จากค าถามที่ว่า ท่านได้รับการส่งเสริมให้คณะกรรมสถานศึกษา/คณะกรรมการ
โรงเรียนในการด าเนินงานด้านการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาอย่างไร 

 ผู ้ให้สัมภำษณ์ทั้ งหมด ได้กล่ำวเป็นแนวเดียวกันว่ำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ          
ขั้ นพื้ นฐำนเป็นตัวแทนของประชำชนผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องในเขตชุมชน ท่ี เข้ำมำมีส่วนร่วม                 
ในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนหรือสถำนศึกษำท่ีตั้ งอยู่ใน ชุมชน บทบำทและหน้ำท่ี                  
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำมส ำคญัเป็นอยำ่งยิง่ในกำรก ำกบัและส่งเสริม สนบัสนุนกิจกำร
ของสถำนศึกษำอันเน่ืองมำจำกเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ท่ีต้องกำร          
ให้ประชำชนซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนได้เสียโดยตรงเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำร่วมกบัผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงแท้จริง ในลักษณะเป็นเจ้ำของหรือหุ้นส่วน               
ของสถำนศึกษำ ดังนั้ นบทบำทและหน้ำ ท่ี ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้ นพื้ นฐำน                      
ซ่ึงต้องท ำหน้ำท่ีแทนชุมชนและผู ้ปกครอง นักเรียนทุกคนจึงต้องค ำนึงถึงกำรจัดกำรศึกษำ               
ท่ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผูเ้รียน ซ่ึงเป็นลูกหลำนของชุมชน กำรท ำงำนของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำจะต้องท ำงำน ร่วมกับผู ้บ ริห ำรสถำนศึกษำและคณะครู โดยตระหนัก ถึ ง                     
ควำมเป็น “เจำ้ของร่วมกนั” จึงอำศยักระบวนกำรท ำงำนท่ีเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ กำรมีส่วนร่วม
และควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของกำรจดักำรศึกษำ พร้อมกับยึดถือหลักกำร        
ของกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองและสังคม ดว้ยกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยยดึมัน่ในควำมถูกตอ้ง ดีงำม 
สร้ำงควำมไวว้ำงใจซ่ึงกันและกัน เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมตระหนักในสิทธิหน้ำท่ี     
ควำมส ำนึกในควำมรับผิดชอบร่วมกนัและค ำนึงถึงควำมคุม้ค่ำในกำรลงทุน ดำ้นกำรจดักำรศึกษำ
กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ สังกดัส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน          
ซ่ึงมีบทบำทและหน้ำท่ีในฐำนะผู ้มีส่วนร่วมเป็นเจ้ำของสถำนศึกษำและต้องร่วมรับผิดชอบ          
ต่อกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จึงไดจ้ดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยคำดหวงัว่ำ คู่มือเล่มน้ีจะเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรร่วมกัน          
ของทุกฝ่ำยท่ีมีเป้ำหมำยสูงสุดอยู่ท่ีคุณภำพผูเ้รียนเป็นส ำคญั  ตลอดจนบริบทและควำมตอ้งกำร   
ของชุมชนและทอ้งถ่ิน จดัตั้งงบประมำณและรับผิดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสถำนศึกษำ
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้ นพื้ นฐำน                   
และควำมต้องกำรของนักเรียน ชุมชนและท้องถ่ิน จัดกำรเรียนกำรสอนตำมสภำพแวดล้อม
บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนท่ีเหมำะสมและส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส ำคญั
ตลอดจนกำรปรับปรุงและพฒันำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง ออกระเบียบขอ้บงัคบั
ประกำศและแนวปฏิบติัต่ำงๆ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ก ำกบั ติดตำม ประเมินผลงำนตำมแผนงำน
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โครงกำรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรพัฒนำ         
และกำรด ำเนินกำรทำงวนิยักบัครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  
ท่ีส ำคัญและเป็นเป้ำหมำยหลักของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของโรงเรียนพระปริยติัธรรม           
คือควำมตอ้งกำรด้ำนระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ ท ำควำมเขำ้ใจ ดูแลบ ำรุงรักษำ ใช้และจดัหำ
ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของสถำนศึกษำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ            
ส่วนในด้ำนนโยบำยจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทำงคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่     
กำรส่งเสริมให้โรงเรียนในกลุ่มได้เป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน            
ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) โครงกำรพัฒนำ
อจัฉริยภำพทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (Advance Program : AP) โครงกำรพฒันำ
ผูเ้รียนสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร (Excellent Educational Program : EEP) โครงกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม(วคทส.) และโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล นอกจำกนั้นทำงคณะกรรมกำรยงัมีกำรส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้กำรผลิต พฒันำ
ทั้งรูปแบบของเอกสำร ต ำรำเรียนประจ ำสถำนศึกษำ พิมพห์รือสร้ำงโปรแกรม สร้ำงวสัดุอุปกรณ์ 
ทำงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมีกำรจดัเงินงบประมำณสนับสนุนกำรผลิตและมีกำรให้แรงจูงใจ      
แก่ครูและบุคลำกร เพื่อพฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรั้บกำรพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำอยำ่งเต็มท่ี
เปิดโอกำสให้ผูเ้รียนได้แสดงควำมสำมำรถทำงดำ้นควำมรู้ ทกัษะและมีกำรแสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเองไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง ท่ีส่งเสริมกำรอบรมพฒันำตวัผูผ้ลิตหรือผูส้อนท่ีจะเป็นกำรลงทุนท่ีคุม้ค่ำ 
ส ร้ำงคน  ส ร้ำงประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับผู ้เรียนได้อย่ำงต่อเน่ือง                  
และตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูเ้รียนตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรไดก้ ำหนดเอำไว ้

 จำกบทบำทของคณะกรรมสถำนศึกษำได้รับผิดชอบตำมหน้ำท่ีหลำยๆ ด้ำน       
รวมถึงเร่ืองกำรพฒันำและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ ซ่ึงเป็นนโยบำย        
ท่ีให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำนกัเรียนสำมเณรให้สำมำรถใชป้ระโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำทุกแห่งในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญั
ศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้มีควำมพร้อม รวมทั้ งได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดสรร
งบประมำณรวมในดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดบักลุ่มโรงเรียน ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม
โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดร่้วมมือกบัส ำนกังำน
พระพุทธศำสนำจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเฉพำะในหน่วยงำนของทำงกลุ่มโรงเรียน ไดด้ ำเนินกำรตำม
แผนท่ีได้วำงไวแ้ล้วไม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนได้พัฒนำ         
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ขีดควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยอำศัยเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ         
ของโรงเรียนในพื้นท่ีของวดัและชุมชนร่วมกัน ส่งเสริมให้ผูเ้รียน ผูส้อน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
สำมำรถท่ีจะใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมส ำเร็จรูป เพื่อกำรส่ือสำรและกำรค้นหำข้อมูล ได ้          
และนักเรียนท่ีจบชั้ นมัธยมศึกษำปี ท่ี  3 และปี ท่ี  6 ทุกรูปสำมำรถใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป               
ตำรำงค ำนวณและใช้อินเตอร์เน็ตในกำรสืบค้นข้อมูล รวมทั้ งนัก เรียนมัธยมศึกษำปี ท่ี  6               
หรือประมำณร้อยละ 5  สำมำรถเขียนโปรแกรมได้และยงัได้ร่วมกับมหำวิทยำลัย 3 แห่ง          
พฒันำโรงเรียนต้นแบบด้ำน ICT ในปีกำรศึกษำ 2557 น้ี จ  ำนวน 3 สถำนศึกษำและได้ร่วมกับ
ภำคเอกชนน ำ ICT มำพฒันำกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำอีกไม่ต ่ำกวำ่ 10 แห่ง ทั้งยงัพฒันำครู
และบุคลำกรดำ้นกำรศึกษำ ปัจจุบนัไดพ้ฒันำให้มีควำมรู้ ประสบกำรณ์และทกัษะดำ้นกำรใช ้ICT 
กำรสอนคณิตศำสตร์/วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี รวม 6 หลกัสูตรและจะเร่งด ำเนินกำรพฒันำต่อไป
ให้ครบทั้งหมดภำยในปีงบประมำณ  2558 ส่งเสริมกำรพฒันำส่ือและซอฟต์แวร์ ได้พฒันำส่ือ
ประเภทเว็บไซต์ให้ เป็นศูนย์รวมข่ำวสำรข้อมูล แหล่งเรียนรู้ จัดท ำ เว็บไซต์ ท่ี เป็นของสถำนศึกษำ                    
ซ่ึงไดเ้ร่ิมตน้โดยกำรสนบัสนุนท่ีดียิ่งจำกโครงกำร School Net ของศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ ของกองพุทธศำสนำศึกษำส ำนกังำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ จดัหำและพฒันำ
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนัสถำนศึกษำในกลุ่มท่ี 5 สำมำรถเขำ้สู่ระบบอินเตอร์เน็ตได ้
สถำนศึกษำระดับมธัยมศึกษำจะเข้ำสู่ระบบอินเตอร์เน็ตได้ทั้ งหมดและยงัได้ร่วมกับกระทรวง
เทคโนโลยีและกำรส่ือสำรส่งเสริมโครงกำรปลูกต้นกล้ำปัญญำเด็กไทยและโครงกำรส่งเสริม
เด็กไทยด้วย ICT รับบริจำคเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้แล้วให้กับโรงเรียนท่ีไม่ มีงบประมำณ         
รวมทั้ งได้รับกำรสนับสนุนจำกสถำนศึกษำในสังกัดกรมอำชีวศึกษำและสถำบันเทคโนโลย ี         
รำชมงคลเป็นศูนยซ่์อมบ ำรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหก้บัสถำนศึกษำของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม 

 สรุปไดว้ำ่ ในกำรเร่งรัดพฒันำและส่งเสริมกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ 
ในช่วงน้ีทุกหน่วยงำนโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งบทบำทของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำตอ้งมีควำมชดัเจน
ทั้งมีกำรด ำเนินงำนดำ้นแผนและนโยบำยท่ีจะส่งเสริม สนับสนุน ด้ำนงบประมำณเพื่อให้ผูส้อน
และผูเ้รียนไดใ้ช้เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีมีผลต่อกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนและกำรจดักิจกรรม 
ใน ก ำร ท่ี จะ มี ระบบ เท คโน โลยีส ำรสน เท ศ  เพื่ อพัฒ น ำก ระบ วนกำร เรี ยน กำรสอน                          
และหำกตอ้งด ำเนินกำรตำมแผนก็จะมีครบทุกแห่ง ท ำให้กำรพฒันำและส่งเสริมกำรใชเ้ทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่ อกำรศึกษำ ซ่ึ งจะส่งผลถึงกำรพัฒนำนัก เรียนได้ทุกระดับได้รวดเร็ว ข้ึน 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำจึงต้องน ำผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนน้ีมำพิจำรณำในปีงบประมำณ         
เพื่ อ เสนอต่อย ังต้นสังกัดเพื่ อทรำบและขอรับกำรสนับสนุนภำยในสถำนศึกษำทุกแห่ง                   
ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดมี้ควำมพร้อม 
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รวมทั้ งได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดสรรงบประมำณในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับ          
กลุ่มโรงเรียน ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ไดร่้วมมือกบัส ำนกังำนพระพุทธศำสนำจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งแผนกำรด ำเนินงำน
ในอนำคตตำมแผนแม่บทด้ำน ICT ของกระทรวงศึกษำธิกำรและแนวทำงท่ีจะท ำให้กำรพฒันำ     
และกำรส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีควำมพร้อมในกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ                 
มำเพิ่มประสิทธิภำพในกำรพฒันำปวงชนทุกระดบัใหไ้ดรั้บกำรพฒันำตำมแผนไดร้วดเร็วข้ึน  

 
 3.  ด้านอาคารสถานที ่ 
 จากค าถามที่ ว่า  โรงเรียนของท่านมี เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ สถานที่และเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือใช้ในการศึกษาที่สอดคล้องตามลักษณะของการจัดการในการเรียน   
การสอนหรือไม่และมีวธีิในการจัดหาเคร่ืองมืออย่างไร 

 กำรบริหำรงำนอำคำรสถำนท่ีเป็นปัจจยัส ำคญัอยำ่งหน่ึงท่ีช่วยให้โรงเรียนด ำเนินงำน
ไปได้โดยสะดวก อำคำรสถำนท่ีเป็นส่ิงจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนเช่นเดียวกับบ้ำน     
เป็นส่ิงจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตของคน จึงควรท่ีผูบ้ริหำรจะตอ้งให้ควำมส ำคญัต่อกำรบริหำรงำน
อำคำรสถำนท่ีใหเ้หมำะสมกบัควำมส ำคญัของงำน  

 กำรบริหำรงำนท่ีให้ควำมสะดวกแก่กำรด ำเนินงำนหลกัของโรงเรียน คือ งำนวิชำกำร
เป็นกำรบริหำรงำนท่ีส่งเสริมให้กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของโรงเรียนเป็นไปโดยสะดวก            
และมีประสิทธิภำพเป็นกำรบริหำรงำนเพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะรองรับควำมคิดและควำมเปล่ียนแปลง
ทำงกำรจดักำรศึกษำ เช่น กำรเพิ่มหรือลดของจ ำนวนนักเรียนหรือควำมเปล่ียนแปลงของชุมชน   
เป็นกำรบริหำรงำนท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนมีควำมพร้อมและพอใจในกำรประกอบกิจกรรมกำรเรียน
เป็นกำรบริหำรงำนท่ีมีส่วนเสริมสร้ำงขวญัและก ำลังใจของบุคลำกรให้พร้อมท่ีจะปฏิบัติงำน        
ในหนำ้ท่ี กำรบริหำรงำนอำคำรสถำนท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำประโยชน์ของอำคำรสถำนท่ีใช้ประกอบ
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยตรง เป็นท่ีเก็บวสัดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของโรงเรียน   
เป็นส่ือกำรเรียนท่ีดีอยำ่งหน่ึง เป็นท่ีประกอบกิจกรรมนอกหอ้งเรียนของนกัเรียนและกิจกรรมอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำกกำรเรียนกำรสอน ทั้ งยงัเป็นท่ีประกอบกิจกรรมกำรด ำเนินงำนบริหำรโรงเรียน       
ทุกงำน มีส่วนในกำรกล่อมเกลำลกัษณะนิสัยของนกัเรียนท่ีให้เกิดกำรเรียนรู้ไดดี้ ส่วนเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับชุมชนโดยกำรอ ำนวยประโยชน์แก่ชุมชนในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ             
เม่ื ออำคำรสถำน ท่ี มีประโยชน์ ดั งก ล่ ำวมำแล้ว  จึงควรท่ี ผู ้บ ริห ำรต้องให้ ควำมส ำคัญ                         
ต่อกำรบริหำรงำนดำ้นน้ีใหม้ำกพอแก่ควำมจ ำเป็นของงำนและแบ่งเวลำให้กบักำรบริหำรงำนดำ้นน้ี
ให้มีสัดส่วนพอเหมำะ ผลสรุปจำกกำรประชุมระดมควำมคิดเร่ืองบทบำทหน้ำท่ีของผูบ้ริหำร         

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
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ในเร่ืองน้ีมีว่ำ ผู ้บริหำรควรใช้เวลำในกำรบริหำรงำนอำคำรสถำนท่ีสัปดำห์ละ 3–4 ชั่วโมง       
แล้วแต่ขนำดของโรงเรียนและงำนบริหำรอำคำรสถำนท่ีจะมีควำมส ำคญัในล ำดับท่ี  4  หรือ  5 
แล้วแต่สภำพปัญหำของโรงเรียนแต่ละโรง กำรท่ีผูบ้ริหำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่ด ำเนินงำนอำคำร
สถำนท่ีร่วมกบับุคลำกรในโรงเรียนให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ขอบข่ำยของงำนอำคำรสถำนท่ี
ของโรงเรียนซ่ึงรวมถึงห้องเรียนและห้องพิเศษต่ำงๆ เช่น ห้องสมุด ห้องพกัครู ห้องพยำบำล       
ห้องวิทยำศำสตร์ ห้องพสัดุ ฯลฯ อำคำรประกอบหรือส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืนๆ เช่น อำคำรอเนกประสงค์
โรงฝึกงำน โรงอำหำร ห้องส้วม เรือนเพรำะช ำ ร้ัว ถังประปำ ฯลฯ บริเวณโรงเรียน เช่น สนำม  
ถนน  ท่ี พักผ่อนหย่อน ใจ  ฯลฯ  กำรท่ี ผู ้บ ริห ำรจะสำมำรถบ ริห ำรงำนอำคำรสถำน ท่ี                          
ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพนั้น จ  ำเป็นท่ีตอ้งทรำบขอบข่ำยของงำนวำ่ครอบคลุมถึงลกัษณะงำนใดบำ้ง
โดยทั่วไปแล้วงำนอำคำรสถำนท่ีจะมีขอบข่ำยครอบคลุมลักษณะงำน คือ กำรจดัสร้ำงอำคำร
สถำนท่ีอนัรวมถึงกำรวำงผงับริเวณท่ีตั้ งอำคำร กำรควบคุมกำรก่อสร้ำง กำรตกแต่งจดัระเบียบ      
ให้เป็นไปตำมหลักกำรจัดอำคำรสถำนท่ีของโรงเรียน  ตลอดจนกำรร้ือถอนอำคำรสถำนท่ี            
กำรใช้อำคำรสถำนท่ีเป็นกำรก ำหนดวำงแผนกำรใชใ้ห้เกิดประโยชน์ใช้สอยมำกท่ีสุดต่อกำรเรียน
กำรสอน โดยตรง   ต่ อก ำร เกิ ดก ำร เรียน รู้น อกห้ อ ง เรี ยน ของนั ก เรียน และ ต่ อ ชุ ม ชน                          
ส่วนกำรบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนท่ี  กำรประดบัตกแต่งและซ่อมแซมอำคำรสถำนท่ีให้คงสภำพเดิม 
หรือเพิ่มเติมเพื่อให้ประโยชน์โดยคุม้ค่ำท่ีสุด กำรควบคุมดูแลอำคำรสถำนท่ีเป็นกำรควบคุมดูแล
โดยทั่วไป   เป็นกำรก ำกับติดตำมผลกำรใช้ กำรบ ำรุงรักษำ  กำรตกแต่ง รวมถึงกำรควบคุม            
กำรปฏิบติังำนอำคำรสถำนท่ีให้เป็นไปตำมกฎ  ระเบียบ ขอ้บงัคบัและแบบแผนของทำงรำชกำร      
ท่ีเก่ียวข้องและสุดท้ำยต้องมีกำรประเมินผลกำรใช้อำคำรสถำนท่ี  เป็นกำรด ำเนินกำรประเมิน        
ผลกำรใช้ เพื่ อกำรปรับปรุงและเป ล่ียนแปลงแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนน้ีให้ เหมำะสม                  
เพื่อประโยชน์สูงสุดและเพื่อเก็บขอ้มูลส ำหรับกำรวำงแผนด ำเนินงำนอำคำรสถำนท่ีของปีถดัไป 

 สรุปไดว้่ำ กำรพฒันำอำคำรสถำนท่ีโดยส่วนใหญ่มกัจะเป็นรำกฐำนของกำรพฒันำ     
ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสำมำรถใชเ้ป็นแหล่งศึกษำหำรควำมรู้รวมทั้งเป็นห้องปฏิบติักำรต่ำงๆ ท่ีจะเป็นผล
ของกำรแสวงหำควำมรู้ ทกัษะกระบวนกำรในกำรพฒันำ 

 
 จากค าถามที่ว่า โรงเรียนของท่านมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือการจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาในการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง 
 ทั่วโลกให้ควำมส ำคัญกับกำรลงทุนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร         

เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรพัฒนำประเทศ ทั้ งด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรจดักำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำในกำรเรียนกำรสอน จนเกิดควำมแตกต่ำงระหวำ่งประเทศท่ีมีควำมพร้อม
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กับประเทศท่ีขำดแคลน ในขณะเดียวกันประเทศทั่วโลกต่ำงมุ่งสร้ำงสังคมใหม่ให้เป็นสังคม            
ท่ีใชค้วำมรู้เป็นฐำน จนเกิดควำมแตกต่ำงระหวำ่งสังคมท่ีสมบูรณ์ดว้ยควำมรู้กบัสังคมท่ีดอ้ยควำมรู้ 
กำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำในกำรเรียนกำรสอนในยุคของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ต่ำงก็เร่งพฒันำกำรศึกษำให้กำรศึกษำไปพฒันำคุณภำพของคน เพื่อให้คนไปช่วยพฒันำประเทศ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำในกำรเรียนกำรสอน    
จึงเป็น เค ร่ืองมือท่ี มี คุณภำพ สูงในกำรช่วยเพิ่ มประสิท ธิภำพของกำรจัดกำรศึกษำ เช่น                    
ช่วยน ำกำรศึกษำให้เขำ้ถึงประชำชน ส่งเสริมกำรเรียนรู้ต่อเน่ืองนอกระบบโรงเรียนและกำรเรียนรู้
ตำมอัธยำศัย  ช่วยจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและจัดกำร  ช่วยเพิ่มควำมรวดเร็ว           
และแม่นย  ำในกำรจดัท ำขอ้มูลและกำรวิเครำะห์ขอ้มูล กำรเก็บรักษำและกำรเรียกใชใ้นกิจกรรมใน
งำนจัดกำรศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยกำรเรียนกำรสอน  แต่กำรให้ควำมสนใจ                  
กบักำรใช้เทคโนโลยีช่วยกำรเรียนรู้ของผูเ้รียนก็อำจหลงทำงได้ ถ้ำผูบ้ริหำรสถำนศึกษำยึดถือ       
กำรมีเทคโนโลยีเป็นจุดหมำยปลำยทำงของกำรศึกษำแทนท่ีจะยึดถือผลกำรเรียนรู้เป็นจุดหมำย
ปรำกฏกำรณ์ของกำรหลงทำงจะพบเห็นในกำรประชำสัมพันธ์ถึงควำมพร้อมทำงระบบ
คอมพิวเตอร์ กำรมีเครือข่ำยโยงเขำ้ Internet สะดวก  ผูเ้รียนเรียนรู้กำรใช้เทคโนโลยีและมีโอกำส
ใช้ได้เต็มท่ี แต่ในบำงสถำนศึกษำผูเ้รียนอำจใช้เทคโนโลยีไม่คุม้ค่ำ ขำดเป้ำหมำยในกำรเรียนรู้
สำระส ำคญัตำมหลกัสูตรวิชำต่ำงๆ และขำดโอกำสในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อพฒันำกระบวนกำร   
ทำงปัญญำ สถำนศึกษำจะต้องมีรูปแบบระบบสำรสนเทศ ผู ้บริหำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ               
ในกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำในระดบัเบ้ือง ผูบ้ริหำรตอ้งส่งเสริมเพื่อให้เกิดควำม
ตระหนักและเห็นควำมส ำคญัของกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ ท่ีจะน ำมำบริหำร
จัดกำรทำงกำรศึกษำ ด้ำนกำรกระจำยโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรศึกษำ ทำงกลุ่มโรงเรียน              
พระปริยติัธรรม กลุ่มท่ี 5 มีกำรส่งเสริมในส่วนท่ีเป็นเทคโนโลย ีเช่น คอมพิวเตอร์ ส่ือกำรเรียนกำร
สอน เอกสำรประกอบกำรสอน ต ำรำเรียนท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 สรุปไดว้ำ่ สถำนศึกษำมีควำมส ำคญัอยำ่งมำกท่ีจะช่วยพฒันำบุคลำกร คือสถำนศึกษำ
ตอ้งจดักำรเรียนกำรสอนท่ีมีคุณภำพ โดยสนบัสนุนให้ครูใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอนดำ้นเทคโนโลย ี
เช่น ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กำรผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอน ซ่ึงเป็นกำรส่งเสริม               
ใหบุ้คลำกรไดมี้โอกำสพฒันำตนเองดำ้นเทคโนโลยแีละท่ีส ำคญัสถำนศึกษำตอ้งจดัหำวสัดุอุปกรณ์
ให้เพียงพอต่อกำรใช้งำนในอัตรำส่วนท่ีเหมำะสมและสะดวกในกำรใช้งำนของครูผู ้สอน            
และนกัเรียน 
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 จากค าถามที่ว่า โรงเรียนของท่านมีวิธีในการจัดเตรียมส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้อย่างไรบ้าง 

 กล่ำวว่ำกำรสร้ำงควำมพร้อมของเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่ำงๆ ให้มีสรรถนะและจ ำนวน
เพียงพอต่อกำรใช้งำนของผูเ้รียน รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้ผูเ้รียนสำมำรถใช้เทคโนโลยี   
ไดต้ลอดเวลำ จะเป็นปัจจยัเบ้ืองตน้ของกำรส่งเสริมกำรใชเ้ทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ ครูสร้ำงโอกำส
ในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจะผลักดันให้มีกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงคุ้มค่ำ        
คือ ครูออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรท ำกิจกรรมประกอบกำรเรียนรู้ เป็นกิจกรรม           
ท่ีตอ้งใช้กระบวนกำรแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งขอ้มูลต่ำงๆ ทั้งจำกกำรสังเกตในสถำนกำรณ์จริง 
กำรทดลอง กำรค้นควำ้จำกส่ือส่ิงพิมพ์และจำกส่ือ เช่น จำก Web Sites เป็นกิจกรรมท่ีต้องมี          
กำรท ำโครงงำนอิสระ เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งฝึกปฏิบติัจำก Software ส ำเร็จรูป เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมีกำร
บันทึก วิเครำะห์ข้อมูลและกำรน ำเสนอรำยงำนด้วยคอมพิวเตอร์ ครูและผู ้เรียนจัดท ำระบบ
แหล่งขอ้มูลสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ทั้งยงัเป็นปัจจยัด้ำนแหล่งขอ้มูลสำรสนเทศ เป็นตวัเสริม       
ท่ีส ำคญัท่ีช่วยเพิ่มคุณค่ำของระบบเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน ครูและผูเ้รียนควรช่วยกัน
แสวงหำแหล่งขอ้มูลสำรสนเทศท่ีมีเน้ือหำสำระตรงกบัหลกัสูตรหรือสนองควำมสนใจของผูเ้รียน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรรวบรวมแหล่งขอ้มูลสำรสนเทศท่ีเป็น Software ช่ือของ Web Sites รวมถึง
กำรลงทุนจดัซ้ือ Software จำกแหล่งจ ำหน่ำย กำรจำ้งใหผู้เ้ช่ียวชำญจดัท ำหรือจดัท ำพฒันำข้ึนมำเอง
โดยครูและนักเรียน สถำนศึกษำขนำดใหญ่มีกำรจดัตั้งเป็นศูนยข์อ้มูลสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้   
ของก ลุ่มโรงเรียนหรือศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศเพื่ อกำรเรียน รู้  (Learning Resources Center)             
เป็นตวัช้ีวดัส ำคญัประกำรหน่ึงของศกัยภำพของสถำนศึกษำในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม           
ท่ีจะส่งเส ริมกำรใช้เทคโนโลยีเพื่ อกำรเรียน รู้ของครู ได้กล่ำวว่ำ ทั้ ง น้ีย ังต้องมีกำรจัดตั้ ง           
ห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) หรือ  E-Library  จะมีคุณประโยชน์ในกำรมีแหล่งข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำในวิทยำกำรต่ำงๆ ทั้ งในลักษณะส่ือส ำเร็จ เช่น Software             
แถบบนัทึกวีดิทัศน์ รวมถึง CD - Rom  และ CAI หรือ ช่ือ Web Sites ต่ำงๆ ซ่ึงควรจดัท ำระบบ 
Catalog และดัชนีให้สะดวกต่อกำรสืบค้นทั้ งยงัเป็นแหล่งกำรบริกำรของชุมชน วดั โรงเรียน     
ขนำดเล็กหรือหน่วยงำนกลำงทำงเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ นอกจำกน้ีกำรรวบรวมผลงำนของครู 
และนักเรียนในกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนด้วยเท คโนโลยี ท่ี เรียกว่ำ Best Practices             
จะเป็นตัวอย่ำงท่ีดีส ำหรับครูและนักเรียนทั่วไปท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยกำรเรียนกำรสอน        
กำรเรียนรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี เป็นกำรเรียนรู้ระบบกำรท ำงำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ       
ทำงกำรศึกษำท่ีสำมำรถเรียนรู้จนสำมำรถใช้ระบบขอ้มูลสำรสนเทศเป็น ส่ือสำรขอ้มูลทำงไกล   
ผ่ำน E-mail และ Internet กำรเรียนรู้ควำมรู้ใหม่ๆ และฝึกควำมสำมำรถทักษะบำงประกำร          
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โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ทำงโทรทัศน์             
ท่ี ส่งผ่ำนดำวเทียม กำรค้นคว้ำเร่ืองท่ีสนใจผ่ำน Internet  กำรฝึกทักษะภำษำกับโปรแกรม                
ท่ีให้ข้อมูลยอ้นกลับถึงควำมถูกต้อง กำรฝึกกำรแก้ปัญหำกับสถำนกำรณ์จ ำลอง  กำรเรียนไม่ได้มีเฉพำะ                   
ในห้องเรียน สำมำรถ ท่ีจะเรียนได้จำกแหล่งควำม รู้ท่ีหลำกหลำย โดยในโรงเรียน ต่ำงๆ                      
ท่ีอำจใช้ส่ือประสม  ในอนำคตห้องเรียนทุกห้องจะมีส่ือประสมจำกเครือข่ำยคอมพิวเตอร์                
ท่ี เด็กสำมำรถเลือกเรียนเร่ืองต่ำงๆ ได้ตำมควำมและส่ิงท่ีครูสอนนั้ นแทนท่ีจะใช้กับเด็ก              
เพียงกลุ่มเดียว ก็สำมำรถสร้ำง Web Site ของตนข้ึนมำเพื่อเผยแผ่ จะช่วยในกำรปฏิวติักำรเรียน    
กำรสอนไดม้ำก บทบำทของครูจะเปล่ียนไป ครูจะมีหลำยบทบำทหน้ำท่ี เช่น  ท ำหนำ้ท่ีเหมือนกบั
ครูฝึกของนักศึกษำ คอยช่วยเหลือให้ค  ำแนะน ำ เป็นเพื่อนของผูเ้รียน เป็นทำงออกท่ีสร้ำงสรรค์
ให้กับเด็กและเป็นสะพำนกำรส่ือสำรท่ีเช่ือมโยงระหว่ำงเด็กกับโลก ซ่ึงก็คือบทบำทท่ียิ่งใหญ่      
ของครูทั้งยงัตอ้งสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง นกัเรียน ครูและผูป้กครองจะใช้ระบบทำงด่วนขอ้มูล
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรเรียนรู้  ช่วยเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง นักเรียน ครู           
และผูป้กครอง เช่น  กำรส่ง E-mail จำกครูไปถึงผูป้กครองหรือเจำ้อำวำสวดัต่ำงๆ ซ่ึงเป็นทำงด่วน
ขอ้มูลท่ีสำมำรถเช่ือมโยงกนัได้ทัว่โลกเขำ้มำเป็นตวักระตุ้น กำรปฏิวติัระบบกำรเรียนกำรสอน       
ท่ี มีอยู่เดิม ถึงแม้จะย  ้ ำว่ำห้องเรียนยงัคงมีอยู่เหมือนเดิมเพื่อลดกำรต่อต้ำนด้ำนเทคโนโลยี                
แต่จะพบว่ำกำรเรียนกำรสอนในอนำคตจะตอ้งเปล่ียนไปมำก  ควำมหวงัของครูผูส้อนทุกคนก็คือ 
กำรเปิดโอกำสให้เด็กสำมำรถเรียนได้เป็นรำยบุคคลโดยมีกำรวำงแผนร่วมกับครู ถ้ำคนในวง
กำรศึกษำไม่ปรับเปล่ียนจะลำ้หลงักวำ่วงกำรอ่ืนๆ อยำ่งแน่นอน 

 สรุปไดว้ำ่  กำรใช้เทคโนโลยีเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ๆ เป็นตวักลำงในกำรเปิดควำมคิด
สร้ำงสมรรถนะให้สูงข้ึน ทั้งยงัจะช่วยพฒันำผูเ้รียนให้มีควำมฉลำดในกระบวนกำรทำงปัญญำน้ี 
โดยครูอำจจดัขอ้มูลในเร่ืองต่ำงๆ ในวิชำท่ีสอน ให้ผูเ้รียนฝึกรับรู้ แสวงหำขอ้มูล น ำมำวิเครำะห์
ก ำหนดเป็นควำมคิดรวบยอดและใช้คอมพิ วเตอร์ช่วยแสดงแผนผังควำมคิดรวบยอด             
(Concept Map) โยงเป็นกฎเกณฑ์หลักกำร ซ่ึ งผู ้สอนสำมำรถจัดสถำนกำรณ์ให้ผู ้เรียนฝึก               
กำรน ำกฎเกณฑ์ หลกักำรไปประยุกต์ จนสรุปเป็นองค์ควำมรู้อย่ำงมีเหตุผล บนัทึกสะสมไวเ้ป็น
คลงัควำมรู้ของผูเ้รียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลำงหรือถือวำ่ผูเ้รียนส ำคญัท่ีสุดนั้น สำมำรถออกแบบ
แผนกำรเรียนกำรสอนให้ผูเ้รียนมีโอกำสท ำโครงงำนแสวงหำควำมรู้ตำมหลักสูตร  หำควำมรู้         
ในเร่ืองท่ีผูเ้รียนสนใจหรือเพื่อแกปั้ญหำ กำรเรียนรู้ลกัษณะน้ีจะเร่ิมตน้ดว้ยกำรก ำหนดประเด็นเร่ือง 
ตำมมำด้วยกำรวำงแผนก ำหนดขอ้มูลหรือสำระท่ีตอ้งกำร ผูส้อนอำจจดับัญชีแสดงแหล่งขอ้มูล       
ทั้ งจำกเอกสำรส่ิงพิมพ์ ช่ือของ Web ต่ำงๆ ให้ผู ้เรียนแสวงหำข้อมูล  วิเครำะห์  สังเครำะห์             
เป็นค ำตอบ สร้ำงเป็นองค์ควำมรู้ต่ำงๆ  โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือช่วยและครูช่วยก ำกับ          
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ผลกำรเรียน รู้ให้ เป็นไปตำมมำตรฐำน คุณภำพ ท่ีต้องกำร   ทั้ ง น้ี ค รูจะมีบทบำทส ำคัญ                        
ในกำรช่วยช้ีแนะทิศทำงของกำรแสวงหำควำมรู้หรือแนะน ำผูเ้รียนให้พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ
เพิ่มข้ึนให้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนคุณภำพผลกำรเรียนรู้ กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญั
ศึ ก ษ ำ  อ ำ เภ อ เมื อ ง  จังห วัด เชี ย ง ให ม่  ให้ ค ว ำม ส ำคัญ ด้ ำน เท ค โน โล ยี ส ำรส น เท ศ                              
และหำกจะให้เป็นไปตำมควำมคิดคงเป็นไปได้ เพรำะถ้ำมีงบประมำณก็จดัหำได้ ดั้ งนั้นผูส้อน        
ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จึงตอ้งให้ผูเ้รียน
ใช้เทคโนโลยีเป็นให้มำกและสร้ำงระบบกำรจัดกำรท่ี ดีหรือสำรสนเทศท่ีสมบูรณ์แบบ                    
ท่ี น่ ำจะเป็น เน้ือหำของกำรใช้ เทคโนโลยี เพรำะถ้ำขำดข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ                   
เพื่อใช้ในกำรเรียนรู้และกำรเช่ือมโยงกระบวนกำรเรียนรู้ให้เข้ำกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ              
ทั้ งย ังเป็นตัวระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจะมีควำมหมำย มีคุณประโยชน์                
และควำมคำดหวงัวำ่ สถำนศึกษำในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ในอนำคต ก็น่ำจะได้พบควำมสมบูรณ์ของระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ             
ท่ีหลำกหลำย ผนวกเป็นส่วนหน่ึงของระบบกำรศึกษำได้พบผลงำนของครูและผลกำรเรียนรู้        
ของนกัเรียนท่ีแสดงถึงกำรใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในกำรเรียนกำรสอน 

 
  4.1.4.3  ผลกำรวิเครำะห์สภำพและปัญหำกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ อ ำเภอเมือง        
จงัหวดัเชียงใหม่ สรุปผลกำรวเิครำะห์ดงัต่อไปน้ี 
  1.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ      
อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ สภำพกำรบริหำรจดักำรของกำรศึกษำโรงเรียนพระปริยติัธรรม     
แผนกสำมญัศึกษำ วำ่ดว้ย กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ พ.ศ. 2555 ซ่ึงส ำนกังำน
กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มท่ี 5 จึงมีกำรก ำหนดไว้ในประกำศฯ               
ณ วนัท่ี 24 กันยำยน พ.ศ. 2555 ซ่ึงประกอบด้วยจงัหวดัเชียงใหม่  จังหวดัล ำพูน และจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน จ ำนวน 41 โรงเรียนปัจจุบนัส ำนกังำนกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ 
กลุ่มท่ี 5  มี พระครูสุนทรพิมลศีล  ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนพระปริยติัธรรมแม่แตงวิทยำ ด ำรงต ำแหน่ง
เป็นประธำนกลุ่มโรงเรียน  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ก ำกับ ดูแล ติดตำม ส่งเสริมและสนับสนุน            
กำรบริหำรโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ 3 จงัหวดั คือ จงัหวดัเชียงใหม่ จ  ำนวน        
28 โรง จังหวัดล ำพูน  จ ำนวน 11 โรงและจังหวัดแม่ ฮ่องสอน จ ำนวน 2 โรง รวมทั้ ง ส้ิน           
จ  ำนวน 41 โรง กำรบริหำรกลุ่มโรงเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ กลุ่มท่ี 5       
เป็นหน่วยงำน ท่ีอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแลของคณะกรรมกำรกำรศึกษำพระปริย ัติธรรม                 
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แผนกสำมัญศึกษำ มีหน้ำท่ีด ำเนินกำรให้ เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร        
กลุ่มโรงเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสำมญัศึกษำ ตำมขอ้ 9 แห่งประกำศคณะกรรมกำร
กำรศึกษำพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ พ.ศ. 2553 มีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัต่อไปน้ี ก ำหนดนโยบำย
และแผนพัฒนำโรงเรียนภำยในก ลุ่มโรงเรียน  ส่ งเส ริมสนับส นุนกำรพัฒนำคุณภำพ                        
ในกำรบริหำรงำนโรงเรียนและงำนวิชำกำร ก ำกบั ติดตำม ตรวจสอบ กำรบริหำรจดักำรโรงเรียน
ภำยในกลุ่มให้ค  ำแนะน ำและแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนภำยในกลุ่มโรงเรียน               
เสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่อคณะกรรมกำรกำรศึกษำพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ
ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำยตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม      
แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ดงัต่อไปน้ี ปฏิบติังำนสำรบรรณของส ำนกังำนกลุ่มฯ 
จดัระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยในและพฒันำองค์กรส ำนักกลุ่มฯ ประชำสัมพนัธ์ เผยแพร่
กิจกำรและผลงำนของส ำนักงำนกลุ่มฯ และส่วนรำชกำรในสังกดั เผยแพร่และให้บริกำรขอ้มูล
ข่ำวสำร ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกกลุ่มโรงเรียน        
ประสำนงำนท่ีเก่ียวกับกำรสรรหำ กรรมกำรและอนุกรรมกำรในระดับต่ำงๆ ปฏิบติัหน้ำท่ีอ่ืน          
ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนกลุ่มฯ ท่ีมิใช่งำนของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ
ปฏิบติังำนร่วมกบัหรือสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมำย 
 2.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำร กำรส่ งเส ริม กิจกรรมด้ำน เทคโนโลย ี               
ทำงกำรศึกษำ 
 ผู ้ให้สัมภำษณ์ทั้ งหมดได้กล่ำวเป็นแนวทำงเดียวกันว่ำ สภำพกำรบริหำรจัดกำร          
งำนวิชำกำร กำรส่งเสริมกิจกรรมด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรบริหำรหลักสูตรโรงเรียน     
พระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ พ.ศ. 2551 ปรับปรุง พ.ศ. 2557 มี 2 ระดบั ระดบัมธัยมศึกษำ
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยใช้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้ นพื้นฐำน พ.ศ.2551            
จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสนองควำมตอ้งกำรของพระภิกษุสำมเณร เม่ือเรียนจบแต่ละชั้น      
ก็ย่อมได้ควำมรู้เป็นเคร่ืองบริหำรรักษำตนในขณะบวชอยู่ เม่ือลำสิกขำออกไปก็ย่อมมีควำมรู้        
ตำมอตัภำพเป็นทรัพยำกรบุคคลท่ีมีคุณค่ำต่อสังคมฆรำวำสและหำกมุ่งหมำยจะเรียนให้สูงข้ึนไป    
ในระดับอุดมศึกษำก็ย่อมท ำได้โดยกำรใช้หลักสูตรและโครงสร้ำงหลักสูตรของโรงเรียน            
พระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ ปีพุทธศกัรำช 2551 มี 2 ระดบั คือ ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้
และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยโดยหลักสูตรระดับมัธยมศึกษำตอนต้นใช้เวลำเรียน  3 ปี            
หรือ 6 ภำคเรียน ผู ้เรียนจะต้องเรียนรวมวิชำทั้ งส้ินให้ครบ 96 หน่วยกำรเรียน โดยแยกเป็นวิชำบังคับ            
จ  ำนวน  78 หน่วยกำรเรียนและวิชำเลือกเสรีจ ำนวน  18 หน่วยกำรเรียน วิชำท่ี เรียนจ ำแนก              
เป็นวิชำสำมญั 8 หมวด ไดแ้ก่ ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ 
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สุขศึกษำ ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีและวิชำปริยติัธรรม  3 หมวดได้แก่ ภำษำบำลี       
ธรรมวินยัและศำสนปฏิบติั หลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยใชเ้วลำเรียน 3 ปีหรือ 6 ภำคเรียน
ผู ้เรียนจะต้องเรียนรวมวิช ำทั้ ง ส้ิ น ให้ ครบ  81 หน่วยกำรเรียนโดยแยก เป็นวิช ำบังคับ                 
จ  ำนวน 42 หน่วยกำรเรียนและวิชำเลือกเสรีจ ำนวน 39 หน่วยกำรเรียนวิชำท่ีเรียนจ ำแนกเป็นวิชำ
สำมญั 8 หมวดไดแ้ก่ ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ สุขศึกษำ 
ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีและวิชำปริยติัธรรม  3 หมวดได้แก่ ภำษำบำลี ธรรมวินัย       
และศำสนปฏิบติั 
 จำกกำรใชห้ลกัสูตรกำรศึกษำ พ.ศ. 2551 นั้นส่งผลกำรกำรจดักำรศึกษำในรูปแบบใหม่ 
คือ กำรเน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ ผูส้อนจึงมีกำรปรับเปล่ียนวิธีกำรสอนเพื่อให้ทันต่อกำรจดักำร     
รูปแบบใหม่  โดยน ำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำเข้ำมำผสมผสำน เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดควำมรู้                  
เน้นทักษะปฏิบัติ ครูเป็นพียงผู ้อ  ำนวยกำรสอน ให้ค  ำช้ีแนะ อ ำนวยควำมสะดวกในระหว่ำง           
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรใช้สำรสนเทศทำงกำรศึกษำในกำรจัดกำรของกลุ่มโรงเรียน           
พระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มท่ี 5 ก่อให้เกิดผลดีหลำยประกำร เช่น กำรส่งเสริม          
กำรพัฒนำส่ือนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ กำรสร้ำงระบบก ำรจัดกำรข้อมูลทำงกำรศึกษำ                     
ท่ีสำมำรถใช้แลกเปล่ียนระหวำ่งโรงเรียนต่ำงๆ สำมำรถพฒันำตวัช่วยในกำรจดักำรเรียนกำรสอน
ของรำยวิชำท่ีขำดแคลน ทั้ งยงัสร้ำงระบบช่วยเหลือกำรกำรพัฒนำในระบบต่ำงๆ ของข้อมูล            
ท่ีสำมำรถใช้รวมกันระหว่ำงกลุ่มโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและส่งเสริมให้ผู ้เรียน         
สำมำรถแสดงออกด้ำนควำมสำมำรถทำงงำนวิชำกำรในกำรแข่งขนั เพื่อแสดงถึงประสิทธิภำพ     
ของกำรเรียนกำรสอน สนับสนุนกิจกรรมท่ี เน้นผู ้เรียน  เช่น กำรแข่งขันทักษะวิชำกำร             
ระหว่ำงโรงเรียน ก ลุ่ม อ ำเภอ จังหวัด ระดับประเทศและระดับหน่วยงำน ท่ี เป็นตัวช้ีว ัด                  
ให้เกิดกำรพฒันำ นอกจำกนั้นยงัส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดประสบกำรณ์ด้ำนต่ำงๆ ทั้งงำนวิชำกำร      
และงำนวชิำชีพ เพื่อใหผู้เ้รียนไดน้ ำควำมรู้ทกัษะและประสบกำรณ์ไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงต่อไป 
 ในปัจจุบนัโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสำมญัศึกษำอ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้
น ำระบบงำนสำรสนเทศทำงกำรศึกษำมำใชง้ำนเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงสำมำรถแยกออกตำมกำรใชง้ำน
ไดด้งัน้ี 

1.  Standalone 
  1.1 OBRCxx  ใช้ส ำหรับบันทึกข้อมูลพื้ นฐำนทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ            
ในแต่ละปีกำรศึกษำ 
  1.2 B-Obec  ใช้ส ำหรับบันทึกข้อมูลส่ิงก่อสร้ำงของสถำนศึกษำและเขตพื้น ท่ี
กำรศึกษำ 
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  1.3 P-Obec  ใชส้ ำหรับบนัทึกขอ้มูลบุคลำกรในสังกดั  มีรำยละเอียดคลำ้ย ก.พ.7 
  1.4 Student 44  ใช้ส ำหรับบันทึกข้อมูลนักเรียนและผลกำรเรียนเป็นรำยบุคคล        
และส่งขอ้มูล  GPA-PR  ใหส้ ำนกังำนทดสอบทำงกำรศึกษำ 
  1.5 OUC  ใชบ้นัทึกขอ้มูลตน้ทุนผลผลิตของหน่วยกำรในสังกดั 
  1.6 ส่ือCAI  ใชเ้ป็นส่ือช่วยสอนของโรงเรียนท่ีมีควำมพร้อม 
 2. Client-Server 
  2.1 SMIS ใช้บนัทึกขอ้มูลสถำนศึกษำ นกัเรียนรำยบุคคลคลำกรรำยบุคคลหลกัสูตร
และขอ้มูลผลกำรเรียนของนกัเรียน 
  2.2 e-library ใช้รวบรวมส่ือดิจิตอล ท่ี เป็นส่ือกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้ผู ้สอน          
และผู ้เรียนสำมำรถใช้เป็นแหล่งเรียน รู้ผ่ำนระบบเครือข่ำยภำยใน มี เฉพำะสถำนศึกษำ                     
ท่ีมีควำมพร้อม 
 3. Web Service (Silo–Oriented  Architecture) 
  3.1 e-filling ระบบจัดกำรงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  3.2 Data on web ใช้ส ำห รับ ให้ ส ถ ำน ศึ กษ ำรำยงำน ข้อ มู ล ก ำร รับนั ก เรี ยน
จ ำนวน นกัเรียน หอ้งเรียน จ ำนวนครู รำยภำคเรียน 
  3.3 e-mail ระบบ จัดก ำรจดหมำย อิ เล็ กท รอ นิ ก ส์ ของห น่ วยงำน ในสั งกัด                   
และของบุคลำกรในส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
  3.4 M-Obec ใช้ส ำหรับสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำรำยงำนขอ้มูล
ครุภณัฑ ์
  3.5  e-Me ใช้ส ำหรับรำยงำนข้อมูลทั่วไป บุคลำกร โครงกำรในแผนปฎิบัติกำร       
และงบประมำณของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  3.6 Monitor ใช้ส ำหรับให้ทุกสถำนศึกษำรำยงำนข้อมูลกำรเช่ือมโยงเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตและให้สถำนศึกษำท่ีได้รับจดัสรรครุภณัฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอน 
รำยงำนขอ้มูลระบบคอมพิวเตอร์ กำรพฒันำบุคลำกรดำ้น ICT และส่ือ ICT 
  3.7 KMC ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ จดัท ำข้ึนโดยให้บุคลำกร       
แต่ละคนน ำเสนอควำมรู้ เพื่อเป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ผำ่นเวบ็ไซต ์
  3.8 GIS สพฐ. และสพท. น ำเสนอขอ้มูลสำรสนเทศเป็นรำยพื้นท่ีทำงภูมิศำสตร์ 
  3.9  ค  ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร ใช้ส ำหรับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำรำยงำน
ขอ้มูลผลกำรปฎิบติัรำชกำรตำมตวัช้ีวดัท่ีก ำหนด 
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  3.10 e-Learning ใช้ส ำหรับผูส้อนและผูเ้รียนให้เป็นแหล่งจดักำรเรียนรู้ผ่ำนเวบ็ไซต์
เฉพำะสถำนศึกษำท่ีมีควำมพร้อม 
 นอกจำกทำงกลุ่มโรงเรียนยงัส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน         
ของสถำบนัศำสนำ ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สำมำรถจดักำรศึกษำ
สอดคลอ้งนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
ส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ประสำนกำรป้องกัน     
และแกไ้ขปัญหำกำรใช้สำรเสพติดและส่งเสริมป้องกนัแกไ้ขและคุม้ครองควำมประพฤตินกัเรียน
รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ด ำเนินงำนวิเทศสัมพนัธ์ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ ส่ิงแวดลอ้ม
ทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถ่ินประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำท ในกำรสร้ำงควำมเขม้แข็ง      
ของชุมชน ปฏิบัติงำนร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ี เก่ียวข้อง              
หรือท่ีไดรั้บมอบหมำย 
 3.  ดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคล  
 สภำพกำรบริหำรงำนบุคคล โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง 
จังหวดัเชียงใหม่ ท่ี มีกำรวิเครำะห์กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง ก ำหนดต ำแหน่งและวิทยฐำนะ             
กำรจดัท ำระเบียบ กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ ง ยำ้ย โอนและกำรออกของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ส่งเสริมสวสัดิกำรครูบุคลำกรพฒันำบุคลำกร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและพฒันำมำตรฐำน
วิชำชีพและจรรยำบรรณ ด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์และกำรด ำเนินคดีของโรงเรียน       
ภำยในกลุ่มจดั ท ำมำตรฐำน คุณภำพงำน ก ำหนดภำระงำนขั้นต ่ำและเกณฑ์กำรประเมินผลงำน
ส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนกังำนกลุ่มโรงเรียน ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำน
บุคคลและจดัท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรงำนบุคคลของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในหน่วยงำนกำรศึกษำ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมกำรบริหำรกลุ่มและคณะกรรมกำรบริหำรงำน     
กลุ่มโรงเรียนปฏิบัติงำนร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง          
หรือท่ีไดรั้บมอบหมำย บุคคลกลุ่มน้ีท่ีปฏิบติังำนในกลุ่มโรงเรียนประกอบไปดว้ยตั้งแต่ ผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำ ครู-อำจำรย์ ผู ้สอน ผู ้ช่วยครู เจ้ำหน้ำท่ี ฝ่ำยต่ำงๆ เช่น ฝ่ำยกำรเงิน ฝ่ำยธุรกำร               
ฝ่ำยเลขำนุกำร ฝ่ำยอำคำรสถำนท่ี ฝ่ำยพสัดุครุภัณฑ์ ไปจนถึงนักกำรภำรโรง พนักงำนขับรถ 
พนักงำนท ำควำมสะอำดและอ่ืนๆ  กำรพัฒนำบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ มีว ัต ถุประสงค์                  
เพื่อให้กำรศึกษำเพิ่มพูนควำมรู้ ทกัษะ ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถ รวมถึงเจตคติ 
บุคลิกภำพ ค่ำนิยม ซ่ึงจะท ำใหบุ้คคลเหล่ำน้ีเป็นผูท่ี้คุณภำพดีข้ึน มีก ำลงัใจในกำรท ำงำน ดูแลรักษำ
รับผิดชอบงำนท่ีท ำ แสวงหำแนวทำงปรับปรุงแก้ไขปัญหำกำรท ำงำนของตนให้ดีข้ึนและส่งผล     
ต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลของหน่วยงำนในท่ีสุด บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีบทบำท              
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และควำมส ำคญัต่อผลสัมฤทธ์ิดำ้นต่ำงๆ ของงำนดำ้นกำรพฒันำกำรศึกษำอยำ่งยิ่ง ปัจจุบนัภำยใต้
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และกระบวนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ มีกำรร่ำง 
“พระรำชบัญญัติว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ” งำนพฒันำบุคลำกร        
ทำงกำรศึกษำถือว่ำเป็นงำนส ำคญัของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง       
จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเหตุปัจจัยหลำยประกำร เช่น กำรเปล่ียนแปลงสู่กระแสโลกำภิวตัน์            
อย่ำงรวดเร็วทั้ งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ว ัฒนธรรม รวมถึงเทคโนโลยีและวิทยำกำรต่ำงๆ                
ท ำให้ประสบกำรณ์เดิมและกำรใช้สำมัญส ำนึกโดยทั่วไปของบุคลำกรไม่เพียงพอและเท่ำทัน         
ต่อส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงเหล่ำนั้นและไม่สำมำรถปรับตวัได้ หำกไม่ได้รับกำรพฒันำให้สอดคล้อง       
กำรไดม้ำซ่ึงบุคลำกรทำงกำรศึกษำในต ำแหน่งหน้ำท่ีต่ำงๆ แมจ้ะมีกระบวนกำรคดัเลือก สรรหำ 
ภำยใต้กฎเกณฑ์ มีกำรระบุคุณสมบัติหรือคุณวุฒิอยู่แล้ว แต่ก็มิได้เป็นหลักประกันว่ำบุคลำกร
เหล่ำนั้นจะเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมำะสมกบังำนท่ีท ำหรือก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล     
ของงำนแต่อย่ำงใด กำรพัฒนำจึงเป็นกำรสร้ำงหลักประกันแก่บุคคลและหน่วยงำนนั้ นๆ              
กำรเป ล่ียนแปลงระบบงำนในโรงเรียนพระปริย ัติธรรม  แผนกสำมัญ ศึกษำ อ ำเภอเมือง                   
จังหวดัเชียงใหม่ กำรน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ำมำใช้ ย่อมท ำให้ “บุคลำกรเดิม” ซ่ึงไม่คุ ้นเคย            
กับ ส่ิ งใหม่ เห ล่ ำ น้ี มี ปัญหำในกำรป ฏิบั ติ งำน  จ ำ เป็นต้อง ศึกษ ำ ฝึกฝนอบรม เพิ่ ม เติ ม                    
เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ดี มีประสิทธิภำพ  บุคลำกรผูท่ี้ได้รับกำรบรรจุ “เข้ำท ำงำนใหม่” 
ต้องกำรแนะน ำ เบ้ื องต้น เพื่ อให้ มี ควำม รู้ควำม เข้ำใจในวิ ธีก ำรท ำงำน  กำรปฐม นิ เทศ                       
และกำรฝึกอบรมวิธีกำรท ำงำน จึงมีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำของโรงเรียนพระปริยติัธรรม      
แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อไป 
 4. ดำ้นกำรบริหำรจดักำรดำ้นอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
 สภำพกำรบริหำรจดักำรดำ้นอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อมกบักำรพฒันำเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่          
จะเน้นแบบบูรณำกำรโดยมีแนวทำง มีวตัถุประสงค์เพื่อลดปริมำณพื้นท่ีท่ีเป็นจุดอบั จุดบกพร่อง 
และจุดเส่ือมโทรมให้เกิดควำมสะอำด ร่มร่ืน สวยงำม น่ำอยู่ ปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดี           
เกิดมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ ลดภำระค่ำใชจ่้ำยในกำรจำ้งพนกังำนและช่วยแกปั้ญหำกำรขำดแคลน
อัตรำก ำลังของบุคลำกรในกำรดูแลรักษำควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ของอำคำรสถำนท่ี                  
และส่ิงแวดลอ้ม เพิ่มและพฒันำแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้และกิจกรรมพฒันำ
ผูเ้รียน พฒันำทกัษะกระบวนกำรคิดและทกัษะกำรท ำงำนเป็นทีมให้กบันกัเรียน ครูและบุคลำกร 
ส่งผลให้นักเรียน ครู บุคลำกรและชุมชนเกิดควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรซ่ึงมีสำระส ำคัญ         
คือ หลักกำรเป็นเจ้ำของ เป็นหลักกำรกระจำยควำมรับผิดชอบให้กับนักเรียน ครู บุคลำกร 
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ผู ้ปกครองและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นเจ้ำของพื้นท่ี            
โดยกำรแบ่งพื้นท่ีของโรงเรียนออกเป็นส่วนๆ ตำมจ ำนวนห้องเรียน มีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำท่ี    
ในกำรดูแลรักษำ พัฒนำ เฝ้ำระวงั ตรวจสอบและแก้ไขปัญหำในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเอง          
เม่ือทุกคนไดเ้ป็นเจำ้ของพื้นท่ีท่ีไดรั้บจดัสรรแลว้ผูท่ี้มีส่วนร่วมเป็นเจำ้ของทุกคนจะตอ้งร่วมกนัคิด
วำงแผน หำวิธีกำรในกำรปรับปรุง พัฒนำ บ ำรุงรักษำพื้นท่ีท่ี รับผิดชอบด้วยกระบวนกำรคิด 
กระบวนกำรปฏิบติัและกำรประเมินผลงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยสำมำรถระดมทรัพยำกรและควำมร่วมมือ      
จำกทุกภำคส่วนมำประยุกต์ใช้ เพื่อกำรพฒันำให้บรรลุตำมวตัถุประสงค์ ผูมี้ส่วนร่วมเป็นเจำ้ของ
ควรประเมินควำมคุ้มค่ำระหว่ำงผลประโยชน์ท่ี เกิดข้ึนกับต้นทุนท่ีใช้ไปว่ำคุ้มค่ำหรือไม่              
โดยยึดหลกักำรประเมินอตัรำส่วนระหวำ่งผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัตน้ทุนท่ีใชไ้ปทั้งท่ีคิดเป็นตวั
เงินไดแ้ละคิดเป็นตวัเงินไม่ได ้ 
 ทั้งยงัน ำหลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง กำรบริหำรจดักำรพื้นท่ีท่ีทุกคนมีส่วนร่วม
เป็นเจ้ำของนั้ น นอกจำกจะพิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำแล้ว ส่ิงท่ีทุกคนจะต้องคิดค ำนึงอยู่เสมอ           
คือ กำรน้อมน ำเอำหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมำปฏิบัติ คือ หลักควำมพอประมำณ           
ควำมมีเหตุผล กำรมีภูมิคุม้กนั ภำยใตเ้ง่ือนไขควำมรู้ควบคู่คุณธรรม ท่ีส ำคญัจะตอ้งมีสติปัญญำ   
และควำมเพียร ซ่ึงจะนำไปสู่ควำมสุขในกำรด ำเนินชีวิตอยำ่งแทจ้ริง หลกักำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง
และย ัง่ยืน เม่ือผูมี้ส่วนร่วมเป็นเจำ้ของพื้นท่ีรับผิดชอบทุกคนน ำหลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
มำปฏิบติั กำรพฒันำจะเกิดควำมต่อเน่ืองและย ัง่ยืน สมำชิกทุกคนตอ้งหมัน่ตรวจสอบ ดูแล แกไ้ข 
ควบคุม คุณภำพรักษำมำตรฐำนกำรปฏิบติัและพยำยำมยกระดบัคุณภำพและมำตรฐำนกำรปฏิบติั   
ให้สูงข้ึนโดยค ำนึงถึงผลลัพธ์ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน พยำยำมศึกษำค้นควำ้วิจยักำรด ำเนินงำน    
เพื่อให้ไดว้ิธีปฏิบติัท่ีดีและเป็นแบบอย่ำงในกำรพฒันำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน   
มีควำมสะอำด ร่มร่ืน สวยงำม น่ำอยู่ ปลอดภัย โรงเรียนมีบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรจดักิจกรรม       
กำรสอน มีแหล่งเรียนรู้เพื่อกำรศึกษำและพฒันำมำกข้ึน โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีตอบสนองควำม
ต้องกำรของผูเ้รียนและชุมชน ท ำให้นักเรียนและชุมชนได้รับควำมสะดวกสบำย มีควำมสุข         
และควำมพึงพอใจในกำรท ำกิจกรรมและกำรใชบ้ริกำร 
 สรุปได้ว่ำ กำรเสริมสร้ำงคุณภำพของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ 
อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ เป็นงำนพัฒนำท่ีเพิ่มข้ึนนอกเหนือจำกกำรจัดกำรฐำนข้อมูล             
กำรใช้ เทคโนโลยีสนับสนุนกำรตัดสินใจ ใช้ เทคโนโลยี เพื่ อกำรบริหำรท่ีกล่ำวมำแล้ว                  
เป็น กำรเส ริมส ร้ำง คุณภำพภำยใน  กำรตรวจสอบ คุณ ภำพ และกำรประ เมิน คุณภำพ                    
รวมทั้งกำรจดัเตรียมกิจกรรม กำรปรับปรุงสถำบนัอย่ำงต่อเน่ืองสู่อนำคต ท่ีสำมำรถเปรียบเทียบ
ระหว่ำงสถำบนัมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศและกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้เกิดข้ึนกบัโรงเรียนพระปริยติัธรรม
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แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ กำรน ำเทคโนโลยีมำใชใ้นกำรเสริมสร้ำงคุณภำพน้ี 
จึงเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำตวับ่งช้ีกำรปฏิบติังำน ซ่ึงตวับ่งช้ีกำรปฏิบติังำนของสถำบนักำรศึกษำ      
ท่ีส ำคญั เช่น จ ำนวนนกัเรียนเต็มเวลำในแต่ละระดบักำรศึกษำ คุณภำพทำงวิชำกำรของนกัศึกษำ     
ท่ี รับ เข้ำใหม่  อัตรำกำรจบกำรศึกษำ ผลส ำเร็จกำรศึกษำระดับต่ำงๆ เจตคติของศิษย์เก่ำ            
คุณภำพอำจำรย์ ภำระงำนสอนของอำจำรย ์กำรมีงำนท ำของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียนกำรสอน 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรนักศึกษำ เงินท่ีไดรั้บจำกมูลนิธิต่ำงๆ เงินสนับสนุนและทุนช่วยเหลือ 
งบประมำณท่ีได้รับจำกรัฐ เป็นต้น กำรใช้เทคโนโลยีโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งระบบสำรสนเทศ             
เพื่อกำรเสริมสร้ำงคุณภำพจึงเป็นส่ิงจ ำเป็นอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้ นอกจำกน้ี กำรพฒันำโรงเรียน    
พระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลย ี      
เพื่อกำรศึกษำต่ำงๆ ท่ีใช้อยู่ในและนอกวงกำรศึกษำมำก่อน เช่น เทคโนโลยีชีวภำพ เทคโนโลยี
โทรคมนำคม เทคโนโลยีกำรแพทย์ ฯลฯ ล้วนได้รับกำรประยุกต์ใช้กับงำนพัฒนำองค์กำร           
ทำงกำรศึกษำท่ีเน้นกำรศึกษำดำ้นนั้นๆ เพื่อกำ้วไปสู่ควำมเป็นผูน้ ำในกำรให้กำรศึกษำเฉพำะทำง
ส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และกำรเรียนกำรสอนในระดบักำรศึกษำโรงเรียนพระปริยติัธรรม
แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long 
Learning) ผ่ำนกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ ยุทธศำสตร์และมำตรกำรต่ำงๆ รวมถึงนโยบำย          
ท่ี เหมำะสมต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำในโรงเรียนพระปริยติัธรรม        
แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ต่อไป 
 สรุปผลจำกกำรศึกษำ เอกสำร กำรสังเกตและกำรสัมภำษณ์ในดำ้นกำรบริหำรจดักำร 
ด้ ำน งำนบ ริห ำรงำนวิช ำกำร  ด้ ำน งบประม ำณและบุ คลและด้ ำน งำนอำคำรสถำน ท่ี                        
รวมแลว้สรุปไดว้ำ่  
 1.  สรุปผลจำกกำรศึกษำ เอกสำร กำรสังเกตและกำรสัมภำษณ์ในดำ้นกำรบริหำรจดักำร 
พบว่ำ จำกกระบวนกำรเชิงนโยบำยของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ พบวำ่ มีกำรก ำหนดนโยบำยส่งเสริม
ดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยผำ่นกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ 
(PDCA) มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู ้ท่ี เก่ียวข้องกับกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ               
ทำงกำรศึกษำในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่     
เป็นกำรตั้งจุดมุ่งหมำยควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจดักำรของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ท ำให้สถำนศึกษำ    
มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมกรอบท่ีกฎหมำยก ำหนด          
และตำมนโยบำยของคณะสงฆ์  ทั้ งย ังพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำให้บรรลุตำมจุดหมำย                 
ขอ งก ำรจัด ก ำร ศึ กษ ำอย่ ำง คุ้ม ค่ ำ  ต ำม แน วท ำงของก ำรก ระจำยอ ำน ำจก ำรบ ริห ำร                           
และกำรจดักำรศึกษำท่ีก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ตลอดจนกฎกระทรวง         
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ว่ำด้วยกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้ เป็นตำมระเบียบกฎหมำย              
ตำมท่ีตน้สังกดัก ำหนด โดยสำมำรถจดัระบบบริหำรให้มีควำมเหมำะสมกบับริบทของสถำนศึกษำ 
เน้นกำรมี ส่วนร่วมของบุคลำกรท่ี เก่ี ยวข้องทุกฝ่ำย ใช้ข้อ มูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ                      
ในกำรบริหำรจดักำรให้สำมำรถด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย  โดยกำรใช้ระบบบริหำรคุณภำพ 
(PDCA) กำรบริหำรโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐำน กำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงในกำรบริหำรจดักำร
สถำนศึกษำ ควรจดัใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถำนศึกษำและหน่วยงำนตน้สังกดัท่ีมีกำรแบ่งงำน 
4 ด้ำน ได้แก่  กำรบริหำรงำนวิชำกำร กำรบริหำรงำนงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล               
และกำรบริหำรงำนทั่วไป  โดยส่วนใหญ่จำกกำรสั งเกตมีกำรจัดระบบกำรบริหำรงำน                     
อยูใ่นสถำนศึกษำของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม กลุ่มท่ี 5 ตำมระเบียน โดยมีโครงสร้ำงแผนผงั
กำรแสดงควำมรับผิดชอบของสถำนศึกษำในห้องต่ำงๆ  ของส่วนงำนภำยในโรงเรียน                   
และคณะผูบ้ริหำร ครูผู ้รับผิดชอบปฏิบัติงำนตำมระเบียนท่ีก ำหนดไว ้จำกกำรศึกษำเอกสำร         
ของส่วนงำนต่ำง เช่น หนังสือ เข้ำ–ออก สมุดวำระเวร ค ำสั่ง ประกำศ ตำรำงกำรจดักำรเรียนรู้      
ของครูและนักเรียน แสดงถึงเป้ำหมำยท่ีตรงกบักำรจดักำรบริหำร มีบทบำทหน้ำท่ีสอดคลอ้งกนั   
ทุกประกำร 
 2.  สรุปผลจำกกำรศึกษำ เอกสำร กำรสังเกตและกำรสัมภำษณ์ในดำ้นกำรบริหำรงำน
วิชำกำร พบวำ่ ในกำรวำงแผนงำนวิชำกำร ไดแ้ก่ กำรรวบรวมขอ้มูลและจดัท ำระเบียบแนวปฏิบติั   
ท่ีเก่ียวกับงำนวิชำกำรและกำรท ำแผนงำนวิชำกำรหรือโครงกำรพฒันำกำรจดักำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ อ ำเภอเมือง       
จงัหวดัเชียงใหม่ กำรบริหำรงำนวิชำกำร ได้แก่ กำรก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ กำรจดักลุ่ม           
กำรเรียน กำรจดัตำรำงสอน กำรจดัครูเขำ้สอนตำมตำรำงสอน กำรจดัครูสอนแทน และกำรน ำนวตักรรมเทคโนโลยี
มำใช้ด ำเนินงำนวิชำกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำจัดท ำเอกสำร  ด้ำนกำรใช ้          
กำรปรับปรุงแผนกำรสอน จดัหำ จดัท ำ ใช้ บ ำรุงรักษำและส่งเสริมผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอน
ตลอดจนพฒันำกำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำรวมทั้งส่งเสริมทำงด้ำนวิชำกำร 
เอกสำรกำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ บันทึกกำรจัดสอน          
ซ่อมเสริม จดักิจกรรมนักเรียนตำมหลักสูตร มีกำรวดัผลประเมินผลกำรเรียนและงำนทะเบียน      
จำกเอกสำรด้ำนกำรด ำเนินกำรวดัผลและประเมินผลกำรเรียน กำรสร้ำงและปรับปรุงเคร่ืองมือ     
กำรจดัให้มีเอกสำรแบบฟอร์มเก่ียวกับกำรวดัผลประเมินผลกำรเรียน กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ
หลกัฐำนกำรวดัผลประเมินผลกำรเรียนและงำนทะเบียนนกัเรียน 
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 3.  สรุปผลจำกกำรศึกษำ เอกสำร กำรสังเกตและกำรสัมภำษณ์ในด้ำนกำรบริหำร
งบประมำณและบุคคล พบว่ำ กำรจดัท ำแผนงบประมำณและค ำขอตั้งงบประมำณ ท่ีสอดคล้อง     
กบัผลกำรกำรวิเครำะห์และพฒันำนโยบำยทำงกำรศึกษำในกำรจดัท ำแผนกลยุทธ์หรือแผนพฒันำ
กำรศึกษำ กำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมกับสภำพปัญหำหรือควำมจ ำเป็นของสถำนศึกษำ              
กำรจดัสรรงบประมำณในสถำนศึกษำ จำกเอกสำรด้ำนกำรเบิกจ่ำยและกำรอนุมติังบประมำณ     
กำรโอนเงินงบประมำณ กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ  กำรจดักำรทรัพยำกร     
เช่น  กำรระดมทรัพยำกร กำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์  กองทุนกู้ยืม เพื่ อกำรศึกษำ             
กองทุนสวสัดิกำรเพื่อกำรศึกษำ มีกำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรใช้เงิน       
และผลกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรกำรเงินและกำรบญัชี กำรเบิกเงินจำกคลังหรือหน่วยเบิกเงิน      
กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรน ำส่งเงิน กำรกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี กำรจดัท ำบญัชี
กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน  กำรบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ โดยสังเกตจำก           
กำรจดัท ำระบบฐำนขอ้มูลสินทรัพยข์องสถำนศึกษำ กำรจดัหำพสัดุ กำรก ำหนดแบบรูปรำยกำร
หรือคุณลกัษณะเฉพำะและกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรควบคุมดูแล บ ำรุงรักษำและกำรจ ำหน่ำยพสัดุ     
กำรวำงแผนบุคลำกรท่ีมำจำกกำรวิเครำะห์ตำมควำมต้องกำรและจ ำเป็นของสถำนศึกษำ           
สังเกตจำกกำรจดัสรรอตัรำก ำลงัขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรสรรหำและบรรจุ
แต่งตั้ง เป็นไปตำมขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใส เสมอภำคและเป็นธรรม กำรพฒันำบุคลำกร 
ได้มีกำรจดักำรปฐมนิเทศ สอนงำน มอบอ ำนำจหน้ำท่ี จดัฝึกอบรม  ส่งไปดูงำนหรือศึกษำต่อ         
จดัให้เข้ำร่วมประชุมหรือมีบทบำทในคณะกรรมกำรต่ำงๆ เปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็น        
โดยกำรเขียน พูด ในงำนสัมมนำต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงกำรบ ำรุงรักษำบุคลำกร ในด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจ               
เช่น บ ำรุงขวญั ริเร่ิมและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ สวสัดิกำร กำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีวินัย             
และรักษำวนิยัในกำรท ำงำน เช่น กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยกฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบและแบบธรรมเนียม
ท่ีก ำหนดให้ ปฏิบติัตำมหรืองดเวน้กำรปฏิบติัหรือกำรประพฤติในทำงไม่ชอบไม่ควร ส่งผลต่อกำรประเมิน          
ผลกำรปฏิบัติงำน ระบบกำรประเมิน กระบวนกำรประเมิน  เอกสำรกำรประเมิน และกำรใช้ผลประเมิน         
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมท่ีก ำหนดระบบ ระเบียบ แนวปฏิบติัท่ีเป็นไปตำมหน่วยงำน
ก ำหนดหรือตน้สังกดัก ำหนดไว ้
 4.  สรุปผลจำกกำรศึกษำ เอกสำร กำรสังเกตและกำรสัมภำษณ์ในด้ำนกำรบริหำร     
อ ำคำรสถ ำน ท่ี  พบว่ำ  ก ำรวำงแผนงำนบ ริห ำรทั่วไป ท่ี ครอบค ลุมภำระงำน ท่ี ส ำคัญ                          
ในด้ำนกำรบริหำรงำนของอำคำรสถำนท่ีและกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยกำรพัฒนำ                 
กำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ 
อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่  กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ กำรด ำเนินงำนธุรกำร              
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กำรดูแลอำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดลอ้ม กำรรับนกัเรียน งำนกิจกำรนกัเรียน งำนสัมพนัธ์ชุมชน 
งำนประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ กำรด ำเนินกำรตำมแผน ได้แก่ กำรก ำหนดผูรั้บผิดชอบ         
กำรมีส่วนร่วมจำกบุคลำกรและผูเ้ก่ียงขอ้ง กำรก ำกบัติดตำมให้งำนบริหำรทัว่ไปบรรลุเป้ำหมำย      
ท่ีก ำหนดไว ้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบริหำรทั่วไป กำรใช้ผลประเมินเพื่อกำรพัฒนำ           
งำนบริหำรทัว่ไป 

 
4.2   ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่  
 4.2.1  ผลการวิ เคราะห์ แนวทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                
ทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ผูว้ิจยัไดท้  ำกำร SWOT Analysis เพื่อน ำผลท่ีไดท้ั้งขอ้มูลเชิงบวกและปัญหำท่ีไดจ้ำกแนวทำงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำในกลุ่มโรงเรียนพระปริย ัติธรรม              
แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัต่อไปน้ี  
 สถำนภำพดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม                     
แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1. ด้ำน อุปกรณ์ เทคโนโลยีส ำรสน เทศและเค รือข่ ำยคอมพิ ว เตอ ร์  (Network)              
ปั จ จุบัน มี คอมพิ ว เตอ ร์ ท่ี ใช้ ง ำน ได้  จ  ำน วน  267 เค ร่ือ ง  โดยแ ต่ละ เค ร่ือ ง เช่ื อม ต่อกัน                        
เป็นระบบเครือข่ำยและสำมำรถใช้งำนอินเตอร์เน็ตได้ทุกเคร่ือง ในกำรเช่ือมต่อภำยในอำคำร        
จะใช้สำย  UTP  เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตกับบริษัททีโอที  จ ำกัด โดยใช้จำนดำวเทียม  IP STAR           
ควำมเร็ว 15 Mbps 
 2. ดำ้นอำคำรสถำนท่ีติดตั้งและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Hardware) 
  2.1 คอมพิวเตอร์ในหอ้งปฎิบติักำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 หอ้งเรียน ห้องเรียนมีระบบ
เครือข่ำย (LAN) ภำยในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองสำมำรถติดอินเตอร์เน็ตได ้มีกำรเช่ือมต่อ
จำกห้องเรียนมำยงัศูนยค์อมพิวเตอร์และสำรสนเทศของโรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2.2 คอมพิวเตอร์ในห้อง e-Classroom และห้องสมุดโรงเรียน นกัเรียนสำมำรถสืบคน้ 
หำขอ้มูล ควำมรู้และข่ำวสำร มีหอ้งสืบคน้ขอ้มูลใชศึ้กษำคน้หำควำมรู้เพิ่มเติม 
  2.3 คอมพิวเตอร์ส ำหรับครูและบุคลำกรในกำรปฏิบติังำนอยำ่งนอ้ยโรงเรียนละ 1 คน 
มีคอมพิวเตอร์ส ำหรับบริหำรงำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประจ ำห้องปฏิบติักำรต่ำงๆ 
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 3. ดำ้นบุคลำกร (Peopleware) 
 มีหน่วยงำนคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ รับผิดชอบงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ     
ของโรงเรียน ท ำหนำ้ท่ีดงัน้ี 
  3.1 วำงระบบเครือข่ำย ติดตั้งเคร่ืองและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  3.2 จดัท ำโฮมเพจ (Home Page) และปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นปัจจุบนั 
  3.3 พฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใชง้ำนต่ำงๆ ในโรงเรียน 
  3.4 ออกแบบและจดัท ำฐำนขอ้มูลและสำรสนเทศของโรงเรียน 
  3.5 พฒันำหลกัสูตรคอมพิวเตอร์และจดัฝึกอบรมกำรใชค้อมพิวเตอร์แก่ ครู บุคลำกร 
นกัเรียนและหน่วยงำนภำยนอก 
  3.6 วเิครำะห์ขอ้มูล ประเมินงำน โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียน     
  3.7 ใหค้  ำแนะน ำ ช้ีแนะ แก่ครูและบุคลำกรในกำรท ำวจิยั 
  3.8 จดัท ำส่ือน ำเสนอขอ้มูล สำรสนเทศและผลงำนของโรงเรียน 
  3.9 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้กำรจดักำรเรียนกำรสอนผำ่นส่ืออิเล็คทรอนิคส์ 
  3.10 ประสำนกำรท ำงำนระหวำ่งหน่วยงำนอ่ืนท่ีใชค้อมพิวเตอร์ 
 4. กำรใชป้ระโยชน์จำกเทคโนโลยสีำรสนเทศ (Software) 
 มีกำรใช้โปรแกรมระบบบริหำรงำนโรงเรียน  ปัจจุบันมีโปรแกรมส ำหรับใช้งำน
มำกมำย เช่น โปรแกรมงำนวิชำกำร โปรแกรมพัสดุ-ครุภัณฑ์  โปรแกรมระบบงำนบัญชี       
โปรแกรมงำนบุคลำกร โปรแกรมธุรกำร-สำรบรรณ โปรแกรมงำนกิจกำรนกัเรียน ฯลฯ 
 ด้านการพฒันาบุคลากร 
  1. กำรพฒันำครูและบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ      
เพื่อพฒันำคุณภำพกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจดักำร 
  2. พฒันำครูให้มีเทคนิค วิธีกำร ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ พฒันำกำรเรียนรู้
ของนกัเรียนอยำ่งหลำกหลำย ดึงดูดควำมสนใจเพื่อไปสู่กำรเรียนรู้อยำ่งมีคุณภำพ 
  3. ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียน         
กำรสอน 
  4. พฒันำผูรั้บผิดชอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีควำมสำมำรถในกำรท ำวิจยั   
เพื่อพฒันำงำนและน ำองคค์วำมรู้ท่ีไดม้ำใชใ้นกำรปรับปรุงพฒันำงำนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
  5. พัฒนำบุคลำกรทุกฝ่ำย ให้ มีควำม รู้ควำมสำมำรถสูงข้ึนกว่ำขั้ นพื้ นฐำน         
สำมำรถประยกุตใ์ช ้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรพฒันำประจ ำท่ีรับผดิชอบไดอ้ยำ่งมีคุณภำพ 
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  6. ส่งเสริมสนับสนุนครูท่ีมีควำมสนใจ ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ    
เป็นผูน้ ำในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศพัฒนำกำรเรียนกำรสอน โดยใช้กำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ เผยแพร่ผลงำนและพฒันำผลงำนสู่ชุมชนสังคมท่ีกวำ้งออกไป 
  7. ส่งเสริมให้ผูรั้บผิดชอบงำน เทคโนโลยีสำรสนเทศโดยตรง เข้ำรับกำรอบรม       
เพื่อพฒันำควำมเช่ียวชำญพิเศษหรือศึกษำดูงำนและหำประสบกำรณ์เพิ่มเติมจำกแหล่งกำรเรียนรู้
ภำยนอก 
 ด้านการพฒันาหลกัสูตร 
 กำรพัฒนำหลักสูตรให้ เอ้ือต่อกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้พฒันำกำรเรียนรู้     
และทกัษะชีวติ 
  1. ทุกกลุ่มสำระก ำหนดกิจกรรมกำรเรียน รู้ท่ี ส่งเส ริมควำมรู้ ควำมสำมำรถ             
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของผู ้เรียนอย่ำงชัดเจน เป็นรูปธรรม สำมำรถวัด-ประเมินผล                
ไดจ้ำกสภำพจริง 
  2. ทุกกลุ่มสำระมีกำรบูรณำกำรภูมิปัญญำ วฒันธรรมพื้นบำ้นหรือคุณธรรมเก่ียวกบั 
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้ผูเ้รียน เพื่อน ำไปสู่กำรพฒันำทักษะชีวิต เช่น กำรใช้ภำษำท่ีถูกต้อง         
ในกำร Chat กำรเลือกบริโภคข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ กำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีสร้ำงสรรค์บน       
Web Board  เป็นตน้ 
  3. พัฒนำหลักสูตรวิชำคอมพิวเตอร์ทุกช่วงชั้ น ให้สอดคล้อง  มีกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถของผูเ้รียนเป็นระบบต่อเน่ือง มีสำระท่ีสอดคล้องกับควำมสนใจ ควำมต้องกำร       
ของผูเ้รียนและสอดคลอ้งสภำพสังคมในปัจจุบนั 
 ด้านการผลติส่ือการจัดหาอุปกรณ์ 
 กำรผลิตโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์และจัดหำส่ืออุปกรณ์ เทคโนโลยี ท่ีทันสมัย                     
มีประสิทธิภำพและเพียงพอ เหมำะสมกบัควำมตอ้งกำร 
  1. จัดหำเคร่ืองและอุปกรณ์พ่วงต่อคอมพิวเตอร์ ให้ เพียงพอเหมำะสม ต่อควำมต้องกำร             
ของแต่ละช่วงชั้น/ฝ่ำย 
  2. พัฒนำโปรแกรมเพื่ อใช้ในงำนกำรเรียนกำรสอนหรือกำรบริหำรจัดกำร           
ภำยในโรงเรียนเพิ่มเติมจำกท่ีมีอยู ่
  3. จัดตั้ ง ศูนย์ถ่ ำยทอดเทคโนโลยีสำรสน เทศเพื่ อ เป็น ศูนย์รวมส่ือ Software             
และ Hardware มีกำรให้บริกำรแก่ครูเพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ สะดวก              
และหลำกหลำย รวมทั้งสำมำรถใหบ้ริกำรแก่ นกัเรียน ผูป้กครองและผูส้นใจในชุมชน 
  4. จดัท ำหอ้งเรียน e-classroom ใหแ้ก่นกัเรียนทุกโรงเรียน 
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  5. เพิ่มจ ำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ให้ เพียงพอ             
เป็น 1 เคร่ืองต่อนกัเรียน 1 คน 
  6. จัดหำอุปกรณ์ จ่ำยสัญญำณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สำย พร้อมระบบกำรรักษำ         
ควำมปลอดภยัในบริเวณต่ำงๆ รอบโรงเรียน 
  7. จัดหำอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ให้สำมำรถควบคุม
ควำมเร็วและใชง้ำนอินเตอร์เน็ตอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 ด้านการสร้างเครือข่ายและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  1. เผยแพร่ผลงำนครู นัก เรียนและ  Programmer ให้แก่สถำบัน อ่ืนและชุมชน          
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
  2.  เข้ำร่วมโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกับหน่วยงำนภำยนอกโดยมีกำรก ำหนด     
ผูรั้บผดิชอบและแผนงำน/ปฏิทินงำนในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งชดัเจนต่อเน่ือง 
  3. สืบค้นและติดต่อหน่วยงำนทั้ งภำครัฐและเอกชน ภำยในและต่ำงประเทศท่ีมี    
Web site หรือโครงกำร บริกำรท่ีเป็นประโยชน์และส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผูเ้รียนใหก้วำ้งไกลยิง่ข้ึน 
  4.  เก็บรวบรวมส่ืออิเล็กทรอนิกส์อย่ำงเป็นระบบและให้บริกำรส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ผำ่นระบบอินเตอร์เน็ต 
  5.  จดัให้มีกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน โดยให้บริกำรทั้งผูส้อน   
และผูเ้รียนภำยในโรงเรียนและชุมชนภำยนอก 
 ด้านการบริหารจัดการและติดตามประเมินผล 
 เพื่ อให้แผนแม่บท เทคโนโลยีสำรสนเทศของก ลุ่มโรงเรียนพระปริย ัติธรรม              
แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ บรรลุผลทั้งในทำงปฏิบติัและผลลพัธ์กำรบริหำร
จดักำรจึงตอ้งด ำเนินกำรดงัน้ี 
  1. ส ร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู ้เก่ียวข้องทุกระดับ  ให้ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  ยอมรับ              
และน ำแผนไปสู่กำรปฏิบติั 
  2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ ง 8 สำระ จัดกำรบูรณำกำรลงในแผนของกลุ่มสำระ            
ใหส้อดรับกบัแผนแม่บทเทคโนโลยสีำรสนเทศของโรงเรียน 
  3. ก ำหนดให้แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนำ
กำรศึกษำของโรงเรียน 
  4. ใหมี้คณะกรรมกำรรับผดิชอบกำรบริหำรงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ ดงัน้ี 
   4.1 คณะกรรมกำรพฒันำส่ือและซอฟตแ์วร์เพื่อกำรศึกษำ 
   4.2 คณะกรรมกำรพฒันำและบ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำยกำรศึกษำ 
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   4.3 คณะกรรมกำรประเมินผลแผนงำน เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
   4.4 ดำ้นกำรติดตำมประเมินผล และรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
 กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่               
มีฝ่ำยมำตรฐำนกำรศึกษำ ท ำหน้ำท่ีติดตำมแผนงำน โครงกำร ของฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ        
ของโรงเรียน โดยจะต้องรำยงำนกำรด ำ เนินงำน โครงกำรเป็นรำยภำคเรียนและปีกำรศึกษำ           
โดยมีกำรด ำ เนินกำรส ร้ำงตัว ช้ี ว ัด เพื่ อบ่ ง ช้ี ถึ งควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผน                    
เพื่อใชใ้นกำรติดตำมประเมินผล   
 การวเิคราะห์ SWOT 
  จุดแข็ง (Strengths) 
   1. โรงเรียนมีบุคลำกรท่ีมีประสิทธิภำพสำมำรถ พฒันำและใช้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศได ้
   2. กำรมีเจำ้หน้ำฝ่ำยซ่อมบ ำรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ช่วยท ำให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
พร้อมใชง้ำนอยูต่ลอดเวลำ กำรซ่อมบ ำรุงสะดวก รวดเร็วและประหยดั 
   3. กำรจดัท ำฐำนข้อมูลร่วมกันของโรงเรียน ท ำให้โรงเรียนสำมำรถผลิตสำรสนเทศต่ำงๆ 
เป็นไปดว้ยควำมถูกตอ้งและรวดเร็ว ไม่ซ ้ ำซอ้น 
   4. โปรแกรมระบบจดักำรเรียนรู้ผำ่นอินเตอร์เน็ต ช่วยท ำใหน้กัเรียนสำมำรถเรียนรู้
ไดทุ้กหนทุกแห่งโดยไม่จ  ำกดัเวลำและสถำนท่ี 
   5. ทุกจุดในโรงเรียนสำมำรถเช่ือมต่อเครือข่ำยภำยในและใชง้ำนอินเตอร์เน็ตได ้
   6. นัก เรียน มีทักษะพื้ นฐำนด้ำน เทคโนโลยีสำรสน เทศ แสวงหำควำม รู้               
และพฒันำตนเองอยำ่งต่อเน่ือง 
  จุดอ่อน (Weaknesses) 
   1. ดำ้นงบประมำณยงัไม่เพียงพอ  ส่งผลใหส้ัดส่วนของจ ำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ต่อนกัเรียนยงัไม่เหมำะสม  ขำดแคลนอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นบำงอยำ่ง 
   2. เทคโนโลยสีำรสนเทศกำ้วไปอยำ่งรวดเร็ว บุคลำกรดำ้นน้ียงัตำมไม่ค่อยทนั 
  โอกาส (Opportunities) 
   1. นกัเรียนกวำ่ร้อยละ 30 มีคอมพิวเตอร์ และร้อยละ 5 มีอินเตอร์เน็ตใชท่ี้บำ้น 
   2. ผูป้กครองใหก้ำรสนบัสนุนกำรจดักำรเรียนกำรสอนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
   3. กำรเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตมีรำคำถูกลง ในขณะท่ีควำมเร็วสูงข้ึน 
   4. หลำยหน่วยงำนเห็นควำมส ำคญัต่อกำรจดักำรเรียนรู้ผำ่นระบบอินเตอร์เน็ต 
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  อุปสรรค์ (Threats) 
   1. กำรเลือกรับส่ือบนระบบอินเตอร์เน็ตของนักเรียนยงัขำดควำมตระหนัก            
ท่ีถูกตอ้งเหมำะสม  เช่น กำรเขำ้เล่นเกมส์ออนไลน์ กำรเขำ้เวบ็ท่ีไม่เหมำะสม เป็นตน้   
   2. ผู ้บ ริหำร ครูและบุคลำกรบำงคนยังขำดควำมสนใจและพัฒนำตนเอง                
ดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
  ตัวบ่งช้ีความส าเร็จในภาพรวม มีดังนี ้
   1. ดำ้นแผนในภำพรวม  
    1.1 อัตรำกำรเพิ่มของผู ้ท่ีสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นเคร่ืองมือ        
ในกำรเรียนรู้ 
    1.2 อตัรำกำรเพิ่มของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
    1.3 อตัรำกำรเพิ่มของกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้โดยใช ้ e-Learning  ของครู 
    1.4 สัดส่วนกำรบูรณำกำรควำมรู้ ภูมิปัญญำท้องถ่ินในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
    1.5 ดชันีประสิทธิภำพและคุณภำพของ in-house software 
    1.6 ปริมำณห้องเรียน e-Class room และกำรใช้บริกำรห้องศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
    1.7 ปริมำณของผลงำนวจิยัในชั้นเรียนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
    1.8 จ  ำนวนหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรของทอ้งถ่ิน 
   2. ด้ำนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อพฒันำคุณภำพกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจดักำร 
    2.1 อตัรำกำรเพิ่มของครูและนักเรียนท่ีสำมำรถใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ     
เป็นเคร่ืองมือในกำรเรียนรู้ 
    2.2 จ  ำนวนอตัรำกำรเพิ่มของส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยสีำรสนเทศของครู 
    2.3 อตัรำกำรเพิ่มของงำนวจิยัพฒันำดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
    2.4 จ  ำนวนครูผูส้อนและบุคลำกรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีไดรั้บกำรพฒันำ
ทกัษะและควำมเช่ียวชำญเฉพำะสูงข้ึน 
    2.5 จ  ำนวนครูผูส้อนท่ีมีกำรน ำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไปใช้ในกำรเรียน   
กำรสอนและกำรเผยแพร่ผลงำน 
    2.6 จ  ำนวนบุคลำกรท่ีไดรั้บกำรอบรมหรือดูงำนจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ 



165 
 

   3.  ดำ้นกำรพฒันำหลกัสูตรให้เอ้ือต่อกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชพ้ฒันำกำร
เรียนรู้และทกัษะชีวติ 
    3.1 จ ำนวนหลกัสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท่ีน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศไปใช้ใน
กำรจดักำรเรียนกำรสอน 
    3.2 จ ำนวนหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียน รู้ท่ี มีกำรบูรณำกำรภูมิ ปัญญำ
วฒันธรรมเก่ียวกบัเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
    3.3 จ  ำนวนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ท่ีสอดคล้องกับควำมสมใจควำมต้องกำร    
ของผูเ้รียนและสังคม 
   4.  ดำ้นกำรวดักำรผลิตและจดัหำส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมีประสิทธิภำพ
ใหเ้พียงพอเหมำะสมกบัควำมตอ้งกำร 
    4.1  จ ำนวนอุปกรณ์พว่งต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยขีองแต่ละช่วงชั้น 
    4.2 จ ำนวนโปรแกรม ท่ีพัฒนำข้ึน เพื่ อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน             
และกำรบริหำรจดักำรภำยในโรงเรียน 
    4.3 ปริมำณกำรใชบ้ริกำรของศูนย ์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ  
    4.4 จ ำนวนหอ้งเรียน e–classroom ท่ีบริกำรใหน้กัเรียนทุกช่วงชั้น 
   5.  ดำ้นกำรสร้ำงเครือข่ำยและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
    5.1 จ ำนวนผลงำนครู นักเรียนและ  Programmer ท่ีสร้ำงให้แก่สถำบันอ่ืน     
และชุมชน 
    5.2 จ ำนวนโครงกำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีร่วมกบัหน่วยงำนอ่ืน 
    5.3 จ ำนวนแหล่งขอ้มูลในกำรสืบคน้และติดต่อหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน
ภำยในและต่ำงประเทศ 
 4.2.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 เร่ือง “แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเทคโนโลยีส ำรสน เทศทำงกำรศึกษำ                     
ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่” จ ำนวน               
9 รูป/คน 

 4.1.2.1 แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ              
ดำ้นกำรบริหำรจดักำร 

 แนวนโยบำยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำมำใช้เพื่อกำรบริหำร           
และกำรจัดกำร ได้มีกำรก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ               
ทำงกำรศึกษำของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนสำมัญศึกษำ อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่           
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กำรบริหำรนโยบำยและกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพนั้น ตอ้งเน้นท่ีกำรพฒันำโครงสร้ำง
พื้นฐำนสำรสนเทศภำยในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ท่ีมีเพื่อกำรศึกษำกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย ์รวมทั้งกำรพฒันำสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ กำรสร้ำงควำมรู้           
กำรสร้ำงควำมเสมอภำคในกำรเขำ้ถึงและกำรใชป้ระโยชน์เพื่อกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้
ภ ำย ใน โรง เรี ยน พ ระป ริย ัติ ธ รรม  แผนส ำมัญ ศึ กษ ำ  อ ำ เภ อ เมื อ ง  จังห วัด เชี ย ง ให ม่                         
ขณะท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์กำรน ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ           
ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนสำมัญศึกษำ อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ เป็นแนวทำง            
เพื่ อจัดกำรทำงสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ  กำรใช้ เทคโนโลยีส ำรสน เทศทำงกำรศึกษำ                        
มีพฒันำกำรบริหำรจดักำรและให้บริกำรทำงกำรศึกษำดว้ยระบบกำรพฒันำระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
ระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจดักำรและพฒันำบุคลำกรทุกระดับท่ีเก่ียวข้อง กำรพฒันำส่ือ       
และเทคโนโลยีท่ีสำมำรถใช้เพื่อกำรเรียน กำรสอน กำรจดักิจกรรม โดยควำมร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำ                    
ท่ี มี ควำมพร้อมทั้ งภำครัฐและเอกชน เช่น มหำวิทยำลัยมหำมงกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตล้ำนนำ                                                             
มหำจุ ฬำลงกรณ์ รำชวิ ทยำลั ย วิ ทยำเขตเชี ยงใหม่  มหำวิ ทยำลั ยรำชภั ฏเชี ยงใหม่  เป็ นต้ น                                                              
ท่ีทำงกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้สร้ำงควำมร่วมมือ       
และสร้ำงศูนย์ปฏิบติักำรสำรสนเทศ (Operation Center) เช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลระดับโรงเรียน 
ระดับกลุ่ม ระดับภำค รวมทั้ งส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ         
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรและให้บริกำรทำงกำรศึกษำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์         
ท่ีสอดคลอ้งกบักำรปฏิรูประบบรำชกำรต่อไป 

 สรุปได้ว่ำ แนวทำงกำรพฒันำด้ำนกำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ดำ้นกำรบริหำรจดักำร 

  1. กำรก ำหนดแนวนโยบำยทำงกำรศึกษำด้ำนกำรบริหำรจดักำรโดยมีหลกัสูตร
และนโยบำยเป็นตวัก ำหนด 

  2. กำรก ำหนดกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนของกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีมีควำมชัดเจน มีประสิทธ์ภำพ โดยก ำหนดเป็นแนวทำงยุทธศำสตร์ ระดับกลุ่ม
โรงเรียนระดบักลุ่มและระดบัหน่วยงำน 

  3. กำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับท่ีเก่ียวข้องกับกำรพัฒนำส่ือและเทคโนโลย ี       
ท ำงก ำร ศึกษำท่ีส ำมำรถใช้ เพื่ อก ำรเรียนกำรสอน  ก ำรจัด กิ จกรรมโดยควำม ร่วม มือ                         
กบัสถำบนัอุดมศึกษำท่ีมีควำมพร้อมทั้งภำครัฐและเอกชน 

  4. ท  ำบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือและสร้ำงศูนยป์ฏิบติักำรสำรสนเทศ (Operation 
Center) เช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอ้มูลระดบัโรงเรียน ระดบักลุ่ม ระดบัภำค 
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  5. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรและให้บริกำรทำงกำรศึกษำ ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
ท่ีสอดคลอ้งกบักำรปฏิรูประบบรำชกำร 

 4.2.1.2  แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ              
ดำ้นงำนวชิำกำร 

 แนวทำงกำรพัฒนำในด้ำนสำรสนเทศเพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรทำงวิชำกำร           
ผูใ้ห้สัมภำษณ์ได้กล่ำวเป็นแนวทำงเดียวกันว่ำ จะต้องมีแนวทำง คือ หลักสูตรทำงกำรพฒันำ         
ตำมหลักสูตรแกนกลำงและพฒันำตำมหลักนโยบำยทำงกำรศึกษำ ตำมท่ีกระทรงศึกษำธิกำร        
เป็นหลักก่อน หำกแต่ในกลุ่มโรงเรียนพระปริย ัติธรรม แผนกสำมัญ ศึกษำ อ ำเภอเมือง              
จังห วัด เชี ยงใหม่  ได้ ส่ ง เส ริมก ำรพัฒ น ำโดยยึดหลัก ให้ ผู ้ เรี ยน เกิ ดสมรรถนะส ำคัญ                    
ท ำงด้ำนกำรส่งเส ริมควำมสำมำรถในกำรใช้ เทคโนโลยี  เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือก                      
และใชเ้ทคโนโลยีดำ้นต่ำงๆ และมีทกัษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพื่อกำรพฒันำตนเองและสังคม
ในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรส่ือสำร กำรท ำงำน กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง เหมำะสม                 
และมี คุณธรรม กำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่ อพัฒนำคุณภำพกำรเรียน รู้ของผู ้เรียน              
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผูเ้รียนใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้จำกแหล่ง       
และวิธีกำรท่ีหลำกหลำย โดยจดัให้มีกำรพฒันำส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พฒันำผูส้อนและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พฒันำหลกัสูตรให้เอ้ือต่อกำรประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรจดักำรเรียน
กำรสอน เพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ จดัให้มีศูนยข์อ้มูลส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Courseware Center) 
ให้มีกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จัดท ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์            
(e-Book) จดัให้มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง
อยำ่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต (Lifelong Learning) น ำไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมและสังคมแห่งภูมิปัญญำ
และกำรเรียนรู้จำกนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร             
ท ำงก ลุ่มโรงเรียนพระป ริย ัติ ธ รรม  แผนกส ำมัญ ศึกษำ อ ำ เภอ เมื อง  จังหวัด เชี ยงใหม่                          
จึงมีกำรวเิครำะห์สถำนภำพกำรประยุกตใ์ช้และสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำเทคโนโลยี
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำในประเด็นต่ำงๆ แล้วยงัได้ผนวกสำระส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำ      
ทั้ งระบบเพื่อให้ครอบคลุมในทิศทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กิจกรรมและงำนวิชำกำร                
ทั้ งน้ีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำของโรงเรียนพระปริย ัติธรรม             
แผนกสำมัญศึกษำ อ ำเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ตำมแนวทำงยุทธศำสตร์มำตรกำรและโครงกำร            
ท่ีก ำหนดไว้ ในโครงสร้ำงแบบแผนแม่บทต่อกำรพัฒนำระดับต่ำงๆ เน้นกำรบูรณำกำร          
เพื่อท่ีจะเช่ือมประสำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนต่ำงๆ ท่ีมีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินพันธกิจ                
ในภำพรวมของโรงเรียนพระปริย ัติธรรม แผนกสำมัญ ศึกษำ อ ำเมือง จังหวัดเชียงใหม่                    



168 
 

ซ่ึ งผู ้ มี ส่ วน ร่วมได้น ำ เข้ ำม ำประยุกต์ ใช้ต ำมบ ริบทของแ ต่ละ ฝ่ ำยได้อย่ ำง มี เอกภำพ                          
คือ สำมำรถเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรือมีควำมต่อเน่ืองกนัตำมสิทธ์ิท่ีเหมำะสม
ในกำรใชง้ำนของแต่ละฝ่ำยไดอ้ยำ่งเป็นระบบเป็นกระบวนกำรตำมหลกัวชิำกำร 

 สรุปไดว้่ำ  แนวทำงกำรพฒันำดำ้นกำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ดำ้นวชิำกำร 

  1. หลกัสูตรทำงกำรพฒันำตำมหลกัสูตรแกนกลำงและพฒันำตำมหลกันโยบำย
ทำงกำรศึกษำตำมท่ีกระทรงศึกษำธิกำรเป็นหลกั 

  2. สร้ำงสมรรถนะส ำคญัทำงด้ำนกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือกใช้ เทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ เกิดมีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลย ี        
เพื่อกำรพฒันำตนเองและสังคม 

  3. พ ัฒ น ำหลัก สู ต รให้ เอ้ื อ ต่ อก ำรป ระยุก ต์ ใช้ เท ค โน โลยีส ำรสน เท ศ                     
เพื่อกำรจดักำรเรียนกำรสอน เพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ จดัให้มีศูนยข์อ้มูลส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Courseware Center) ให้มีกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จดัท ำหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จดัให้มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้
ไดด้ว้ยตนเองอยำ่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ (Lifelong Learning) 

  4. พฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำในประเด็นต่ำงๆ แล้วยงัไดผ้นวก
สำระส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำทั้งระบบ เพื่อให้ครอบคลุมในทิศทำงกำรพฒันำดำ้นกำรศึกษำ
กิจกรรมและงำนวิชำกำร ทั้งน้ีกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำของโรงเรียน
พระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

  5. ส ร้ ำงแน วท ำงยุ ท ธ ศ ำส ต ร์  ม ำต รก ำรแ ล ะ โค ร งก ำร ท่ี ก ำห น ด ไ ว ้                         
ให้เป็นแผนแม่บทต่อกำรพัฒนำ ระดับต่ำงๆ เน้นกำรบูรณำกำรเพื่อท่ีจะเช่ือมประสำนข้อมูล
สำรสน เทศด้ำนต่ำงๆ  ท่ี มีควำมจ ำ เป็น ต่อกำรด ำเนินพันธกิจในภำพรวมของโรงเรียน                   
พระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

  6. เช่ือมประสำนขอ้มูลสำรสนเทศดำ้นต่ำงๆ ท่ีมีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินพนัธกิจ
ในภำพรวมของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมัญศึกษำ อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่                
มี ส่วน ร่วมได้สำมำรถน ำเข้ำมำประยุกต์ใช้ตำมบริบทของแต่ละฝ่ำยได้อย่ำงมี เอกภำพ                     
คือ สำมำรถเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรือมีควำมต่อเน่ืองกนั 
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 4.2.1.3  แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ            
ดำ้นงำนงบประมำณและบุคลำกร 

 กำรพฒันำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำเพื่อพัฒนำบุคลำกร     
เพื่อรองรับควำมต้องกำรก ำลังคนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ โดยกลุ่มโรงเรียน      
พระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จดัให้มีกำรพฒันำหลักสูตร
เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำในทุกระดบัชั้น เพื่อให้ผูส้อนมีกำรพฒันำส่งเสริมกำรวิจยั    
ด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำหรือนวตักรรมทำงกำรศึกษำและน ำผลกำรวิจยัไปประยุกต์ใช ้        
รวมทั้งประสำนควำมร่วมมือกบัองค์กรของรัฐและเอกชนในกำรพฒันำบุคลำกรดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อสร้ำงระบบรองรับวิทยฐำนะส ำหรับผู ้สอนท่ีมีควำมรู้           
ควำมเช่ียวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ  ให้สำมำรถน ำผลงำนกำรพัฒนำ              
ส่ือกำรเรียนกำรสอนหรือระบบงำนต่ำงๆ มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำเล่ือนขั้ นต ำแหน่ง               
และผลตอบแทนได้พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่มโรงเรียนพระปริย ัติธรรม              
แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่และหน่วยงำนอ่ืนๆ เพื่อเอ้ือต่อกำรบูรณำกำรขอ้มูล
สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และกำรบริหำรจดักำร      
เพื่อกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมในภำพรวมของประเทศไทย 

 สรุปไดว้ำ่ แนวทำงดำ้นกำรพฒันำงำนดำ้นกำรพฒันำบุคลำกร 
  1. พฒันำบุคลำกรเพื่อรองรับควำมตอ้งกำรก ำลงัคนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ   

ทำงกำรศึกษำ 
  2. เพื่อให้ผู ้สอนมีกำรพัฒนำส่งเสริมกำรวิจัยด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ        

หรือนวตักรรมทำงกำรศึกษำและน ำผลกำรวจิยัไปประยกุตใ์ช ้
  3. ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรของรัฐและเอกชน ในกำรพฒันำบุคลำกร      

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่ อกำรพัฒนำกำรศึกษำมุ่ งเน้นกำรจัดหำและใช้ท รัพยำกร           
ทำงดำ้นเครือข่ำยร่วมกนั 

  4. ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อสร้ำงระบบรองรับวิทยฐำนะส ำหรับผูส้อนท่ีมีควำมรู้
ควำมเช่ียวชำญดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 

  5. น ำผ ล ง ำน ก ำรพัฒ น ำ ส่ื อ ก ำร เรี ยน ก ำรส อน ห รือ ระบ บ งำน ต่ ำงๆ                          
มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำเล่ือนขั้นต ำแหน่งและผลตอบแทนได้พฒันำเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ระหว่ำงกลุ่มโรงเรียนพระปริย ัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                
และหน่วยงำนอ่ืน ๆ 
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 4.2.1.4  แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ             
ดำ้นอำคำรสถำนท่ี 

 เพื่อกำรพฒันำกำรศึกษำมุ่งเน้นกำรจดัหำและใช้ทรัพยำกรทำงดำ้นเครือข่ำยร่วมกนั 
จัดหำระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย               
โดยร่วมมือกับภำครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถ่ิน เตรียมบุคลำกรปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยี
ส ำรสน เทศให้ เพี ย งพอ  รวมทั้ งก ำรส ร้ำงมู ลค่ ำ เพิ่ ม และกำรซ่ อมบ ำรุ ง รักษ ำอุปกรณ์              
เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภำพในกำรใช้ปฏิบติังำนพฒันำศกัยภำพครู อำจำรย ์
บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผูบ้ริหำรให้เช่ียวชำญในกำรใช้และพัฒนำเทคโนโลยีสำรสน เทศ    
พฒันำเน้ือหำ ส่ือและซอฟต์แวร์ จดัวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนและพฒันำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้ครอบคลุมสถำนศึกษำกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสำมญัศึกษำ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ จัดซ้ือ จัดหำระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรจัดให้มีองค์กร             
หรือส่วนงำนและบุคคลก ำกับดูแลงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้ งกำรวิจยัพฒันำงำน        
ด้ำน เทคโนโลยีส ำรสนเทศ เพื่ อกำรศึกษำ  ใช้ เทคโนโลยีส ำรสน เทศสี เขียว  (Green IT)                  
เพื่อลดกำรรบกวนธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด โดยอำศยัหลกักำรลดกำรใช้พลงังำน    
ช่วยลดสภำวะโลกร้อน เน่ืองจำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรเป็นสำเหตุหน่ึง         
ท่ีมีส่วนเพิ่มกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำและควำมร้อนจำกกำรท ำงำนของระบบคอมพิวเตอร์ 

 สรุปได้ว่ำ แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ        
ดำ้นอำคำรสถำนท่ี 

  1. จดัหำระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง     
ตำมกฎหมำย โดยร่วมมือกบัภำครัฐ เอกชน ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

  2. เต รี ยม บุ คล ำก รป ฏิบั ติ งำน ด้ ำน เท คโน โลยีส ำรสน เท ศให้ เพี ย งพ อ               
รวมทั้ งกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและกำรซ่อมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีมีอยู ่                
ใหมี้ประสิทธิภำพ 

  3. พฒันำศกัยภำพครู อำจำรย ์บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผูบ้ริหำรให้เช่ียวชำญ    
ในกำรใชแ้ละพฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศพฒันำเน้ือหำ ส่ือและซอฟตแ์วร์ 

  4. บริหำรจดักำรศึกษำจดัซ้ือ จดัหำระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส ำหรับกำร
เรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรจัดให้มีองค์กรหรือส่วนงำนและบุคคลก ำกับดูแลงำน            
ดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 



 

 

บทที ่5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
จากการศึกษาวิจัย เร่ือง “แนวทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ              

ทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่”          
1. เพื่ อศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                    
ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 2. เพื่อหาแนวทาง       
การพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม        
แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษา           
เพื่อท าความเขา้ใจ ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยการ ศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การประชุม
สนทนากลุ่มและสามารถสรุป อภิปรายผลรวมทั้งขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  
 

5.1  สรุปผลการวจิัย 
 5.1.1  ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
  1. ดา้นการบริหารจดัการ พบวา่ การจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีต่อการเรียน
การสอนเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เช่น          
ช่วยน าการศึกษาให้เขา้ถึงประชาชน ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเน่ืองนอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้        
ตามอธัยาศยั  ช่วยจดัท าขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นย  า
ในการจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรักษาและการเรียกใช้ในกิจกรรมต่างๆ             
ใน งานจัดการศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ ช่ วยการเรียนการสอน                        
แต่การให้ความสนใจกับการใช้ เทคโนโลยีช่วยการเรียน รู้ของผู ้เรียนก็อาจหลงทางได ้                     
ถ้าผู ้บ ริห ารสถาน ศึกษายึด ถือการมี เทคโนโลยี เป็น จุดหมายปลายท างของการศึกษา                      
ความพร้อมทางระบบคอมพิวเตอร์  การมี เครือข่ายโยงเข้า Internet สะดวก ผู ้เรียนเรียน รู้               
การใชเ้ทคโนโลยีและมีโอกาสใช้ไดเ้ต็มท่ี แต่ในบางสถานศึกษาผูเ้รียนอาจใช้เทคโนโลยีไม่คุม้ค่า 
ขาดเป้าหมายในการเรียนรู้สาระส าคญัตามหลกัสูตรวิชาต่างๆ และขาดโอกาสในการใชเ้ทคโนโลยี
เพื่ อพัฒนากระบวนการทางปัญญาด้านการใช้ เทคโนโลยีส ารสน เทศ เพื่ อการเรียน รู้                        
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ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพฒันาทกัษะวิชาชีพครูและคอมพิวเตอร์มีจ านวน
ต่อความต้องการท่ีครูจะใช้ แสดงให้เห็นว่าครูยงัต้องได้รับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอีกจ านวนมาก   
 2. ด้านวิชาการ พบว่า สภาพของด้านงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน               
มีการวางแผนจดัท าหลกัสูตรของสถานศึกษาโดยยึดหลกัสูตรแกนกลาง 2551 โดยทุกสถานศึกษา    
มีหลัก สูตรของสถาน ศึกษาของตน เองในการวางแผนการจัด กิจกรรมส าห รับผู ้เรียน                       
ในรายสาระต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในแผนกธรรม–บาลี มีการจัดท าหลักสูตร
การศึกษาอยา่งเป็นระบบเพื่อจดัท าเป็นโครงสร้างเวลาเรียนออกมาเป็นแม่แบบ ในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน เป็นตารางเรียนส าหรับผูเ้รียน ตารางสอนส าหรับผูส้อน ทั้งยงัเป็นแนวทาง        
ในการก าหนดปฏิทินวิชาการของโรงเรียน ในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้ ก าหนดบทบาท   
ของการใช้เทคโนโลยีในการท ากิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนในกลุ่มสาระต่างๆ         
และเม่ือค รูผู ้สอนสามารถใช้และพัฒนาส่ิ งท่ี มีอยู่ให้ เป็นระบบแล้ว  ตัวของผู ้เรียน เอง                        
ก็สามารถตอบสนองกบักิจกรรมต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
  3. ด้านบุคลากรและงบประมาณ  พบว่า สภาพของการจัดสรรเงินงบประมาณ         
จากส านักงานพระพุทธศาสนาเพื่อส่งต่อในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์          
และจุดเน้นของส านักงานพระพุทธศาสนา แต่ปีงบประมาณต่างๆ ไป ได้รับงบเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน 3 ลกัษณะ คือ 1. งบพื้นฐาน 2. งบกิจกรรมร่วม 3. งบเป้าหมายร่วมงบพื้นฐาน
เพื่ อใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนา ในปีงบประมาณ ส านักงานพระพุทธศาสนา                  
ในแต่ละจงัหวดัจะมีหนา้ท่ีแจง้โรงเรียนโดยตรงตามกรอบการด าเนินการ  
  4. ดา้นการอาคารสถานท่ี พบวา่ สภาพการบริหารงานอาคารสถานของกลุ่มโรงเรียน
พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีได้จากการศึกษาประโยชน์     
ของอาคารสถานท่ีใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง เป็นท่ี เก็บวสัดุอุปกรณ์                
ในการด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนเป็นส่ือการเรียนท่ีดีอย่างหน่ึง เป็นท่ีประกอบกิจกรรม        
นอกห้องเรียนของนกัเรียนและกิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอน ทั้งยงัเป็นท่ีประกอบ
กิจกรรมการด าเนินงานบริหารโรงเรียนทุกงาน มีส่วนในการกล่อมเกลาลกัษณะนิสัยของนกัเรียน    
ท่ีให้เกิดการเรียนรู้ไดดี้ ส่วนเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน โดยการอ านวยประโยชน์แก่ชุมชน
ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ 
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 5.1.2  ผลการวเิคราะห์แนวทางการพฒันาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษาอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
  1. ด้านการบริหารจัดการ พบว่า การก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน      
ภายในกลุ่มโรงเรียนพระปริย ัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่            
ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพในการบริหารหารงานโรงเรียนและงานวิชาการ ก ากบั ติดตาม 
ตรวจสอบ การบริหารจัดการโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน ให้ค  าแนะน าและแก้ไขปัญหา             
การปฏิบัติงานโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการ
การศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปฏิบติังานอ่ืน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ สารบรรณของส านักงานกลุ่มฯ จดัระบบบริหารงาน การควบคุม
ภายในและพัฒนาองค์กรส านักก ลุ่มฯ  ประชาสั มพัน ธ์  เผยแพ ร่กิจกรรมและผลงาน                       
ของส านักงานกลุ่มฯ และส่วนราชการในสั งกัด  เผยแพ ร่และให้บ ริการข้อมูลข่ าวสาร            
ประสานการด าเนินงานระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอกกลุ่มโรงเรียนประสานงานท่ีเก่ียวกบั
การสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดบัต่างๆ ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการภายใน
ของส านักงานกลุ่มฯ ท่ีมิใช่งานของส่วนราชการใด โดยเฉพาะปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุน   
การปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะก่อใหเ้กิดผลดีหลายประการ  
 2.  ด้านการงานวิชาการ  พบว่า สภาพการใช้หลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 นั้ น           
ส่งผลการจดัการศึกษาในรูปแบบใหม่ คือ การเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูส้อนจึงมีการปรับเปล่ียน
วิธีการสอนเพื่อให้ทนัต่อการจดัการรูปแบบใหม่ โดยน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    
เข้ามาผสมผสานเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดความรู้ เน้นทักษะปฏิบัติ  ครูเป็นพียงผู ้อ  านวยการสอน               
ใหค้  าช้ีแนะ อ านวยความสะดวกในระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ             
ทางการศึกษาในการจัดการของกลุ่มโรงเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา         
อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถใชร้วมกนัระหวา่งกลุ่มโรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3.  ดา้นบุคลากรและงบประมาณ พบวา่ สภาพของงานพฒันาบุคลากรทางการศึกษา
ถือว่าเป็นงานส าคัญของกลุ่มโรงเรียนพระปริย ัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา อ าเภอเมือง            
จังหวัด เชียงใหม่  ด้วย เห ตุปั จจัยหลายประการ รวมถึงเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ                     
ท  าให้ประสบการณ์ เดิมและการใช้สามัญส านึกโดยทั่วไปของบุคลากรในกลุ่มโรงเรียน               
พระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา อ า เภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พัฒนาเพียงพอและเท่าทัน          
ต่อส่ิงท่ี เป ล่ียนแปลงเหล่านั้ นจนสามารถปรับตัวได้ หากได้รับการพัฒนาให้สอดคล้อง                   
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น าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ย่อมท าให้บุคลากรเดิมซ่ึงต้องคุ้นเคยกับส่ิงใหม่เหล่าน้ีให้ได ้              
ก็จะไม่เป็นปัญหาในการปฏิบติังาน  และมีการฝึกฝนอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดดี้    
มีประสิทธิภาพ  
  4.  ด้านการอาคารสถานท่ี  พบว่า  สภาพของก ลุ่มโรงเรียนพระปริย ัติธรรม           
แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ด้านการบริหารจดัการพื้นท่ีท่ีทุกคนมีส่วนร่วม  
เป็นเจ้าของนั้ น ส่ิงท่ีคิดค านึงอยู่เสมอ คือ การน้อมนาเอาหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง            
มาปฏิบัติ คือ หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เง่ือนไขความรู้         
ควบคู่คุณธรรม ท่ีส าคญัจะตอ้งมีสติปัญญาและความเพียร ซ่ึงจะน าไปสู่ความสุขในการด าเนินชีวิต
อยา่งแทจ้ริง  
 
5.2  อภิปรายผลการวจิัย 
 ผลการวิจยัเร่ือง “แนวทางการพฒันาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     
ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” ประเด็นท่ีส าคญั
น ามาอภิปรายผลไดด้งัต่อไป 
 1. ดา้นการบริหารจดัการ การบริหารกลุ่มโรงเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญั
ศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบั ดูแลของ คณะกรรมการ
การศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี        
ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ตามขอ้ 9     
แห่งประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา พ.ศ. 2553 มีอ านาจหนา้ท่ี
สอดคล้องกบั กองวิจยัทางการศึกษา (2546, หน้า 87) ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
ทางการศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ 
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา พบว่า นัก เรียนมี เจตคติดีมากต่อการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                  
โดยให้ความเห็นว่าเทคโนโลยีสนเทศมีประโยชน์ต่อการเรียน แนวทางในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาการ เรียน  โดยใช้ ส่ื อสารสนเทศ                     
เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและเทคโนโลยสีารสนเทศท าใหส้นุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน 
 2. ดา้นวิชาการ จากการใชห้ลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 นั้น ส่งผลการการจดัการศึกษา
ในรูปแบบใหม่ คือ การเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูส้อนจึงมีการปรับเปล่ียนวิธีการสอน เพื่อให้ทนั      
ต่อการจัดการรูปแบบใหม่ โดยน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเข้ามาผสมผสาน       
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เพื่ อให้ผู ้เรียน เกิดความ รู้  เน้นทักษะปฏิบัติ  ค รู เป็นพี ยงผู ้อ  านวยการสอน  ให้ค  า ช้ีแนะ                  
อ  านวยความสะดวกในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ                
ทางการศึกษาในการจัดการของกลุ่มโรงเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา         
อ  าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ก่อให้ เกิดผลดีหลายประการสอดคล้องกับ  กิตติยา ขุมทอง            
(2546, หน้า 85) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของนิสิต           
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษาพฤติกรรมการใชใ้นเร่ืองของสถานท่ี ใช้
ประเภทท่ีใช้  ว ัตถุประสงค์ในการใช้การเรียน รู้  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและศึกษา              
ความต้องการบ ริการเทคโนโลยีส ารสนเทศในมหาวิทยาลัย  พบว่า นิ สิตมีพฤติกรรม                      
ในการใชค้อมพิวเตอร์ร้อยละ 98.55 มีคอมพิวเตอร์ใชส่้วนตวัร้อยละ 74.94 เป็นแบบตั้งโต๊ะร้อยละ 
74.70 และแบบโนต้บุค๊ร้อยละ 4.58 และมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตร้อยละ 64.58 นิสิตมีการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีบา้นหรือท่ีพกัอาศยัของตนเองมากท่ีสุด นิสิตมีการใช้โปรแกรมประยุกต์ปานกลาง     
มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตปานกลาง นิสิตมีการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆโดยวธีิสอบถาม
จากผูรู้้มากท่ีสุด รองลงมา คือ หนังสือคู่มือและซีดีรอม ทั้ งน้ีสอดคล้องกับ สุธาสินี สว่างศรี        
(2556, หน้า 92) งานวิจยัเร่ือง การพฒันาภาวะผูน้ าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร        
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการพัฒนา       
ภาวะผู ้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสารของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน              
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาภาวะผูน้ าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ          
และการส่ือสารท่ีจ าเป็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ส ารวจความจ าเป็นในการพฒันา
ภาวะผู ้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน             
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3. จัดท าหลักสูตรการพัฒนาภาวะผูน้ าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ         
และการส่ือสารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4. พฒันาภาวะผูน้ า    
ด้ าน เท คโน โล ยีส ารส น เท ศแล ะ ก าร ส่ื อส ารของผู ้บ ริห ารส ถ าน ศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐ าน                             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5. ติดตามผลการพัฒนาภาวะผู ้น าด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ                
และการส่ือสารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สอดคล้องกับ       
ดุสิต จันทร์ผง (2548, หน้า 154) ได้ศึกษาบทบาทของผู ้บ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม             
การท าวจิยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าพูนเขต 1 พบวา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการท าวิจัยในชั้ นเรียนและได้ส่งเสริมให้ครู             
เข้ารับการอบรมเก่ียวกับการท าวิจัยในชั้ น เรียนแต่ไม่ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครู                   
ในการท าวิจยัในชั้นเรียน ให้ครูพฒันาส่ือและอุปกรณ์แต่ไม่ไดจ้ดัให้มีห้องและศูนยส์ารสนเทศ
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เก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน ไดเ้สนอแนะครูเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนโดยใช้งบประมาณ
เพียงเล็กนอ้ยโดยให้ครูร่วมวางแผนจดัหางบประมาณส าหรับการท าวจิยัในชั้นเรียน แต่ไม่ไดจ้ดัตั้ง
กองทุนหรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อหารายได้สนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียน สอดคล้องกับ          
ธนภัทร จองหมุ่ง (2549, หน้า 98) ได้ศึกษาบทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม         
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ  ในอ าเภอปาย จังหวดัแม่ ฮ่องสอน พบว่า            
ดา้นการนิเทศภายในผูบ้ริหารติดตามการด าเนินงานดา้นการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา
และติดตามการปฏิบติัการสอนใหค้ าแนะน าเป็นท่ีปรึกษา  
 3. ดา้นบุคลากรและงบประมาณ โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวดัเชียงใหม่ ท่ี มีการวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ              
การจัดท าระเบียบการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ ง ยา้ย โอนและการออกของบุคลากรทางการศึกษา
ส่งเสริมสวสัดิการครูบุคลากรพฒันาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและพฒันามาตรฐาน
วิชาชีพ สอดคล้องกบั วรางคณา ศรีเจริญ (2546, หน้า 124) ศึกษาสภาพปัญหาและความสามารถ   
ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา  สถานท่ีท่ีนิสิตใช้บริการ
คอมพิวเตอร์มากท่ีสุด ได้แก่ ส านักคอมพิวเตอร์ สภาพการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีใช้มากท่ีสุด ได้แก่
อิ น เท อ ร์ เน็ ต  นิ สิ ต ใช้ บ ริ ก ารค อมพิ ว เต อ ร์ม าก ท่ี สุ ด  คื อ  ร้ าน อิ น เท อ ร์ เน็ ต ค า ร์ เฟ่                               
ส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตวัใช้งานอยู่ในระดับปานกลางการ ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจยั     
และค้นหาข้อมูลอยู่ในระดับมากและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต       
สายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกันสอดคล้องกับ กมลพรรณ กนัทะทิพย ์ 

(2552, หน้า 63-67) การศึกษาคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศ              
ของโรงเรียนบ้านกองแขกอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ประชากรท่ีใช้ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน 
ครูผู ้สอน  ผู ้รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศของโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการ              
สภานักเรียน ในปีการศึกษา 2552 จ านวน 30 คน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า สภาพของการจดัการ
ระบบส ารสน เท ศของโรง เรี ยนบ้ าน กองแขก  ส่ วน ให ญ่ ได้ป ฏิ บั ติ ง าน ทุ กด้ าน  คื อ                            
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล  การประมวลผลข้อมูล  การจัดหน่วย                   
หรือคลังข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้ ปัญหาท่ีพบ คือ บุคลากรมีจ ากัด        
ภาระงานมาก บุคลากรขาดความรู้ความสามารถและความช านาญในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน      
ของการด าเนินงานระบบสารสนเทศ ได้รับงบประมาณในการด าเนินงานระบบสารสนเทศ            
ไม่เพียงพอ ขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ขาดเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการประมวลผล
ขอ้มูล ขาดห้องศูนย์สารสนเทศเพื่อใช้ในการจดัเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ ขาดระบบค้นหาข้อมูล



177 

 

สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลากรและนักเรียนใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศ              
ไดอ้ยา่งไม่เต็มศกัยภาพ ส่วนแนวปฏิบติัในการจดัการระบบสารสนเทศ คือ ควรแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบ
ปฏิบติังานด้านต่างๆ ตามระบบงานสารสนเทศและด าเนินการให้มีทั้ งการวางแผน การปฏิบัติ      
ตามแผน การตรวจสอบและการน าผลไปใช้ในการปรับปรุง  การปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ     
อยา่งครบวงจรและในทางเดียวกนั โกวิท หม่ืนทา (2545, หนา้ 140) ไดศึ้กษาบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในการเป็นผู ้น า  การปฏิรูปการศึกษาตามความคาดหวงัของครูสังกัดส านักงาน            
การประถมศึกษา อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษาได้น าหลักการ            
ท า งวิ ช าก า ร ไป สู่ ก ารพัฒ น าก าร ศึ ก ษ าข อ ง โร ง เรี ย น บ่ อ ย แ ล ะ มี ก า ร ส่ ง เส ริ ม ค รู                                    
น ากิจกรรมประชาธิปไตย การพฒันาบุคลากรผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับการพฒันา      
ในดา้นต่างๆ อย่างทัว่ถึง เพื่อให้ครูไดรั้บการพฒันา มีการสร้างขวญัก าลงัใจ จดัท าแผนการพฒันา
บุคลากรและการท าผลงานทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียน           
เป็นส าคญั ในดา้นการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมการท างาน
แบบมีส่วนร่วมตลอดเวลา ให้ความรู้เก่ียวกบัหน้าท่ีบุคลากรและส่งเสริมให้ครูเขา้รับการฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้ตลอดเวลา ส่วนปัญหาพบวา่ ครูและบุคลากรไม่มีความเขา้ใจท่ีแน่นอน ขาดเอกภาพ
ในการท างานสอดคล้องกับ สกุลรัตน์  กมุทมาศ  (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง บทบาท              
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา พบว่า
จ าแนกตามเพศ กลุ่มตวัอย่างมีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา        
ในการส่งเสริมการปฏิบติังานของครูตามแนวปฏิรูปไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ซ่ึงไม่ตรงตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั สถาพร กรีธาธร (2556, หนา้ 84) การวิจยัคร้ังน้ี  
มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพ   
การสอนของครูท่ีใช้ส่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสอน   
ของครูก่อนและหลังใช้ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพการสอนและเพื่อศึกษา         
ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครูท่ีใชส่ื้อการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ด าเนินการดว้ยการวิจยัและพฒันา ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1. ชุดโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครูท่ีใช้ส่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม                   
มีประสิทธิภาพซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ ครูท่ีใช้ส่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีความพึงพอใจ            
ต่อชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพการสอนในระดบัมาก จ าแนกตามขนาดโรงเรียน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีท างานอยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาท             
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูตามแนวปฏิรูปไม่แตกต่างกัน            
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ซ่ึงไม่ตรงตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวส้อดคลอ้งกบั อินทิรา ฉายแกว้ (2550, บทคดัย่อ) การวิจยัคร้ังน้ีมี
ว ัตถุประสงค์เพื่ อการศึกษาบทบาทของผู ้บ ริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษา                    
ให้ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้น ท่ีการศึกษาจังหวัดสุรินทร์                
ผลวิจัยพบว่า  ผู ้บ ริหารสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาสถานศึกษาให้ เป็นองค์การ                  
แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัสุรินทร์  
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัย เร่ือง “แนวทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ              
ทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” 
โดยเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจผูว้จิยัจึงไดใ้ชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยการ 
ศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและการประชุมสนทนากลุ่ม และสามารถสรุป 
อภิปรายผลรวม จึงไดข้อ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  
 5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. นโยบายของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง       
จงัหวดัเชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ.2557–2559  มีการก าหนดเป้าหมาย ยทุธศาสตร์          
และความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กับการพัฒนาและสร้างรูปแบบการศึกษาของคนไทย            
ท่ีจะท าให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งและความสามารถท่ีจะรับการท้าทายของการแข่งขัน       
ของสังคมโลกาภิวฒัน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
  2.  ก าหนดให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพระปริย ัติธรรม แผนกสามัญศึกษา         
อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สารสนเทศและการส่ือสาร เรียกว่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications Technology หรือ ICT) 
ได้ก่อให้เกิดกิจกรรมใหม่ๆ ในทางการศึกษาและสังคม อนัส่งผลต่อการด ารงอยู่และการพฒันา   
ของประเทศต่างๆ จนเกิดการศึกษาแนวใหม่ท่ี เรียกว่า สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา ซ่ึงมีทรัพยากรบุคคล อันมีความรู้เป็นพื้นฐาน สามารถจะพัฒนา             
ล ้าหนา้ประเทศอ่ืนๆ ต่อไป 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1. ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่
เพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือพัฒนาทางการศึกษาโดยมีเป้าหมาย           
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คือ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเป็นโรงเรียนต้นแบบ  อันดับต้นๆ โดยใช้ดัชนี
ผลสัมฤทธ์ิทางเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาเป็นเคร่ืองมือประเมินวดั 
  2. กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่      
เพิ่มจ านวนของผู ้เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียน             
พระปริย ัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการพัฒนาทักษะ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ใหก้บัครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3. ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส่งเสริมวิสัยทศัน์และนโยบายดงักล่าว น าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์การพฒันาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศดา้นอ่ืนท่ีตอบสนองความตอ้งการของสังคม  
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แนวค าถามในการวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือผูว้ิจยั นางสาวพิมภสัสร  เด็ดขาด นกัศึกษาหลกัสูตรการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 
อาจารยท่ี์ปรึกษา ศาสตราจารย ์ดร.พศิน    แตงจวง  อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 

 ดร.พิมพฤทธ์ิ   เท่ียงภกัด์ิ  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 
ตอนที ่1ข้อมูลเกีย่วกบัผู้สัมภาษณ์ 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์................................................................................................................................. 
โรงเรียน.............................................................................................................................................. 
ขนาดโรงเรียน..................................................................................................................................... 
จ านวนนกัเรียน.................................................................................................................................... 
วนัเดือนปีท่ีสัมภาษณ์.......................................................................................................................... 
เร่ิมการสัมภาษณ์เวลา........................น. จบการสัมภาษณ์เวลา..........................น. 
 
ตอนที่ 2 สภาพการด าเนินงานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการเรียนการสอน
ทั้ง 4 ด้าน 
 
1.  ด้านวชิาการ  
 1.1  ในการวางแผนงานด้านวิชาการการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษามีกระบวนการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 1.2  ท่านมีการด าเนินการและพฒันาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
หรือไม่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 1.3  ท่านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการวดัผล ประเมินผล ภายโรงเรียน
ของท่านท่ีมีความหลากหลายอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 1.4  ท่านมีการนิเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน ใหส้อดคลอ้งการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาอยา่งไร  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 1.5  ท่านมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน กบั สถานศึกษา ชุมชน หรือองคก์ร
อ่ืนๆ อยา่งไร  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  ด้านบุคลากรและงบประมาณ 
 2.1  โรงเรียนของท่านมีการส่งเสริมให้ครูผูส้อนน าผลจากการประเมินภายนอกรอบท่ี
สามและขอ้เสนอแนะมาพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 2.2 โรงเรียนของท่านมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เช่ือมโยงระบบการจัดการ
เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาในการเรียนการสอนในสถานศึกษาอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 2.3  ท่านได้รับการส่งเสริมให้คณะกรรมสถานศึกษา/คณะกรรมการโรงเรียนในการ
ด าเนินงานดา้นการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  ด้านอาคารสถานที ่ 
 3.1  โรงเรียนของท่านมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ สถานท่ีและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาเพื่อใชใ้นการศึกษาท่ีสอดคลอ้งตามลกัษณะของการจดัการในการเรียนการสอน หรือไม่
และมีวธีิในการจดัหาเคร่ืองมืออยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
4. วธีิปฏิบัติงานในกจิกรรม   
 4.1  โรงเรียนของท่านมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อการจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาในการเรียนการสอนอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 4.2โรงเรียนของท่านมีวิธีในการจดัเตรียมส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
 1. แนวทางการพฒันาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาด้านการบริหาร
จดัการ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 2. แนวทางการพฒันาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาดา้นงานวชิาการ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 3.  แนวทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาด้านงาน
งบประมาณและบุคคลกร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 4.  แนวทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาด้านอาคาร
สถานท่ี 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 
ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 
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รูปการสัมภาษณ์นายดิชพงษ ์ ดอนแกว้ 
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รูปการสัมภาษณ์นางสาวจนัทร์จิรา  เบ็ญจวรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปการสัมภาษณ์นางสาวแสงดาว   ถาค าเลิศ 
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รูปการสัมภาษณ์นางสาวน ้าทิพย ์  อุดทา 
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รูปภาพการสนทนากลุ่ม 



ประวตัย่ิอของผู้วจิยั 
 

ช่ือ-สกุล     นางสาวพิมภสัสร  เด็ดขาด 
วนั เดือน ปีเกิด     7 มีนาคม 2530 
ภูมิล าเนา     100 ซอย 7 ถนนววัลาย ต าบลหายยา  

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 
 

ประวติัการท างาน  
พ.ศ. 2553 -ปัจจุบนั   ครูผูส้อนประจ ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

      โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา  
จงัหวดัเชียงใหม่   

ประวติัศาสตร์การศึกษา   

พ.ศ. 2541    ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนชุมชนบา้นท่าขา้ม 
    อ าเภอฮอด  จงัหวดัเชียงใหม่  

พ.ศ. 2554    มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนชุมชนบา้นท่าขา้ม 
    อ าเภอฮอด  จงัหวดัเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2547    มธัยมศึกษาตอนปลาย  
สายคณิตศาสตร์ – ภาษาองักฤษ 
โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั  อ าเภอเมือง   
จงัหวดัเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2552    ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ (คบ.5ปี)  

      มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   
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