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3. ผลการทดลองใช้และประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

3.1 ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย 

การวิเคราะห์ในรอบที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ค าตอบของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือหาค่ามัธยฐาน 
(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  (Interquartile Range) ในแต่ละข้อของร่างรูปแบบ          
การบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ
เพ่ือหาระดับฉันทามติของผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงในตารางที่ 12-15 ดังนี้  

ตารางที่ 12 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของค าตอบในรอบที่  1 ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ ด้านหลักการที่ใช้ในการบริหารโรงเรียน 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

1 ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม   
 1.1 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และให้ข้อมูล

สารสนเทศของโรงเรียน 
5 
 

0.0 
 

 1.2 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 
 

1.0 
 

 1.3 ผู้บริหารก าหนดให้มีการศึกษารายละเอียดของการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

5 
 

1.0 
 

 1.4 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องร่วมก าหนด
นโยบายในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5 
 

1.0 
 

 1.5 ผู้บริหารแต่งตั้ งคณะท างานหรือคณะกรรมการใน            
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม      
จากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

5 
 

1.0 
 

 1.6 ผู้ บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ที่ เกี่ ยวข้องมีส่ วนร่ วมใน                                   
การตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 1.0 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

 1.7 ผู้บริหารใช้ข้อมูลผลการประเมินและใช้ผลการวิจัยมา
ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 
 

1.0 
 

 1.8 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จในการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

5 
 

0.0 
 

2 ผู้บริหารยึดหลักการกระจายอ านาจ   

 2.1 ผู้ บ ริ ห า ร พัฒนาครู แ ล ะบุ ค ล าก ร ให้ มี ค ว าม รู้           
ความเข้าใจในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 

5 
 

1.0 

 2.2 ผู้บริหารพัฒนาครู ให้มีความรู้  ความเข้า ใจ  ใน         
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 

5 
 

1.0 

 2.3 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมใน        
การด าเนินงานบริหารสถานศึกษา 

5 
 

1.0 

 2.4 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานใน
ส่วนที่รับผิดชอบโดยใช้ดุลพินิจของตนได้ 

5 
 

1.0 

3 ผู้บริหารยึดหลักประสิทธิภาพ   
 3.1 การปฏิบัติงานของโรงเรียนต้องมีความถูกต้อง และ

รวดเร็ว 
5 
 

1.0 

 3.2 การปฏิบัติงานของโรงเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินการ 

5 
 

1.0 

 3.3 การใช้งบประมาณของโรงเรียนค านึงถึงความประหยัด 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

5 
 

0.0 

 3.4 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวเ อ้ือต่อ     
การปฏิบัติงาน 

5 1.0 

 3.5 โรงเรียนมีการก าหนดขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในแต่ละ
ขั้นตอนชัดเจน 

5 
 

1.0 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

 3.6 โ ร ง เ รี ยนมี ว งจรการควบคุ มคุณภาพมาใช้ ใน            
การด าเนินงาน 

5 
 

0.0 
 

4 ผู้บริหารยึดหลักการเปิดเผยโปร่งใส   
 4.1 กระบวนการท างานของโรงเรียนเป็นที่รับรู้รับทราบ

ของผู้เกี่ยวข้อง 
5 
 

1.0 
 

 4.2 การท างานทุกขั้นตอนของโรงเรียนมีเหตุผลและข้อมูล
สนับสนุน 

5 
 

1.0 
 

 4.3 โรงเรียนมีความพร้อมให้มีการติดตามตรวจสอบได้ 5 1.0 
 4.4 โรงเรียนมีช่องทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อสงสัย 4 1.0 
 4.5 ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสร้าง

ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
5 
 

1.0 
 

5 ผู้บริหารยึดหลักความรับผิดชอบ    
 5.1 ผู้ บ ริ ห ารมอบหมายหน้ าที่ ให้ ครู และบุ คลากร

รับผิดชอบท างานให้เกิดผลดีที่สุด 
5 
 

1.0 
 

 5.2 ผู้บริหารมอบหมายให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบงาน
ตามความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับงาน 

5 
 

1.0 
 

 5.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายพร้อม 
รับผิดชอบจากผลงานที่เกิดขึ้น 

5 
 

1.0 
 

6 ผู้บริหารยึดหลักการเข้าใจ         
 6.1 ผู้บริหารศึกษาข้อมูลทุกมิติของสถานศึกษาเพ่ือสร้าง

ให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐานของครูและบุคลากรของ
โรงเรียน 

5 
 

1.0 
 

 6.2 ผู้บริหารศึกษาข้อมูลการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้าใจให้เกิดกับครูและ
บุคลากรของโรงเรียน 

5 1.0 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

7 ผู้บริหารยึดหลักการเข้าถึง   
 7.1 ผู้บริหารสื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องประโยชน์ของ

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้กับ
ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

5 1.0 

 7.2 ผู้บริหารสื่อสารสร้างความมั่นใจให้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 1.0 

 7.3 ผู้บริหารส่งเสริมครูและบุคลากรในการน าผลการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพัฒนา
ต่อยอด 

5 1.0 

8 ผู้บริหารยึดหลักการพัฒนา   
 8.1 ผู้บริหารส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน 
5 1.0 

 8.2 ผู้บริหารออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 4 1.0 
 8.3 ผู้บริหารสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4 1.0 

 8.4 ผู้บริหารสร้างทีมพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะนาติดตามสนับสนุน
ประเมินผล 

5 1.0 

จากตารางที่ 12 พบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ องค์ประกอบด้านหลักการที่ใช้ในการบริหารโรงเรียน   
บ้านสันดาบ รอบที่ 1 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีค่ามัธยฐานมากกว่า 3.5 ทุกข้อ และ          
มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่า 1.5 ทุกข้อ แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อรายละเอียด        
ด้านหลักการที่ใช้ในการบริหารโรงเรียนบ้านสันดาบ ในระดับมาก และมากท่ีสุด อย่างเป็นเอกฉันท ์
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ตารางที่ 13 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของค าตอบในรอบที่  1 ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ ด้านวัตถุประสงค์ในการบริหารสถานศึกษา 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

 
2.1 เ พ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

5 1.0 

 
2.2 เ พ่ือให้การด าเนินการบริหารสถานศึกษา มี
คุณภาพ 

5 1.0 

 
2.3 เ พ่ือให้สถานศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินคุณภาพการบริหารสถานศึกษาส าหรับ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 1.0 

 
2.4 เ พ่ือให้ สถานศึกษามีการปรับปรุ งคุณภาพ        
การบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 1.0 

จากตารางที่ 13 พบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ องค์ประกอบด้านวัตถุประสงค์ในการบริหารโรงเรียน   
บ้านสันดาบ รอบที่ 1 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีค่ามัธยฐานมากกว่า 3.5 ทุกข้อ และมี      
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่า  1.5 ทุกข้อ แสดงว่าผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อรายละเอียด          
ด้านวัตถุประสงค์ในการบริหารโรงเรียนบ้านสันดาบ มากที่สุด อย่างเป็นเอกฉันท ์
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ตารางที่ 14 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของค าตอบในรอบที่  1 ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ ด้านระบบงานและกลไกในการบริหารโรงเรียน 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

1 ก าหนดเป้ าหมายของโรง เ รี ยนที่ สอดรับกั บ         
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุณ ภ า พชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

  

 
1.1 โรงเรียนวิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานส าหรับ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 1.0 

 
1.2 โรงเรียนก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของการ
ด าเนินงานส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

5 1.0 

 
1.3 โรงเรียนประกาศค่าเป้าหมายความส าเร็จของ
สถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
รับทราบ 

5 1.0 

2 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

 
2.1 โรงเรียนวิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 

5 1.0 

 
2.2 โรงเรียนวิ เคราะห์ความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลตามสภาพ
จริง 

5 1.0 

 
2.3 โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
ที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

5 1.0 

 
2.4 โ รง เรี ยนจัดท าแผนปฏิบัติ การประจ า ปี  ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5 1.0 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

 2.5 โรงเรียนก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรม 
โครงการที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 1.0 

 
2.6 โรงเรียนก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ 

5 1.0 

 
2.7 โรงเรียนก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ครูและบุคลากร
ของโรงเรียนอย่างชัดเจน 

5 1.0 

 
2.8 โรงเรียนก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทาง     
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

5 1.0 

 
2.9 โรงเรียนก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทาง       
การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน 

5 1.0 

 
2.10 โรงเรียนเสนอแผนพัฒนาจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

5 1.0 

3 ด าเนินการตามแผน   

 
  3.1 โรงเรียนน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติ
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

5 1.0 

 
  3.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

5 1.0 

 
  3.3 โ รง เรี ยนประเมินผลการด า เนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นระยะ ๆ 

5 1.0 

 
  3.4 ผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บริหารตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

5 1.0 

4 จัดกลไกการตรวจสอบภายในสถานศึกษา   

 
4.1 ครูและบุคลากรทุกคนศึกษาเอกสารและแนวทาง       
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4 1.0 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

 
4.2 โรงเรียนวางแผนการประเมินการด าเนินงาน    
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

5 1.0 

 4.3 โรงเรียนร่วมกันวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล 5 1.0 

 
4.4 โรงเรียนออกแบบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตามแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5 1.0 

 4.5 โรงเรียนเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 5 1.0 

 
4.6 โรงเรียนสรุปผลการประเมิน จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา และแนวทางในการพัฒนาครั้งต่อไป 

5 0.0 

 
4.7 โรงเรียนรายงานและน าผลการตรวจสอบผล     
การด าเนินงานการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

5 0.0 

5 ประเมินคุณภาพการด าเนินงาน   

 
5.1 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การด าเนินงานจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ภายนอก 

4 1.0 

 
5.2 โรงเรียนประเมินคุณภาพการด าเนินงานโดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่หน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้ง อย่างน้อย   
ปีละ 1 ครั้ง 

5 1.0 

 5.3 โรงเรียนรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล 5 1.0 
6 จัดท ารายงาน   

 
6.1 โรงเรียนรวบรวมผลการด าเนินงานและผล       
การประเมินการด าเนินงานการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 1.0 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

 
6.2 โรงเรียนเขียนรายงาน  น าเสนอรายงานต่อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น ใ ห้                
ความเห็นชอบ 

5 1.0 

 
6.3 โรงเรียนเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานต่อ
สาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด 

5 1.0 

จากตารางที่ 14 พบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ องค์ประกอบด้านระบบงานและกลไกในการบริหาร
สถานศึกษา รอบที่ 1 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีค่ามัธยฐานมากกว่า 3.5 ทุกข้อ และมี       
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่า  1.5 ทุกข้อ แสดงว่าผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อรายละเอียด          
ด้านระบบงานและกลไกในการบริหารสถานศึกษา ในระดับมากและมากที่สุด อย่างเป็นเอกฉันท์ 

ตารางที่ 15 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของค าตอบในรอบที่  1 ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ ด้านเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ในการบริหารโรงเรียน 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

1 ก่อนการด าเนินการ   

 
1.1 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพ
การด าเนินการในปัจจุบัน 

4 1.0 

 
1.2 โรงเรียนวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาของการ
ด าเนินงานการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5 1.0 

 
1.3 โรงเรียนพิจารณาผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

5 1.0 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

 
1.4 โรงเรียนแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ เกี่ยวข้อง
รับทราบ เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงต่อไป 

5 0.0 

2 ระหว่างด าเนินการ   

 
2.1 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

5 1.0 

 
2.2 โรงเรียนติดตาม ตรวจสอบ การน าแผนไปปฏิบัติ
ตามกรอบระยะเวลาตามก าหนด 

5 1.0 

 
2.3 โรงเรียนสนับสนุนผู้ เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

5 1.0 

3 หลังด าเนินการ   
 3.1 โรงเรียนแต่ งตั้ งคณะกรรมการรวบรวมผล        

การด าเนินงานและประเมินผล 
5 1.0 

 3.2 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ร ว บ ร ว ม ผ ล               
การด าเนินการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5 1.0 

 3.3 โรงเรียนทบทวนประสิทธิผลของการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

5 1.0 

จากตารางที่ 15 พบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ องค์ประกอบด้านเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้                 
ในการบริหารโรงเรียนบ้านสันดาบ รอบที่ 1 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีค่ามัธยฐานมากกว่า 
3.5 ทุกข้อ และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่า 1.5 ทุกข้อ แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อ
รายละเอียดด้านเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา ในระดับมาก และมากที่สุด 
อย่างเป็นเอกฉันท ์
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3.2 การวิเคราะห์ในรอบที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ค าตอบของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือหาค่ามัธยฐาน 
(median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  (Interquartile range) ในแต่ละข้อของร่างรูปแบบ          
การบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ
เพ่ือหาระดับฉันทามติของผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงในตารางที่ 16-19 ดังนี้ 

ตารางที่ 16 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของค าตอบในรอบที่  2 ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ ด้านหลักการที่ใช้ในการบริหารโรงเรียน 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

1 ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม   
 1.1 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และให้ข้อมูล

สารสนเทศของโรงเรียน 
5 
 

0.0 
 

 1.2 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 
 

0.0 
 

 1.3 ผู้บริหารก าหนดให้มีการศึกษารายละเอียดของการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

5 
 

0.0 
 

 1.4 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องร่วมก าหนด
นโยบายในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5 
 

1.0 
 

 1.5 ผู้บริหารแต่งตั้ งคณะท างานหรือคณะกรรมการใน          
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม      
จากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

5 
 

1.0 
 

 1.6 ผู้ บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ที่ เกี่ ยวข้องมีส่ วนร่ วมใน                                                    
การตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 1.0 

 1.7 ผู้บริหารใช้ข้อมูลผลการประเมินและใช้ผลการวิจัยมา
ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 
 

1.0 
 

 1.8 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จในการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

5 
 

0.0 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

2 ผู้บริหารยึดหลักการกระจายอ านาจ   

 2.1 ผู้บริหารพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 

5 
 

1.0 

 2.2 ผู้บริหารพัฒนาครู ให้มีความรู้  ความเข้า ใจ  ใน         
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 

5 
 

1.0 

 2.3 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมใน        
การด าเนินงานบริหารสถานศึกษา 

5 
 

1.0 

 2.4 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูและบุคลาการปฏิบัติงานใน
ส่วนที่รับผิดชอบโดยใช้ดุลพินิจของตนได้ 

5 
 

1.0 

3 ผู้บริหารยึดหลักประสิทธิภาพ   
 3.1 การปฏิบัติงานของโรงเรียนต้องมีความถูกต้อง และ

รวดเร็ว 
5 
 

1.0 

 3.2 การปฏิบัติงานของโรงเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินการ 

5 
 

1.0 

 3.3 การใช้งบประมาณของโรงเรียนค านึงถึงความประหยัด 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

5 
 

0.0 

 3.4 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวเ อ้ือต่อ           
การปฏิบัติงาน 

5 1.0 

 3.5 โรงเรียนมีการก าหนดขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในแต่ละ
ขั้นตอนชัดเจน 

5 
 

1.0 
 

 3.6 โ ร ง เ รี ยนมี ว งจรการควบคุ มคุณภาพมาใช้ ใน            
การด าเนินงาน 

5 
 

0.0 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

4 ผู้บริหารยึดหลักการเปิดเผยโปร่งใส   
 4.1 กระบวนการท างานของโรงเรียนเป็นที่รับรู้รับทราบ

ของผู้เกี่ยวข้อง 
5 
 

1.0 
 

 4.2 การท างานทุกขั้นตอนของโรงเรียนมีเหตุผลและข้อมูล
สนับสนุน 

5 
 

1.0 
 

 4.3 โรงเรียนมีความพร้อมให้มีการติดตามตรวจสอบได้ 5 1.0 
 4.4 โรงเรียนมีช่องทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อสงสัย 4 1.0 
 4.5 ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
5 
 

1.0 
 

5 ผู้บริหารยึดหลักความรับผิดชอบ    
 5.1 ผู้ บ ริ ห ารมอบหมายหน้ าที่ ให้ ครู และบุ คลากร

รับผิดชอบท างานให้เกิดผลดีที่สุด 
5 
 

1.0 
 

 5.2 ผู้บริหารมอบหมายให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบงาน
ตามความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับงาน 

5 
 

1.0 
 

 5.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายพร้อม 
รับผิดชอบจากผลงานที่เกิดขึ้น 

5 
 

1.0 
 

6 ผู้บริหารยึดหลักการเข้าใจ         
 6.1 ผู้บริหารศึกษาข้อมูลทุกมิติของสถานศึกษาเพ่ือสร้าง

ให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐานของครูและบุคลากรของ
โรงเรียน 

5 
 

1.0 
 

 6.2 ผู้บริหารศึกษาข้อมูลการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้าใจให้เกิดกับครูและ
บุคลากรของโรงเรียน 

5 1.0 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

7 ผู้บริหารยึดหลักการเข้าถึง   
 7.1 ผู้บริหารสื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องประโยชน์ของ

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้กับ
ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

5 1.0 

 7.2 ผู้บริหารสื่อสารสร้างความมั่นใจให้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 1.0 

 7.3 ผู้บริหารส่งเสริมครูและบุคลากรในการน าผลการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพัฒนา
ต่อยอด 

5 1.0 

8 ผู้บริหารยึดหลักการพัฒนา   
 8.1 ผู้บริหารส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน 
5 1.0 

 8.2 ผู้บริหารออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 4 1.0 
 8.3 ผู้บริหารสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4 1.0 

 8.4 ผู้บริหารสร้างทีมพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะนาติดตามสนับสนุน
ประเมินผล 

5 1.0 

จากตารางที่ 16 พบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ องค์ประกอบด้านหลักการที่ใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
รอบที่ 2 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีค่ามัธยฐานมากกว่า 3.5 ทุกข้อ และมีค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์น้อยกว่า 1.5 ทุกข้อ แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อรายละเอียด ด้านหลักการที่ใช้ใน    
การบริหารสถานศึกษาในระดับมาก และมากท่ีสุด อย่างเป็นเอกฉันท ์
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ตารางที่ 17 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของค าตอบในรอบที่  2 ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ ด้านวัตถุประสงค์ในการบริหารสถานศึกษา 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

 
2.1 เ พ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

5 1.0 

 
2.2 เ พ่ือให้การด าเนินการบริหารสถานศึกษา มี
คุณภาพ 

5 1.0 

 
2.3 เ พ่ือให้สถานศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินคุณภาพการบริหารสถานศึกษาส าหรับ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 1.0 

 
2.4 เ พ่ือให้ สถานศึกษามีการปรับปรุ งคุณภาพ        
การบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 1.0 

จากตารางที่ 17 พบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ องค์ประกอบด้านวัตถุประสงค์ในการบริหารสถานศึกษา
รอบที่ 2 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีค่ามัธยฐานมากกว่า 3.5 ทุกข้อ และมีค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์น้อยกว่า 1.5 ทุกข้อ แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อรายละเอียด ด้านวัตถุประสงค์ใน    
การบริหารสถานศึกษามากที่สุด อย่างเป็นเอกฉันท ์
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ตารางที่ 18 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคาตอบในรอบที่  2 ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ ด้านระบบงานและกลไกในการบริหารโรงเรียน 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

1 ก าหนดเป้ าหมายของโรง เ รี ยนที่ สอดรับกั บ         
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุณ ภ า พชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

  

 
1.1 โรงเรียนวิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานส าหรับ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 1.0 

 
1.2 โรงเรียนก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของ   
การด าเนินงานส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 1.0 

 
1.3 โรงเรียนประกาศค่าเป้าหมายความส าเร็จของ
สถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
รับทราบ 

5 1.0 

2 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

 
2.1 โรงเรียนวิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 

5 1.0 

 
2.2 โรงเรียนวิ เคราะห์ความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลตามสภาพ
จริง 

5 1.0 

 
2.3 โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
ที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

5 1.0 

 
2.4 โ ร ง เ รี ยนจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ก า รประจ าปี ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5 1.0 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

 2.5 โรงเรียนก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรม 
โครงการที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 1.0 

 
2.6 โรงเรียนก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ 

5 1.0 

 
2.7 โรงเรียนก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ครูและบุคลากร
ของโรงเรียนอย่างชัดเจน 

5 1.0 

 
2.8 โรงเรียนก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทาง     
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

5 1.0 

 
2.9 โรงเรียนก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทาง     
การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน 

5 1.0 

 
2.10 โรงเรียนเสนอแผนพัฒนาจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

5 1.0 

3 ด าเนินการตามแผน   

 
3.1 โรงเรียนน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติ
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

5 1.0 

 
3.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

5 1.0 

 
3.3 โ ร ง เ รี ยนประ เมิ นผลการด า เ นิ น ง านตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นระยะ ๆ 

5 1.0 

 
3.4 ผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

5 1.0 

4 จัดกลไกการตรวจสอบภายในสถานศึกษา   

 
4.1 ครูและบุคลากรทุกคนศึกษาเอกสารและแนวทาง       
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4 1.0 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

 
4.2 โรงเรียนวางแผนการประเมินการด าเนินงาน    
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

5 1.0 

 4.3 โรงเรียนร่วมกันวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล 5 1.0 

 
4.4 โรงเรียนออกแบบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตามแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5 1.0 

 4.5 โรงเรียนเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 5 1.0 

 
4.6 โรงเรียนสรุปผลการประเมิน จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา และแนวทางในการพัฒนาครั้งต่อไป 

5 0.0 

 
4.7 โรงเรียนรายงานและน าผลการตรวจสอบผล    
การด าเนินงาน การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

5 0.0 

5 ประเมินคุณภาพการด าเนินงาน   

 
5.1 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การด าเนินงานจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ภายนอก 

4 1.0 

 
5.2 โรงเรียนประเมินคุณภาพการด าเนินงานโดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่หน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้ง อย่างน้อย   
ปีละ 1 ครั้ง 

5 1.0 

 5.3 โรงเรียนรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล 5 1.0 
6 จัดท ารายงาน   

 
6.1 โรงเรียนรวบรวมผลการด าเนินงานและผล       
การประเมินการด าเนินงานการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 1.0 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

 
6.2 โรงเรียนเขียนรายงาน  น าเสนอรายงานต่อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น ใ ห้                
ความเห็นชอบ 

5 1.0 

 
6.3 โรงเรียนเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานต่อ
สาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด 

5 1.0 

จากตารางที่ 18 พบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ องค์ประกอบด้านระบบงานและกลไกในการบริหาร
สถานศึกษา รอบที่ 2 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีค่ามัธยฐานมากกว่า 3.5 ทุกข้อ และมี       
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่า  1.5 ทุกข้อ แสดงว่าผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อรายละเอียด          
ด้านระบบงานและกลไกในการบริหารสถานศึกษาในระดับมาก และมากท่ีสุด อย่างเป็นเอกฉันท์ 

ตารางที่ 19 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคาตอบในรอบที่  2 ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ ด้านเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ในการบริหารโรงเรียน 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

1 ก่อนการด าเนินการ   

 
1.1 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพ
การด าเนินการในปัจจุบัน 

4 1.0 

 
1.2 โรงเรียนวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาของการ
ด าเนินงานการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5 1.0 

 
1.3 โรงเรียนพิจารณาผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

5 1.0 
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

Mdn. I.R. 

 
1.4 โรงเรียนแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ เกี่ยวข้อง
รับทราบ เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงต่อไป 

5 0.0 

2 ระหว่างด าเนินการ   

 
2.1 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

5 1.0 

 
2.2 โรงเรียนติดตาม ตรวจสอบ การน าแผนไปปฏิบัติ
ตามกรอบระยะเวลาตามก าหนด 

5 1.0 

 
2.3 โรงเรียนสนับสนุน  ผู้ เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

5 1.0 

3 หลังด าเนินการ   
 3.1 โรงเรียนแต่ งตั้ งคณะกรรมการรวบรวมผล       

การด าเนินงานและประเมินผล 
5 1.0 

 3.2 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ร ว บ ร ว ม ผ ล             
การด าเนินการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5 0.0 

 3.3 โรงเรียนทบทวนประสิทธิผลของการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

5 1.0 

จากตารางที่ 19 พบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ องค์ประกอบด้านเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ใน          
การบริหารสถานศึกษา รอบที่ 2 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีค่ามัธยฐานมากกว่า 3.5 ทุกข้อ 
และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่า 1.5 ทุกข้อ แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อรายละเอียด 
ด้านองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาในระดับมาก และมากท่ีสุด อย่างเป็นเอกฉันท์ 
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3.3 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง  ความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ  โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (CVI) แสดงในตารางที ่20 

ตารางที่ 20 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง  ความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ 
 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร            
กับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

I-CVI 

1. ด้านหลักการที่ใช้ในการบริหารสถานศึกษา  
  1.1 ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
    1.1.1 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน 

1.0 

    1.1.2 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ         
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

1.0 

    1.1.3 ผู้บริหารก าหนดให้มีการศึกษารายละเอียดของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต    
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

1.0 

    1.1.4 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมก าหนดนโยบายในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.0 

    1.1.5 ผู้บริหารแต่งตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

1.0 

    1.1.6 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

1.0 

    1.1.7 ผู้บริหารใช้ข้อมูลผลการประเมินและใช้ผลการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

1.0 

    1.1.8 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมภาคภูมิใจในความส าเร็จในการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา 

1.0 

  1.2 ผู้บริหารยึดหลักการกระจายอ านาจ  
    1.2.1 ผู้บริหารพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงานที่
ได้รับมอบหมาย 

1.0 
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 
 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร            
กับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

I-CVI 

    1.2.2 ผู้บริหารพัฒนาครูให้มีความรู้  ความเข้าใจ ในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

1.0 

    1.2.3 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานบริหาร
สถานศึกษา 

1.0 

    1.2.4 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูและบุคลาการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยใช้
ดุลพินิจของตนได ้

1.0 

  1.3 ผู้บริหารยึดหลักประสิทธิภาพ  

    1.3.1 การปฏิบัติงานของโรงเรียนต้องมีความถูกต้องและรวดเร็ว 1.0 
    1.3.2 การปฏิบัติงานของโรงเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 1.0 
    1.3.3 การใช้งบประมาณของโรงเรียนค านึงถึงความประหยัดและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

1.0 

    1.3.4 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 1.0 
    1.3.5 โรงเรียนมีการก าหนดขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในแต่ละข้ันตอนชัดเจน 1.0 
    1.3.6 โรงเรียนมีวงจรการควบคุมคุณภาพมาใช้ในการด าเนินงาน 1.0 
  1.4 ผู้บริหารยึดหลักการเปิดเผยโปร่งใส  
    1.4.1 กระบวนการท างานของโรงเรียนเป็นที่รับรู้รับทราบของผู้เกี่ยวข้อง 1.0 
    1.4.2 การท างานทุกขั้นตอนของโรงเรียนมีเหตุผลและข้อมูลสนับสนุน 1.0 
    1.4.3 โรงเรียนมีความพร้อมให้มีการติดตามตรวจสอบได้ 1.0 
    1.4.4 โรงเรียนมีช่องทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อสงสัย 1.0 
    1.4.5 ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล สร้างความเป็นธรรมแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

1.0 

  1.5 ผู้บริหารยึดหลักความรับผิดชอบ  
    1.5.1 ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่ให้ครูและบุคลากร รับผิดชอบท างานให้เกิดผลดี
ที่สุด 

1.0 

    1.5.2 ผู้บริหารมอบหมายให้ครู และบุคลากรรับผิดชอบงานตามความรู้
ความสามารถและเหมาะสมกับงาน 

1.0 
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 
 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร            
กับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

I-CVI 

    1.5.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายพร้อมรับผิดชอบจากผลงานที่
เกิดข้ึน 

1.0 

  1.6 หลักการเข้าใจ  

    1.6.1 ผู้บริหารศึกษาข้อมูลทุกมิติของสถานศึกษาเพ่ือสร้างให้เกิดความเข้าใจใน
ข้อมูลพื้นฐานของครูและบุคลากรของโรงเรียน 

1.0 

    1.6.2 ผู้บริหารศึกษาข้อมูลการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสร้างความเข้าใจให้เกิดกับครูและบุคลากรของโรงเรียน 

1.0 

  1.7 หลักการเข้าถึง  

    1.7.1 ผู้บริหารสื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องประโยชน์ของการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน 

1.0 

    1.7.2 ผู้บริหารสื่อสารสร้างความมั่นใจ ให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนเห็นคุณค่า
ของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.0 

    1.7.3 ผู้บริหารส่งเสริมครูและบุคลากรในการน าผลการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพัฒนาต่อยอด 

1.0 

1.8 หลักการพัฒนา  

    1.8.1 ผู้บริหารส่งเสริมการเรียนรู้ เ พ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน 

1.0 

    1.8.2 ผู้บริหารออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคคลากร 1.0 
    1.8.3 ผู้บริหารสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1.0 
    1.8.4 ผู้บริหารสร้างทีมพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน า ติดตามสนับสนุนประเมินผล 1.0 
2. ด้านวัตถุประสงค์ในการบริหารโรงเรียนบ้านสันดาบ  
  2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.0 

  2.2 เพ่ือให้การด าเนินการบริหารสถานศึกษามีคุณภาพ 1.0 
  2.3 เพ่ือให้สถานศึกษา  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.0 
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 
 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร            
กับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

I-CVI 

    2.4 เพ่ือให้สถานศึกษามีการปรับปรุงคุณภาพการบริหารสถานศึกษา 1.0 
3. ด้านระบบงานและกลไกในการบริหารโรงเรียนบ้านสันดาบ  
  3.1 ก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนที่สอดรับกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

    3.1.1 โรงเรียนวิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.0 

    3.1.2 โรงเรียนก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงานส าหรับ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.0 

    3.1.3 โรงเรียนประกาศค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 

1.0 

  3.2 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    3.2.1 โรงเรียนวิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูล
ตามสภาพจริง 

1.0 

    3.2.2 โรงเรียนวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดย
ใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 

1.0 

    3.2.3 โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

1.0 

    3.2.4 โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

1.0 

    3.2.5 โรงเรียนก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรม  โครงการที่สอดคล้องกับการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.0 

    3.2.6 โรงเรียนก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้
สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ 

1.0 

    3.2.7 โรงเรียนก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนอย่างชัดเจน 1.0 
    3.2.8 โรงเรียนก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 1.0 
    3.2.9 โรงเรียนก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน 1.0 
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 
 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร            
กับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

I-CVI 

     3.2.10 โรงเรียนเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ให้ความเห็นชอบ 

1.0 

  3.3 ด าเนินการตามแผน  
    3.3.1 โรงเรียนน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

1.0 

    3.3.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1.0 

    3.3.3 โรงเรียนประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นระยะ ๆ 1.0 
    3.3.4 ผู้ที่ ได้รับมอบหมายรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1.0 

  3.4 จัดกลไกการตรวจสอบภายในสถานศึกษา  
    3.4.1 ครูและบุคลากรทุกคนศึกษาเอกสารและแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.0 

    3.4.2 โรงเรียนวางแผนการประเมินการด าเนินงานการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1.0 

    3.4.3 โรงเรียนร่วมกันวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล 1.0 
    3.4.4 โรงเรียนออกแบบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ตามแนวทางการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.0 

    3.4.5 โรงเรียนเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 1.0 
    3.4.6 โรงเรียนสรุปผลการประเมิน  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางใน       
การพัฒนาครั้งต่อไป 

1.0 

    3.4.7 โรงเรียนรายงานและน าผลการตรวจสอบผลการด าเนินงาน การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

1.0 

  3.5 ประเมินคุณภาพการด าเนินงาน  
    3.5.1 โรงเรียนแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการด าเนินงานจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก 

1.0 
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 
 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร            
กับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

I-CVI 

    3.5.2 โรงเรียนประเมินคุณภาพการด าเนินงานโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่หน่วยงานต้น
สังกัดแต่งตั้ง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1.0 

    3.5.3 โรงเรียนรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล 1.0 
  3.6 จัดท ารายงาน  
    3.6.1 โรงเรียนรวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมินการด าเนินงาน      
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.0 

    3.6.2 โรงเรียนเขียนรายงาน น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 

1.0 

    3.6.3 โรงเรียนเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้น
สังกัด 

1.0 

4. เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ในการบริหารโรงเรียนบ้านสันดาบ  
  4.1 ก่อนการด าเนินการ  
    4.1.1 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพการด าเนินการในปัจจุบัน 1.0 
    4.1.2 โรงเรียนวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาของการด าเนินงานการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.0 

    4.1.3 โรงเรียนพิจารณาผลการด าเนินงานตามเป้าหมายความส าเร็จ 1.0 
    4.1.4 โรงเรียนแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เพ่ือน าข้อมูลมา
ปรับปรุงต่อไป 

1.0 

  4.2 ระหว่างด าเนินการ  
    4.2.1 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน 1.0 
    4.2.2 โรงเรียนติดตาม ตรวจสอบการน าแผนไปปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาตาม
ก าหนด 

1.0 

    4.2.3 โรงเรียนสนับสนุนผู้ ที่ เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

1.0 

  4.3 หลังด าเนินการ  
    4.3.1 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมผลการด าเนินงานและประเมินผลโดย
เน้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

1.0 
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Principles 

BANSANDAB MODEL 

P 
- SBM 

          - RA 
 

Objective 

Tasks Systems 

O 
- PDCA 

 

T 
- Before Proceeding 
- Proceeding 
- After Proceeding 

 

S 
- Goal 
- Strategic Plan 
- Evaluation 
- Report 

 

ตารางท่ี 20 (ต่อ) 
 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร            
กับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

I-CVI 

    4.3.2 คณะกรรมการติดตามและรวบรวมผลการด าเนินการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.0 

    4.3.3 โรงเรียนทบทวนประสิทธิผลของการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 1.0 
S-CVI 0.99 

  จากตารางที่ 20 พบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความเที่ยงตรง
เนื้อหาเป็นรายข้อ I-CVI ค่าดัชนีไม่ต่ากว่า 0.78 และดัชนีความเท่ียงตรงเนื้อหาทั้งฉบับ S-CVI ค่าดัชนี 
0.99 จากการประมวลรายละเอียดต่าง ๆ ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ สามารถน ามาเขียนแผนภูมิรูปแบบ 
BANSANDAB MODEL ได้ดังรายละเอียดในภาพประกอบ 6 

ภาพประกอบ 6 รูปแบบการบริหาร BANSANDAB MODEL 
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4. ผลการน าเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่          
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

ผลการน าเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ ที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข เสนอ Model รูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ 
รายละเอียดดังนี้ 

ผลการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากการจัดสนทนากลุ่ม เพ่ือเสนอแนวทางการน า
รูปแบบไปใช้ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสันดาบ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมและข้อสังเกตจาก      
การประชุมสนทนากลุ่ม ดังนี้ 

4.1 แผนภูมิรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

หลังจากท่ีผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ POST แล้วผู้ทรงคุณวุฒิจากการจัดสนทนากลุ่ม
ร่วมกันเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขแผนภูมิให้กระชับชัดเจน พร้อมทั้งการตั้งชื่อแผนภูมิเสียใหม่ 
สุดท้ายได้แผนภูมิรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ ดังรายละเอียดภาพประกอบ 7 
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4.2 แนวทางการน าเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ 

สรุปผลที่ได้จากการประชุมสนทนากลุ่ม  (Focus Group) เกี่ยวกับแนวทางการน าเสนอ
รูปแบบการบริหารบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนบ้านสันดาบ มีอยู่ 2 ประเด็นดังนี ้

4.2.1 ค าชี้แจง 
4.2.1.1 ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารบริหารสถานศึกษา 

ส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบให้เข้าใจ 
4.2.1.2 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักแก่ทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง 
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4.2.1.3 ด าเนินการตามรูปแบบการบริหารบริหารสถานศึกษาส าหรับ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบทุกขั้นตอนให้ครบถ้วน 

4.2.2 รายละเอียดของรูปแบบการบริหารบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ มีดังนี ้ 

4.2.2.1 หลักการของรูปแบบ (Principles) ประกอบด้วย 
(1) หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ประกอบด้วย  

1) หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ    
มีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้  และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ด าเนินงานการติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนา และใช้ข้อมูลผลการประเมินและใช้
ผลการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

2) หลักการกระจายอ านาจ หมายถึง ผู้บริหารพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาครอบคลุมงานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป 
ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับความไว้วางใจที่ได้รับมอบหมาย สามารถใช้ดุลพินิจของตนได้ โดยเน้นผลงานที่
เกิดข้ึนเป็นหลัก 

3) หลักประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานของโรงเรียนต้องมี
ความถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ และต้องใช้งบประมาณอย่างประหยัด
ระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและการก ากับดูแลที่ดี โรงเรียนน าวงจรการควบคุมคุณภาพมาใช้ในการ
ด าเนินงาน 

4) หลักการเปิดเผยโปร่งใส หมายถึง กระบวนการท างานต้องเป็น
ที่รับรู้รับทราบของผู้เกี่ยวข้อง การท างานทุกขั้นตอนต้องมีเหตุผลและข้อมูลสนับสนุน มีความพร้อม
ให้ตรวจสอบได ้

5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การที่ครู หรือบุคลากรได้รับ
มอบหมายหน้าที่ใดต้องรับผิดชอบทางานนั้นให้เกิดผลดีที่สุด ต้องรู้ชัดเจนว่างานใดบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใดรับผิดชอบ และที่ส าคัญคือหากผลงานเป็นอย่างไร คนที่ได้รับมอบหมายก็ต้องรับผิดหรือรับ
ชอบจากผลงานนั้น 

(2) แนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั ว  (Royal 
Approach) ประกอบด้วย 
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1) หลักการเข้าใจ หมายถึง การสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูล
พ้ืนฐานของครูและบุคลากร ด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของสถานศึกษาและชุมชน ค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา รวบรวมองค์ความรู้ 

2) หลักการเข้าถึง หมายถึง การสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม 
โดยมุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจและความมั่นใจกับผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากที่สุด 

3) หลักการพัฒนา หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
โรงเรียนและชุมชน สร้างทีมพ่ีเลี้ยง การออกแบบหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนา การศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการให้ทีมพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะนา และติดตามสนับสนุน
ประเมินผล 

4.2.2.2 วัตถุประสงค ์(Objectives) 
(1) เพ่ือการวางแผนและเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาส าหรับ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(2) เพ่ือด าเนินการบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) เ พ่ือให้สถานศึกษาได้ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพ          

การบริหารสถานศึกษาส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.2.2.3 ระบบงานและกลไก (Systems) 
(1) โรงเรียนวิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(2) โรงเรียนก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงานส าหรับ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) โรงเรียนประกาศค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาให้กลุ่ม

ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 
4.2.2.4 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(1) โรงเรียนวิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้

ข้อมูลตามสภาพจริง 
(2) โรงเรียนวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 
(3) โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ที่มุ่งเน้นคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 



 
153 

 

(4) โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(5) โรงเรียนก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(6) โรงเรียนก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ 

(7) โรงเรียนก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนอย่าง
ชัดเจน 

(8) โรงเรียนก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง 

(9) โรงเรียนก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมขององค์กร
ชุมชน 

(10) โรงเรียนเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

4.2.3.5 ด าเนินการตามแผน 
(1) โรงเรียนน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่

ก าหนด 
(2) ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) โรงเรียนประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็น

ระยะ ๆ 
(4) ผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารตามกรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 
4.2.3.6 จัดกลไกการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
(1) ครูและบุคลากรทุกคนศึกษาเอกสารและแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(2) โรงเรียนวางแผนการประเมินการด าเนินงานการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
(3) โรงเรียนร่วมกันวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล 
(4) โรงเรียนออกแบบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ตามแนวทางการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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(5) โรงเรียนเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
(6) โรงเรียนสรุปผลการประเมิน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางใน

การพัฒนาครั้งต่อไป 
(7) โรงเรียนรายงานและน าผลการตรวจสอบผลกา รด า เนินงาน                

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
2.2.3.6 ประเมินคุณภาพการด าเนินงาน 
(1) โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการด าเนินงานจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก 
(2) โรงเรียนประเมินคุณภาพการด าเนินงานโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่หน่วยงาน

ต้นสังกัดแต่งตั้ง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(3) โรงเรียนรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล 
4.2.3.7 จัดท ารายงาน 
(1) โรงเรียนรวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมินการด าเนินงาน

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(2) โรงเรียนเขียนรายงาน น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
(3) โรงเรียนเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณชน หน่วยงาน  

 


