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ค าน า 
 

 คู่มือการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์เล่มนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือประกอบการบริหารจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนารูปแบบการจัด 
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้นทั้งในสถานการณ์ท่ีวิกฤติและสถานการณ์ปกติ 

  รายละเอียดของคู่มือฯ เล่มนี้ ประกอบด้วย 7 หัวข้อที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
 2. การบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบ 
 3. การบริหารคุณภาพเชิงระบบ 
 4. การเรียนการสอน 
 5. การวัดและประเมินผล 
 6. วิธีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู้ 
 7. เงื่อนไขความส าเร็จของรูปแบบฯ 
 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือคู่มือฯและให้ค าเสนอแนะปรับปรุง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบและประเมินคู่มือฯและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ 
เหมาะสมในการน าไปใช้เป็นคู่มือฯในการบริหารจัดการเรียนรู้ตามบริบทและสถานการณ์จริง 
 ผู้จัดท าคู่มือฯนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฯเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหาร
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหรือผู้ที่
มีความสนใจน าไปใช้บูรณาการจัดการเรียนรู้อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ  

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังนี้ หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
จ านวน 3 ข้อ ดังนี้ 1) สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็กและผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถที่จะเป็นหลักหรือเป็นที่พ่ึงได้ T (Transparency) ความโปร่งใส 
R (Responsibility) ความรับผิดชอบ U (Unity) ความเป็นอันหนึ่งเดียว S (Student-Centricity) ผู้เรียน 
เป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา T (Technology) เทคโนโลยี 2) ให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างาน 
“MOE ONE TEAM” หรือ “การท างานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และน า  “TRUST” 
ซึ่งเป็นรูปแบบในการท างานที่จะท าให้ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน 
กลับมาให้ความไว้วางใจในการท างานของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส 
ทั้งในเชิงกระบวนการท างานและกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ และ 3) สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติ 
งานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร ประชาชนและประเทศชาติให้
ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมา
ประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 ดังนั้นจึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษา ปีงบประมาณ 2564-2565  
จ านวน 12 ข้อ ดังนี้ 1) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกในศตวรรษที่ 21 2) การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล 3) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่าน
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน 4) 
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาโดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็น
ฐาน 5) การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพพร้อมจัดทดสอบวัดความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการ และสายวิชาชีพ 6) การจัดสรรและการกระจาย 
ทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน 
7) การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ 8) การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาให้สมกับวัย 9) การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถการแข่งขันประเทศ 10) การพลิก 
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โฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
การศึกษา 11) การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
และผู้เรียนทีม่ีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 12) การจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยโดย
ยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) จ านวน 7 ข้อ ดังนี้ 1) ความปลอดภัยของผู้เรียน      
2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ 3) ฐานข้อมูล Big Data 4) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Exellent Center) 5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ 6) การศึกษาตลอดชีวิต 7) การจัดการศึกษาส าหรับ   
ผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 1) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการน านโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564-2565 ข้างต้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาโดยด าเนินการจัดท าแผนและจัด 
ท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 2) ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานตาม 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ค าแนะน าแก้ไขในระดับพ้ืนที่ โดยบูรณาการท างานร่วมกัน     
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ 3)  ให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ 
ท าหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทราบตามล าดับ 4) กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้องพร้อม
ทั้งรายงานต่อคณะกรรมการฯตามข้อ 2 5) ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติใน 
ลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ 
ด าเนินการอยู่ก่อนแล้วหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ข้างต้นให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 
อย่างเป็นรูปธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2564) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประกาศนโยบายปีงบประมาณ 2564-
2565 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 และแผนปฏิรูปประเทศมุ่งมั่นในการพัฒนา 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพมีนโยบาย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความปลอดภัย 
2) โอกาส 3) คุณภาพ และ 4) ประสิทธิภาพ รายละเอียด คือ 1) ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบกลไก
ในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อ    
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 2) ด้านโอกาส ได้แก่ 2.1) สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคนมี
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พัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย 2.2) ด าเนินการให้
เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐาน
การศึกษาเพ่ืออาชีพสามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพ
และความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2.3) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่
ในการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษารวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็ก
ออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน และ 2.4) ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อย 
โอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการด าเนินชีวิตมีพ้ืนฐานในการประกอบ 
อาชีพพ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) คุณภาพ 
ได้แก่ 3.1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน 
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วนเป็นคนดีมีวินัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 3.2) พัฒนาผู้เรียน
ให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัลและภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อ เพ่ือการมี
งานท า 3.3) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น ในแต่ละ
ระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบ การวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับและ 
3.4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 4) ด้าน
ประสิทธิภาพ ได้แก่ 4.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานมีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 4.2) 
พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มคีุณภาพอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 4.3) 
บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น้อยกว่า 
20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 4.4) ส่งเสริม
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษาที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะ
พิเศษ 4.5) สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 4.6) เพ่ิมประสิทธิภาพ การนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2563) 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบกับทุกหน่วยงาน
คนไทยทุกคนไม่สามารถปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตแบบปกติได้อีกต่อไป จังหวัดชัยนาทได้ออกค าสั่ง                 
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ที่ 1241/2563  ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่องปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในข้อ 2 (1) ให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับและสถาบันกวดวิชาตั้งแต่
วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2563 (จังหวัดชัยนาท, 2563ก) และจากการประชุมคณะ 
รัฐมนตรีในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 มีมติให้เลื่อนเปิดเทอมจากวันที่ 16 พฤษภาคมเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 
2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจส่งผลกระทบ 
ในหลายด้านทั้งต่อตัวเด็ก ผู้ปกครองไปจนถึงครูและโรงเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2563) จังหวัดชัยนาท 
ได้ออกค าสั่งที่ 5166/2563 เรื่องปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในข้อ1 (1) ให้ปิดสถานศึกษาทุก
ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันกวดวิชาเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 
2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ค าสั่งจังหวัดชัยนาทท่ี 1/2564 เรื่องปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2564 ข้อ 1 
ให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งภาครัฐและเอกชนสถาบัน กวดวิชาเป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31มกราคม 2564 โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ หากไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้สถานศึกษาอาจจัด  การเรียนการสอน
โดยใบสั่งงานหรือมอบงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน (จังหวัดชัยนาท, 2563ข-2564) 
 จากสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ซึ่งเป็น
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท จัดการศึกษาภาคบังคับและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี 
ชัยนาท พบว่า การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนยังไม่ได้ก าหนดรูปแบบหรือนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองท าให้การบริหารจัดการเรียนรู้ 
ในสถานการณ์ดังกล่าวได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

 ผู้วิจัยในฐานะผู้อ านวยการสถานศึกษามีบทบาทและอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 39 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 (พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, 2545:19) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 จ านวน 4 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้าน
งบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารทั่วไป (ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550, 2550 
: 29-33) จึงได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองพร้อมศึกษาหารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือให้ได้ชุดองค์ประกอบหรือ
รูปแบบการบริหารและการปฏิบัติงานในระดับโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้กับ
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บริบทตนเองและให้ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติงานร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนอย่างเป็นระบบและเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบการบริหาร 
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ดังกล่าว คือ รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วย      
การบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียน 
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์เพ่ือน ามาพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
ซ่ึงในการน ารูปแบบฯดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้นั้นจึงมคีวามจ าเป็นและมีความส าคัญที่
ต้องมคีู่มือประกอบในการบริหารจัดการเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการน าไปปรับประยุกต์บูรณาการ 
จัดการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับความแตกต่างอย่างหลากหลายของนักเรียน ครู โรงเรียน ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามบริบทตนเองและเพ่ือลดปัญหาข้อผิดพลาดน าไปต่อยอดพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้เร็วขึ้น เพราะในแต่ละสถานที่ บางสถานการณ์รวมทั้งความพร้อมด้านต่าง ๆ เช่น 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการย่อมมีความแตกต่างกันไปตามบริบทนั้น ๆ 
จึงได้จัดท าคู่มือฯเล่มนี้ขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของคู่มือฯ  
 1.  เพ่ือให้มีแนวทางและบริหารจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองสามารถท างาน 
ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน ไม่ผิดพลาด และมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือให้แนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน    
อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นระบบระเบียบเรียบร้อย เกิดความมั่นใจ ตลอดจนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล 
 3.  เพ่ือน าไปส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานให้ครูและนักเรียนมีทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึน 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.  เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานและสนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนในสถานการณ์ทั้งปกติและไม่ปกติได้ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง 
   2.  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการศึกษาของหน่วยงานท าให้เกิดความเข้าใจตรงกันการท างาน 
อย่างสอดประสานกันรวมถึงการใช้ติดตามและควบคุมการท างานให้มีประสิทธิภาพ  
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 3.  เป็นคู่มือที่สามารถใช้อ้างอิงประกอบการบริหารจัดการเรียนรู้ทั้งผู้บริหาร ครูและผู้ที่มีส่วน 
เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดทักษะด้านเทคโนโลยีสารเทศให้มากขึ้น 
 
ขอบเขตของคู่มือฯ   
 1. รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์มี 
2 องค์ประกอบหลัก คือ  
  1.1 องค์ประกอบหลักที่ 1 องค์ประกอบการบริหารคุณภาพเชิงระบบ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ย่อย คือ 1) ปัจจัยน าเข้า (Input) 2) กระบวนการ (Process) 3) ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output or Outcome) 
4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และ 5) สภาพแวดล้อม (Environment)  
  1.2 องค์ประกอบหลักที่ 2 องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย 
6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) สมาชิก (Member) 2) เนื้อหา (Content) 3) การเรียนการสอน 
(Instruction) 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 5) ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ 
(Learning Management System) และ 6) การวัดและประเมินผล (Assessment) 
 2. การบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบโดยน า
องค์ประกอบย่อยที่ 2 กระบวนการ (Process) ขององค์ประกอบหลักที่ 1 คือ องค์ประกอบการบริหาร
คุณภาพเชิงระบบมาบริหารคุณภาพเชิงระบบทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านเป้าหมาย (Goal) 2) ด้านโครงสร้าง 
(Organizing) 3) ด้านบุคลากร (Staff) 4) ด้านเทคโนโลยี (Technology) และ 5) ด้านการจัดการ (Management)  
โดยการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ซ่ึงใช้องค์ประกอบย่อยที่ 3 การเรียนการสอน (Instruction) 
ขององค์ประกอบหลักที่ 2 คือ องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก 
คือ 1) การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (Preparation before Reopening) 2) การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน (Teaching and Learning Activity) และ 3) การจัดการเรียนรู้แบบ ผสมผสาน (Learning Integration) 
โดยด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนของรูปแบบฯที่ก าหนดไว้  
 3. การบริหารคุณภาพเชิงระบบครอบคลุมตั้งแต่การก าหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายหรือ
จุดมุ่งหมายปลายทางที่โรงเรียนต้องการให้เกิดขึ้น การบริหารและจัดการตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร การวางแผน การจัดองค์กร การก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ท างาน การน า การควบคุม 
และการตัดสินใจ พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติหน้าที่แสดงออกซ่ึงการมีทักษะสร้างปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร   
การจูงใจ การมีค่านิยม ภาวะผู้น า การให้รางวัล การให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
บูรณาการ ด้านการศึกษา เทคนิค วิธีการ อุปกรณ์ องค์ความรู้  สิ่งอ านวยความสะดวกในกระบวน       
การเรียนการสอน และการด าเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ การก ากับ ติดตาม การนิเทศ การวัด
และการประเมินผล  
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 4. การเรียนการสอน ครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (Preparation before 
Reopening) การปรับหลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum Adjustment) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
(Lesson Planning) การเตรียมสื่อการเรียนการสอน (Preparation Instructional Materials) และการปฐมนิเทศ 
(Orientation) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching and Learning Activity) เข้าสู่บทเรียน กระตุ้น 
ด้วยปัญหา ท าความเข้าใจภาระงาน  การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Learning Integration) การเชื่อมโยง 
ความรู้ (Connecting Knowledge) การเลือกวิธีการแก้ปัญหา  (Problem Solving) การออกแบบภาระงาน 
(Task Designing)  การสืบค้นและแลกเปลี่ยน (Searching & Sharing) การอธิบายและสรุป (Explaining & 
Concluding) การแสวงหาค าตอบลงบนสื่อออนไลน์ (Seeking Answers) การอภิปรายข้อสรุปลงบนสื่อ
ออนไลน์ (Discussion) และการส่งต่อความรู้ (Expanding Knowledge) 
 5. การวัดและประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  5.1) การประเมินผลย่อย (Formative Assessment) ได้แก่ 1) การตัดสินผลจากการสรุป 
การเรียนการสอนตามเวลาที่ก าหนดเพื่อติดตามความก้าวหน้า 2) แก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนาและช่วยเหลือ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในรายวิชา 3) การสรุปข้อมูลร่วมกัน 4) การสรุปย่อและจัดระเบียบ
ความรู้ 5) การสรุปการตัดสินใจ การเลือกทางเลือก การสนทนาและอภิปราย 6) วิเคราะห์น าความรู้ไปประยุกต์ 
ใช้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้อ่ืน 7) การทบทวนสาระจากผลการน าเสนอและแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม 8) การปฏิบัติการสร้างสื่อสร้างชิ้นงานและฝึกฝนสร้างสรรค์ประยุกต์ (Learning 
to Apply)  9) น าข้อมูลไปใช้สร้างผลงานสร้างต้นแบบน ามาทดสอบและใช้งานจริง 10) การสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ 
11) การน าเสนอผลงานที่ปรับปรุงในชั้นเรียนด้วยโปรแกรมต่างๆ 12) จัดเก็บองค์ความรู้เป็นมติของกลุ่ม
และจัดเก็บองค์ความรู้ของทีมลงบนเทคโนโลยี 13) การสัมภาษณ์ผลส าเร็จ และ 14) ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง 
ระหว่างเรียน 
  5.2 การประเมินผลรวม (Summative Assessment) ได้แก่ 1) การตัดสินผลการเรียน
ตามสภาพจริงเมื่อจบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียน 2) การประเมินจากงานที่ส่ง 3) สถิติ
การเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเนื้อหา 4) การแสดงความคิดเห็นในการกิจกรรม 5) ประเมินผลงาน
ภาคปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมายและการคิดวิเคราะห์   6) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้        
7) ประเมินผู้น า 8) ประเมินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจบหน่วยการเรียนรู้ 9) ประเมินผลลัพธ์ต่อโรงเรียน 
10) ประเมินผลการท ากิจกรรม และ 11) การด าเนินการวัดและประเมินผลทั้งก่อนการเรียนรู้ระหว่างการเรียนรู้ 
และหลังการเรียนรู้   
 6. วิธีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู้ ประชุมชี้แจงการด าเนินการตาม
คู่มือฯ การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลระดับการปฏิบัติตามรูปแบบฯ ทุกสัปดาห์พร้อมบันทึก
และสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้จนเสร็จสิ้นการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 ครูด าเนิน 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบของผู้บริหารโรงเรียนตามรูปแบฯ 
ครูประเมินการปฏิบัติการเรียนการสอนของตนเองตามรูปแบบฯ และนักเรียนประเมินการปฏิบัติการเรียน 
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การสอนของตนเองตามรูปแบบฯ ใช้แบบประเมินระดับการปฏิบัติตามรูปแบบฯ พร้อมรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามรูปแบบฯและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามรูปแบบฯ  
 7. เงื่อนไขความส าเร็จของรูปแบบฯ ได้แก่ 1) กฎหมาย 2) ระเบียบ/ข้อบังคับ 3) การบริหาร 
บุคคล 4) ความพร้อมของครูด้านความสามารถ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน 5) ความพร้อมของสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 6) ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ 
ของนักเรียนในการเรียนรู้แบบผสมผสาน 7) ความร่วมมือ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือ ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานของโรงเรียน และ 8) ความพร้อมด้านงบประมาณและเทคโนโลยี  
 
นิยามศัพท ์       
 1. คู่มือการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
หมายถึง เอกสารแนวทางการบริหารและจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมา
บูรณาการจัดรายวิชาทีห่ลากหลายตามรูปแบบฯ 
 2. รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ หมายถึง 
องค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบหลักที่ 1 องค์ประกอบการบริหารคุณภาพเชิงระบบ 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ปัจจัยน าเข้า (Input) 2) กระบวนการ (Process) 3) ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ (Output or Outcome) 4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และ 5) สภาพแวดล้อม (Environment) 
และ 2) องค์ประกอบหลักที่ 2 องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
ย่อย ได้แก่ 1) สมาชิก (Member) 2) เนื้อหา (Content) 3) การเรียนการสอน (Instruction) 4) เทคโนโลย ี
สารสนเทศ (Information Technology) 5) ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) 
และ 6) การวัดและประเมินผล (Assessment) 
 3. การจัดการระบบคุณภาพ หมายถึง การน าองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้เรียน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การจัดกระบวนการ 
และผลลัพธ์  
 4. การบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบ หมายถึง     
การน าองค์ประกอบย่อยที่ 2 กระบวนการ (Process) ขององค์ประกอบหลักที่ 1 คือ องค์ประกอบ   
การบริหารคุณภาพเชิงระบบมาบูรณาการกับการจัดการระบบคุณภาพ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้าน 
เป้าหมาย (Goal)  2) ด้านโครงสร้าง (Organizing) 3) ด้านบุคลากร (Staff) 4) ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
และ 5) ด้านการจัดการ (Management โดยน าไปขับเคลื่อนการเรียนการสอนซึ่งใช้องค์ประกอบย่อย             
ที ่3 การเรียนการสอน (Instruction) ขององค์ประกอบหลักที่ 2 คือ องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
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แบบผสมผสาน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (Preparation 
before Reopening)        2)   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching and Learning Activity)  และ 3)    การจัด 
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Learning Integration) ให้ด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนของ
รูปแบบฯที่ก าหนดไว้ 

 5. การบริหารคุณภาพเชิงระบบ หมายถึง กระบวนการที่ต่อเนื่องโดยการจัดการความสัมพันธ์ 
และการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบขององค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบที่ เอ้ืออ านวยต่อ        
การบรรลุเป้าหมายบูรณาการกับการจัดการระบบคุณภาพ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) เป้าหมาย 2) โครงสร้าง 
3) บุคลากร 4) เทคโนโลยี และ 5) การจัดการ 
   5.1 ด้านเป้าหมาย (Goal) หมายถึง การก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมาย
ปลายทางท่ีโรงเรียนต้องการให้เกิดข้ึน   
   5.2 ด้านโครงสร้าง (Organizing)  หมายถึง การบริหารและจัดการตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร ประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การจัดองค์กร 3) การก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ท างาน 4) การน า 
5) การควบคุม และ 6) การตัดสินใจ   
   5.2.1 การวางแผน หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ท าเมื่อไร 
ท าอย่างไร และใครเป็นคนท า ซึ่งกระบวนการวางแผนประกอบด้วย การจัดท าแผน การน าแผนไป
ปฏิบัติและการประเมินผลแผน 
   5.2.2 การจัดองค์กร หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างการบริหารโดยก าหนดหน่วยงาน 
ย่อยหรือต าแหน่งต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ชัดเจนพร้อมด้วยก าหนดลักษณะและวิธีการติดต่องานที่
สัมพันธ์กันตามล าดับขั้นต าแหน่ง 
   5.2.3 การก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ท างานและมอบหมายงาน หมายถึง การระบุ
ภาระงาน ตามวิชาเอกท่ีสอนและภาระงานอ่ืน ๆ ตามความรู้ความสามารถ  
   5.2.4 การน า หมายถึง การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของผู้บริหารใช้ความสามารถใน
การท าให้บุคลากรโรงเรียนร่วมมือร่วมใจเพ่ือปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  
   5.2.5 การควบคุม หมายถึง กระบวนการดูแล ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินงานของ
โรงเรียน  
   5.2.6 การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในทางเลือกวิธีการของการปฏิบัติเพ่ือจัด 
การกับปัญหาและโอกาสที่เกิดขึ้นด้วยการรับรู้ถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก  
  5.3 ด้านบุคลากร (Staff) หมายถึง พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติหน้าที่แสดงออกซึ่งการมีทักษะ 
สร้างปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร การจูงใจ การมีค่านิยม ภาวะผู้น า การให้รางวัล การให้ก าลังใจใน     
การปฏิบัติงาน      
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  5.4  ด้านเทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ บูรณาการด้าน
การศึกษา เทคนิค วิธีการ อุปกรณ์ องค์ความรู้ สิ่งอ านวยความสะดวกในกระบวนการเรียนการสอน  
  5.5  ด้านการจัดการ (Management) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่    
การก ากับ ติดตาม การนิเทศ การวัดและการประเมินผล  
 6. การเรียนการสอน (Instruction) หมายถึง กระบวนการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (Preparation before 
Reopening) 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching and Learning Activity) และ 3) การจัด 
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Learning Integration) 
  6.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (Preparation before Reopening) หมายถึง 
ล าดับขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินการเรียนการสอนที่สัมพันธ์  เรียงล าดับจากขั้นเริ่มต้น    
ไปยังขั้นตอนถัดไป ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 1) การปรับหลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum 
Adjustment) 2) การวางแผน การจัดการเรียนรู้ (Lesson Planning) 3) การเตรียมสื่อการเรียนการสอน 
(Preparation Instructional Materials) และ 4) การปฐมนิเทศ (Orientation)  
   6.1.1 การปรับหลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum Adjustment) หมายถึง วิเคราะห์
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้/ควรรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การยืดหยุ่นการวัด
และประเมินผล ส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาครูนักเรียนใช้ข้อมูลสารสนเทศจาก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศการก ากับ ติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต่อเนื่อง    
   6.1.2 การวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Planning) หมายถึง การท าความเข้าใจ 
กับกลุ่มเป้าหมาย บริบทของผู้ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและก าหนดความต้องการส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ผู้สอนให้ค าปรึกษาด้วยการน ากิจกรรมหรือเกมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอนเพ่ือกระตุ้นจูงใจในการเรียนโดยผู้สอนเปลี่ยนแปลงบทบาทเป็นให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหาระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการก าหนดจุดมุ่งหมายจัด   
ผังมโนทัศน์ก่อนเรียน จัดเตรียมเนื้อหาและออกแบบกิจกรรม เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองและบูรณาการการใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้  
ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและร่วมกันจัดล าดับเนื้อหาและกิจกรรม  
   6.1.3 การเตรียมสื่อการเรียนการสอน (Preparation Instructional Materials) 
หมายถึง การเตรียมสื่อการเรียนการสอน โปรแกรม ซอฟต์แวร์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน        
   6.1.4 การปฐมนิเทศ (Orientation) หมายถึง การชี้แจงให้ความรู้วิธีในการเรียน
การสอน วัตถุประสงค์ สร้างความตระหนักรู้ การเสนอแนะ โน้มน้าวชักจูงและกระตุ้น ก าหนด
บทบาทหน้าที่ของนักเรียน อธิบายบทบาทหน้าที่ ทดสอบก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรู้เดิม        
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การทดลองใช้เครื่องมือ การฝึกปฏิบัติ การฝึกอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ห้องเรียนรวมและ
ห้องเรียนย่อย การสมัครเข้าใช้โปรแกรม ลงทะเบียน กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม  การสนทนาและ
อภิปราย  
  6.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching and Learning Activity) หมายถึง 
ขั้นตอนการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ต่อเนื่อง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 1) เข้าสู่บทเรียน 
2) กระตุ้น ด้วยปัญหา 3) ท าความเข้าใจภาระงาน  
   6.2.1 เข้าสู่บทเรียน (Presentation) หมายถึง กระบวนการแรกน าเข้าสู่เรื่องที่ใช้
สอนเพ่ือสร้างความสนใจให้กับนักเรียนตามจุดประสงค์การจัดการเรียนการสอน  
   6.2.2 กระตุ้นด้วยปัญหา (Problem-based Learning) หมายถึง การให้ความรู้ใน
การจัดการเรียนรู้ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ มัลติมีเดีย เอกสาร เสนอประเด็นปัญหา ข้อสรุป เหตุผล ตั้งสถานการณ์ 
ข้อตกลง ยกตัวอย่างผลงาน แนะน าแหล่งสารสนเทศ ก าหนดประเด็นปัญหาร่วมกันด้วยสารสนเทศ 
นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจสร้างแรงจูงใจจากตัวผู้เรียน 
   6.2.3 ท าความเข้าใจภาระงาน (Task Understanding) หมายถึง การก าหนด
ภาระงาน โครงงาน/ชิ้นงาน ใบงาน แบบฝึกปฏิบัติ การก ากับ นิเทศ ก ากับ ติดตาม สาธิตเพ่ือให้
นักเรียนทราบถึงเป้าหมายหรือผลที่จะได้รับจากการเรียนบทเรียน เห็นประโยชน์ในการเรียน แนวทาง
ของการจัดกิจกรรมการเรียน ท าให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนของตนเองได้และสามารถช่วยให้ครู
ด าเนินการสอนตามแนวทางที่จะด าเนินไปสู่จุดหมาย 
  6.3 การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Learning Integration) หมายถึง กระบวนการจัด 
การเรียนรู้เป็นล าดับขั้น ประกอบด้วย 8 ขั้นย่อย ได้แก่ 1) การเชื่อมโยงความรู้ (Connecting Knowledge)    
2) การเลือกวิธีการแก้ปัญหา (Problem Solving) 3) การออกแบบภาระงาน (Task Designing) 4) การสืบค้น 
และแลกเปลี่ยน (Searching & Sharing) 5) การอธิบายและสรุป (Explaining & Concluding) 6) การแสวงหา 
ค าตอบลงบนสื่อออนไลน์ (Seeking Answers) 7) การอภิปรายข้อสรุปลงบนสื่อออนไลน์ (Discussion) 
และ 8) การส่งต่อความรู้ (Expanding Knowledge) 
   6.3.1 การเชื่อมโยงความรู้ (Connecting Knowledge) หมายถึง วิเคราะห์ประสบการณ์ 
และปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด ท าความเข้าใจร่วมกันกับปัญหาสถานการณ์ที่น าเสนอ 
ค้นหาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลร่วมกันปฏิบัติแบ่งหน้าที่กันส ารวจสืบ 
ค้นคว้าระดมสมองการค้นหาปัญหาร่วมกัน  
   6.3.2 การเลือกวิธีการแก้ปัญหา (Problem Solving) หมายถึง นักเรียนเสนอแนวทาง 
แก้ปัญหาร่วมแสดงความคิดเห็นและมอบหมายสมาชิกในกลุ่มด าเนินการสร้างโครงงานหรือชิ้นงาน  
   6.3.3 การออกแบบภาระงาน (Task Designing) หมายถึง การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 
ทั้งท่ีเตรียมไว้ให้และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือก าหนดกรอบข้อมูลที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติกิจกรรม 
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   6.3.4 การสืบค้นและแลกเปลี่ยน (Searching & Sharing) หมายถึง การท างาน
ร่วมกัน (Collaborating) การฝึกการคิดรายบุคคล สืบค้น อ้างอิง ตัดสินใจ เปรียบเทียบ เชื่อมโยง จ าแนก 
จัดหมวดหมู่ คาดการณ์ ระบุเหตุผล การฝึกการคิดเป็นกลุ่มย่อย อ้างอิง หาข้อสรุปสมเหตุผล สรุป
อุปนัย นิรนัย คาดการณ์ เปิดโอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้และท างานร่วมกันเป็นทีม แสดงความคิดเห็นร่วมอภิปราย 
การสร้างไอเดียพัฒนาแนวความคิดและเลือกแนวคิดในการออกแบบ สร้างต้นแบบ รับฟังค าติชม 
ปรับปรุง สื่อสารกับผู้เรียนผ่านสังคมออนไลน์ อธิบายหลักการที่ถูกต้อง วิเคราะห์น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้อ่ืน 
   6.3.5 การอธิบายและสรุป (Explaining & Concluding) หมายถึง การขยาย
รายละเอียดจากการเรียนรู้และความเข้าใจในกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติและย่อประเด็นใจความที่
ส าคัญเพ่ือสรุปลงในเครื่องมือเรียนรู้ร่วมกันออนไลน์หรือ Google Classroom การแสดงความคิดเห็น 
สนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องสนทนาบนช่องทางออนไลน์  
   6.3.6 การแสวงหาค าตอบลงบนสื่อออนไลน์ (Seeking Answers) หมายถึง การถ่ายทอด 
ความรู้ ขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมดิจิทัลระหว่างกลุ่ม น าความรู้เผยแพร่ในชั้นเรียนและ
เผยแพร่ในสังคมดิจิทัลในวงทีก่ว้างขึ้น 
   6.3.7 การอภิปรายข้อสรุปลงบนสื่อออนไลน์ (Discussion) หมายถึง การวางแผน
น าเสนอการน าเสนองาน/ข้อมูล (Presentation) ให้เพ่ือนในชั้นเรียน การแสดงผลความคิดเห็นตาม
ประเด็นที่ด าเนินการ ระบุจุดเชื่อมโยงที่หายจากเหตุการณ์ รู้สภาพปัญหายังไม่มีค าตอบ เลือกข้อมูลที่
เกี่ยวกับค าตอบของปัญหา ระบุข้อตกลงและก าหนดสมมติฐาน 
   6.3.8 การส่งต่อความรู้ (Expanding Knowledge) หมายถึง สื่อสาร สัมพันธ์ 
พัฒนาความคิด รวบยอดและลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะและประสบการณ์กับเพ่ือนในทีม ครูควบคุมกระบวนการและตรวจสอบการท างานของ
ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด รายบุคคล กลุ่มอิสระ ท างานอิสระ ให้ข้อมูลย้อนกลับและเสริมแรง พิจารณา
ข้อมูลบันทึกข้อมูลที่สนใจ คัดเลือกข้อมูลน่าเชื่อถือเหมาะสมตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล 
 7. สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมายถึง ข้อก าหนดของการให้ 
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท 
 8. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ หมายถึง หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1–6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  
 9. ครู หมายถึง ผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2564   
 10. การวัดและประเมินผล หมายถึง การสรุปข้อมูลจาก 2 ส่วน คือ 1) การประเมินผลย่อย 
(Formative Assessment) และ 2) การประเมินผลรวม (Summative Assessment) 
  10.1 การประเมินผลย่อย (Formative Assessment) ได้แก่ 1) การตัดสินผลจากการสรุป 
การเรียนการสอนตามเวลาที่ก าหนดเพื่อติดตามความก้าวหน้า 2) แก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนาและช่วยเหลือ
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ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในรายวิชา 3) การสรุปข้อมูลร่วมกัน 4) การสรุปย่อและจัดระเบียบ
ความรู้ 5) การสรุปการตัดสินใจ การเลือกทางเลือก การสนทนาและอภิปราย 6) วิเคราะห์น าความรู้ไปประยุกต์ 
ใช้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้อื่น 7) การทบทวนสาระจากผลการน าเสนอและแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ในกลุ่ม 8) การปฏิบัติการสร้างสื่อสร้างชิ้นงานและฝึกฝนสร้างสรรค์ประยุกต์ (Learning to Apply) 
9) น าข้อมูลไปใช้สร้างผลงานสร้างต้นแบบน ามาทดสอบและใช้งานจริง 10) การสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ 11) 
การน าเสนอผลงานที่ปรับปรุงในชั้นเรียนด้วยโปรแกรมต่าง ๆ 12) จัดเก็บองค์ความรู้เป็นมติของกลุ่ม 
และจัดเก็บองค์ความรู้ของทีมลงบนเทคโนโลยี 13) การสัมภาษณ์ผลส าเร็จ และ 14) ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง 
ระหว่างเรียน  
  10.2 การประเมินผลรวม (Summative Assessment) ได้แก่ 1) การตัดสินผลการเรียน 
ตามสภาพจริงเมื่อจบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียน 2) การประเมินจากงานที่ส่ง 3) สถิติ
การเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเนื้อหา 4) การแสดงความคิดเห็นในการกิจกรรม 5) ประเมินผลงานภาคปฏิบัติ 
ตามงานที่ได้รับมอบหมายและการคิดวิเคราะห์ 6) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 7) ประเมินผู้น า 
8) ประเมินการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมหลังจบหน่วยการเรียนรู้ 9) ประเมินผลลัพธ์ต่อโรงเรียน 10) ประเมิน 
ผลการท ากิจกรรม และ 11) การด าเนินการวัดและประเมินผลทั้งก่อนการเรียนรู้ระหว่างการเรียนรู้และหลัง
การเรียนรู้   
 11. วิธีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู้ หมายถึง การประชุมชี้แจงการด าเนิน 
การตามคู่มือฯ การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลระดับการปฏิบัติตามรูปแบบฯทุกสัปดาห์พร้อม
บันทึกและสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้จนเสร็จสิ้นการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ครูด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบของผู้บริหารโรงเรียนตาม
รูปแบบฯ ครูประเมินการปฏิบัติการเรียนการสอนของตนเองตามรูปแบบฯ และนักเรียนประเมินการปฏิบัติ 
การเรียนการสอนของตนเองตามรูปแบบฯโดยใช้แบบประเมินระดับการปฏิบัติตามรูปแบบฯ พร้อม
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามรูปแบบฯและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามรูปแบบฯ  
 12. เงื่อนไขความส าเร็จของรูปแบบฯ หมายถึง ปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย 
ได้แก่ 1) กฎหมาย 2) ระเบียบ/ข้อบังคับ 3) การบริหาร บุคคล 4) ความพร้อมของครูด้านความสามารถ 
ความตั้งใจ ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 5) ความพร้อมของสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 6) ความตั้งใจ ความรับผิดชอบของนักเรียนในการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
7) ความร่วมมือ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของโรงเรียน และ 8) ความพร้อมด้านงบประมาณ
และเทคโนโลยี 
 13. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2564 
 14. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ หมายถึง หน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
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 15. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้นผู้บริหารและ
ตัวแทนครู) ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2564 
 16. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเนินขามรัฐ 
ประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2564 
 17. ค่าเป้าหมาย หมายถึง การก าหนดระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เป็นร้อยละ โดยมีเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนเทียบ
กับค่าเป้าหมาย มีผลการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้ (รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน 
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์, 2565 : 140-141) 
  ผลสัมฤทธิ์การเรียน น้อยกว่า ค่าเป้าหมาย หมายถึง ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
  ผลสัมฤทธิ์การเรียน เท่ากับ   ค่าเป้าหมาย หมายถึง เท่าค่าเป้าหมาย 
  ผลสัมฤทธิ์การเรียน สูงกว่า   ค่าเป้าหมาย หมายถึง สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 18. เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียน หมายถึง การพิจารณาช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
และแปลผลตามระดับที่ก าหนดไว้ ดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557: 22) 
  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 80-100  หมายถึง  ดีเยี่ยม 
  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 75-79    หมายถึง  ดีมาก  
  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 70-74    หมายถึง  ดี  
  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 65-69    หมายถึง  ค่อนข้างด ี 
  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 60-64    หมายถึง  ปานกลาง 
  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 55-59    หมายถึง  พอใช้ 
  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 50-54    หมายถึง  ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ  0-49     หมายถึง  ต่ ากว่าเกณฑ ์
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บทที่ 2 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์เดิมเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาท่ีจัดการศึกษาในช่วงชั้น
ที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยได้รับ
อนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2524 และเริ่มเปิดท าการสอนเม่ือปีการศึกษา 2524 เป็นต้นมา 
 ปัจจุบันโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ตั้งอยู่เลขที ่200 หมู่ที่ 8 ต าบลเนินขาม อ าเภอ
เนินขาม จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 171130 โทรศัพท์ 056-946306 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Nk946306@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.nkr.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
มีเนื้อที่ 35 ไร่ 1 งาน ติดถนนลาดยาง สายหันคา -หูช้าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เพ่ือให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานการศึกษาของตนเองสามารถบริหารจัดการศึกษาให้
เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวข้อที่ส าคัญเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
 2. มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
 3. โครงสร้างการบริหารจัดการ  
 ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
 
1. อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 
  ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 ได้
ก าหนดให้สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็นหน้าที่
ของส่วนราชการ นั้นๆ โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546, 2546 : 15) 
  1. บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการ 
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  2. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ 
สถานที่และทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับของทางราชการ 
  3. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรม
สัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรื อส่วน
ราชการได้รับตามที่ได้รับมอบอ านาจ 
  4. จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
  6. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง 
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ        
การอาชีวศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนที่กระทรวงมอบหมาย  
  สรุปได้ว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษาซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 โดยจะด าเนินการให้ 
ครบทั้ง 6 ข้อ ดังที่กล่าวมา โดยการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย 
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ 
  
2.  มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
  การปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาให้ถูกต้องและ
เป็นตามมาตรฐานวิทยฐานะนั้นจะต้องท าการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์มาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะของตนเองและถือปฏิบัติตามหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแล ซึ่งหน่วยงานที่ท า
หน้าที่เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีชื่อว่า 
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานต าแหน่ง 
มาตรฐานวิทยฐานะ กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน
วิทยฐานะส าหรับต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, 2564) ซึ่งคู่มือฯเล่มนี้น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
ปัจจุบันของผู้จัดท าคู่มือฯและมาตรฐานวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
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  2.1 มาตรฐานต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

   2.1.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

     มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการบังคับบัญชาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาและปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารวิชาการและ      
ความเป็นผู้น าทางวิชาการ บริหารจัดการสถานศึกษา บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และ
นวัตกรรม บริหารงานชุมชนและเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  

     2.1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
        การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องมีการบูรณาการงานทั้ง 5 
ด้านให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ดังนี้  
        1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ   
          1.1 พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ วางแผน ตรวจสอบ ทบทวน จัดท าและ
พัฒนาหลักสูตร ประสานงาน วิชาการ และน าหลักสูตรไปใช้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้ 
เต็มตามศักยภาพ  
         1.2 ปฏิบัติการสอน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผล
การจัด การเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมี
ความพร้อมในการด ารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต  
         1.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา หรือ การน าสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมได้  
         1.4 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรู้ของครูโดย
ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างและสนับสนุ นให้
สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
         1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
         1.6 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
        2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  
         2.1 บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร
ในสถานศึกษาและบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ  
         2.2 บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไปของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 
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         2.3 ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพ โดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
         2.4 บริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
         2.5 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มี
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า  
         2.6 ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  
        3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม  
          3.1 ก าหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครู
คณะกรรมการ สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและเครือข่าย โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานเพ่ือเป็นแนวทาง 
เชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียน  
         3.2 น านโยบาย แผน กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับและติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ก าหนด  
         3.3 สร้างหรือน านวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษาและผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพในอนาคต  
         3.4 สร้างการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
และนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน  
        4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย  
         4.1 สร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้ เรียน ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและเครือข่าย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม การดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
         4.2 จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนและเครือข่าย ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิต
อาสาเพ่ือสร้างเครือข่ายในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชน และเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
        5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
         5.1 พัฒนาตนเองอย่ างเป็นระบบและต่อเนื่ องเ พ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการใช้
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เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและความรอบรู้ในการบริหาร 
งานให้สูงขึ้น  
         5.2 มีส่วนร่วมและเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  
         5.3 น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษารวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล 
ต่อคุณภาพครูและผู้เรียน  
         5.4 สร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
        วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
        มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาและมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
   2.2 มาตรฐานวิทยฐานะ  ชื่อวิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
     2.2.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ  
        มีหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษามีการปฏิบัติการสอนและมีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด  
     2.2.2 คุณภาพการปฏิบัติงาน 
        มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและ
ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ 
และนวัตกรรม ด้านการบริหารงาน ชุมชนและเครือข่าย โดยแสดงให้เห็นว่ามีการริเริ่มด าเนินการ แก้ไขปัญหา 
และพัฒนาการบริหาร งานทุกด้าน มีการน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา มีการบริหารงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น      
        พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนา 
ตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี  
     วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
         มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาและมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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   2.3 มาตรฐานวิทยฐานะ ชือ่วิทยฐานะ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  

     2.3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ  

         มีหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการปฏิบัติการสอนและมีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามที ่
ก.ค.ศ. ก าหนด  

     2.3.2 คุณภาพการปฏิบัติงาน  

         มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและ
ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิง 
กลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย โดยแสดงให้เห็นว่ามีการริเริ่มด าเนินการ 
แก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหาร งานทุกด้าน มีการน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
และน าไปเผยแพร่ได้ มีการบริหารงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น  

         พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนา 
ตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและ
ให้ค าปรึกษากับผู้อื่น  

     วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

         มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาและมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

   สรุปได้ว่า ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ โดยมีการบูรณาการงานทั้ง 5 ด้าน ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ดังนี้  
1) ด้านการบริหาร วิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ 2) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ด้านการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 4) ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายและ 5) ด้านการพัฒนา 
ตนเองและวิชาชีพ รวมทั้งวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งคุณภาพการปฏิบัติงาน
จะเป็นสิ่งที่ก าหนดว่าเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะใด 
 
3.  โครงสร้างการบริหารจัดการ  
   การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ได้ยึดหลัก
จากกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา          
พ.ศ. 2550 จ านวน 4 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 
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และ 4) ด้านการบริหารทั่วไป รายละเอียด ดังนี้ (ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการเรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550, 2550 : 29-33) 
  1. ด้านวิชาการ มีภาระหน้าที่ 17 อย่าง ได้แก่ 1.1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 1.2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 1.3) การจัดการเรียน 
การสอนในสถานศึกษา 1.4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 1.5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  1.6) การวัด 
ผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 1.7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
1.8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 1.9) การนิเทศการศึกษา 1.10) การแนะแนว1.11) การพัฒนา 
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 1.12) การส่งเสริมชุมชนใหม้ีความเข้มแขง็ทางวิชาการ 
1.13) การประสานความรว่มมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 1.14) การส่งเสริมและ 
สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 1.15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 1.16) การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 1.17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  2. ด้านงบประมาณ มีภาระหน้าที่ 22 อย่าง ได้แก่ 2.1) การจัดท าแผนงบประมาณและ
ค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแล้วแต่กรณ ี2.2) การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากส านัก 
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 2.3) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
2.4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2.5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2.6) การตรวจสอบ 
ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 2.7) การตรวจสอบติดตามและรายงานผลผลิตจากงบประมาณ 
2.8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 2.9) การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา   2.10) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 2.11) การวางแผน
พัสดุ 2.12) การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน
งบประมาณเพ่ือเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แล้วแต่กรณ ี2.13) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 2.14) การจัดหาพัสดุ 
2.15) การควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 2.16) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 2.17) 
การเบิกเงินจากคลัง 2.18) การรับเงินการเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 2.19) การน าเงินส่งคลัง 2.20) 
การจัดท าบัญชีการเงิน 2.21) การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 2.22) การจัดท าหรือจัดหา
แบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน 
   3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ 20 อย่าง ได้แก่ 3.1) การวางแผนอัตราก าลัง 
3.2) การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.3) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3.4) การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.5) การด าเนินการเกี่ยวกับ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 3.6) การลาทุกประเภท 3.7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3.8) การด าเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ 3.9) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไวก่อน 3.10) การรายงาน
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การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 3.11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 3.12) การออกจากราชการ 3.13) การจัด 
ระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 3.14) การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 3.15) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 3.16) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 3.17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ 3.18) การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.19) การริเริ่ม 
ส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 3.20) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการด าเนินการที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
   4. ด้านการบริหารทั่วไป  มีภาระหน้าที่ 21 อย่าง ได้แก่ 4.1) การพัฒนาระบบและเครือข่าย 
ข้อมูลสารสนเทศ 4.2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 4.3) การวางแผนการบริหาร 
งานการศึกษา 4.4) งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน   4.5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 4.6) 
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.7) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 4.8) การด าเนินงานธุรการ 4.9) 
การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 4.10) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 4.11) การรับนักเรียน 4.12) 
การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 4.13) การประสานการจัดการศึกษา 
ในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 4.14) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 4.15) การทัศนศึกษา 4.16) งาน 
กิจการนักเรียน 4.17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 4.18) การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัด 
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 4.19) งานประสานราชการ 
กับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 4.20) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 4.21) การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 4.22) แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียนการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
   สรุปได้ว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบของหน่วยงานการศึกษาตามที่
ได้ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดโครงสร้าง
การบริหารในหน่วยงานที่ตนเองรับผิดอชอบเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 จ านวน 4 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ 
2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารทั่วไป โดยจัดโครงสร้างแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) โครงสร้างโรงเรียน 2) โครงการบริหารงาน และ 3) โครงสร้างการปฏิบัติงาน 
ดังแสดงภาพที่ 1- 3 
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ภาพที่ 1 โครงสร้างโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2564 
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ (2564 : 191) 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป 

โครงสร้างโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2564 
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ (2564 : 192) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2564

ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ข้าราชการครู  
อันดับ คศ.3 

 
ข้าราชการครู  
อันดับ คศ.2 

 
ข้าราชการครู  
อันดับ คศ.1 

 
ข้าราชการครู 

อันดับ ครูผู้ช่วย 

บุคลากรทางการศึกษา  
ครูอัตราจ้าง  

ข้าราชการครู  
อันดับ คศ.3 

 
ข้าราชการครู  
อันดับ คศ.2 

 
ข้าราชการครู  
อันดับ คศ.1 

 
ข้าราชการครู 

อันดับ ครูผู้ช่วย 

บุคลากรทางการศึกษา  

ข้าราชการครู  
อันดับ คศ.3 

 
ข้าราชการครู  
อันดับ คศ.2 

 
ข้าราชการครู  
อันดับ คศ.1 

 
ข้าราชการครู 

อันดับ ครูผู้ช่วย 

บุคลากรทางการศึกษา  
ครูอัตราจ้าง  

ข้าราชการครู  
อันดับ คศ.3 

 
ข้าราชการครู  
อันดับ คศ.2 

 
ข้าราชการครู  
อันดับ คศ.1 

 
ข้าราชการครู 

อันดับ ครูผู้ช่วย 

บุคลากรทางการศึกษา  
ครูอัตราจ้าง ธุรการโรงเรียน 
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ภาพที่ 3 โครงสร้างการปฏิบัติงานโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2564 
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ (2564 : 193)

นายชาตรี ต่ายจันทร์ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

นายสมอ ทาเอ้ือ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายวิเชียร เวชสถิตย์ธรรม 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

นายศักดา ใจตรง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โครงสร้างการปฏิบัติงานโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2564

นายวิเชียร เวชสถิตย์ธรรม 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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 สรุปได้ว่า บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการสถานศึกษาในการบริหาร
จัดการ การปฏิบัติหน้าที่ การจัดโครงสร้างของโรงเรียนจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆของทางราชการ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพตามก าหนดไว้ ได้แก่ 1) อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 2) มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดไว้  และ 3) โครงสร้าง
การบริหารจัดการตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 จ านวน 4 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงาน
บุคคล และ 4) ด้านการบริหารทั่วไป 
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บทที่ 3 
หลักการ ทฤษฎีการบริหารและนโยบายที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการเรียนรู้ 

 
 การบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์มีแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎี งานวิจัย นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรียนรู้ ดังนั้นผู้ที่ท าหน้าที่บริหาร
จัดการเรียนรู้และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องศึกษารายละเอียดที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในการด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สถานการณ์และมีความเหมาะสมกับบริบทโดยมี
หัวข้อที่ส าคัญเก่ียวกับการบริหารจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1.  แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์เร่งด่วนหรือสถานการณ์วิกฤติ 
 2.  บทบาทของการจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤติ 
 3.  นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย 
 4.  แนวทางวิธีการและรูปแบบ/สภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 
 5.  ผลกระทบจากการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 
 6.  ความหมายของการบริหารและการบริหารสถานศึกษา 
  6.1 ความหมายของการบริหาร  
   6.2 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา  
   6.3 ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษา 
  6.4. หน้าที่ของการบริหารสถานศึกษา 
 7.  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร  
  7.1 ทฤษฎีในกลุ่มทัศนะดั้งเดิม  
   7.1.1 ทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ 
   7.1.2 ทฤษฎีการจัดการเชิงบริหาร 
   7.1.3 ทฤษฎีการบริหารแบบราชการ 
  7.2 ทฤษฎีการบริหารเชิงพฤติกรรม  
    7.2.1 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) 
    7.2.2 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ Douglas McGregor 
    7.2.3 ทฤษฎีการบริหารทัศนะเชิงปริมาณ 
    7.2.4 ทฤษฎีการบริหารร่วมสมัย 
 8.  แนวคิดพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องทฤษฎีระบบ 
  8.1 แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีระบบ 
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  8.2 แนวความคิดระบบ  
  8.3 ความหมายของระบบ 
  8.4 ลักษณะส าคัญของระบบ 
  8.5 องค์ประกอบของระบบ 
  8.6 การบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ 
 9.  แนวคิดท่ีเกีย่วกับการคุณภาพโดยรวมและการบริหาร    
  9.1 หลักการและแนวคิด (Core Value and Concepts)  
  9.2 องคป์ระกอบของระบบบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ 
  9.3 แนวทางการด าเนินการบริหารจัดการระบบคุณภาพ1 
 10.  การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  
  10.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
  10.2 ประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
  10.3 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
  10.4 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
  10.5 แนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
  10.6 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 
1.  แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์เร่งด่วนหรือสถานการณ์วิกฤติ 
 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่ ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษา 
สถานการณ์เหล่านี้อาจเกิดจากพฤติกรรมของนักเรียนที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน หรืออาจเกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ส่งผลให้สถาบันการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ปิดท าการลงชั่วคราวเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งการปิดสถานศึกษาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อนักเรียนร้อยละ 60 
ทั่วโลก (UNESCO, 2020) ซึ่งโรงเรียนจ าเป็นต้องมีแผนการบริหารจัดการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมท้ังในยามปกติและไม่ปกติ 
 1.1 การเตรียมความพร้อมส าหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 
   CS & A International (2019) กล่าวว่าสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ก่อให้เกิดวิกฤตินั้น
จะมีปัจจัยส าคัญที่ขึ้นอยู่กับ 3 เสาหลัก (Three pillars) ประกอบด้วย 1) กระบวนการจัดการที่มีคุณภาพ 
และผ่านการทดสอบว่าใช้ได้จริง 2) สมรรถนะของบุคลากรหรือทีมบุคลากรและ 3) การตัดสินใจในระดับ
บริหารที่มีจากฐานของประสบการณ์ที่พบเจอทั้ง 3 ประการนี้จะต้องท างานแบบสอดประสานเพ่ือให้
ได้ผลลัพธ์ที่สมดุลและลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   Lichtenstein, Schonfeld and Kline (1994) กล่าวว่าการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
จะต้องพิจารณาทั้ง 2 ส่วนไปพร้อมๆกันทั้งการเตรียมการ การป้องกันและการดูแลในสถานการณ์
วิกฤติและได้เสนอรูปแบบการป้องกันและดูแลในสถานการณ์วิกฤติโดยการก าหนดแผนและแนวทาง
เป็นระดับ 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับกระทรวง/ภาค ระดับเขตพ้ืนที่และระดับของโรงเรียน ดังนี้ 
   1. ทีมท างานแก้วิกฤติระดับกระทรวง/ระดับภาค ประกอบด้วยผู้แทนจากระดับเขตพ้ืนที ่
และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาภายนอกโรงเรียน 
   2. ทีมท างานแก้วิกฤติระดับเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยผู้บริหารและภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบ 
ส าหรับการแก้ไขปัญหาวิกฤติซึ่งจะต้อง  
    2.1 เป็นผู้ก าหนดแนวทางโดยประยุกต์นโยบายและค าแนะน าที่ได้รับจากทีมท างาน
แก้วิกฤติระดับกระทรวง/ระดับภาค  
    2.2 พัฒนาทีมงานในระดับเขตพ้ืนที่ให้มีสมรรถภาพเพียงพอในการแก้ไขปัญหา  
    2.3 จัดตั้งคณะท างานระดับโรงเรียนที่มีความสามารถ  
    2.4 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมท างานแก้วิกฤติระดับเขตพ้ืนที่และคณะท างาน
ระดับโรงเรียน  
    2.5 ติดต่อประสานงานเพื่อมอบหมายภารกิจให้กับโรงเรียนและชุมชนท่ามกลาง
ปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้น 
   3. ทีมท างานแก้วิกฤติระดับโรงเรียนถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดของโรงเรียนในการน า 
แผนการจัดการในภาวะวิกฤติไปปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีหน้าที่ในการคัด 
สรรคนที่มีความสามารถในการก าหนดทิศทางและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งชุมชนแก้ไข
ปัญหาวิกฤติไปด้วยกัน ซึ่งทีมท างานแก้วิกฤติระดับโรงเรียนจะมีบทบาทส าคัญในการประสานการให้
ค าแนะน า การเตรียมการกับสื่อ การติดต่อสื่อสารกับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนและอาจมีการวางแผน 
การควบคุมมวลชนในบางกรณีที่เกิดวิกฤติร้ายแรงโดยทีมท างานแก้วิกฤติระดับโรงเรียนควรมีการก าหนด 
ขั้นตอนในการวางแผนและการเตรียมการส าหรับสถานการณ์วิกฤติดังนี้ 
    3.1 การก าหนดทีมท างานแก้วิกฤติระดับโรงเรียน 
    3.2 การอบรมสมรรถนะของสมาชิกของทีมท างานแก้วิกฤติระดับโรงเรียน 
    3.3 การก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาวิกฤติซึ่งเก่ียวข้องกับ 
     3.3.1 การก าหนดความรับผิดชอบของทีมบริหารในสภาวะวิกฤติ  
     3.3.2 การก าหนดการติดต่อประสานงานที่รวดเร็วแก่ทีมท างานแก้วิกฤติ 
     3.3.3 การจัดท าทะเบียนรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการอบรมในแต่ละด้านมา
โดยเฉพาะ เช่น การท า CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้น นักจิตวิทยา ฯลฯ  
     3.3.4 การก าหนดขั้นตอนและรายละเอียดในแต่ละสถานการณ์วิกฤติเช่น 
เส้นทางการหนีภัย ฯลฯ 
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     3.3.5 การก าหนดแบบฟอร์มจดหมายในการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองใน
กรณีวิกฤต ิ
    3.4 การทบทวนแผนงานการแก้ปัญหาวิกฤติอย่างสม่ าเสมอ 
    3.5 การตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
   สรุปได้ว่า การเตรียมความพร้อมส าหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยการก าหนดแผนและ
แนวทางเป็นระดับ 3 ระดับ ได้แก่ 1) ทีมท างานแก้วิกฤติระดับกระทรวง/ระดับภาค ได้แก่ ผู้แทนจาก
ระดับเขตพ้ืนที่และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาภายนอกโรงเรียน 2) ทีมท างานแก้วิกฤติระดับเขตพ้ืนที่ 
ได้แก ่ผู้บริหารและภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบส าหรับการแก้ไขปัญหาวิกฤติ และ 3) ทีมท างานแก้วิกฤติ 
ระดับโรงเรียน ได้แก่ บุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน 
 1.2 ความส าคัญของการเตรียมการป้องกัน 

  วิภัคณฉัฏฐ์ นิมิตพันธ์ และศิริจันทรา พลกนิษ (2560 : 48-49) ได้เสนอในบทความวารสาร 
วิชาการในการเตรียมความพร้อมองค์กรต่อวิกฤตการณ์การมี 5 ขั้นตอน ดังนี้  

  1. การจัดตั้งทีมวางแผน โดยใช้ทักษะและความรู้ที่ลึกซึ้งของหลายๆ คนผู้น าควรเลือก
สมาชิกที่มีประสบการณ์ในแต่ละค้านที่เกี่ยวกับภาวะวิกฤตนั้น ๆซึ่งจะท าให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่ส าคัญจะ
ไม่ถูกมองข้าม 

  2. การประเมินขอบเขตของปัญหาเมื่อมีการตั้งทีมข้ึนมาแล้วทีมนี้จะต้องมีการประเมิน
ขอบเขตของปัญหา นั่นคือคิดถึงสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือภาวะวิกฤตแก่องค์กรซึ่งต้องได้รับ
การดูแลอย่างเร่งด่วน 
  3. การจัดท าแผนรับมือกับภาวะวิกฤตเมื่อมีการรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะเกิด 
ปัญหาและมีการกลั่นกรองเป็นเป้าหมายในการด าเนินการแล้วจึงน ามาจัดท าแผนรับมือกับภาวะวิกฤต
และควรพัฒนาแผนและเตรียมการด าเนินการ เพ่ือควบคุมหรือลดผลกระทบในทุกด้านหากเกิดภาวะ
วิกฤตขึ้น 
  4. ทดสอบแผนรับมือกับภาวะวิกฤตอย่าคิดว่าแผนรับมือกับภาวะวิกฤตที่จัดท าไว้จะสามารถ 
ใช้การได้จริงในภาวะวิกฤต ดังนั้นต้องมีการทดสอบแผนรับมือกับภาวะวิกฤตทุกครั้ง 
  5. การปรับปรุงแผนให้ทันสมัย เมื่อจัดท าแผนแล้วก็อย่าลืมพัฒนาปรับปรุงแผนรับมือ
กับภาวะวิกฤตให้มีความทันสมัย 
  กาญจน์กมล พรหมเหลา (2563) เสนอข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการรับมือภาวะ
วิกฤติของคนในองค์กร (Organizational Crisis Management) ไว้ดังนี้ 
  ก้าวแรกของการจัดการภาวะวิกฤติที่ดีจะต้องมาจากการได้รับความส าคัญในประเด็น
ดังกล่าวจากผู้บริหารระดับสูง โดยผู้บริหารระดับสูงหรือกลุ่มผู้น าองค์กรอย่างแรกต้องยอมรับว่ามี
ความเป็นไปได้ที่องค์กรจะสามารถเจอกับภาวะวิกฤติต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิดและผู้บริหารควรเชื่อว่าจะ
สามารถขับเคลื่อนให้ตัวเองและพนักงานในองค์กรมีความพร้อมในการป้องกันไม่ให้วิกฤติเกิดขึ้นหรือ
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ในกรณีที่เหตุการณ์วิกฤติเกิดขึ้นแล้ว ผู้บริหารควรเชื่อว่าคนในองค์กรจะมีความสามารถเพียงพอใน
การจัดการกับเหตุการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้น าควรจะมีการแบ่งเวลาส าหรับ    
การรวบรวมความคิดจากพนักงานในหลายๆ ฝ่ายเพ่ือบูรณาการความคิดเห็นจากทุกฝ่าย             
ในการช่วยกันคาดการณ์ภาวะวิกฤติที่สามารถเกิดขึ้นกับองค์กรได้จากหลากหลายมุมมอง  
  ดังนั้นผู้น าควรมี Mindset ที่ดีในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะวิกฤติโดย 
สามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ในการตั้งค าถามว่าภาวะวิกฤติอะไรบ้างที่สามารถเกิดขึ้นได้จะเกิดขึ้นที่ใดและ
จะเกิดขึ้นเวลาไหน และฝ่ายใดจะเข้ามาช่วยในการจัดการภาวะวิกฤติดังกล่าวได้บ้างเพ่ือเป็นการเตรียม 
ความพร้อมในการรับมือกับภาวะวิกฤติล่วงหน้า 
  ในการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการภาวะวิกฤติสิ่งที่องค์กรสามารถท าได้คือ
การพยายามท ารายการภาวะวิกฤติที่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยจัดกลุ่มประเภทวิกฤติทั้งที่คาดการณ์ได้
และท่ีคาดการณ์ไม่ได้ ออกเป็นสามประเภท คือ  
  1. ประเภทวิกฤติที่องค์กรได้เตรียมการในการจัดการไว้เรียบร้อยแล้ว  
  2. ประเภทที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการจัดการ  
  3. ประเภทอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถเตรียมพร้อมเพ่ือการจัดการได้  
  ในองค์กรที่มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะวิกฤติได้ดีผู้บริหารและ
บุคลากรส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาวะวิกฤติจะมีการประชุมหารือกันในเรื่องกลยุทธ์ใน      
การเตรียมรับมือหรือการพัฒนาปรับปรุงวิธีการใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ในการรับมือกับวิกฤติต่าง ๆ 
รวมถึงมีการจ าลองเหตุการณ์วิกฤติเพ่ือฝึกวิธีการตอบสนองกับภาวะวิกฤติและมีการประเมินผลและ
ปรับปรุงความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤติต่อไป  
  ภาวะวิกฤติที่สามารถส่งผลกระทบต่อองค์กรมีได้หลากหลายประเภทไม่มีองค์กรใดใน
โลกที่สามารถเตรียมความพร้อมส าหรับทุกภาวะวิกฤติได้ แต่องค์กรก็ไม่ควรลดความพยายามใน     
การพัฒนาความสามารถในการรับมือกับภาวะวิกฤติต่างๆ องค์กรควรมีการเตรียมการรับมือใน
รูปแบบต่าง ๆ (portfolio of response) เพราะเม่ือคนในองค์กรเจอภาวะวิกฤติอย่างน้อยการเตรียม 
พร้อมในการรับมือที่เคยวางแผนมาจะเพ่ิมโอกาสให้คนในองค์กร มีไอเดียในการรับมือกับภาวะวิกฤติ
ต่าง ๆ ได้อย่างมีสติและทันเวลาและสามารถแก้ไขภาวะวิกฤติได้อย่างสุดความสามารถตามความรู้
และการเตรียมความพร้อมที่เคยได้ซักซ้อมมา 
  การเตรียมความพร้อมส าหรับภาวะวิกฤติเป็นความพยายามของพนักงานในทุกระดับ
ขององค์กร โดยผู้น าองค์กรหรือผู้บริหารเป็นส่วนส าคัญในการชี้น าทางให้พนักงานเห็นถึงความส าคัญ
ในการเตรียมความพร้อมองค์กรที่มีวัฒนธรรมในการป้องกันภาวะวิกฤติที่ดีจะมีก ารสนับสนุนให้
พนักงานทุกระดับทุกสถานที่ปฏิบัติงาน สามารถรายงานประเด็นต่าง ๆ ที่สามารถเกิดภาวะวิกฤติได้
โดยตรงต่อผู้บริหารเพื่อองค์กรจะสามารถรับรู้และอาจจะสามารถตัดไฟได้ตั้งแต่ต้นลมและบางองค์กร
มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสอีกด้วย ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าการเตรียมความพร้อมในการจัด 
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การกับภาวะวิกฤติไม่ได้เป็นความพยายามจากแผนก Crisis Management ขององค์กรเพียงอย่างเดียวแต่
การรับมือกับภาวะวิกฤติที่ดีนั้นเกิดได้จากความพยายามของคนทั้งองค์กรในการช่วยกันพยายาม
ป้องกันและร่วมกันคิดวิธีในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   Lichtenstein et al., (1994) กล่าวว่า ระบบของการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติที่ดี
ไม่ใช่เพียงแค่การจัดท าระบบในเชิงรุกเท่านั้นแต่ควรมีจุดเน้นที่เน้นการป้องกัน ส าหรับการเตรียม   
การป้องกันสามารถด าเนินการได้ในหลายระดับ ดังนี้ 
  1. การเตรียมการในระดับห้องเรียนที่จะรับมือกับสถานการณ์วิกฤติ คือ การที่ครูสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจซึ่งกันและกันกับนักเรียน การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่
นักเรียน การปรับหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาที่จ าเป็นการจัดการความเครียดรวมไปถึงการส่งเสริมความปลอดภัย 
ให้กับนักเรียนทั้งความปลอดภัยภายในโรงเรียนภายนอกโรงเรียนและการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย
ที่ดีรวมทั้งการส่งเสริมความไว้วางใจและการสนับสนุนจากชุมชนและผู้ปกครองเพ่ือเตรียมพร้อมกับ
การรับมือในสถานการณ์วิกฤติ 
  2. การเตรียมการระดับโรงเรียน คือจะต้องมีการเตรียมการบ ารุงรักษาระบบที่มีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง ทีมจัดการวิกฤติของโรงเรียนจะต้องทบทวนและปรับปรุงแผนการจัดการวิกฤติทุกปีและมี
การฝึกขั้นพ้ืนฐานในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติ เช่น การฝึกอบรมเบื้องต้น การใช้เทคนิคในการให้ 
ค าปรึกษาแก่นักเรียนในภาวะวิกฤติการเตรียมวิธีการประสานงานด้านการจัดการสุขภาพจิตกับชุมชน
และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการจัดระบบข้อมูลเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการส ารองข้อมูลที่เพียงพอในการจัด 
การอย่างทันท่วงทีในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤติ 
  3. การเตรียมการระดับเขตพ้ืนที่ ซึ่งจะต้องมีคณะกรรมการระดับพ้ืนที่และมีการจัดตั้ง
ศูนย์ป้องกันและรับมือกับวิกฤติที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในระดับภูมิภาค (Regional School Crisis Prevention 
and Response Center) ที่มีความร่วมมือกันในการให้บริการประเภทต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูล
ส าหรับการประสานงานกับศูนย์ภูมิภาคอ่ืน ๆ  
  กล่าวโดยสรุปความส าคัญของการเตรียมการป้องกันคือการปรับตัวให้องค์กรและ
บุคลากรเข้ากับสถานการณ์จากการมีส่วนร่วมด าเนินการทั้งองค์กรมี จัดท าระบบทั้งในเชิงรุกและ
จุดเน้นทีส่ าคัญส าหรับการป้องกัน โดยจัดกลุ่มประเภทวิกฤติทั้งที่คาดการณ์ได้และท่ีคาดการณ์ไม่ได้ทั้ง
ในระดับห้องเรียนที่จะรับมือกับสถานการณ์วิกฤติ ระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่ซึ่งมีขั้นตอนที่
ส าคัญ ดังนี้ 1) การจัดตั้งทีมวางแผน 2) การประเมินขอบเขตของปัญหา 3) การจัดท าแผนรับมือกับ
ภาวะวิกฤต 4) ทดสอบแผนรับมือกับภาวะวิกฤต และ 5) การปรับปรุงแผนให้ทันสมัย  
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 1.3 รูปแบบการจัดการวิกฤติในองค์กร 
  รัตนา กาญจนพันธ์ (2563) ได้ท าการศึกษาและลงในบทความวารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคม 
ศาสตร์เรื่องการบริหารสถานศึกษาในสถานการณวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสรุปประเด็นที่
ส าคัญได้ ดังนี้ 
  บทบาทของการบริหารสถานศึกษา โดยการส ารวจตนเองตนเองถึงข้อบกพรองและหา
แนวทางในการพัฒนาตนเองเพ่ือการเรียนรูและการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของระบบการบริหารจัดการใหมแ่ละการการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นดังนี้ 
  1. การมุ่งเน้นที่บทบาทของผู้บริหาร (forces in the manages) ผู้บริหารควรสร้าง
คุณค่าแก่ตนเองเพ่ือแสดงถึงการเป็นตัวอย่างที่ดี หมายถึงการปฏิบัติตนของผู้บริหารรวมถึงการให้
ความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในเรื่องสวัสดิการและความเจริญก้าวหน้าและที่ส าคัญคือ
ผู้บริหารต้องค านึงถึงประโยชนขององค์การเป็นที่ตั้งและเป็นเป็นความส าเร็จจากการร่วมมือกัน
ท างานของทุกฝ่าย  
  2. การมุ่งเน้นที่บทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชา (forces in subordinates) หน้าที่ของ
ผู้บริหารคือการชี้น าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรมีการกระตุ้นให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีลักษณะผู้น า มีความรับผิดชอบ มีอิสระทางความคิดเห็นต่อผู้น าในหน้าที่เข้าใจใน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การและเข้าใจในสภาพปัญหาต่างๆที่ก าลังเกิดขึ้นกับองค์การ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความตั้งใจจริงจะผ่านพ้นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะ
ช่วยให้การประสานงานระหว่างกันดีข้ึนช่วยให้ประสิทธิภาพของงานดีขึ้นตามไปด้วย 
  3. การมุ่งเน้นทีส่ถานการณแวดล้อม (forces in the situation) สถานการณแวดล้อม
คือปัจจัยส าคัญในการก าหนดบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจและจะส่งผลต่อการแสดง
ลักษณะภาวะของผู้น าของผู้บริหารด้วยอาจจะแยกพิจารณาไดดังนี้ 
   3.1 สถานการณ คือ สภาพแวดล้อม เป็นตัวก าหนดถึงขนาดขององค์การและขอบเขต 
ของงานแต่ละด้านเมื่อสถานการณแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างของ
องค์การและมีผลกระทบในเชิงพฤติกรรมองค์การด้วยผู้น าที่ดีควรปรับตัวอย่างเหมาะสมในแต่ละ
สถานการณทีก่ าลังประสบอยู่เพ่ือไดสามารถตัดสินใจในนโยบายไดอย่างเหมาะสม  
   3.2 เมื่อพิจารณาสถานการณแวดล้อมต่างๆแล้วผู้บริหารควรย้อนกลับไปประเมินผู้
ใตบังคับบัญชาและผู้ร่วมงานว่ามีศักยภาพอย่างเพียงพอในการรับมือกับสถานการณดังกล่าวหรือไม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ควรมอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบไดแกไข
ปัญหาเหล่านั้น  
   3.3 ในสถานการณผู้น าอาจพิจารณาว่าสิ่งที่ก าลังประสบออยู่นี้เกินก าลังความสามารถ 
ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะตัดสินใจด าเนินการใดๆ ดังนั้นผู้บริหารอาจสงวนการตัดสินใจในเรื่อง
ดังกล่าวไวแล้วพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเอง  
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   3.4 ในสถานการณที่ฉุกเฉินเร่งดวน การรอผลสรุปจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดอาจ
ท าให้เกิดความล่าช้าเสียเวลาเพราะแต่ละคนต่างก็มีแนวคิดที่หลากหลาย ผู้บริหารอาจใช้วิธีการชิง
ตัดสินใจด้วยตนเองเพ่ือแกไขสถานการณไดอย่างทนัทว่งที 
  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรูจักที่จะน าเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชนสูงสุด 
ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาในภาวะวิกฤตเช่นนี้คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลจ าเป็นที่
จะต้องเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ICT) และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือการใช ICT ให้เหมาะสมเกิดประโยชนสูงสุดอย่างคุ้มค่าแท้จริง
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล จึงควรเป็นดังต่อไปนี้ 
  1. ก าหนดวิสัยทัศนด้าน ICT ของสถานศึกษาให้ชัดเจนว่าต้องการไปในทิศทางใดและ
จะน ามาใช้กับการบริหารสถานศึกษาในเรื่องใดบ้าง 
  2. การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถใช้งานไดอย่างมีประสิทธิภาพ ไดแก
Hardware, Software, Network และเครือข่ายไรสายต่างๆ ของสถานศึกษาให้ครู อาจารย์ บุคลากร
และนักเรียนทุกคนสามารถใช้และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งานพรอมทั้งจัดสรร
ทรพัยากรต่างๆ เพ่ือสนับสนุนอย่างเพียงพอ  
  3. การสรา้งวัฒนธรรมการท างานและบรรยากาศ สถานศึกษาให้มีการใช้ ICT อย่างแพรหลาย 
ไมว่่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนของครู การบริหารงานสถานศึกษาในด้านต่างๆ ตลอดจนการให้
นักเรียนสามารถใช้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรูต่างๆ ผ่าน Internet ไดตลอดเวลา   
  4. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาให้มีความรูความสามารถด้าน ICT อย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
  5. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องท าตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีสามารถใช้ ICT ในการปฏิบัติงาน
อย่างไดเหมาะสม  
  6. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจครูอาจารย์ บุคลากรทุกคนของสถานศึกษาให้น า
ความรูความสามารถด้าน ICT และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดให้มาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัด 
การเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน  
  7. จัดให้มีระบบการก ากับติดตามและการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ ICT ของสถานศึกษา 
ทั้งครู อาจารย์ บุคลากรทุกคนและนักเรียนว่าสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย
อย่างถูกต้องเหมาะสม คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลข้างต้นนี้มีผลต่อการใช้ภาวะผู้น า 
ICT (ICT leadership) ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก 
  ฉัฐวัฒน์ ชัชณาภัฏฐ์ (2563:204-206) ได้ท าการศึกษาการจัดการองค์การในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
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  1. การจัดการองค์การในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 
โดยการแก้ไขระเบียบองค์การ (Resolve) ความท้าทายที่ส่งผลกระทบกับพนักงาน ลูกค้าองค์การ เทคโนโลยี 
หรือการท างานนอกออฟฟิศ (Remote Working) พร้อมทั้งออกมาตรการพ้ืนฐานเพ่ือปกป้องสภาพคล่อง 
เช่น การแก้ไขนโยบายส าหรับพนักงาน โดยให้ท างานจากที่บ้านหรือเพ่ิมระยะห่างทางสังคมในที่
ท างาน การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยของพนักงาน โดยการเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลให้พนักงาน
เกิดความเครียดและท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง องค์การหรือบริษัทควรก าหนดนโยบาย
อ่ืน  ๆรองรับ เช่น การจัดทีมขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ นโยบายการตั้งเป้าหมายการบริหารงานแบบให้ท างาน 
ทางไกลได้โดยมีเป้าประสงค์ชัดเจนและนโยบายการน าเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน       
การท างาน  
  2. การจัดการองค์การในภาวะวิกฤต โดยเพ่ิมการผ่อนคลาย (Resilience) การตอบสนอง 
เพ่ือผ่อนคลายด้านวินัยหรือ Financial Stress Scenarios Test คือ ปัจจัยส าคัญในการตอบรับกับ
ความท้าทายจากการบริหารงานในระยะสั้น ซึ่งการปรับตัวต่อวิกฤตนี้ได้แก่ระบุและจัดล าดับความเสี่ยง 
สร้างแบบจ าลองสถานการณ์จากความเสี่ยงขั้นสูงสุดท าการทดสอบความสามารถในการรับผลกระทบ
ทางการเงินที่หน่วยงานทนรับได้ระบุแนวทางการด าเนินงานเพ่ิมความโปร่งใสและการบริหารการเงิน
ที่รัดกุมและสร้างศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ  
  3. การจัดการองคก์ารในภาวะวิกฤต โดยการทบทวน (Return) การวางแผนมาท างาน 
ในการทบทวนภาวะปกติหรือ Normal Supply Chain โดยเริ่มต้นจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
ว่ามีจ านวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงและมาตรการจากภาครัฐที่ให้มีการกักตัวที่ผ่อนคลายลงหรือไม่รวมทั้ง
จะต้องมีชุดทดสอบโรคที่ใช้อย่างกว้างขวางและทราบผลอย่างรวดเร็วหรือมีวัคซีนป้องกันโรคที่ใช้
ได้ผลหากสถานการณ์คลี่คลายลงให้ด าเนินการยกระดับเป็นมาตรฐานขององค์การเพ่ือปกป้อ ง 
พนักงาน เช่น วัดไข้ล้างมือบ่อยๆสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าองค์การมีมาตรการที่รัดกุม เช่น มีเจล  
ฆ่าเชื้อและเมื่อกลับมาท างานร่วมกับหน่วยงานในห่วงโซ่อุปทานจะต้องกระจายห่วงโซ่อุปทานออกไป
ยังภูมิภาคต่างๆ เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงจากนั้นจึงพิจารณาผลกระทบจากการหยุ ดชะงัก         
ทางองค์การและพิจารณาว่าต่อไปควรด าเนินองค์การแบบเดิมหรือปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน
ทบทวนไปอย่างไร  
  4. การจัดการองค์การในภาวะวิกฤต โดยการประยุกต์แนวทางใหม่ (Re imagination) 
สภาพสังคมใหม่หลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือ Next Normal จะเป็นไป 
ในรูปแบบใด ส่งผลอย่างไรและองค์การควรปรับตัวอย่างไร เช่น การประยุกต์แนวทางใหม่ โดย
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการสาธารณสุขให้ครอบคลุม โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย เช่น การประยุกต์แนวทาง 
ใหม่โดยน าระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประยุกต์แนวทางใหม่โดยการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) มาประยุกต์ใช้ให้ทันสมัย  
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  5. การจัดการองค์การในภาวะวิกฤต โดยการปฏิรูปวิถีชีวิตใหม่ (Reform New Normal) 
การปฏิรูปวิถีชีวิตใหม่คือความจ าเป็นตามที่กล่าวทั้ง 4 ข้อข้างต้นให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่าง  ๆ
เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและอาจจะส่งผลที่ดีในระยะยาว เช่น การลดข้อจ ากัดทางการค้า 
(Trade Barriers) การก าหนดการปกป้องสิทธิของแรงงานในการท างานแบบทางไกล (Remote Working) หรือ
การท างานจากที่บ้าน (Work from Home) เป็นต้น 
  เทื้อน ทองแก้ว (2563) ได้ท าการศึกษาเรื่องการออกแบบการศึกษาในชีวิตวิถีใหม่ผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาด COVID-19 ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่ส าคัญได้ ดังนี้ 
  ชีวิตวิถีใหม่พ้ืนฐาน คือ ด้านการสาธารณสุขของเมืองไทย โดยทางศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. มีการประกาศมาตรการการป้องกัน 
และควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่ทุกคนต้องให้ความส าคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 
สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ ต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร ล้างมือบ่อย ๆพกเจลแอลกอฮอล์ 
หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หลีกเลี่ยงกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการป่วยเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการออกแบบ
ชีวิตวิถีใหม่ซ่ึงประกอบด้วย 
  1. ด้านการด ารงชีพปัจจุบัน มาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของ COVID-19 
ในด้านการสาธารณสุขของเมืองไทยที่เป็นกรอบการด ารงชีวิตประจ าวันรวมทั้งการจัดการศึกษาใน
ระดับชั้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างและด้านสุขภาพอนามัย การเดินทางกิจกรรมทางสังคม
ในสถานศึกษา เช่น การเรียนการสอนที่เป็นภารกิจหลักต้องเป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุข คือ สวมใส่ 
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ ต้องเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ ใช้เจลหรือแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยง 
สถานที่แออัด ไม่เปิดแอร์เพื่อให้อากาศไหลเวียนในขณะเดียวกันต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนที่
มีการใช้เทคโนโลยี การท างานที่บ้านของครูและบุคลากรของสถาบันการศึกษาและการเรียนการสอน 
เป็นต้น ซึ่งต้องเว้นระยะห่างทางสังคมในการติดต่อสื่อสารในทุกรูปแบบโดยบุคคลที่ท ากิจกรรมทาง
สังคมต้องอยู่ห่างกัน 1-2 เมตร ในทุกกิจกรรม 
  2. ด้านการเรียนการสอน การปรับแนวทางการเรียนการสอนที่มีการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ที่เรียกว่าสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่ครูและผู้บริหารต้องปรับบทบาทในการสอน 
การบริหารและวิธีการสอนการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ในมิติแบบใหม่ที่ผสมผสาน            
การสาธารณสุขกับการจัดการศึกษาในระบบใหม่ในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาแนวคิดแบบใหม่ (Design 
Thinking) การพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skill) ในภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในด้านความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) และกระบวนการทางความคิด (Mindset) 
  3. ด้านการบริหารภาวะวิกฤติ การบริหารแบบใหม่ที่มีผลกระทบจาก COVID-19 ในช่วง 
ระหว่างการแพร่ระบาดยังอยู่เป็นการบริหารในระหว่างภาวะวิกฤติ (During Crisis) ที่ต้องค านึงถึงมาตรการ 
ทางสาธารณสุขและการบริหารที่ต้องปรับเปลี่ยนที่เป็นลักษณะที่น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตาม
บริบทและงบประมาณของสถาบันการเงินในรูปแบบใหม่ระบบการเงินของสถาบันการศึกษาจะเข้าสู่
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ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และการบริหารหลังจากภาวะวิกฤติ COVID-19 ยุติลง (After Crisis) ต้อง
เตรียมการบริหารแบบใหม่ล่วงหน้าจัดท าแผนการบริหารหลังวิกฤติ COVID-19 สรุปผลกระทบจาก 
COVID-19 ก่อให้เกิดชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) คือ รูปแบบใหม่ในการจัดการศึกษาในระหว่างการ
ระบาดของ COVID-19 บนหลักการและพ้ืนฐานตามมาตรการทางสาธารณสุขของรัฐบาลซึ่งการจัด
การศึกษาได้มีการปรับตัวบนเงื่อนไขในเวลาก าลังระบาดหรือสถานการณ์วิกฤติ (During Crisis) มีปัจจัย 
ที่เกี่ยวข้อง คือ การด ารงชีพปัจจุบัน ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหาร การเว้นระยะห่างทาง
สังคม การเงินในรูปแบบใหม่และการเตรียมการหลังการยุติการแพร่ระบาด COVID-19 (After Crisis) 
  การออกแบบการศึกษาในชีวิตวิถีใหม่บนพื้นฐานทางการสาธารณสุขที่ดีและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตมีเป้าหมายให้เป็นพลเมืองที่ดี (Smart Citizen) และมีอาชีพมั่นคงเป็นการออกแบบที่ท้าทายยิ่ง 
และควรเป็นการออกแบบเฉพาะตัวมากกว่าการออกแบบโดยใช้ทั่วไป ดังนี้ 
  1. ด้านการบริหาร ควรต้องปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของการออกแบบและขับเคลื่อน 
ให้เป็นตามแบบและเป้าหมายที่ก าหนด ลักษณะการบริหารในขณะวิกฤติ COVID-19 จึงต้องเป็นไปตาม 
ข้อก าหนดของมาตรการทางสาธารณสุขและกรอบของทางราชการแต่การบริหารภายใน
สถาบันการศึกษาแต่ละสถาบันต้องออกแบบในการบริหารและต้องระมัดระวังว่าจะระบาดรอบสอง
หรือเชื้อระบาดสายพันธุ์ใหม่ที่ก าลังแพร่ระบาดและต้องค านึงถึงว่าหลังพ้นวิกฤติ COVID-19 แล้วจะ
บริหารอย่างไร และถ้าอนาคตจะป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติ เกิดแล้วจะแก้ไขอย่างไรเป็นการมองอนาคต
ทางการบริหารไม่ใช่รอให้เกิดและจึงแก้ไข การสื่อสารเป็นหัวใจส าคัญต้องสื่อสารจากแหล่งที่ถูกต้องขอ 
ความร่วมจากทุกภาคส่วนและตัดสินใจแก้ปัญหาทีละจุดอย่างเป็นระบบที่มีการสื่อสารที่ถูกต้อง โดย
กระบวนการทางการบริหาร คือ การก าหนดเป็นนโยบาย การจัดท าแผนการบริหารหลัง COVID-19 ยุติหรือ 
แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Education Continuity Plan-ECP) การก ากับติดตามและประเมินน าผล
มาปรับการออกแบบทั้งนี้ต้องจัดงบประมาณสนับสนุนด้วย 
  2. ด้านการจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบหลักสูตรเป็น
เรื่องส าคัญควรเป็นหลักสูตรที่สนองตอบต่อสังคมในอนาคตและความต้องการของผู้เรียน การศึกษาที่
รับปริญญามีความส าคัญน้อยลง คนรุ่นใหม่มีความคิดและความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลจากโซเชียลมีเดีย 
จะจัดห้องเรียนอย่างไรที่สอดคล้องกัน ห้องเรียนห้องเล่นเป็นห้องเดียวหรือห้องเรียน ห้องสมุด      
ห้องท างานเป็นห้องเดียวกันที่ไม่มีหนังสือ (e-Library) ห้องท างานอยู่ใน Café (Co-working space) 
รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ลานกิจกรรม และลานสุขภาพอนามัย เป็นต้น ครู และ 
ผู้ปกครองก็ต้องปรับบทบาทมาเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้มากกว่าเป็นผู้สอน การเรียนการสอนจะมี
ลักษณะการผสมผสานหลากหลายวิธี (Blended Learning) ตามความต้องการของผู้เรียนและสังคม 
ที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา ความสามารถในการยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลง (Resilience and Flexibility) 
ของครูจึงมีความท้าทาย นโยบายของสถานศึกษาจึงเป็นกรอบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ให้แนวปฏิบัติ 
ที่ชัดเจนรวมทั้งการวัดผลเพ่ือเน้นพัฒนาการ (Formative Evaluation) ที่น าระบบเทคโนโลยีมาใช้เมื่อ 
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ประเมินออกมาแล้ววิเคราะห์ได้ว่าบกพร่องเรื่องใดจะศึกษาเพ่ิมได้จากเอกสารอะไรหรือสื่ออะไรใน
ประเด็นอะไร เป็นต้น 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวโน้มจะเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการจัดการศึกษาใน
อนาคตเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ก็จะมีงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และต้องมีผู้เชี่ยวชาญ แม้ว่าจะทราบว่า 
การจัดการเรียนสอนออนไลน์จะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต แต่การขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ความมี
วินัยของผู้เรียน ความเชี่ยวชาญของครู ผลจากการทดลองใช้ในช่วงล็อคดาวน์ที่ผ่านมาการสอน
ออนไลน์ยังมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงหลายประการ เช่น รูปแบบการสอน เครื่องมือของครู เครื่องมือของนักเรียน 
การก ากับติดตามและการประเมินผลอาจท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษามากขึ้น ครูหรือ
ผู้บริหารรวมทั้งสถาบันผลิตครูอาจต้องพิจารณาใช้การเรียนการสอนทางไกลจากมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV เสริมจุดอ่อนหรือวิธีการอย่างอ่ืนเพิ่มเติม 
  3.  ด้านระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเป็นปัญหาส าคัญเรื่องหนึ่งของการจัดการศึกษาไทย 
ในปัจจุบันและอาจโยงไปถึงอนาคต คือ ข้อมูลทางการศึกษาทุกระดับเชื่อมโยงกันตรงกันและพร้อมใช้
แต่ในความเป็นจริงในปัจจุบัน ข้อมูลไม่ตรงกัน มีฐานข้อมูลแยกย่อย น ามาใช้ในการวางแผนได้ยาก 
การวางแผนจึงอิงข้อมูลได้แต่ไม่ตรงกัน ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและต้อง
เตรียมการรับระบบเทคโนโลยีใหม่  ๆเข้ามาในอนาคตที่ทุกอย่างจะเป็นระบบ e-Service, e-Money, e-Government 
จึงต้องวางระบบรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตมาใช้ทางการศึกษาโดยเฉพาะการเตรียม
บุคลากรของสถานศึกษา 
  4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ชุมชนกับสถานศึกษามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันจึงมี
ความจ าเป็นที่สถาบันการศึกษาต้องให้ความส าคัญ นักเรียน นักศึกษามาจากชุมชนกลับจาก
สถานศึกษาก็อยู่ในชุมชน ชุมชนก็เป็นสถานศึกษาสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักเรียนนักศึกษา ชุมชน
บางแห่งรวมถึงวัดก็จัดการศึกษาเพ่ิมเติมจากสถานศึกษาระบบการจัดการศึกษาแบบเดิม “บวร” ก็ยัง
ใช้ได้แต่จะท าอย่างไรในการร่วมมือกันให้เกิดผลสูงสุดกล่าวได้ว่า การออกแบบการศึกษาในชีวิตวิถีใหม่ 
คือ การออกแบบเพ่ือการปรับตัวหรือพิมพ์เขียวทางการศึกษาในอนาคตที่ให้ความส าคัญกับการปรับ
แนวคิด ความเชื่อของบุคลากรว่าจะต้องปรับตัวอย่างมากและสร้างพลังใจในการพัฒนาตนเอง 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเรียกว่า Growth Mindset เป็นเรื่องส าคัญผู้บริหารและครูในการขับเคลื่อน 
การเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีในการบริหารหรือในการจัดการศึกษา เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ 
การท างานที่บ้าน การประชุมออนไลน์ การสื่อสาร รวมทั้งการซื้อของออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น เป็นต้น 
ความสัมพันธ์กับชุมชน ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นกลไกส าคัญสนับสนุนการบริหาร 
จัดการศึกษา 
  Netolicky (2020) กล่าวว่าในช่วงสถานการณ์วิกฤติผู้น าต้องด าเนินการอย่างรวดเร็วและ
ด้วยการมองการณ์ไกลในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ยังคงต้องค านึงถึงทางเลือกผลที่จะตามมาและ
ผลข้างเคียงของการกระท าอย่างรอบคอบ 
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  สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการวิกฤติในองค์กร คือ การด าเนินการอย่างรวดเร็วและด้วย
การมองการณ์ไกลในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ยังคงต้องค านึงถึงทางเลือกผลที่จะตามมาและ
ผลข้างเคียงของการกระท าอย่างรอบคอบ โดยประกอบด้วย ดังนี้  
  หลักการจัดการวิกฤติ ได้แก่ 1) การแก้ไขระเบียบองค์การ (Resolve) 2) เพ่ิมการผ่อนคลาย 
(Resilience) 3) การทบทวน (Return) 4) การประยุกต์แนวทางใหม่ (Re imagination) และ 5) การปฏิรูป 
วิถีชีวิตใหม่ (Reform New Normal)  
  บทบาทของการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ 1) การมุ่งเน้นที่บทบาทของผู้บริหาร (forces 
in the manages) 2) การมุ่งเน้นที่บทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชา (forces in subordinates) 3) การมุ่งเน้น 
ทีส่ถานการณแวดล้อม (forces in the situation)  
  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล ได้แก่ 1) ก าหนดวิสัยทัศนด้าน ICT ของ
สถานศึกษาให้ชัดเจน 2) การบริหารจัดการโครงสรา้งพ้ืนฐานให้สามารถใช้งานไดอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) การสรา้งวัฒนธรรมการท างานและบรรยากาศ สถานศึกษาให้มีการใช้ ICT อย่างแพรหลาย 4) การฝึก 
อบรมพัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาให้มีความรูความสามารถด้าน ICT อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
5) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องท าตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีสามารถใช้ ICT 6) ส่งเสริม สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ
ครูอาจารย์ บุคลากรทุกคนของสถานศึกษาให้น าความรูความสามารถด้าน ICT และเทคโนโลยีต่างๆ ที่
สถานศึกษาจัดใหม้าสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน 7) จัดให้มีระบบ 
การก ากับติดตามและการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ ICT  
 
2. บทบาทของการจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤติ 
 ความสามารถในการจัดการวิกฤติเป็นความท้าทายส าหรับทุกองค์กรซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะ
ประสบปัญหากับการปรับเปลี่ยนบุคลากร เช่น การโยกย้าย การบรรจุใหม่ซึ่งประสบการณ์ในการท างาน 
ของบุคลากรที่แตกต่างกันเป็นปัจจัยหนึ่งของการบริหารการจัดการภายใต้ภาวะวิกฤติซึ่งการพัฒนา
หรือการฝึกอบรมอาจจะไม่ทันการกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นในองค์กรและการฝึกอบรม
จะท าได้ก็ต่อเมื่อองค์กรมีความพร้อมด้านทรัพยากร และต้องพ่ึงพาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ 
จากภายนอกซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติ 
จึงมีส่วนส าคัญในการจัดการเรียนรู้ในสังคมที่มีการแข่งขันสูงในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติในแง่ของการศึกษาประโยชน์ส าคัญในการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ e-Learning ปรากฏให้เห็นชัดเจนใน 4 ประเด็น ดังนี้ (CS & A International, 2019) 
 1. ความยืดหยุ่น (Flexibility) การจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างไม่จ ากัดสถานท่ีและเวลา หรือ ‘anytime and anywhere learning’ 
 2. ความคงเส้นคงวา (Consistency) การจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning จะช่วยให้การอบรม 
หรือการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพและคงเส้นคงวา  
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 3. การจัดการที่ทันสมัย (Managing updates) เมื่อเกิดเหตุสถานการณ์วิกฤติเนื้อหาการจัด 
การเรียนรู้จะถูกปรับให้ทันสมัยตามไปด้วยโมดูลที่อยู่ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์จะเป็น       
การจัดการที่รวดเร็วและมีการจัดการที่คงเส้นคงวาพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
 4. การจัดการที่มีประสิทธิผล (Effective management) สถานการณ์วิกฤติจะท าให้การจัด 
การเรียนรู้แบบ e-Learning มีประสิทธิผลเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ด าเนินการ เนื่องจากผู้เรียนสามารถ
ใช้ระบบนี้ในการฝึกทักษะได้อย่างบ่อยครั้ง จึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการกว่าระบบการสอน
แบบเดิมที่ผู้สอนจะต้องจัดการเรียนรู้ซ้ า ๆ การจัดพัฒนาและฝึกอบรมในองค์กรขนาดใหญ่จะเป็น 
การน า e-Learning มาใช้เพ่ือเป็นการรักษาระดับความรู้ (Knowledge maintain) มากกว่าการค านึง 
ถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นส าคัญ รวมทั้งในแง่ของการศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบ       
e-Learning ในการจัดการภาวะวิกฤติจะสามารถเป็นส่วนเสริมที่ส าคัญที่มีประโยชน์ส าหรับการพัฒนา
บุคลากรผู้สอนและผู้เรียน และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความสามารถในการจัด      
การภาวะวิกฤติการจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning ที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดจะขึ้นอยู่ว่าการจัด
รายวิชาแบบ e-Learning  จะต้องได้รับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เพ่ือให้เหมาะกับสภาพ 
แวดล้อมแบบเสมือนจริง (Virtual environment) ซึ่งอาจเป็นในลักษณะวิธีการปฏิสัมพันธ์ (Interactive 
approaches) ที่ใช้สื่อ PowerPoint ในการสร้างหรือฝึกทักษะหรืออาจเป็นการจัดท าใบงานหรือใบ
มอบหมายงาน assignment ที่มีการประเมินผลอย่างทันทีท าให้ผู้เรียนสนใจและกระตือรือร้น 
 กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ในการจัดการภาวะวิกฤติจะ
สามารถเป็นส่วนเสริมที่จ าเป็นและส าคัญที่มีประโยชน์ส าหรับการพัฒนาบุคลากรผู้สอนและผู้เรียน
และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤติการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยขึ้นอยู่กับการจัดรายวิชาแบบ e-Learning ผ่านผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและ
ประเมิน เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริง (Virtual environment) 
อาจเป็นในลักษณะวิธีการปฏิสัมพันธ์ (Interactive approaches) หรือการจัดท าใบงานหรือใบมอบหมาย
งาน assignment ที่เน้นการประเมินผลอย่างทันทีท าให้ผู้เรียนสนใจและกระตือรือร้นซึ่งประโยชน์ส าคัญของ 
การจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning 4 ประเด็น คือ 1) ความยืดหยุ่น (Flexibility) 2) ความคงเส้นคงวา 
(Consistency) 3) การจัดการที่ทันสมัย (Managing updates และ 4) การจัดการที่มีประสิทธิผล (Effective 
management)  
 
3.  นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย 
 จากการที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 มีมติรับทราบการเลื่อน
เปิดเทอมจากวันที่ 16 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จึงจ าเป็นต้องวางแนวทางการจัดการเรียน 
การสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ในทุกระดับชั้นและทุกประเภทโดยกระทรวงศึกษาธิการได้
มีการก าหนดแนวนโยบายเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถเกิดขึ้น
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่สภาพแวดล้อมจะอ านวยให้บนพ้ืนฐาน 6 ข้อ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2563) 
 1. จัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคนที่เกี่ยวข้อง “การเปิด
เทอม” หมายถึง การเรียนที่โรงเรียนหรือการเรียนที่บ้านทั้งนี้การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับผลการประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
 2. อ านวยการให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้แม้จะไม่สามารถไปโรงเรียนได้  
 3. ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การเสนอขอช่องดิจิทัล TV จาก กสทช. ทั้งหมด 
17 ช่อง เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถเรียนผ่าน DLTV ได้ ทั้งนี้ไม่มีการลงทุนเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์
ใด ๆ เพ่ิมเติมโดยไม่จ าเป็น ซึ่งกสทช.อนุมัติแล้วให้เริ่มออกอากาศ 16 พฤษภาคมนี้เป็นเวลาไม่เกิน   
6 เดือนหรือถ้าสามารถกลับมาด าเนินการสอนได้ตามปกติก็ให้หยุดทดลองออกอากาศ แบ่งเป็นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 15 ช่อง เป็นของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) จ านวน 1 ช่อง และเป็นของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย (กศน.) จ านวน 1 ช่องโดยให้ออกอากาศแบบความคมชัดปกติ (SD) 
 4. ตัดสินใจนโยบายต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของการส ารวจความต้องการทั้งจากนักเรียน ครูและ
โรงเรียนไม่คิดเองโดยให้การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นที่ตั้งและกระทรวงจะ
สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
 5. ปรับปฏิทินการศึกษาของไทยให้เอ้ือต่อการ “เรียนเพ่ือรู้”  ของเด็กมากขึ้นรวมทั้งมีการปรับ 
ตารางเรียนตามความเหมาะสม โดยเวลาที่ชดเชยจะค านึงถึงภาระของทุกคนและการได้รับความรู้
ครบตามช่วงวัยของเด็ก  
 6.  บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและท า ให้ท่านได้รับผล 
กระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด  
 
4. แนวทางวิธีการและรูปแบบ/สภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2563) ได้ออกแบบการเรียนการสอนในช่วง COVID-19 โดยมีรายละเอียด 
ในภาพรวม ดังนี้ 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนออกแบบให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของพ้ืนที่โดยมี     
การเรียนรู้แบบ onsite ในพ้ืนที่ที่มีความปลอดภัยสามารถไปโรงเรียนได้ ขณะที่พ้ืนที่ไม่ปลอดภัยจะมี
การเรียนรู้หลักผ่านทางการ on-air ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และมีการเรียนรู้เสริมผ่านระบบ online โดยก าหนดการจัดการเรียนรู้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 
  - การเรียนที่โรงเรียน (ON-SITE)  
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  - การเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) ใน 4 ระบบ ได้แก่ ระบบดาวเทียม (Satellite) ทั้ง KU-Band 
(จานทึบ) ช่อง 186 – 200 และ C-Band (จานโปร่ง) ช่อง 337 – 351 ระบบดิจิทัลทีวี (Digital TV) ช่อง 
37 – 51 ระบบเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) และระบบ IPTV  
  - การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน (ONLINE) ใน 4 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ 
www.deep.go.th (DEEP : Digital Education Excellence Platform) เว็บไซต์ DLTV–www.dltv.ac.th 
เว็บไซต์ Youtube - www.youtube.com DLTV1 Channel – DLTV15 Channel และแอปพลิเคชัน 
DLTV บน Smartphone/Tablet 
 2. นโยบายหลักที่น ามาใช้ คือ เพิ่มเวลาพักลดการประเมินและงดกิจกรรมต่างๆที่ไม่จ าเป็น 
โดยเน้นเรียนเฉพาะวิชากลุ่มสาระหลักเพ่ือให้นักเรียนผ่อนคลายลงซึ่งนักเรียนมีเวลาพักในภาคเรียนที่ 
1/2563 จ านวน 17 วันและในภาคเรียนที่ 2/2563 จ านวน 37 วันรวมทั้งสิ้น 54 วัน ฉะนั้นภาคเรียนที่ 
1/2563 เรียนตั้งแต่ 1 กรกฎาคม -13 พฤศจิกายน 2563 เป็นเวลา 93 วัน แล้วปิดภาคเรียน 17 วัน 
ส่วนภาคเรียนที่ 2/2563 เรียนตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 - 9 เมษายน 2564 เป็นเวลา 88 วัน แล้วปิดภาคเรียน 
37 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 ซึ่งจะมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้น 181 วัน ส่วนเวลาที่ขาดหายไป 19 วัน 
จาก 200 วัน ให้แต่ละโรงเรียนสอนชดเชย ดังนั้นการเปิดเทอมปีการศึกษาหน้าจะกลับมาปกติในวัน
จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 
 3. การเตรียมพร้อมในด้านระบบการเรียนรู้ทางไกลและระบบออนไลน์จะเริ่มทดสอบตั้งแต่
วันที่ 18 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด ในกรณีที่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
ไม่สามารถเปิดเทอมที่โรงเรียนได้ 
 4. กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลในสัดส่วน 80% เพ่ือให้ทุกคน 
สามารถเข้าถึงการเรียนขั้นพ้ืนฐานได้ อีกร้อยละ 20 หรือมากกว่าให้ทางโรงเรียนและคุณครูในแต่ละ
พ้ืนที่พิจารณาออกแบบตามความเหมาะสม 
 5. การเรียนผ่านการสอนทางไกลจะใช้ทีวิดิจิทัลและ DLTV เป็นหลักซ่ึงได้รับการอนุเคราะห์
สื่อจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีดิจิทัลแพลตฟอร์มของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือ DEEP และการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์เป็นสื่อเสริม ทั้งนี้กระทรวง 
ศึกษาธิการได้มีการก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล  
 สรุปได้ว่า แนวทางวิธีการและรูปแบบ/สภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ได้แก่ การเรียนรู้แบบ onsite ในพ้ืนที่ที่มีความปลอดภัยสามารถ
ไปโรงเรียนได้ พ้ืนที่ไม่ปลอดภัยจะมีการเรียนรู้หลักผ่านทางการ on-air ของมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และมีการเรียนรู้เสริมผ่านระบบ online  โดยเพ่ิมเวลาพักลดการประเมิน 
และงดกิจกรรมต่าง ๆที่ไม่จ าเป็นโดยเน้นเรียนเฉพาะวิชากลุ่มสาระหลักการเตรียมพร้อมในด้านระบบ
การเรียนรู้ทางไกลและระบบออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล 
ในสัดส่วน 80% การเรียนผ่านการสอนทางไกลจะใช้ทีวิดิจิทัลและ DLTV เป็นหลัก 
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5.  ผลกระทบจากการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 
 ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค (2563) ได้กล่าวถึงผลกระทบของ COVID-19 ต่อระบบการศึกษา
ของโลกและประเทศไทยในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ซึ่งท าให้เด็กนักเรียนจ านวนกว่า 1.57 พันล้านคนจากกว่า 188 ประเทศหรือคิดเป็น 91.3% ของ
ผู้เรียนจากทั่วโลกจ าต้องออกนอกโรงเรียนและหันไปสู่การศึกษานอกห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ 
รวมถึงนักเรียนในประเทศไทยจ านวน 13 ล้านคน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงอุดมศึกษา ซึ่งว่ากันว่า
เป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาท าให้เกิดผลกระทบ
ทางการศึกษาและพัฒนาการของนักเรียนจากการปิดโรงเรียน รวมไปถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิด
ขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน และอาจรวมถึงผลกระทบทางสุขภาพของครอบครัวทั้งทางกายและจิต
ด้วยโดยผลกระทบคงเกิดกับเด็กทุกกลุ่มแต่น่าจะมีความรุนแรงเป็นพิเศษต่อนักเรียนในกลุ่มยากจน 
ครอบครัวเปราะบาง มีปัญหาความรุนแรงยาเสพติด นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ นักเรียนผู้พิการผู้มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่ต้องการการดูแลจากครูอย่างใกล้ชิดเด็กที่ต้องพ่ึงพา
อาหารมื้อเช้าหรือกลางวันจากโรงเรียน ส าหรับเด็กกลุ่มนี้ในประเทศไทย พบว่า มีร้อยละ 21.5 หรือ
ประมาณ 2.4 ล้านคนที่ตกอยู่ภายใต้สภาวะความยากจนหลายมิติ 
 ผลกระทบของ COVID-19 ต่อระบบการศึกษาของโลกและประเทศไทยในมุมมอง       
ทางเศรษฐศาสตร์ โดยพบว่า มีผลกระทบต่อผู้เรียน ดังนี้ 
 1. ผลกระทบจากการปิดเรียนอันยาวนาน งานวิจัยที่ผ่านมาได้เคยท าการศึกษาถึงผลกระทบ 
ของการที่ต้องปิดโรงเรียนหรือเปิดเรียนล่าช้า พบว่า การที่นักเรียนต้องอยู่บ้านนาน ๆ จะส่งผลท าให้
การเรียนรู้ของนักเรียนถดถอยลง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กยากจนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอก
โรงเรียนและการที่เด็กต้องออกจากโรงเรียนประมาณ 6 สัปดาห์ อาจจะท าให้ความรู้ของเขาหายไปถึง
ครึ่งปีการศึกษา ซึ่งสภาวะการถดถอยของทุนมนุษย์ (human capital) อาจจะน าไปสู่การถดถอยของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยในลักษณะของการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ของต้นทุนและประโยชน์จากการปิดโรงเรียน เช่น การที่พ่อแม่ต้องมาอยู่บ้านดูแลบุตร โดยเฉพาะพ่อ
แม่ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งอาจจะส่งผลต่ออุปทานของก าลังคนที่จ าเป็นมีงานวิจัยที่ พบว่า 
การปิดโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา 1 เดือน ส่งผลกระทบต่อ GDP ของประเทศถึงร้อยละ 0.1- ร้อยละ 0.3 
 2. การวิเคราะห์เรื่องความเหลื่อมล้ าของการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงผลลัพธ์
ของการเรียนรู้แบบออนไลน์พบว่าการเรียนรู้ที่เป็นที่นิยมของสถานศึกษาในยุค COVID-19 คือการเรียน 
ผ่านระบบออนไลน์ แต่ก็มีปัญหาในบางมิติในด้านของความเหลื่อมล้ าดิจิทัล (digital divide) ไม่ว่าจะ
เป็นการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต ทักษะความรู้ของครูและผู้ปกครองใน    
การช่วยสนับสนุน ปัญหาการใช้เวลาหน้าจอมากเกินไป ข้อมูลจากการส ารวจของ OECD ต่อเด็กกลุ่ม
อายุ 15 ปีทั่วโลกในปี 2018 พบว่า ในประเทศไทยนักเรียนอายุ 15 ปีมากกว่าร้อยละ 30 ไม่มีห้อง
ส่วนตัวหรือพ้ืนที่เงียบๆ ในการท าการบ้าน (ประเทศพัฒนาแล้วมีเด็กที่ขาดแคลนพ้ืนที่เรียนน้อยกว่า
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ร้อยละ 15) ทั้งนี้นักเรียนไทยเพียงร้อยละ 59 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในบ้าน (ในขณะที่สหรัฐฯ 
ยุโรป นักเรียนมากกว่าร้อยละ 85 มีคอมพิวเตอร์) โดยเฉพาะเด็กไทยที่กลุ่มที่อยู่ในเศรษฐกิจฐานะ
ยากจนทีสุ่ด มีเพียงร้อยละ 55 ที่มีพ้ืนที่ท างานในบ้านและเพียงแค่ร้อยละ 17 มีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งาน 
แต่อย่างไรก็ตามร้อยละ 86 ของเด็กไทยมีโทรศัพท์สมาร์ตโฟน แม้แต่เด็กไทยกลุ่มยากจนที่สุดยังมีถึง
ร้อยละ 79 ที่มีมือถือแบบใช้อินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้นการถ่ายทอดความรู้ผ่านทางมือถืออาจจะเป็นอีก
ช่องทางที่เหมาะสมกับเด็กไทยอย่างไรก็ตาม ไม่ควรคาดหวังว่าการเรียนแบบออนไลน์จะสามารถมา
ช่วยเติมเต็มได้อย่างสมบูรณ์แบบมากนัก เพราะมีงานวิจัยว่าแม้แต่โรงเรียนที่เน้นเฉพาะทางออนไลน์
ในสหรัฐอเมริกา (virtual charter school) ยังมีผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาที่ไม่น่าพอใจเท่าไรนัก 
หากเทียบกับการเรียนแบบผสมผสานหรือใช้ห้องเรียนเป็นหลัก ในกรณีของไทยอาจจะใช้ช่องทางอ่ืนๆ 
เช่น โทรทัศน์การศึกษา วิทยุการศึกษา การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการเรียน (box set) เป็นทางเลือกที่อาจ 
จะสามารถเข้าถึงเด็กกลุ่มด้อยโอกาสได้เช่นกัน 
 3. การให้เงินอุดหนุนที่สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็กและแนวทางการช่วยเหลืออ่ืน ๆในปัจจุบัน
หลายประเทศได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนและผู้ปกครองในด้านต่างๆ เช่น การให้เงิน
อุดหนุนเงินลงไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับปฐมวัย โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย การดูแลเรื่องอาหาร
และโภชนาการแก่เด็กท่ีต้องการ การแจกหรือให้ยืมอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ เครื่องส่ง
สัญญาณ WiFi แบบมือถือ ให้แก่นักเรียนในกลุ่มยากจนที่ไม่มีอุปกรณ์การศึกษาการให้ความช่วยเหลือ
ในเรื่องของการให้ค าปรึกษาต่าง ๆ หรือนักจิตวิทยา แก่เด็กหรือพ่อแม่ การประสานความร่วมมือกับ
สถานีโทรทัศน์ วิทยุ ไปรษณีย์ ในเรื่องของการส่งผ่านบทเรียนหรืออุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ 
 องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (United Nations Children's Fund 
– UNICEF) (2563, อ้างถึงใน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2564:38-39) ได้ส ารวจผลกระทบ
โควิด-19 ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย พบว่า เด็กและเยาวชนกว่า 8 ใน 10 คน มีความวิตก
กังวลเกี่ยวกับปัญหาการเงินของครอบครัว ซึ่งเป็นประเด็นที่เด็กและเยาวชนกังวลมากที่สุด เนื่องจาก
พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถท างานได้ตามปกติ อันเป็นผลมาจากการปิดตัวของธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจน
การถูกเลิกจ้าง การส ารวจนี้จัดท าโดยองค์การยูนิเซฟร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติโดยเป็นการส ารวจครั้งแรกที่
มุ่งศึกษาผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทยและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาโดยเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 
ถึง 6 เมษายน จากเด็กและเยาวชนจ านวน 6,771 คนทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อายุ 15-19 ปี ผลส ารวจยัง 
พบว่า  
 เด็กและเยาวชนกว่า 7 ใน 10 คน กล่าวว่าวิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจโดย
พวกเขามีความเครียดวิตกกังวลและเบื่อหน่าย นอกจากนี้เด็กและเยาวชนเกินครึ่งรู้สึกกังวลด้าน     
การเรียน การสอบ และโอกาสในการศึกษาต่อเนื่องจากการปิดโรงเรียนเป็นระยะเวลานาน ในขณะที่
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ร้อยละ 7 รู้สึกกังวลเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เช่น การทะเลาะกันของผู้ปกครองและ
การท าร้ายร่างกาย  
 นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติประเทศไทยกล่าวว่า“ผล
ส ารวจนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าวิกฤติครั้งนี้ส่งผลกระทบมากมายหลายด้านต่อเด็ก ๆและเยาวชนหลายกลุ่ม 
โดยเด็กและเยาวชนต่างมีความเครียด ความกลัวและวิตกกังวลไม่ต่างจากผู้ใหญ่เวลานี้ครอบครัวถือ
เป็นพลังส าคัญที่จะช่วยให้เด็ก ๆ จัดการกับสภาวะเหล่านี้ได้ พวกเขาควรได้รับความรักความเอาใจใส่
ในช่วงเวลานี้มากกว่าที่เคย” 
 ในขณะเดียวกัน ดร.วาสนา อ่ิมเอม รักษาการหัวหน้าส านักงานกองทุนประชากรแห่ง
สหประชาชาติประจ าประเทศไทย กล่าวว่า “การส ารวจแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 36 ของเยาวชนและ
วัยรุ่นกว่า 6,700 คนที่ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีอยู่ท่ีบ้านนี่เป็นโอกาส
ที่ดีที่จะให้เยาวชนและวัยรุ่นเป็นผู้พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสผ่านกิจกรรมแบบเว้นระยะห่างทางสังคมที่
สนับสนุนด้านสุขภาพและจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงที่สุดในช่วงการระบาด
ของโควิด -19 ผ่านทางการสร้างความรู้และการตระหนักรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ป้องกันการเป็นพาหะในช่วงนี้” 
 ผลส ารวจยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของเด็กและเยาวชนในด้านความต้องการ
เรียนรู้ออนไลน์เพื่อเสริมความรู้และทักษะระหว่างที่โรงเรียนปิดและต้องอยู่แต่ในบ้านโดย พบว่า สิ่งที่
เด็กและเยาวชนอยากเรียนเพ่ิมเติมมากที่สุด คือ ภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ ความรู้เสริมในวิชาที่
ก าลังเรียนอยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่ เด็ก 1 ใน 4 คนระบุว่าอยากเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการกับ
ความเครียดและโรคซึมเศร้า 
 นางสาวสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 
“ภาครัฐต้องให้ความส าคัญเร่งด่วนกับปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนทั้งในช่วงการแพร่ระบาด
และหลังสถานการณ์ตลอดจนให้ความใส่ใจเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัยเพราะเด็กทุกคนควรได้รับ
การปกป้องคุ้มครองแม้อยู่ที่บ้านเด็ก ๆ ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ เหมาะสมกับพัฒนาการ
และช่วงวัย" 
 นอกจากนี้ นายเรอโนด์ เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติกล่าวว่า “วิกฤติ
การแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นมากกว่าวิกฤติทางสุขภาพ แต่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
ต่อทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เปราะบางเช่นเด็กและเยาวชน แต่เยาวชนเองก็มีศักยภาพมากมายที่จะ
เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง พวกเขามีพลังมุ่งมั่นและมีทักษะด้านเทคโนโลยีที่จะมาช่วยหาแนวทาง
ใหม่ ๆ ด้านดิจิทัล ดังนั้นการสนับสนุนเยาวชนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นมากไม่เพียงแต่ปกป้องพวกเขาจาก   
โควิด-19 เท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยเพ่ิมศักยภาพต่อการรับมือกับของวิกฤติและช่วยสร้างสังคมแห่ง
การมีส่วนร่วมยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป” 
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 ทั้งนี้องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติได้เรียกร้องให้รัฐบาลในประเทศต่าง ๆ เสริม
มาตรการคุ้มครองทางสังคมเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มประชากรที่เปราะบางเพ่ือบรรเทาผลกระทบของวิกฤติ
โควิด-19 ทีม่ีต่อเด็กและครอบครัว พร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ออนไลน์ 
การศึกษาทางไกล ตลอดจนบริการให้ค าปรึกษาเยียวยาจิตใจและบริการทางสุขภาพจิตส าหรับวัยรุ่น 
 Di Pietro and Others (2020)  ได้สังเคราะห์วรรณกรรมและข้อมูลที่อยู่ในฐานของคณะกรรมาธิการ 
ยุโรปเสนอเป็นรายงานเชิงเทคนิคของศูนย์วิจัยร่วม เรื่อง “The likely impact of COVID-19 on 
education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets.” 
ได้ผลการวิจัยที่สรุปให้เห็นถึงผลกระทบหลัก 2 ประการ คือ 1) ผลกระทบต่อความสูญเสียต่อการเรียนรู้ 
ซึ่งมีเหตุปัจจัยมาจากการมีเวลาในการเรียนรู้ที่ไม่เพียงพอ ความเครียดในการเรียนรู้วิถีการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปและการขาดแรงจูงใจในการเรียน และ 2) สภาวะทางเศรษฐกิจ 
และสังคมที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเรียนรู้ซึ่งจ าแนกเป็น 2.1) ปัจจัยที่เกิดการสนับสนุน
จากผู้ปกครองที่ไม่ใช่เรื่องการเงิน ซึ่งได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ของผู้ปกครอง ทักษะของผู้ปกครองที่ไม่
เกี่ยวกับการเรียนรู้การมีเวลาให้กับลูกๆ 2.2) ปัจจัยเกี่ยวกับทรัพยากรทางการเงินของผู้ปกครองซึ่งได้แก่ 
การมีอุปกรณ์ดิจิทัลที่บ้าน การจัดให้บ้านมีบรรยากาศของการเรียน การให้โภชนาการที่เหมาะสมและ
การสนับสนุน กิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนของโรงเรียน 2.3) ปัจจัยเกี่ยวกับการเข้าร่วมของโรงเรียน 
ซึ่งได้แก่ ความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ดิจิทัลของโรงเรียนและทักษะด้านดิจิทัลของครู และ 2.4) ทักษะ
ด้านดิจิทัลของนักเรียน 
 สรุปได้ว่า ผลกระทบจากการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 เกิดขึ้นทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง 
นักเรียนมคีวามวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเงินของครอบครัว ผลกระทบต่อสภาพจิตใจโดยมีความเครียด 
วิตกกังวลและเบื่อหน่ายกังวลด้านการเรียน การสอบและโอกาสในการศึกษาต่อกังวลเกี่ยวกับปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว เช่น การทะเลาะกันของผู้ปกครองและการท าร้ายร่างกาย ความพร้อมเรื่อง
อุปกรณ์ดิจิทัลของโรงเรียน ทักษะด้านดิจิทัลของครูและทักษะด้านดิจิทัลของนักเรียน ผลส ารวจยังได้
สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของเด็กและเยาวชนในด้านความต้องการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือเสริม
ความรู้และทักษะระหว่างที่โรงเรียนปิดและต้องอยู่แต่ในบ้าน โดย พบว่า สิ่งที่เด็กและเยาวชนอยาก
เรียนเพ่ิมเติมมากที่สุด คือ ภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ ความรู้เสริมในวิชาที่ก าลังเรียนอยู่ในปัจจุบัน  
ในขณะที่เด็ก 1 ใน 4 คนระบุว่าอยากเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการกับความเครียดและโรค
ซึมเศร้าและอีกมุมมองถือว่าเป็นโอกาสที่ดีท่ีจะให้เยาวชนและวัยรุ่นเป็นผู้พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสผ่าน
กิจกรรมแบบเว้นระยะห่างทางสังคมที่สนับสนุนด้านสุขภาพและจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่
อยู่ในภาวะที่เสี่ยงที่สุดในช่วงการระบาดของโควิด -19 ผ่านทางการสร้างความรู้และการตระหนักรู้ใน
เรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองและป้องกันการเป็นพาหะในช่วงนี้ 
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6.  ความหมายของการบริหารและการบริหารสถานศึกษา 
 6.1 ความหมายของการบริหาร  
   ไพรินทร์ พาระตะ (2555: 12) ให้ความหมายของการบริหารไว้ในงานวิจัยว่า หมายถึง 
กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร่วมมือกันในการด าเนินการน าเอาทรัพยากรทางการบริหาร     
มาประกอบตามกระบวนการบริหาร เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
   วิโรจน์ สารรัตนะ (2555: 1) ให้ความหมายการบริหาร หมายถึง กระบวนการด าเนินงาน 
เพ่ือให้บรรลุจุดหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ (efficient) และประสิทธิผล (effective) โดย
อาศัยหน้าที่ทางการบริหาร (administrative function) 
   จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555: 23-24) กล่าวว่าการบริหาร หมายถึง การด าเนินงานของ
กลุ่มบุคคลซึ่งอาจเป็นการด าเนินงานของผู้บริหารร่วมกับครูหรือบุคลากรในโรงเรียน อธิการบดีหรือ
ผู้บริหารร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับอธิบดีกรมต่างๆ 
และครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ และกลุ่มบุคคลต่างร่วมมือกันพัฒนาตนให้มีคุณภาพการพัฒนาคน 
ให้มีคุณภาพต้องมีการด าเนินการในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคาร 
สถานที่และพัสดุครุภัณฑ์ การสรรหาบุคคลมาด าเนินการหรือมาท าการสอนในสถาบันการศึกษา     
การปกครองนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย และอ่ืนๆ  ซึ่งการด าเนินงานเหล่านี้รวมเรียกว่า 
“ภารกิจทางการบริหารการศึกษา” หรือ “งานบริหารการศึกษา” นั่นเอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
   ศิริพร เจิมภักดี (2556: 23) ให้ความหมายไว้ในงานวิจัยว่า การบริหาร คือ การท างาน
ร่วมกันของกลุ่มบุคคลโดยอาศัยทรัพยากร เทคนิคและกระบวนการต่างๆ ที่ มีอยู่อย่างคุ้มค่าและให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
   ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2557: 1) กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้
บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรโดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญประกอบด้วยการวางแผน 
(planning) การจัดองค์กร (organizing) การน า (leading) และการควบคุม (controlling) 
   เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560: 24) ได้ให้ความหมายของการบริหาร หมายถึง 
การด าเนินการภายในกระบวนการที่ก าหนดอย่างมีแบบแผนเพ่ือให้งานที่ลงมือท านั้นเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารสถานศึกษาให้
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่อยุคสมัยและอยู่ภายใต้สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร
เพ่ือช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
   วิภาพร ยืนยง (2560: 26) ได้ให้ความหมาย การบริหาร หมายถึง กระบวนการท างาน
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ
โดยอาศัยทรัพยากรการบริหาร ซึ่งได้แก่ คน งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์และกระบวนการบริหาร
เพ่ือให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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   ประภาษ จิตรักศิลป์ (2561: 18) ได้ให้ความหมายการบริหาร หมายถึง การด าเนินการ 
หรือกิจกรรม กระบวนการท างานระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันและใช้
ปัจจัยทางการบริหารเพื่อบรรลุประสิทธิผลขององค์อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ธีรพงศ์ อุปทุม (2561: 20) สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานขององค์กร
ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัยผู้น าองค์กรที่สามารถจัดการกระบวนการบริหารที่ประกอบด้วย     
การวางแผน การจัดองค์การ การน าและการควบคุม โดยอาศัยทรัพยากรการบริหาร ได้แก่ บุคลากร 
เงิน วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการจัดการที่เหมาะสมที่จะท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างๆ มีความส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ 
   สาธินี ผ่องอักษร (2561:10-11) กล่าวว่าการบริหาร คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป 
ร่วมมือกันท างานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างและเป็นศิลปะในการท ากิจกรรมต่างๆ จนเป็น
ผลส าเร็จ เป็นงานที่ปฏิบัติกับบุคคลโดยอาศัยกลุ่มคนหรือรายบุคคล ตลอดจนเป็นกระบวนการที่
ผู้บริหารใช้อ านาจโดยศาสตร์หรือศิลป์ อีกทั้งทรัพยากรต่างๆ มาจัดด าเนินการ โดยใช้กระบวนการ
อย่างมีระบบรวมทั้งทักษะ เทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสมเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   สรุปไดวา การบริหาร หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดหมายของ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ (efficient) และประสิทธิผล (effective) โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหาร 
(administrative function) ประกอบด้วย 4 ด้านที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การวางแผน (planning) 2) การจัด 
องค์กร (organizing) 3) การน า (leading) และ 4) การควบคุม (controlling) เพ่ือพัฒนาให้มีคุณภาพ 
โดยอาศัยทรัพยากรการบริหาร ได้แก่ บุคลากร เงิน วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการจัดการที่เหมาะสม 
 6.2 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา  
   สุนทร โคตรบรรเทา (2554: 3-4) กล่าวว่าการบริหารสถานศึกษา หมายถึงการประสานงาน 
การชี้น าการเกื้อหนุนของผู้อ่ืนโดยก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์การประเมินผล การปฏิบัติงาน จัดหา 
ทรัพยากรองค์การ การสร้างบรรยากาศเกื้อหนุนทางจิตวิทยา การเก่ียวข้องกับผู้ปกครอง การวางแผน 
การจัดตารางเรียน การท าบัญชี การแก้ปัญหาความขัดแย้งของครู การแก้ปัญหาวินัยนักเรียน       
การประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและการอ านวยความสะดวกให้งานด าเนินต่อไป 
   ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2557: 12) กล่าวว่าการอ านวยความสะดวกเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งควรพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ค านึงถึงความสะดวกที่ให้แก่ครูใน
ด้านอุปกรณ์เครื่องมือและบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน  
   สุนีย์ ทองห่อ (2558: 16) ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรม 
ต่าง ๆ ภายใต้การด าเนินการของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งด าเนินการนั้น ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การให้การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการบริหาร
สถานศึกษาและรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ 
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   จิราวรรณ วัฒนสุระ (2559: 35) การบริหารโรงเรียน หมายถึงการ ด าเนินการทุกอย่าง 
ในโรงเรียนในด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหาร  
งานทั่วไป  
   เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560: 23) การบริหารโรงเรียน คือ การที่ผู้บริหารโรงเรียน 
ด าเนินการทุกอย่างภายในโรงเรียนโดยเฉพาะการจัดประสบการณ์และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดการเรียนรู้ 
ตามเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในโรงเรียน  
   วสันต์ บัวชุม (2561:18) สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารสถานศึกษา 
ที่ผู้บริหารร่วมมือกับบุคลากรในการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยอาศัยหน้าที่การบริหารที่
ส าคัญ คือ การวางแผน การจัดองค์การและการควบคุมเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัด
การศึกษา  
   เลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย (2562: 39) ได้ให้ความหมายของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง 
บุคลากรวิชาชีพทางการบริหารที่บริหารงานในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนท าหน้าที่บริหาร
สถานศึกษาโดยใช้ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ทางการบริหารอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือ  
ท าให้การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ 
   ธนายุทธ ช่อมะลิ (2563: 21-22) กล่าวไว้ว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินการ 
ทุกอย่างภายในสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษามี
ภารกิจขอบข่ายและการจัดการศึกษาตามโครงสร้างสายงานที่ผู้บริหารต้องน าไปใช้หรือน าไปปฏิบัติ 
ในภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารทั่วไป 
   สรุปได้ว่า ความหมายการบริหารสถานศึกษา คือ การด าเนินการทุกอย่างภายใน
สถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารสถานศึกษา
ตามภารกิจขอบข่ายและการจัดการศึกษาตามโครงสร้าง 4 ด้านหลัก ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยอาศัยหน้าที่การบริหารที่ส าคัญ 
คือ การวางแผน การจัดองค์การและการควบคุมเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
รวมถึงการประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นทุกภาคส่วน และการอ านวย
ความสะดวกให้งานด าเนินต่อไป 
 6.3 หน้าที่ของการบริหารสถานศึกษา 
   สุนทร โคตรบรรเทา (2554: 6-7) ได้กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอน
ต่อเนื่องกันการบริหารที่ดีจึงต้องอาศัยกระบวนการบริหารเป็นหลัก ซึ่งมีองค์ประกอบและขั้นตอน 7 
ขั้นตอนรวมเรียกว่า “POSDCoRB” ซ่ึงเป็นอักษรน าขององค์ประกอบกระบวนการ ดังนี้  
   1. การวางแผนงาน (Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการแผนปฏิบัติงานและวิธี 
การปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า ผู้จัดการองค์กรต้องวางแผนงานทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานเพราะ
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แผนงานจะเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วยแผนงานหลักและแผนงานย่อยแผนงานต้อง
มีลักษณะยืดหยุ่น  
   2. การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่การแบ่ง 
ส่วนงานและการจัดสายงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
   3. การจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึงการบริหารงานด้านบุคลากร ได้แก่ การจัดอัตราก าลัง 
การสรรหาและพัฒนาบุคลากร การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การส่งเสริมขวัญและก าลังใจสวัสดิการ 
และการเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน “คน” เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดที่ส่งผลให้งานส าเร็จหรือ
ล้มเหลว  
   4. การอ านวยการ (Directing) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชา
และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าต้องมอบหมาย
หน้าที่ให้ลูกน้องแต่ละคนตามล าดับโดยให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่ง 
ประกาศใช้ระเบียบให้ปฏิบัติตามมีการตัดสินใจสั่งการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
   5. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดมีการร่วมมือที่ดีและน าไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน  
   6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับ 
ต่างๆ ในหน่วยงานเพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกหน่วยงานได้รับทราบความเคลื่อนไหวและความคืบหน้า 
ของกิจการอย่างสม่ าเสมอ  
   7. การบริหารงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดท างบประมาณการจัดท าบัญชี 
การใช้จ่ายเงินและการควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงินและทรัพย์สิน 
   กรกมล สมผุด (2556:13-14) ได้สรุปกระบวนการบริหารไว้ ดังนี้  
   1. การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ขององค์กรและตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะด าเนินการอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้กิจกรรม    
การวางแผน ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์กร ความคาดหวังในอนาคต การก าหนด 
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเลือกมาตรการและกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่ 
   2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรต่างๆที่จ าเป็น 
และส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร กิจกรรมการจัดองค์กรประกอบด้วย 
การจัดท าโครงสร้างการจัดบุคลากรรับผิดชอบงานต่างๆการจัดท ามาตรฐานและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
การจัดระบบการบังคับบัญชาและการประสานงาน การก าหนดภารกิจขององค์กร การจัดระบบ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์กร  
   3. การน า (Leading) หมายถึง การอ านวยการและการประสานงาน กระตุ้น ส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายองค์การซึ่งต้องอาศัยภาวะผู้น าของผู้บริหาร กิจกรรมการน า
ประกอบด้วย การจูงใจการตัดสินใจสั่งการการสื่อสารและการแก้ปัญหาความขัดแย้งของบุคคล  
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   4. การควบคุม (Controlling) หมายถึงการก ากับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์กิจกรรมควบคุมประกอบด้วยการตรวจสอบ ติดตามการเปรียบเทียบผล           
การปฏิบัติงานกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 
   อดุม ชูลวีรรณ (2559:25-26) ได้สรุปจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีระบบน าไปสู่การบริหาร 
สถานศึกษาและสถานศึกษาเป็นองค์การทางสังคมในฐานะระบบเปิด มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์
สามารถด ารงชีวิติอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขนั้น ตามแนวคิดการจัดการศึกษา
เชิงระบบ กระบวนการวางแผน และออกแบบปัจจัยน าเข้า กระบวนการจัดการเรียนการสอน ผลผลิต 
และการปรับปรุงผลการประเมินไปสู่มาตรฐาน อาศัยปัจจัยน าเข้าจากภายนอกและกระบวนการด าเนินการที่
มีคุณภาพ คือ  
   ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ 1) ทรัพยากรมนุษย ์เช่น ครู นักเรียน ผู้บริหาร และบุคลากรอ่ืน ๆ 
2) ทรัพยากรวัตถุ เช่น อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้สื่อการเรียนการสอน 
3) ทรัพยากรการเงิน เช่น งบประมาณ เงินบริจาค ค่าธรรมเนียมต่างๆ 4) สารสนเทศ ความรู้ต่าง ๆ  
   กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการบริหาร เช่น การจัดโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
การก าหนดนโยบาย วางแผน การตัดสินใจ ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ 2) กระบวนการเรียน
การสอน เช่น การจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน 3) กระบวนการพัฒนา เช่น การพัฒนาคุณภาพ 
ของครู การมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 4) กระบวนการบริการ เช่น การให้
ค าปรึกษา แนะแนว ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
   ณรงค์ อภัยใจ (2560:41) ไดส้รุปการบริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
โดยทั่วไปประกอบไปดว้ยงาน 4 ด้าน ได้แก่งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากรและงานบริหาร
ทั่วไป ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษามีอ านาจด าเนินงานได้เพียงบางเรื่องและเป็นอ านาจของหน่วยงานต้น 
สังกดั เช่น อ านาจในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู เป็นต้น ส าหรับการบริหารสถานศึกษางานที่เป็น
หัวใจส าคัญในการบริหาร คือ งานวิชาการท้ังการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล โดยมีงานด้านอ่ืนทั้งงานงบประมาณ งานบุคลากรงานบริหารทั่วไป สนับสนุนให้การจัด
การศึกษาบรรลุผล 
   สุนันท์ รุ่งอรุณแสงทอง (2561: 51) ได้สรุปบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษานั้น
มีผู้ให้แนวคิดไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน 
มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพ่ือควบคุม ดูแล ส่งเสริม ประสานงาน
วางแผนด าเนินการและประเมินผลงานทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณบุคลากร บริหารทั่วไปและ   
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมท าให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ไพลิน อิงคนินันท์ (2562:12) ได้ใช้แนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เกี่ยวกับการบริหาร 
สถานศึกษา ประกอบด้วยภาระงานที่ส าคัญ 4 งาน คือ 1) งานบริหารงานวิชาการ 2) งานบริหารงาน
บุคคล 3) งานบริหารงบประมาณ และ 4) งานบริหารทั่วไป  
  สรุปหน้าที่ของการบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารงานที่ส าคัญ 4 งาน คือ 1) งานบริหาร 
งานวิชาการ 2) งานบริหารงานบุคคล 3) งานบริหารงบประมาณ และ 4) งานบริหารทั่วไป ด้วยกระบวนการ 
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 7 กระบวนการ ได้แก่ 1) การวางแผนงาน (Planning) 2) การจัด
หน่วยงาน (Organizing) 3) การจัดตัวบุคคล (Staffing) 4) การอ านวยการ (Directing) 5) การประสานงาน 
(Coordinating) 6) การรายงาน (Reporting) และ 7) การบริหารงบประมาณ (Budgeting) โดยอาศัยปัจจัย 
น าเข้าจากภายนอกและกระบวนการด าเนินการที่มีคุณภาพ  
 
7. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร  
 ทฤษฎีสามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ศาสตร์การบริหาร ซึ่งมีทฤษฎีที่มีวิวัฒนาการมาโดยอาจแบ่งเป็น 4 ยุค คือ ทฤษฎีในยุคทัศนะดั้งเดิม 
ยุคทัศนะเชิงพฤติกรรม ยุคทัศนะเชิงปริมาณและยุคทัศนะร่วมสมัย (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555: 14-30) 
กล่าวไว้ว่า  
 7.1 ทฤษฎีในกลุ่มทัศนะดั้งเดิม แบ่งได้เป็น 3 ทฤษฎี ดังนี้  
  7.1.1 ทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ (scientific management) 
    เป็นทฤษฎีในกลุ่มทัศนะดั้งเดิมมี Frederick W. Taylor ที่ถือว่าเป็นบิดาแห่ง
การบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ เสนอหลักการออกแบบงานและการจัดระบบสิ่งจูงใจรวม 4 ประการ คือ  
    1) ใช้วิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ก าหนดวิธีการท างานที่ดีที่สุดเพ่ือทดแทนวิธีการที่
คนงานเคยท ากันมาแบบลองผิดลองถูก  
    2) มีการวางแผนเพื่อทดแทนการปล่อยให้คนงานเลือกวิธีการของเขาเอง 
    3) การคัดเลือกคนงานที่มีความสามารถแล้วให้การฝึกอบรมและพัฒนาให้มีการท า 
งานร่วมกัน  
    4) ใช้หลักการแบ่งงานกันท าระหว่างผู้บริหารและคนงานเพ่ือให้แต่ละฝ่ายท าหน้าที่ 
ได้อย่างเหมาะสมที่สุด  
    หัวใจส าคัญของหลักการดังกล่าว คือ การก าหนดวิธีการท างานที่ดีที่สุด (one 
best way) จากวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันเรียกว่า “time and motion study” ด้วยการวิเคราะห์ 
สายพานการท างาน แยกแยะงานออกเป็นส่วนๆ ขจัดสิ่งที่ไม่จ าเป็นออกแล้วก าหนดวิธีการท างานที่จะ
ช่วยลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายและลดแรงงานในการผลิตลง แต่ให้ผลผลิตตามมาตรฐานที่ก าหนดและ
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ส าหรับการจัดระบบสิ่งจูงใจ Taylor มีความเห็นว่าเงินเป็นปัจจัยจูงใจที่ส าคัญการก าหนดค่าตอบแทนจึง
ต้องจัดเป็นพิเศษเพ่ิมข้ึนส าหรับคนที่ท างานเกินมาตรฐาน  
  7.1.2 ทฤษฎีการจัดการเชิงบริหาร (administrative management) 
    ทฤษฎีการจัดการเชิงบริหาร มีหลักการให้นักบริหารเป็นผู้ประสานกิจกรรม
ต่างๆ ภายในองค์การเข้าด้วยกัน ปฏิบัติหน้าที่พ้ืนฐานด้านการวางแผน การจัดองค์การ และการควบคุม 
มีนักทฤษฎีที่ส าคัญคือ Henry Fayol และ Chester I. Barnard ซึ่ง Henry Fayol มีความเชื่อว่าผู้บริหาร 
สามารถได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเป็นผู้บริหารที่ประสบผลส าเร็จได้ หากเข้าใจหน้าที่พ้ืนฐานทางการบริหาร 
(functions) และหลักการบริหาร (principles) ดีพอ โดยมีแนวคิดการบริหาร คือ 1) ก าหนดหน้าที่ที่จ าเป็น 
ส าหรับองค์การที่จะท าให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และ 2) จัดกลุ่มงานเพ่ือช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ
การท างานแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายลง  
    หน้าที่พ้ืนฐาน (functions)  Fayol เห็นว่าองค์การควรมีหน้าที่ในการวางแผน (planning) 
การจัดองค์การ (organizing) การสั่งการ (commanding) การประสานงาน (coordination) และการควบคุม 
(controlling) 
    หลักการบริหาร (principles) ได้พัฒนาหลักการบริหารขึ้น 14 หลักการ (Fayol’s 
14 principles of managements) มีดังนี้  
    1) การแบ่งงานกันท า (division of labor) ตามความถนัดหรือความช านาญ  
    2) อ านาจหน้าที่ในการบังคับบัญชา (authority) ควบคู่กับความรับผิดชอบ 
(responsibility)  
    3) มีระเบียบวินัย (discipline)  
    4) เป็นเอกภาพในการบังคับบัญชา (unity of command) ผู้ปฏิบัติรับค าสั่ง
จากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว  
    5) เป็นเอกภาพในทิศทาง (unity of direction) ทุกกิจกรรมต้องมุ่งบรรลุจุด 
มุ่งหมายองค์การ  
    6) ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นรอง ผลประโยชน์ขององค์การ (subordination of 
individual interest to general interest)  
    7) ความยุติธรรมต่อท้ังนายจ้างและลูกจ้าง (remuneration)  
    8) การรวมศูนย์อ านาจ (centralization) ผู้บริหารมีอ านาจในการตัดสินใจแต่  
ผู้ปฏิบัติก็ควรมีอ านาจอย่างเพียงพอด้วย  
    9) มีสายบังคับบัญชา (hierarchy/scalar chain) จากบนลงล่าง มีเส้นทางการติดต่อ 
สื่อสารด้วย โดยปกติแสดงเป็นแผนภาพ  
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    10) ความเป็นระเบียบแบบแผน (order) วัสดุอุปกรณ์และผู้ปฏิบัติควรให้อยู่ใน
ที่เหมาะสม สะดวกต่อการใช้งาน โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติควรรับผิดชอบงานหรืออยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม 
(right person should be in the right place)  
    11) ความเสมอภาค (equity) เป็นมิตรและมีความยุติธรรมต่อผู้ปฏิบัติ  
    12) ความมั่นคงในการท างาน (stability of staff)  
    13) ความริเริ่มสร้างสรรค์ (initiative)  
    14) ความสามัคคีหรือความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน (spirit de corps) 
    Chester I.Barnard ให้ทัศนะเกี่ยวกับทฤษฎีการยอมรับอ านาจหน้าที่ (acceptance 
theory of authority) อ านาจหน้าที่นั้นแท้จริงมิได้อยู่ที่ผู้มีอ านาจในการออกค าสั่งแต่อยู่ที่ผู้ปฏิบัติว่า
จะยินยอมรับค าสั่งนั้นมากน้อยเพียงใดกรณีเช่นนี้ผู้บริหารควรจะต้องจัดองค์ประกอบพ้ืนฐาน 3 
ประการให้มีประสิทธิภาพ คือ 1) การก าหนดจุดหมายโดยรวม (common purpose) ขององค์การให้
ชัดเจน 2) การจัดระบบการติดต่อสื่อสารที่ดี (communication) และ 3) การเหนี่ยวน าความตั้งใจหรือ 
ความสมัครใจ (willingness) โดยจัดสิ่งจูงใจโดยเฉพาะสิ่งจูงใจทางด้านสังคมและด้านจิตวิทยาซึ่งมี
ความส าคัญมากว่าสิ่งจูงใจด้านเศรษฐกิจหรือทางกายภาพ 
  7.1.3  ทฤษฎีการบริหารแบบราชการ (bureaucratic management) 
    เป็นทฤษฎีในกลุ่มทัศนะดั้งเดิมเช่นเดียวกับทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์  
ทฤษฎีนี้มีพ้ืนฐานจากผลงานของ Max Weber นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันเป็นผู้น าเสนอแนวคิดที่แสดงให้
เห็นถึงความจ าเป็นในการจัดองค์การเชิงเหตุผล โดยมีลักษณะส าคัญ 7 ประการ คือ  
    1) หลักการมีกฎระเบียบและข้อบังคับ (rule and regulation) เพ่ือควบคุมการตัดสินใจ  
    2) หลักความไม่เป็นส่วนตัว (impersonal) ผู้บริหารต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ
ข้อบังคับเพ่ือให้ปลอดจากการกระท าตามอ าเภอใจ  
    3) หลักการแบ่งงานกันท า (division of labor) ตามความถนัดหรือความช านาญเฉพาะทาง  
    4) หลักการมีโครงสร้างสายบังคับบัญชา (hierarchical structure) 
    5) หลักการเป็นอาชีพที่ม่ันคง (life-long career) 
    6) หลักการมีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ (authority) โดยมีกฎระเบียบข้อบังคับ
รองรับ  
    7) หลักความเป็นเหตุผล (rationality) ในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือบรรลุจุดหมาย  
 7.2 ทฤษฎีการบริหารทัศนะเชิงพฤติกรรม (behavioral viewpoint) 
   ทฤษฎีการบริหารเชิงพฤติกรรมมีมุมมองว่าคนงานมิได้มีแรงขับจากภายนอก
เท่านั้นแต่จะเกิดจากแรงขับภายในด้วย ดังนั้นทฤษฎีนี้จึงได้ให้ความส าคัญกับความพยายามที่จะ
เข้าใจในปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของคนในองค์การ โดยมีแนวคิดและทฤษฎี
ในทัศนะที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
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   นักพฤติกรรมระยะเริ่มแรก 
   Hugo Munsterberg เขียนหนังสือ Psychology and Industrial Efficiency แสดง
ทัศนะว่าวงการอุตสาหกรรมน าเอาหลักจิตวิทยาไปใช้ได้ 3 แนวทาง คือ 1) ใช้กับหลักการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ 
เกี่ยวกับการวิเคราะห์งานและการพัฒนาวิธีการจ าแนกคนงานให้เหมาะสมกับงานเฉพาะทาง 2) ใช้กับ
หลักการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของคนงาน 
เช่น ศึกษาว่าการที่คนงานได้ดีนั้นเกิดจากปัจจัยเชิงจิตวิทยาอะไรบ้าง และ 3) ใช้ในการศึกษาหาวิธีการที่
จะท าให้คนงานมีพฤติกรรมสอดคล้องกับเป้าหมายองค์การซึ่งจากทัศนะดังกล่าวนั้นท าให้เกิดศาสตร์
เกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมหรือการศึกษาพฤติกรรมการท างานของมนุษย์ขึ้นจนท าให้ได้รับการยก
ย่องเป็นบิดาแห่งจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
   Mary P. Follet มีทัศนะว่า องค์การควรมีการปฏิบัติงานแบบมีอ านาจร่วมกัน (power 
with) มากกว่าการมีอ านาจเหนือกว่า (power over) จึงควรมีการพัฒนาการท างานแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างนักบริหารกับผู้ปฏิบัติมากกว่าจะเป็นแบบสายการบังคับบัญชา ควรแก้ไขปัญหา ความขัดแย้ง
ด้วยวิธีการเชิงบูรณาการ (integration) คือ หาวิธีการให้เป็นที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย 
   Elton Mayo ได้ท าการศึกษาที่ฮอว์ธอร์นเป็นชุดปฏิบัติการในโรงงานซึ่งมีทัศนะ
การบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ที่ส าคัญ พบว่า กลุ่มได้ก าหนดมาตรฐานกันเองไม่ตรงกับที่ฝ่ายบริหาร
ก าหนดให้ กลุ่มไม่ได้ค านึงถึงผลตอบแทนในส่วนที่ผลิตได้เกินมาตรฐาน ได้จ ากัดจ านวนการผลิตของ
ตนเอง ไม่ค านึงถึงการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ นอกจากนั้นยังได้ก าหนดบรรทัดฐานการท างานภายใน
กลุ่มอีกด้วย ผลที่เกิดขึ้นแสงให้เห็นถึงอิทธิพลของกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ (informal group) ซึ่งมีพ้ืนฐาน 
จากความรู้สึกด้านจิตใจและความสัมพันธ์ระหว่างคนงานในกลุ่มด้วยกันเองท าให้ Mayo ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ 
ความเป็นมนุษย์สังคม (social man) ของคนงานที่ต้องการสิ่งจูงใจด้านสังคมมาทดแทนความเป็นมนุษย์
เศรษฐกิจ (economic man) ของคนงานท่ีต้องการสิ่งจูงใจด้านเศรษฐกิจและด้านกายภาพ 
   จากผลการศึกษาที่ฮอว์ธอร์นท าให้เกิดความเคลื่อนไหวเชิงมนุษยสัมพันธ์ขึ้นแสดง
ให้เห็นว่าผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์เพ่ิมขึ้นจากทักษะเชิงเทคนิคซึ่ง Abraham 
Maslow และ Douglass McGregor เสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ไว้ ดังนี้  
   7.2.1 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow)  
     Abraham Maslow ได้พัฒนาทฤษฎีการจูงใจที่มีสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติ 
ของมนุษย์ไว้ 3 ประการ ดังนี้ 1) มนุษย์มีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด 2) การกระท าของมนุษย์มีจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือเติมเต็มในความต้องการที่ยังไม่พึงพอใจ และ 3) ความต้องการมีล าดับขั้นจากขั้นต่ ากว่าสู่ขั้นที่สูงกว่า 
ดังนี้  
     1) ความต้องการทางกาย  
     2) ความปลอดภัย  
     3) ความรู้สึกเป็นเจ้าของ  
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     4) ความได้รับการยอมรับ  
     5) ความประสบผลส าเร็จด้วยตนเอง   
   7.2.2 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ Douglas McGregor  
     Douglas McGregor เป็นนักบริหารอุตสาหกรรมมีชีวิตอยู่ในช่วงปี 1906-
1964 เขาได้เสนอทฤษฎี X หรือทฤษฎี Y โดยมีสมมติฐานเกี่ยวกับทัศนะของผู้บริหารที่มีคนงานให้
ผู้บริหารมีทัศนะแบบใดแบบหนึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริหารที่สอดคล้องกับทัศนะนั้น ๆ ด้วย  
     1.  ทฤษฎี X มีสมมติฐานว่า  
      1.1 คนทั่วไปไม่ชอบท างานพยายามหลีกเลี่ยงงาน  
      1.2 คนส่วนใหญ่ต้องการให้บังคับควบคุมหรือขู่เข็ญเพ่ือให้ท างานบรรลุ 
จุดมุ่งองค์การ  
      1.3 คนโดยทั่วไปชอบหลบหลีกความรับผิดชอบ ไม่มีความทะเยอทะยาน 
แต่ชอบหาความมั่นคงเหนือสิ่งอ่ืนใด 
     2.  ทฤษฎี Y มีสมมติฐานว่า  
      2.1 คนส่วนใหญ่มิได้ชอบงานโดยสันดาน แต่ใช้ความพยายามท างาน
ทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นไปโดยธรรมชาติ เสมือนการเล่นหรือพักผ่อน  
      2.2 คนจะชี้น าตนเองหรือควบคุมตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่ตนผูกพัน
การควบคุมหรือขู่เข็ญจากภายนอก มิได้เป็นวิธีการเดียวที่จะท าให้บรรลุจุดหมายได ้ 
      2.3 ความผูกพันกับเป้าหมายขึ้นอยู่กับรางวัลที่จะควบคู่ไปด้วยกับ
ความส าเร็จของเขาด้วย โดยเฉพาะรางวัลที่ตอบสนองความต้องการระดับสูง 
      2.4 ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม คนโดยทั่วไปจะเรียนรู้ไม่เฉพาะการยอมรับ 
ในความรับผิดชอบเท่านั้น แต่ยังจะแสวงหาความรับผิดชอบอีกด้วย  
      2.5 คนแต่ละคนสามารถจะแสดงความริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้เต็มที่ 
เพ่ือแก้ปัญหาขององค์การ  
      2.6 ศักยภาพด้านสติปัญญาของคนส่วนใหญ่ยังมิได้ก าหนดมาใช้อย่างเต็มที ่ 
 7.3 ทฤษฎีการบริหารทัศนะเชิงปริมาณ (quantitative viewpoint) 
  การบริหารเชิงปริมาณเป็นการบริหารที่ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สถิติและข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ประกอบการตัดสินใจทางการบริหารและการปฏิบัติงานขององค์การมีหลัก         
การบริหารที่ส าคัญ คือ  
  1. การบริหารศาสตร์หรือวิทยาการจัดการ (Management science) ยึดหลักการที่
มุ่งเพ่ิมความมีประสิทธิผลในการตัดสินใจจากการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์และวิธีการเชิงสถิติซึ่ง
แพร่หลายอย่างรวดเร็วอันเนื่องจากความก้าวหน้าด้านคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้        
อย่างสลับซับซ้อนมากข้ึน   
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  2. การบริหารปฏิบัติการ (Operational management หรือ QM) เป็นสาขาหนึ่งของ 
การบริหารจัดการ (Management) เกี่ยวข้องกระบวนการออกแบบ (design) การพัฒนา (development) 
การปฏิบัติ (implement) และการน ามาวิเคราะห์ (analyze) กิจกรรมทุกกิจกรรมหรือกลไกทุกกลไกใน 
องค์การเพ่ือเปลี่ยนแปลงทรัพยากร (Input) เช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร การจัดการ แรงงาน เงินทุน ให้เป็น 
สินค้าหรือบริหาร (Output) ที่มีคุณภาพและมีมูลค่าเพ่ิม (value added) เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่ส าคัญ 
10 ประการ คือ 1) การออกแบบสินค้าและบริการ 2) การบริหารคุณภาพ 3) การออกแบบก าลังและ
กระบวนการผลิต 4) การเลือกต าแหน่งที่ตั้ง 5) การออกแบบ layout 6) การออกแบบงานทรัพยากร
มนุษย์ 7) การจัดการโซ่อุปทาน 8) การบริหารคลังสินค้า 9) การก าหนดตารางเวลาการผลิต และ 10) 
การบ ารุงรักษา  
  3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (management information system) อาจเรียกว่า 
สารสนเทศบริหารศาสตร์ (management information science) ยึดหลักการที่การออกแบบและ
การน าเอาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือการบริหาร (computer-base information 
system) ผลิตข้อมูล (data) และสารสนเทศ (information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับอย่าง 
กว้างขวางและหลากหลายวิธี     
 7.4 ทฤษฎีการบริหารร่วมสมัย (contemporary viewpoint) 
  หลักการบริหารทัศนะร่วมสมัยที่ส าคัญ เช่น หลักการบริหารตามทฤษฎีเชิงระบบ 
หลักการบริหารตามสถานการณ์ และทัศนะที่เกิดขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้ 
  7.4.1 ทฤษฎีเชิงระบบ (System theory)  
    การบริหารตามทฤษฎีนี้พัฒนาขึ้นโดยนักชีววิทยาและนักฟิสิกส์ตั้งอยู่บนฐาน
ความคิดที่ว่าองค์การหนึ่ง ๆ สามารถมองเป็นระบบหนึ่ง ๆ ได้ โดยระบบหนึ่ง ๆ หมายถึงชุดองค์ประกอบ 
ที่สัมพันธ์อย่างเป็นเอกภาพเพ่ือสู่จุดหมายองค์การร่วมกัน ดังนี้  
    1. ปัจจัยน าเข้า (inputs) คือ ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น คน วัสดุ อุปกรณ์ เงิน ข้อมูล 
สารสนเทศที่จ าเป็นต่อการผลิตสินค้าหรือให้บริการ  
    2. กระบวนการเปลี่ยนแปลง (transformation processes) จากการใช้ศักยภาพ 
ทางการบริหารและเทคโนโลยีขององค์กรเพ่ือเปลี่ยนปัจจัยน าเข้าเป็นปัจจัยออก  
    3. ปัจจัยป้อนออก (outputs) ประกอบด้วย ผลผลิต การให้บริการหรือผลลัพธ์
อ่ืนๆ ที่องค์การผลิตขึ้น  
    4. ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับผลลัพธ์และสถานะขององค์การที่เกี่ยวกับ 
สภาพแวดล้อม  
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ภาพที่ 4 หลักการบริหารตามทฤษฎีเชิงระบบตามทัศนะของ Kast and Rosenzweig 
ที่มา : วิโรจน์ สารรัตนะ (2555 : 24) 
    ระบบแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ระบบเปิดและระบบปิด (Open versus 
closed system) ความเป็นระบบเปิดหรือระบบปิดมิได้แยกเป็นสองข้ัวเหมือนขาวกับด าแต่จะขึ้นกับ
ระดับ (degree) ความเป็นระบบเปิดตามคุณลักษณะ 9 ประการ ดังนี้ 
    1. มีปัจจัยป้อนเข้าจากภายนอก (input from outside) ระบบเปิดไม่มีความเพียงพอ 
ในตนเอง แต่ต้องได้รับสิ่งกระตุ้น ข้อมูลข่าวสารและพลังงานจากภายนอก  
    2. มีกระบวนการ (process) ของการเปลี่ยนแปลงมีการปฏิบัติงานและก่อให้เกิด
ผลผลิต  
    3. มีปัจจัยป้อนออก (output) เป็นผลผลิตหรือการบริการหรืออ่ืน ๆ สู่ภายนอก  
    4. มีวงจร (cycles) อย่างต่อเนื่องของปัจจัยป้อนเข้า กระบวนการ ปัจจัยป้อนออก  
    5. มีการต่อต้านแนวโน้มสู่ความเสื่อม (resistance to tendency to run down) 
ทุกระบบจะมีแนวโน้มที่จะเสื่อมลง แต่ระบบเปิดจะพยายามแสวงหาวิธีการหรือพลังงานเพ่ือต่อต้าน
หรือชะลอจากความเสื่อม  
    6. มีข้อมูลย้อนกลับ (information feedback) เพ่ือปรับตัวมิให้เบี่ยงเบนจาก
เป้าหมาย  
    7. มีแนวโน้มสู่ความสมดุล (tendency toward equilibrium) เมื่อเกิดสภาวะ
ความไม่สมดุลขึ้น  
    8. มีแนวโน้มสู่ความสลับซับซ้อนมากขึ้น (differentiation) มีความเฉพาะทางมากขึ้น 
และมีองค์ประกอบหลากหลายมากข้ึน  
    9. มีหลายเส้นทาง (numberous paths) ที่จะท าให้บรรลุจุดหมายได้ไม่มีเพียง 
เส้นทางเดียวและระบบปิดจะหาทางเลือกที่หลากหลาย (alternative paths)  

ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น คน 
วัสดุ อุปกรณ์ เงิน ข้อมูล

สารสนเทศ 

ความสามารถทางการบริหาร
และเทคโนโลยี : การวางแผน 

การจัดองค์การ การน า         
การควบคุมและเทคโนโลย ี

ผลลัพธ์ : ผลผลิต การบริหาร 
ก าไรขาดทุน ความก้าวหน้า

และความพึงพอใจของคนงาน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยป้อนออก 

ข้อมูลย้อนกลับ 



59 

 
 

    ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของระบบเปิดจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารใน
อันที่จะก าหนดบทบาทและหน้าที่ของตนเพ่ือประสานกิจกรรมต่าง ๆ สู่การบรรลุจุดหมายของ
องค์การป้องกันความเสื่อม จัดหาทรัพยากรและพลังงานเข้าสู่องค์การเพ่ือความเติบโตก้าวหน้า การเลือก 
ทางเลือกเพ่ือบรรลุจุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความสมดุลภายในองค์การและการน าผล
ข้อมูลย้อนกลับมาเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นวงจรต่อเนื่อง  
  7.4.2 ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency theory)  
    การบริหารตามสถานการณ์มีหลักการบริหารงานที่ เหมาะสมขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์หนึ่ง ๆ เท่านั้น ไม่สามารถน าเอาชุดของหลักการที่ก าหนดไว้แบบส าเร็จรูปแล้วไปใช้อย่างได้ 
ผลทุกสถานการณ์ ในสถานการณ์ที่แตกต่างไปผู้บริหารอาจก าหนดหลักการเพ่ือเป็นเงื่อนไขหรือแนว
การบริหารในสถานการณ์นั้น ๆ ได้โดยอาจบูรณาการหลักการจากทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งผู้บริ หารจะต้อง
สามารถวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของแต่ละสถานการณ์นั้นเพ่ือก าหนดแนวทางให้เหมาะสมกับ
โครงสร้างองค์การทรัพยากรเป้าหมายและผู้ปฏิบัติงานในองค์การ     
  7.4.3 ทัศนะท่ีเกิดข้ึนใหม่ (emerging views)  
    ในระยะปัจจุบันได้เกิดทฤษฎีทางการบริหารเกิดขึ้นใหม่หลายทฤษฎี ได้แก่  
    1. การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) หลักการ 
บริหารคุณภาพโดยรวมหรือที่นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่าทีคิวเอ็ม (TQM) เป็นอีกหลักการหนึ่งที่ได้รับการพัฒนา 
ขึ้นเพ่ือใช้ในการบริหาร โดยมุ่งให้ความส าคัญไปที่ความรับผิดชอบต่อการผลิตหรือการให้บริการที่มี
คุณภาพร่วมกัน กระตุ้นให้คนงานแต่ละฝ่ายมุ่งพัฒนาคุณภาพของงาน หลักการบริหาร นี้มีพ้ืนฐานมา
จากหลักการควบคุมคุณภาพโดยรวม (Total Quality Control : TQC) ที่ได้เน้นความมีพันธะผูกพัน
กับองค์การ การบูรณาการความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพเพ่ือบรรลุจุดหมายขององค์การและ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน W. Edwards Deming น ามาพัฒนาใช้ในญี่ปุ่น ถือว่าเป็นผู้น าแนวคิด
ของกระบวนการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร P-D-C-A (P-C-D-A cycle of continuous process 
improvement) มาใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึน 
    2. การบริหารงานแบบเน้นวัตถุประสงค์ (Management by Objectives : MBO) 
เป็นหลักการบริหารที่จะจัดให้แต่ละบุคคลได้ท างานและมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่มีทิศทางใน   
การท างานร่วมกันที่ชัดเจนแน่นอน มีการท างานเป็นทีมซึ่งจะท าให้เกิดการประสานระหว่าง
วัตถุประสงค์ของบุคคลและวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นไปด้วยดีและเรียบร้อยโดยค านึงถึง     
หลักการดังนี้ คือ  
     2.1 ความส าเร็จของกิจการใด ๆ ขึ้นอยู่กับการที่ฝ่ายบริหารทุกคนและทุกระดับ 
ในองค์การต้องเข้าใจในวัตถุประสงค์รวมขององค์การ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่อยู่เหนือขึ้นไป 
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานอื่นในระดับเดียวกันและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ตนท าอยู่   
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     2.2 การมีส่วนร่วม (participation) เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกหรือผู้ใต้บังคับ 
บัญชามีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานถือเป็นการให้เกียรติให้ความส าคัญ
จูงใจให้สมาชิกผูกมัดตนเองเข้ากับวัตถุประสงค์ที่ตนเองมีส่วนร่วมก าหนดขึ้นมา โดยจะใช้ความพยายาม 
หาวิธีการต่าง ๆ มากระท าเพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์นั้น  
     2.3 การให้มีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) จากผลการด าเนินงานเน้นการตรวจสอบ 
และการรายงานเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขในการปรับวัตถุประสงค์หรือวิธีการด าเนินงาน  
     2.4 การก าหนดระยะเวลาให้ชัดเจน (time schedule) ทั้งในขั้นตอนการก าหนด 
วัตถุประสงคก์ารเตรียมการ การด าเนินงานและการรายงานผล  
    3. การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) นิยมเรียกสั้นๆ 
ว่า SBM เป็นยุทธศาสตร์การบริหารที่เชื่อว่าความมีประสิทธิผลของโรงเรียนไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ดีจาก
วิธีการสั่งการและการควบคุมแบบบนสู่ล่าง หรือจากภายนอกสู่ภายใน (outside-in) แต่จะเกิดขึ้นได้ดี
จากภายในของโรงเรียน (inside-out) มีการกระจายการตัดสินใจเรื่องส าคัญจากส่วนกลางให้แก่
โรงเรียน มีการส่งเสริมให้มีการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจากการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า การบริหาร 
โรงเรียนเป็นฐานเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแนวคิด (concept) ความเป็นอิสระการได้รับการปลดปล่อยและ
ความเป็นตัวของตัวเอง ไม่เป็นเรื่อเชิงเทคนิคและไม่ใช้เรื่องวิธีการ (how to) ที่จะอธิบายได้อย่างเป็นขั้น
เป็นตอนสิ่งที่จะช่วยอธิบายถึงลักษณะการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน คือ การเพ่ิมระดับของการกระท า 
หรือพฤติกรรมตามกระบวนทัศน์ใหม่ทางการบริหารขณะเดียวกันก็ลดระดับการกระท าหรือ
พฤติกรรมตามกระบวนการทัศน์เก่าทางการบริหารลง  
 

กระบวนทัศน์เก่า กระบวนทัศน์ใหม่ 

 พัฒนาจากภายนอก (outside-in)  พัฒนาจากภายใน (inside-out) 

 บนลงสู่ล่าง (top-down)  ล่างขึ้นสู่บน (bottom-up) 

 ทัศนะแบบ Theory X,Immaturity,System 1  ทัศนะแบบ Theory Y,Maturity,System 4 

 ผู้รอรับการกระท า (passive)   ผู้กระท า (active) 

 การสื่อสารทางเดียว (one-way 
communication) 

 การสื่อสารหลายทาง (multi channel 
communication) 

 การควบคุม (control)   การบริหารตนเอง (self managed) 
 

 จูงใจระดับต่ า (low hierarchy motivation)  จูงใจระดับสูง (high hierarchy 
motivation) 
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 ผู้น าการจัดการ (transactional leader)  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (transformation 
leader) 

 ตัดสินใจเดี่ยว (single decision making)  ตัดสินใจร่วม (shared decision making) 

 ผู้บริหารเป็นศูนย์กลาง (boss-centered)  ผู้ปฏิบัติเป็นศูนย์กลาง (practitioner-
centered) 

 บรรยากาศแบบปิด (closed climate)    บรรยากาศแบบเปิด (open climate) 
      

 จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร สรุปได้ว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
แบ่งได้ 4 ยุค ซึ่งในการน าทฤษฎีดังกล่าวไปบริหารต้องศึกษาและท าความเข้าถึงบริบท ธรรมชาติของ
การท างาน โดยต้องน าทฤษฎีต่าง ๆ มาบูรณาการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน โดยมีทฤษฎีที่ส าคัญดังต่อไปนี้  

 1. ทฤษฎีในกลุ่มทัศนะดั้งเดิม แบ่งออกเป็น 3 ทฤษฎี ประกอบด้วย 1.1) ทฤษฎี
การบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ (scientific management) 1.2) ทฤษฎีการจัดการเชิงบริหาร (administrative 
management) และ 1.3) ทฤษฎีการบริหารแบบราชการ (bureaucratic management) 

 2. ทฤษฎีการบริหารทัศนะเชิงพฤติกรรม (behavioral viewpoint) แบ่งออกเป็น 
2 ทฤษฎี ประกอบด้วย 2.1) ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) และ 2.2) ทฤษฎี 
X และทฤษฎี Y ของ Douglas McGregor 

 3. ทฤษฎีการบริหารทัศนะเชิงปริมาณ (quantitative viewpoint) แบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม ประกอบด้วย 3.1) การบริหารศาสตร์หรือวิทยาการจัดการ (Management science) 3.2) 
การบริหารปฏิบัติการ (Operational management หรือ QM) และ 3.3) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(management information system) 

 4. ทฤษฎีการบริหารร่วมสมัย (contemporary viewpoint) แบ่งออกเป็น 3 ทฤษฎี 
ประกอบด้วย 4.1) ทฤษฎีเชิงระบบ (System theory) 4.2) ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency 
theory) และ 4.3) ทัศนะท่ีเกิดข้ึนใหม่ (emerging views)  
 
8.  แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องทฤษฎีระบบ 
 8.1 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีระบบ 
  ผู้ศึกษาทฤษฎีองค์การทั่วไปมักคุ้นเคยเป็นอันดีกับทฤษฎีระบบ (Systems Theory) 
ของ David Easton ในผลงาน “The Political System. An Inquiry into the state of Political 
Science” (Easton, 1953) เนื่องจากเป็นข้อเสนอถึงการมองโครงสร้างองค์การระดับรัฐในภาพรวม
และเป็นข้อเสนอที่ได้รับความสนใจจากนักทฤษฎีเป็นอันมากรวมทั้งเป็นที่ยอมรับในวงกว้างว่าเป็น
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แนวทางการศึกษาองค์การด้วยแนวคิดระบบถือเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด
อีกวิธีหนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญสามารถน าแนวคิดของทฤษฎีระบบทั่วไปมาใช้ในการศึกษาทั้งส่วนประกอบ
ใหญแ่ละส่วนประกอบย่อยขององค์การว่ามีการท างานประสานกันในเชิงบูรณาการหรือไม่อย่างไรโดย
การน าเสนอองค์การในฐานะที่เป็น “ระบบ ” นักทฤษฎีโครงสร้างสมัยใหม่ได้น าทฤษฎีระบบไปประยุกต์ใช้
เป็นอันมากซึ่งวิธีการอันหลากหลายนั้นวางอยู่บนความคิดและข้อเสนอหลัก 2 ประการ ได้แก่ 
  1. องค์การถูกมองว่ามีคุณลักษณะของ “หน่วยทางชีววิทยา” (biological organism) ซึ่ง
มีความจ าเป็นในการ “อยู่รอด” เหมือนพืชหรือสัตว์ การเปรียบเทียบองค์การกับหน่วยสิ่งมีชีวิตเช่นนี้
ส่งผลให้เชื่อว่าองค์การย่อมมี “พฤติกรรม” มากกว่าพฤติกรรมของมนุษย์หรือสัตว์ เนื่องจากองค์การ       
มีความมุ่งหมายจ านวนมากซึ่งน าไปสู่วิธีที่องค์การต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  
  2. ความคิดหลักถูกน ามาจากทฤษฎีระบบทั่วไป (General Systems Theory) ในความคิด 
ที่เฉพาะเจาะจงว่ามีการพ่ึงพาระหว่างกันในองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งปัจจัยน าเข้า (input) ปัจจัยส่งผ่าน 
(throughput/transformation process) และผลผลิต (output) ความสัมพันธ์ที่เป็นตรรกะและความสมเหตุ 
สมผลระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ถูกสร้างข้ึนในวงรอบที่เป็นผลป้อนกลับ (feedback loops)  
  แนวคิดเรื่องทฤษฎีระบบขององค์การ 
  องค์ประกอบของระบบในองค์การ มี 4 ส่วน ได้แก่  
  1. การน าเข้า (Input) หรือปัจจัยน าเข้า (Input) คือ วัตถุดิบ ทรัพยากรทั้งหลายหรือ
สิ่งที่จ าเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการขององค์การ 
  2. กระบวนการแปรรูป (Throughput/Transformation Processes) คือ กระบวนการ 
ที่เป็นความสามารถขององค์การในด้านการจัดการและเทคโนโลยีที่ประยุกต์ในการแปรรูปปัจจัย
น าเข้า ได้แก่ การแปรรูปวัตถุดิบให้กลายเป็นผลผลิต 
  3. ผลผลิต (Output) คือ ผลที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการด าเนินงานขององค์การด้วยการแปรเปลี่ยน 
ปัจจัยน าเข้าให้เป็นผลิตภาพในรูปของสินค้าหรือบริการ 
  4. ผลป้อนกลับ (Feedback loops) คือ ข้อมูลที่เกิดจากการตอบรับจากสิ่งแวดล้อม
ขององค์การที่มีผลกระทบต่อการได้รับปัจจัยน าเข้าที่จ าเป็นส าหรับองค์การต่อไป 
  ทศวรรษ 1950 Ludwig von Bertalanffy ได้เสนอกรอบทฤษฎีในการอธิบายปรากฏการณ์ 
ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดทั้งในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและทางสังคมศาสตร์ โดยเริ่มต้นจากอะตอม 
โมเลกุล เซลล์ อวัยวะและหน่วยชีวิตในองค์รวมในลักษณะเช่นเดียวกับการเริ่มต้นอธิบายระดับปัจเจก
บุคคล กลุ่มและสังคม ตระหนักดีว่าปรากฏการณ์ทั้งหมดได้สร้างแนวคิดของการจัดล าดับชั้นขึ้นอาทิ 
สังคมประกอบด้วยกลุ่มคนต่าง ๆ กลุ่มคนประกอบด้วยปัจเจกบุคคลหลายคน ปัจเจกบุคคล
ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ อวัยวะต่าง ๆ ของบุคคลประกอบด้วยเซลล์จ านวนมาก เซลล์หนึ่ง ๆ ประกอบด้วย 
โมเลกุลจ านวนมากและโมเลกุลหนึ่ง ๆ ประกอบขึ้นจากอะตอมจ านวนมากหลักการทั่วไปของ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวคือระบบหนึ่งระบบ Ludwig von Bertalanffy จึงพยายามแสวงหากฎและหลักการ 
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ส าคัญที่จะครอบคลุมระบบทั้งหมด โดยไม่ใส่ใจเรื่องของล าดับชั้น ดังนั้นจึงเสนอภาพของทฤษฎีใน
ระดับมหภาคที่มีความเป็นนามธรรมสูงและท าให้สาระของความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมด เกิด    
การตกผลึกเป็น “ทฤษฎีระบบทั่วไป (General Systems Theory) (ชนิดา จิตตรุทธะ, 2561:364-365)  
  สรุปได้ว่า แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีระบบอยู่บนหลักการ คือ 1) องค์การถูกมองว่ามี
คุณลักษณะของ “หน่วยทางชีววิทยา” (Biological Organism) ซึ่งมีความจ าเป็นในการอยู่รอดเหมือนพืช 
หรือสัตว์ การเปรียบเทียบองค์การกับหน่วยสิ่งมีชีวิตเช่นนี้ส่งผลให้เชื่อว่าองค์การย่อมมีพฤติกรรม
มากกว่าพฤติกรรมของมนุษย์หรือสัตว์ 2) ความคิดหลักถูกน ามาจากทฤษฎีระบบทั่วไป (General Systems 
Theory) ในความคิดท่ีเฉพาะเจาะจงว่ามีการพ่ึงพาระหว่างกันในองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งปัจจัยน าเข้า 
(Input) ปัจจัยส่งผ่าน(throughput/transformation process) และผลผลิต(output) ความสัมพันธ์
ที่เป็นตรรกะและความสมเหตุสมผลระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆถูกสร้างขึ้นในวงรอบที่เป็นผล
ป้อนกลับ (feedback loops) 
 8.2 แนวความคิดทฤษฎีระบบ (System Theory)  
  แนวความคิดในเชิงระบบหรือทฤษฎีระบบเป็นแนวความคิดที่ใช้อธิบายเรื่องต่าง ๆ ได้
หลากหลาย การศึกษาการบริหารก็มีการน าทฤษฎีระบบมาอธิบายองค์การและการท างานของ
องค์การด้วยเช่นกันแนวความคิดท่ีส าคัญของทฤษฎีระบบประกอบด้วย (วันชัย มีชาติ, 2559:58-59) 
  1. องค์การประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ที่ท างานร่วมกันโดยระบบย่อยเหล่านี้จะมีลักษณะ 
ส าคัญสองประการคือ 1) มีความอิสระเป็นของตนเองหรือสามารถสร้างระบบการท างานของตนเองได้ 
(independent unit) และ 2) ท างานร่วมกับระบบอ่ืนในลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียวกันในองค์การ  (a part of 
the whole) การท างานของระบบย่อยจะต้องประสานสอดคล้องกันจึงจะเกิดผลงานขององค์การได้ 
   2. ระบบจะรับปัจจัยน าเข้า (inputs) จากสภาพแวดล้อมองค์การจะต้องแสวงหาปัจจัยน าเข้า 
ต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรทางการบริหารเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงานขององค์การ 
  3. ระบบจะท าหน้าที่ในการแปรสภาพ (conversion process) ปัจจัยน าเข้าเป็นปัจจัยน าออก 
ขององค์การ (outputs) ซึ่งปัจจัยน าออกที่องค์การสร้างขึ้น ได้แก่ ผลผลิตขององค์การอาจเป็นสินค้าหรือ
บริหารต่าง ๆ  
  4. องค์การจะสร้างผลผลิต (outputs) ขององค์การและส่งมอบผลผลิตเหล่านี้เข้าสู่สภาพ แวดล้อม 
องค์การจะรับข้อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม  
  ทฤษฎีระบบจะมองว่าการท างานขององค์การจะต้องมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การจะต้องปรับตัวให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
   อย่างไรก็ดีแนวความคิดในเชิงระบบมีนักวิชาการอธิบายไว้ในหลาย ๆ มิติทั้ง
แนวความคิดที่ศึกษาองค์การในฐานะระบบปิดที่มุ่งศึกษาการท างานขององค์การ  โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยน าเข้าและปัจจัยน าออกขององค์การว่าหากใส่ปัจจัยน าเข้าใดเข้าไปในระบบการแปรสภาพหรือ
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กล่องด า (black box) ขององค์การแล้วจะได้ปัจจัยน าออกใด นักวิชาการกลุ่มนี้ ได้แก่ David Easton 
และ Thomas R. Dye และระบบที่มององค์การเป็นระบบเปิดที่ท างานสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและ
ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ระบบย่อยต่าง ๆ จะต้องท างานสัมพันธ์กันและเทคโนโลยี
ในการปฏิบัติขององค์การจะต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์การด้านนักคิดที่อธิบายองค์การ
ลักษณะนี้ ได้แก่ James D. Thomson นอกจากนี้แนวความคิดที่แบ่งองค์การออกเป็นระบบย่อย
ต่างๆ ยังมีความแตกต่างกันตามความสนใจของนักวิชาการแต่ละคน การแบ่งองค์การออกเป็นระบบ
ย่อยๆ นี้ก็เพ่ือพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยต่าง ๆ และผลต่อองค์การ 
  สรุปได้ว่า แนวความคิดระบบ (System Theory) เป็นการอธิบายการด าเนินงานของ
องค์การประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) องค์การประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ที่ท างานร่วมกัน 1.1) มีความอิสระ 
เป็นของตนเอง 1.2) ท างานร่วมกับระบบอ่ืนในลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียวกันในองค์การ (a part of the 
whole) 2) ระบบจะรับปัจจัยน าเข้า (inputs) 3) ระบบจะท าหน้าที่ในการแปรสภาพ (conversion 
process) ปัจจัยน าเข้าเป็นปัจจัยน าออกขององค์การ (outputs) 4) องค์การจะสร้างผลผลิต (outputs) ของ 
องค์การและส่งมอบผลผลิตเหล่านี้เข้าสู่สภาพแวดล้อม องค์การจะรับข้อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล้อม 
เพ่ือน าไปสู่การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
  8.3 ความหมายของระบบ 
  ในการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายย่อมต้องมีระบบในการด าเนินการซึ่ง
ระบบนั้นในความหมายทั่วไปอาจหมายถึงส่วนประกอบที่รวมกันเป็นชุดเป็นองค์ประกอบที่รวมกัน
โดยแต่ละส่วนประกอบชุดองค์ประกอบต่างปฏิบัติตามหน้าที่ประสานสัมพันธ์อย่างมีรูปแบบและมี
ขั้นตอนเป็นการเฉพาะเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยมีนักวิชาการหลายท่าน
ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับระบบไว้ ดังนี้ 

  ส าเร็จ อาจธะขันธ์ (2556:25) ได้สรุปวิธีการเชิงระบบ หมายถึง วิธีการทางความคิดที่
เป็นรูปแบบซึ่งแสดงให้เห็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมองปัญหาอย่างองค์รวมทั้งนี้
รูปแบบของวิธีการหาความรู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวางรูปแบบการด าเนินการ 
โดยต้องเกี่ยวพันกับรูปแบบปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกโดยใช้ระบบเปิดเป็นพ้ืนฐานความคิด 

  ทิศนา แขมมณี (2563:200-201) ได้สรุปความคิดเรื่อง “ระบบ” มีลักษณะที่สื่อสาร
กันอยู่ 2 แนวทาง คือ 1) ระบบในแง่ของ "การคิดเป็นระบบ" (systematic thinking) หมายถึง การก าหนด 
องค์ประกอบและการจัดองค์ประกอบของระบบให้มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นล าดับขั้นตอนเพ่ือ
น าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนด ระบบในลักษณะนี้จะมีลักษณะเป็นผังการด าเนินงานหรือการท างานใด
งานหนึ่งอย่างเป็นล าดับขั้นตอน 2) ระบบในแง่ของ "การคิดเชิงระบบ" หมายถึง การจัดระบบด้วย
วิธีการเชิงระบบ (system approach) ได้แก่ การจัดองค์ประกอบของระบบในกรอบความคิดของตัวป้อน 
กระบวนการ กลไกควบคุม ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับและน าเสนอผังของระบบนั้นในรูปแบบของ
ระบบทีส่มบูรณ์  
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  Kast and Rosenzweig (1985) กล่าวว่า ระบบ คือ สิ่งที่ถูกจัดให้เป็นระบบอยู่รวมกัน 
เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งประกอบส่วนย่อยอันเป็นองค์ประกอบหรือระบบย่อยตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไปที่ต้อง
พ่ึงพาอาศัยซึ่ งกันและกันและมี เส้นแบ่งเขตที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเส้นคั่นระ หว่างระบบ
สภาพแวดล้อมที่อยู่เหนือขึ้นไป  
  Robbins (1990) กล่าวว่าระบบ คือ ชุดของส่วนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์และพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกันที่ถูกจัดไว้อย่างสอดคล้องกันละมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
  Lunenberg and Ornstein (1996) กล่าวว่า ระบบ ชุดขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กันท าหน้าที่ในลักษณะเป็นหน่วยเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
  Hoy and Miskel (2001) ได้กล่าวไว้ว่า ระบบ คือ ชุดขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ 
ซึ่งกันและกันที่ต้องมีปัจจัยน าเข้า (Input) จากภายนอกระบบและมีกระบวนการแปรสภาพปัจจัย
ต่างๆ เหล่านั้นเพื่อให้ได้ผลผลิตคืนสู่สิ่งแวดล้อม 
  สรุปความหมายของระบบ คือ การก าหนดองค์ประกอบและการจัดองค์ประกอบของ
ระบบให้มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นล าดับขั้นตอนเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนด และการจัดระบบ
ด้วยวิธีการเชิงระบบ (system approach) ได้แก่ การจัดองค์ประกอบของระบบในกรอบความคิด
ของตัวป้อน กระบวนการ กลไกควบคุม ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับและน าเสนอผังของระบบนั้นใน
รูปแบบของระบบที่สมบูรณ์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราก าหนดไว้ ซึ่งในการก าหนดองค์ประกอบ
และการจัดองค์ประกอบย่อมมีความแตกต่างกันออกไป เช่น บริบทและสถานการณ์ 
   ระบบจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท Robbins (1990) ได้แก่ 1) ระบบปิด (Closed 
System) ซึ่งเป็นแนวคิดพ้ืนฐานจากทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพเป็นระบบที่ไม่ค านึงถึงผลกระทบ
จากสิ่งแวดล้อมและแยกตนเองออกจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในสังคมโดยระบบปิดที่สมบูรณ์เป็น
ระบบที่ไม่มีการรับปัจจัยภายนอกซึ่งมีลักษณะเป็นเชิงอุดมณ์คติ และ 2) ระบบเปิด (Open Systems) 
เป็นระบบที่ยอมรับหรือค านึงถึงผลกระทบจากความสัมพันธ์ของระบบสิ่งแวดล้อม ลักษณะของระบบ
เปิดได้น าเสนอ ดังภาพที่ 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ระบบเปิดทั่วไป (Basic open system) 

 
 
 
 

ระบบ (System) 
สิ่งแวดล้อม (Environment) 

 

กระบวนการแปรสภาพ 
(Transformation process) 

I 

ผลผลิต 
(Outputs) 

I 

ปัจจัยน าป้อนเข้า 
(Inputs) 

I 
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ที่มา : Adapted from Stephen P. Robbins (1990). Organization Theoey : Structure, Design, 
and Application.3nd ed. New Jersey : Englewood Cliffs,. P.13.  
  ระบบเปิดประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิต แต่ระบบ
เปิดยังมีลักษณะทีน่อกเหนือเพ่ิมเติมทีเ่กีย่วกับการศึกษาองค์การ ดังนี้ Robbins (1990)  
  1. การค านึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environment Awareness) เป็นลักษณะที่ส าคัญของ
ระบบเปิดที่ค านึงถึงการพ่ึงพาอาศัยกันและกันกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีขอบเขตที่แบ่งแยกระหว่าง
ระบบกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อระบบในทางกลับกัน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดภายในระบบก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของระบบนั้น ๆ  
  2. ผลย้อนกลับ (Feedback) ระบบเปิดจะรับเอาข้อมูลสารสนเทศจากสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
ซ่ึงช่วยให้ระบบสามารถปรับตัวและด าเนินการได้ตามปกติไม่ออกนอกลู่นอกทางจากแนวปฏิบัติที่
ก าหนดไว้ การได้รับข้อมูลสารสนเทศจากสิ่งแวดล้อมนี้เรียกว่าข้อมูลย้อนกลับ     
  3. ระบบเปดิเป็นวงจรของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Cyclical Character) ผลผลิตจากระบบ
ท าให้เกิดวิธีการส าหรับการได้มาซึ่งปัจจัยน าเข้าใหม่ๆ ที่จะเข้าสู่วงจรของระบบต่อไป เช่น องค์การต้องมี 
รายได้จากลูกค้าอย่างเพียงพอต่อการจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างต่อพนักงานและการจ่ายคืนแหล่ง
เงินทีกู่้ยืมมาใช้ในการด าเนินงาน หากวงจรนี้มีลักษณะทีม่ัน่คงก็จะส่งผลให้องค์กรสามารถด ารงอยู่ได ้
  4. การโน้มเอียงไปสู่ความเฉื่อย (Negative Entropy) ระบบจะมีความโน้มไปสู่ความเฉื่อย 
หรือเสื่อมสลายไปจะเห็นว่าระบบปิดที่ไม่รับพลังงานหรือปัจจัยน าเข้าจากสิ่งแวดล้อมมักจะเสื่อม
สลายไป ในทางกลับกันระบบเปิดแม้จะมีแนวโน้มที่จะเสื่อมถอยลงแต่ก็สามารถที่จะรักษาระบบให้
ด ารงอยู่ได้ไม่เสื่อมสลายไปและสามารถเจริญเติบโต ทั้งนี้เพราะว่าระบบเปิดสามารถน าปัจจัยน าเข้าสู่
ระบบมากกว่าทีจ่ะผลิตออกสู่สิ่งแวดล้อม  
  5. สภาพที่มีความมั่นคง (Steady State) ระบบเปิดจะมีปัจจัยน าเข้าเพ่ือขจัดความโน้ม 
เอียงไปสู่การเสื่อมสลาย แม้ว่าระบบจะมีปัจจัยใหม่ๆ ป้อนเข้าและมีผลผลิตอย่างต่อเนื่องในการรักษา
สมดุลของระบบ ระบบเปิดมีแนวโน้มมัน่คงแน่นอนไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง  
  6. การเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตและการขยายตัว (Movement Toward Growth 
and Expansion) สภาพความมัน่คงเป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นระยะเริ่มต้นของระบบเปิด เมื่อระบบมี
ความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึน้และเผชิญกับแนวโน้มการเสื่อมถอย ระบบเปิดจะปรับเปลี่ยนสู่การเจริญ 
เติบโตและการขยายตัว เพ่ือเป็นหลักประกันความอยู่รอด ระบบขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนจะมี    
การด าเนินงานเพือ่ความอยู่รอด ระบบย่อยส่วนใหญ่มักจะมีการน าปัจจัยน าเข้ามากกว่าความต้องการ
ในการผลิต ผลก็คือสภาพความมั่นคงจะใช้ได้กับระบบที่ไม่สลับซับซ้อนแต่หากระบบมีความสลับ 
ซับซ้อนมากยิ่งขึน้จะมีลักษณะการมุ่งความเจริญเติบโตและขยายกรอบการด าเนินงาน  
  7. การรักษาสภาพสมดุลของการด ารงอยู่และกิจกรรมการปรับตัว ระบบเปิดพยายาม
ค้นหาจุดสมดุลระหว่างสองกิจกรรมที่มักมีความขัดแย้งกัน กล่าวคือ กิจกรรมเพ่ือการด ารงอยู่ 
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(Maintenance Activities) เพ่ือการสร้างหลักประกันว่าระบบย่อยต่างๆ ยังอยู่ในสภาวะปกติและระบบ 
ใหญ่ยังมีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อระบบ  
  8. การมีทางเลือกหลากหลาย (Equifinality) ระบบสามารถบรรลุผลการด าเนินงาน
ได้จากสภาพการณ์ที่แตกต่างกัน  
  9. การใช้วิธีการหลากหลาย กล่าวคือ องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายโดยใช้ปัจจัย
น าเข้าและกระบวนการที่หลากหลาย แนวคิดนี้จึงเป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์และเสริมแรงในการพิจารณา 
วิธีการอย่างหลากหลายในการแก้ปัญหามากกว่าการยึดวิธีบางวิธีการที่คิดว่าเป็นวิธีการเดียวที่ดีที่สุด 
  8.4 ลักษณะส าคัญของระบบ 
   ลักษณะส าคัญของ “ระบบเปิด” (open systems) ในข้อเสนอของ Katz and Kahn 
(1966) ได้แก่ 
  1. การน าเข้าพลังงาน (importation of energy) ระบบเปิดมีการน าเข้าพลังงานรูปแบบ 
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงอยู่ขององค์การ จากสภาพแวดล้อมภายนอกเข้ามาในองค์การซึ่งมีส่วน
ส าคัญในการปรับเปลี่ยนตัวเองขององค์การ เนื่องจากบุคลิกองค์การขึ้นกับสิ่งเร้าภายนอกเช่นกัน 
เพราะว่าโครงสร้างทางสังคมหรือองค์การทุกแห่งไม่สามารถอยู่ได้ตามล าพัง   
  2. กระบวนการเปลี่ยนแปลง (throughput/transformation process) ระบบเปิด
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่มีอยู่ เช่น การเปลี่ยนปัจจัยน าเข้าหรือวัตถุดิบขององค์การให้เป็น
สินค้าหรือบริการที่ส่งมอบต่อสภาพแวดล้อม   
  3. ปัจจัยการน าออกหรือผลผลิต (output) ระบบเปิดต้องส่งผลผลิตขององค์การออก
ไปสู่สภาพแวดล้อมภายนอก  
  4. ระบบในฐานะที่เป็นวงจรที่ต่อเนื่องของเหตุการณ์ต่าง ๆ (system as cycles of events) 
ส าหรับระบบเปิดรูปแบบกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงพลังงานนั้นจะมี     
การหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและเกิดขึ้นเป็นแผนซ้ า ๆ ตรงตามเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะของห่วงโซ่ (chain 
of events) ซึ่งเป็นข้อเสนอในแนวคิดเรื่องโครงสร้างของเหตุการณ์ต่าง ๆ Allport (1954)   
  5. พลังถอยเชิงลบ (negative entropy) ระบบเปิดจ าเป็นต้องมรการดักจับความไม่มีระเบียบ 
หรือพลังงานถอยเชิงลบของสถานการณ์ต่าง ๆ ในองค์การเพ่ือป้องกันไม่ให้องค์การตกไปอยู่ในสภาพ
เสื่อมถอยและธ ารงรักษาให้องค์การสามารถอยู่ต่อไปได้ โดยระบบเปิดควรน าพลังงานเข้ามามาก
เพียงพอและส ารองพลังงานน าเข้าไว้ส่วนหนึ่ง เพ่ือให้องค์การสามารถรับมือกับพลังถอยเชิงลบใน
สถานการณ์ท่ีจ าเป็นได้  
  6. ปัจจัยน าเข้าที่เป็นข้อมูลผลป้อนกลับที่เป็นลบและกระบวนการให้ความหมาย (information 
input, negative feedback, coding process) ระบบเปิดต้องมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลได้
ทันท่วงททีั้งปจัจัยน าเข้าที่เป็นข้อมูลส าคัญในระบบด าเนินงานขององค์การหรือผลป้อนกลับที่เป็นลบ
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ซึ่งจะช่วยให้ระบบสามารถแก้ไข้ปัญหาที่เกิดจากสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น นอกจากนี้กระบวนการแปลง
ข้อมูลหรือให้ความหมายกับข้อมูลที่เลือกสรรมาอย่างดีก็เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะช่วยให้องค์การควบคุ ม
ผลลัพธ์ที่ต้องการได้เพราะองค์การไม่สามารถใส่ข้อมูลเข้าไปในระบบได้ทั้งหมด  
  7. สถานะที่มั่นคงและภาวะสมดุลของสิ่งแวดล้อมภายในที่เป็นพลวัต (steady state and 
dynamic homeostasis) ระบบเปิดจะต้องช่วยรักษาสถานะที่มั่นคงขององค์การไว้ด้วยการจัดความสมดุล 
ของพลังงานที่น าเข้าไปในองค์การ เนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานนั้นมีความเป็นพลวัต 
ระบบขององค์การจะสามารถปรับตัวให้องค์การรักษาระดับสมดุลในการด าเนินการขององค์การไว้ได้จาก
ผลกระทบต่าง ๆ ซึ่งท าให้องค์การสามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
  8. ความแตกต่างของหน้าที่ (differentiation) ระบบเปิดจะท าให้เกิดรูปแบบของหน้าที่ 
ที่มีความแตกต่างกันโดยแบ่งตามความเชี่ยวชาญหรือทักษะที่แตกต่างกันของงาน 
  9. การไปถึงจุดหมายเดียวกัน (equifinality) หลักการส าคัญในระบบเปิด คือ การที่ระบบเปิด 
สามารถน าพาให้วิธีการต่าง ๆ ซึ่งมีศักยภาพในองค์การนั้นด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันได้ 
  Katz and Kahn (1966) ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องปฏิสัมพันธ์ขององค์การกับสภาพ 
แวดล้อมในข้อสมมุติที่ว่าองค์การนั้นอยู่ในระบบเปิดเช่นเดียวกับนักทฤษฎีระบบและสภาพแวดล้อม
คนอ่ืน โดยกระตุ้นให้นักทฤษฎีองค์การเห็นว่าในทางปฏิบัตินั้นทุกสิ่งต้องสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และชี้ให้เห็นข้อดีว่าหากเราท าความเข้าใจสถานะของการที่องค์การอยู่ใน
ระบบเปิดและเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ในแบบที่เป็นพลวัตขององค์การกับสภาพแวดล้อมจะช่วยให้
สามารถคาดการณ์รับมือและแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันท่วงที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 รูปแบบระบบพื้นฐาน (Basic system model) 
ที่มา: Adapted from Lunenburg Fred C. and Ornstien Allan C. (1996). Educational Administration 
: Concept and Practices. 2nd ed. Belmont California : Wadsworth Publishing Company. P.18.  

 

สิ่งแวดล้อม (Environment) 
 
 

องค์การ (Organization) 
 กระบวนการแปรสภาพ 

(Transformation process) 
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ผลผลิต 
(Outputs) 
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ปัจจัยน าป้อนเข้า 
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  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
   1. ปัจจัยน าเข้า (Inputs) ซึ่งประกอบด้วย คน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและสารสนเทศ 
เพ่ือการผลิตและการบริการ  
   2. กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) ปัจจัยน าเข้าโดยใช้เทคโนโลยี 
และการบริหาร 
   3. ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วยผลผลิตหรือการบริการ  
   4. ข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) เป็นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิตหรือกระบวนการ 
ขององค์การที่เป็นตัวก าหนดปัจจัยน าเข้าในการด าเนินงานครั้งต่อไป   
   5. สิ่งแวดล้อม (Environment) ที่อยู่ล้อมรอบองค์การซึ่งประกอบด้วยสังคม การเมือง 
และแรงกดดันจากเศรษฐกิจ   
   สรุปได้ว่า ลักษณะส าคัญของระบบ คือ การปฏิสัมพันธ์ขององค์การกับสภาพแวดล้อม 
โดยทุกสิ่งต้องสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ซึ่งมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ การน าเข้า
พลังงาน (importation of energy) กระบวนการเปลี่ยนแปลง (throughput/transformation process) ปัจจัย
การน าออกหรือผลผลิต (output) เป็นวงจรที่ต่อเนื่องของเหตุการณ์ต่าง ๆ พลังถอยเชิงลบ (negative 
entropy) ปัจจัยน าเข้าที่เป็นข้อมูลผลป้อนกลับที่เป็นลบและกระบวนการให้ความหมาย (information input, 
negative feedback, coding process) ระบบเปิดต้องมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลได้ทันท่วงที 
สถานะที่มั่นคงและภาวะสมดุลของสิ่งแวดล้อมภายในที่เป็นพลวัต (steady state and dynamic 
homeostasis) ความแตกต่างหน้าที่ (differentiation) และการไปถึงจุดหมายเดียวกัน (equifinality) 
 8.5  องค์ประกอบของระบบ 
   สุนทร โคตรบรรเทา (2554 : 93) กล่าวถึงทฤษฎีระบบพ้ืนฐาน (Basic Systems Theory) 
ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยป้อน กระบวนการแปรรูป ผลผลิต ข้อมูลย้อนกลับและสภาพแวดล้อม 
ดังนี้ 1) ปัจจัยป้อน (Inputs) ได้แก่ ทรัพยากรที่เป็นบุคคลวัสดุอุปกรณ์ เงิน หรือข้อมูลที่ใช้ในการผลิตหรือ 
การบริการ 2) กระบวนการแปรรูป (Transformation Process) จากการใช้เทคโนโลยีและหน้าที่ ในทาง
การบริหารตัวป้อนน าไปสู่กระบวนการแปรรูปในโรงเรียนปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการแปรรูปหรือกระบวนการเรียนรู้ท าให้นักเรียนกลายเป็นพลเมืองที่มีการศึกษาซึ่ง
สามารถท าประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป 3) ผลผลิต (Output) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์การ 
องค์การทางการศึกษา ผลิตและแจกจ่ายความรู้ 4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผลผลิตหรือกระบวนการขององค์การโดยมีอิทธิพลต่อการคัดเลือกตัวป้อนระหว่างวงจรต่อไปข้อ
สารสนเทศเช่นนี้อาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งในกระบวนการแปรรูปและผลผลิตในอนาคตและ 5) 
สภาพแวดล้อม (Environment) คือ สิ่งที่อยู่ล้อมรอบองค์การ ได้แก่ แรงผลักดัน (Forces) ทั้งด้านสังคม 
การเมืองและเศรษฐกิจที่มาปะทะกับองค์การ 
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   สุวณี อ่ึงวรากร (2558 : 127) ได้ศึกษาแนวคิดเชิงระบบมีองค์ประกอบที่ส าคัญไว้ ดังนี้ 
1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) ซึ่งประกอบด้วย คน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และสารสนเทศเพ่ือการผลิต 
และบริการ 2) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) ปัจจัยน าเข้าโดยใช้เทคโนโลยีและ 
การบริหาร 3) ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วยผลผลิตหรือบริการ 4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็น
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิตหรือกระบวนการขององค์การที่เป็นตัวก าหนดปัจจัยน าเข้าในการด าเนิน 
งานครั้งต่อไป 5) สิ่งแวดล้อม (Environment) ที่อยู่ล้อมรอบองค์การซึ่งประกอบด้วยสังคม การเมือง
และแรงกดดันจากระบบเศรษฐกิจ 
   มนัสวี ศรีนนท์ (2558 : 55) ได้ศึกษาระบบของทฤษฏีบริหารการศึกษาเชิงระบบ (ระหว่าง 
ค.ศ. 1970-ปัจจุบัน) ประกอบด้วย  
   1. ปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุก ๆ ด้าน ได้แก่ บุคลากร (Man) 
งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และแรงจูงใจ (Motivations) 
ที่เป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์การ  
   2. กระบวนการ (Process) คือ การน าเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภท 
มาใช้ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อย ๆ รวมกันอยู่หลายระบบ 
ครบวงจรตั้งแต่การบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การติดตามตรวจสอบ เป็นต้น 
เพ่ือให้ปัจจัยทั้งหลายเข้าไปสู่กระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. ผลลัพธ์ (Product or Output) เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของการน าเอาปัจจัยมา
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
   4. ผลกระทบ (Outcome or Impact) เป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ซึ่ง
อาจเป็นสิ่งที่คาดไว้หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นก็ได้  
   5. สภาพแวดล้อม (Environment) สภาพแวดล้อมที่อยู่ล้อมรอบองค์การ ได้แก่ แรงผลักดัน 
(Forces) ทั้งด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจที่มาปะทะกับองค์การ  
   ณรงค์ อภัยใจ (2560 : 17) ได้ศึกษาทฤษฎีระบบ (Systems) เป็นการใช้กลวิธีอย่างใด
อย่างหนึ่ง ในการวิเคราะห์ออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่โดยรวม ให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง
อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นแนวความคิดการบริหารจัดการซึ่งมององค์การเป็นระบบตาม
หนา้ที่ท่ีสัมพันธ์กันกับสภาพแวดล้อม 
   ปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน์ (2560 : 7) ได้สรุปทฤษฎีระบบว่า ได้น ามาใช้ในการบริหารจัดการใน 
สถานศึกษาโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ 4 
ขั้นตอน คือ 1) ปัจจัยน าเข้า ซึ่งได้แก่ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งในและนอกสถานศึกษา 2) กระบวนการด าเนินการ 
ภายใต้บริบทต่าง ๆ  ที่มีส่งต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ กับการบริหาร 
จัดการ 3) ผลลัพธ์หรือผลผลิตที่เรียกว่า “นวัตกรรม” ซึ่งเกิดจากผลของการด าเนินการที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 
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และทรัพยากร 4) การประเมินผลการใช้นวัตกรรมแล้วน าข้อมูลที่ได้ป้อนกลับเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา 
ให้ดีขึ้นต่อไป 
   Lunenburg and Ornstien (2000) เห็นว่าทฤษฎีระบบพ้ืนฐาน (Basic Systems Theory) 
ในการบริหารงานขององค์การมี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   1. ปัจจัยป้อน (Inputs) ได้แก่ ทรัพยากรที่เป็นบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณและ
ข้อมูลที่ใช้ในการผลิตและการบริการ 
   2. กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation Process) จากการใช้เทคโนโลยีและ
หน้าที่การบริหาร/การจัดการ ปัจจัยป้อนน าไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลง หรือแปรรูปในสถานศึกษา 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนครูเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือกระบวนการเรียนรู้ซึ่ง
ท าให้นักเรียนกลายเป็นพลเมืองที่มีการศึกษาและสามารถท าประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป 
   3. ปัจจัยผลผลิต (Outputs) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์การที่องค์การ
สถานศึกษาผลิตและถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งผู้ส าเร็จการศึกษาและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   4. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นสารสนเทศที่เกี่ยวกับปัจจัยผลผลิตหรือกระบวนการ 
เปลี่ยนแปลงขององค์การซึ่งมีอิทธิพลต่อการคัดเลือกปัจจัยป้อนระหว่างวงจรต่อไป ข้อสนเทศ เช่นนี้
อาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวนการเปลี่ยนแปลงและผลผลิตในอนาคต 
   5. สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบองค์การ ได้แก่ การกดดันทางสังคม 
การเมืองและเศรษฐกิจที่มากระทบต่อองค์การ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  7 รูปแบบพื้นฐานในการบริหารของลูเนินเบิร์กและออร์นสไตน์ 
ที่มา : Lunenburg and Ornstien (2000, อ้างถึงใน สุนทร โคตรบรรเทา, 2560:182) 
    สรุปได้ว่า องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
ผลกระทบ ผลลัพธ์ ข้อมูลย้อนกลับและสภาพแวดล้อม ซึ่งในรายละเอียดขององค์ประกอบย่อยจะมี
แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับกระบวนการด าเนินการขนาดของระบบนั้น ๆ 

 
ปัจจัยป้อน กระบวนการ

เปลี่ยนแปลง 
ปัจจัยผลผลิต 

ข้อมูลย้อนกลับ 

องค์การ 

สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อม 
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 8.6  การบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ  
    พระธนาธร ธีรปัญฺโญ (2559) ได้สรุปการบริหารการศึกษาตามแนวคิดเชิงระบบมีความสัมพันธ์ 
กันกับกระบวนการบริหาร (Process) ทั้งระบบพิจารณาจากจุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งคุกคามและโอกาสจนถึง
ขั้นตอนสุดท้ายที่ได้ผลลัพธ์ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้  
    1. ปัจจัยทีป่้อนเข้าสู่ระบบการศึกษาประกอบด้วย บุคลากร การเงิน ทฤษฎี และการฝึก 
ปฏิบัติ นโยบายรัฐบาล การบริหารขององค์กรส่วนท้องถิ่น โครงสร้างของกฎหมายรวมถึงปัจจัยป้อน
จากโรงเรียนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดแนวทางของโรงเรียนที่ประกอบด้วยผู้เรียนอาจ
ต้องการให้สถานศึกษาจัดการให้ท างานได้เหมาะสมหรือต้องการเรียนต่ออีก ครูอาจต้องการเงินเดือน
สูงขึ้น สภาพการท างานดีขึ้น ความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอาจต้องการ
คุณภาพและผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าแก่การลงทุนมากข้ึน   
    2. กระบวนการถ่ายโยงปรับเปลี่ยนปัจจัยป้อนเข้าจากสภาพแวดล้อมเป็นผลลัพธ์ทาง
การศึกษาในลักษณะการบริหารงานเชิงปฏิบัติการในโรงเรียนทั้งการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย
และการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนที่อยู่ในลักษณะการตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร การด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ   
    3. ผลลัพธ์ทางการศึกษา เมื่อได้ด าเนินการเปลี่ยนปัจจัยป้อนเข้าตามกระบวนการจัด
การศึกษาแล้วผลลัพธ์ที่ได ้คือ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เจตคติของผู้เรียนต่อโรงเรียนด้านจากการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข สามารถเรียนต่อและประกอบอาชีพได้
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่างและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาอ่ืนและชุมชนท้องถิ่นเพ่ือ
ด าเนินการศึกษาให้กับพระ เณร ที่จะเป็นศาสนทายาทของพระพุทธศาสนาในกาลต่อไป 
    นพพล โพธิ์เงิน (2560) ได้กล่าวการถึงการน ารูปแบบทฤษฎีเชิงระบบไปใช้บริหารการศึกษา 
น าวิธีการเชิงระบบมาวิเคราะห์ระบบ ดังนี้ 
    1. ปัจจัยน าเขา (Input) ไดแก 1.1) ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ 1.2) หลักสูตร 
1.3) คณาจารย์ 1.4) นิสิต 1.5) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู 1.6) อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
1.7) ระบบบริหารจัดการ 1.8) งบประมาณ  
    2. ปัจจัยกระบวนการ (Process) ไดแก 2.1) การเรียนการสอน 2.2) การบริหาร
วิชาการด้านพระพุทธศาสนาแกสังคม 2.3) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2.4) การวิจัย 2.5) ระบบ
ประกันคุณภาพ  
    3. ปัจจัยผลผลิต (Output) ไดแก ผลผลิต 
     4. ปัจจัยผลกระทบ (Impact) ไดแก ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย คณะสงฆและสังคม 
    โดยน าส่วนประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ ไดแก 1) ปัจจัยน าเขา (Input) หมายถึง 
ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้าน ไดแก บุคลากรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์การบริหารจัดการและ
แรงจูงใจที่เป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์การ 2) ปัจจัยกระบวนการ 



73 

 
 

(Process) คือ การน าเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ในการด าเนินงานร่วมกัน 
อย่างเป็นระบบเนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อย ๆ รวมกันอยู่หลายระบบครบวงจรตั้งแต่การบริหาร 
การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การติดตามตรวจสอบ เป็นต้นเพ่ือให้ปัจจัยทั้งหลาย
เขาไปสู่กระบวนการไดอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ผลลัพธ์ (Product  or Output) เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการ 
ของการน าเอาปัจจัยมาปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว 4) ผลกระทบ (Outcome  
or  Impact) เป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คาดไวหรือไมเคยคาดคิดมาก่อนน่าจะ
เกิดข้ึนก็ได 
    เนตรนภิส นพเกตุ ประยูร อ่ิมสวาสดิ์และธนวิน ทองแพง (2563) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าเชิงระบบของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 
    1. มีความรับผิดชอบในวิชาชีพต่อการให้บริการ/ผลของการพัฒนา  
    2. การมีวิสัยทัศน์/การมองภาพอนาคต  
    3. มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
    4. การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพ่ือพัฒนา/มีการก าหนดเป้าหมายทิศทางการท างานที่ชัดเจน/ 
การมุ่งอนาคต  
    5. การเป็นที่ปรึกษา/ช่วยเหลือ/สนับสนุนทรัพยากร/สอนงาน  
    6. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาให้มีความเป็นวิชาชีพ 
    7. มีการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   Hoy and Miskel (2001) ได้กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีในฐานะระบบสังคมไว้ว่าสถานศึกษา 
เป็นองค์การที่เป็นทางการ (Formal Organization) ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญหรือระบบย่อยที่มีความสัมพันธ์ 
กันและส่งผลกระทบต่อกันและกัน ดังนี้  
   1. โครงสร้าง (Structure) มีโครงสร้างอย่างเป็นทางการในลักษณะขององค์การแบบ
ราชการที่ได้ออกแบบและจัดขึ้นเพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์การ  
   2. บุคคล (Individual) โดยเน้นการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับความต้องการ เป้าหมาย 
ความเชื่อ การรับรู้ ความเข้าใจในบทบาทของงานที่รับผิดชอบ โดยที่ศักยภาพของบุคคลจะส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
   3. วัฒนธรรม (Culture) คือลักษณะของการมีส่วนร่วมในการท างานของบุคลากรใน
องค์การอันส่งผลให้องค์การมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 
   4. การเมือง (Politics) เป็นระบบของความสัมพันธ์ของอ านาจที่ไม่เป็นทางการซึ่งเป็น 
สิ่งที่เกิดขึ้นเพ่ือการต้านทานระบบควบคุมอ่ืน ๆ ภายใต้ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้
ยังมีสิ่งที่เป็นเงื่อนไขหรือแรงผลักดันเทคโนโลยีหลัก (Technological Core) และสิ่งแวดล้อม (Environment) 
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ขององค์การซึ่งองค์การต้องด าเนินการแก้ไขต่าง ๆ ในการปรับตัว การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ
และการด ารงศักยภาพที่มีอยู่เพื่อความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าที่เกิดข้ึนขององค์การ 
   ภายใต้ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ยังมีสิ่งที่เป็นเงื่อนไขหรือแรงผลัก
จากเทคโนโลยีหลัก (Technological Core) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ขององค์การซึ่งองค์การ 
จะต้องด าเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการปรับตัว การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ และการด ารง 
ศักยภาพที่มีอยู่เพ่ือการอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าที่เกิดขึ้นขององค์การ Hoy and Miskel (2001) ได้
น าเสนอรูปแบบระบบสังคมไว้ว่าสถานศึกษาเป็นระบบสังคมที่มีองค์ประกอบต่าง ๆ จ านวน 4 ด้าน ได้แก ่ 
   1. ปัจจัยน าเข้า (Inputs) ประกอบด้วย แรงผลักจากสิ่งแวดล้อม (Environmental 
constrains) ทรัพยากรมนุษย์ และเงินทุน (Human and Capital Resources) ภารกิจและนโยบาย
ของคณะกรรมการโรงเรียน (Mission and Board Policy) วัสดุและวิธีการ (Materials and Methods) 
และ อุปกรณ์ (Equipment)   
   2. กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) ประกอบด้วย ระบบ โครงสร้าง 
(Structure System) ระบบวัฒนธรรม (Cultural System) ระบบการเมือง (Political System) 
และระบบปัจเจกบุคคล (Individual System)  
   3. ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ความพึงพอใจในงาน 
(Job Satisfaction) การขาดเรียน (Absenteeism) การออกกลางคัน (Dropout Rate) และคุณภาพ 
โดยรวม (Overall Quality)  
   4. สิ่งแวดล้อม (Environment) คือ สรรพสิ่งที่อยู่นอกองค์กร สถานศึกษาเป็นระบบ
สังคม การก าหนดของเขตขององค์การบางครั้ งก็ท าได้ไม่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับกันว่าสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งของพลังงานหรือปัจจัย
น าเข้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรต่างๆ ค่านิยม เทคโนโลยี ความต้องการ และประวัติศาสตร์ซึ่ง
เป็นแรงผลักและโอกาสในการด าเนินงานขององค์กร เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งแวดล้อมในลักษณะใดที่เป็น 
แรงผลักหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมองค์การหรือการด าเนินงานของสถานศึกษาทั้งสิ่งแวดล้อมวงกว้าง
และสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่อยู่ใกล้สถานศึกษาล้วนมีอิทธิพลต่อโครงสร้างและกิจกรรมของสถานศึกษา      
ดังแสดงภาพที ่8 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 รูปแบบระบบสังคมของสถานศึกษา (Social System Model School) 
ทีม่า : Hoy and Miskel (2001:13) 
   Hoy and Miskel อธิบายไว้ว่ารูปแบบระบบสังคมดังภาพที่ 8 มีกลไกข้อมูลย้อนกลับ 
ในสองลักษณะ คือ ข้อมูลย้อนกลับภายใน (Internal feedback loops) และข้อมูลย้อนกลับจากภายนอก 
(External feedback loops) ลักษณะโครงสร้างอย่างเป็นทางการของสถานศึกษาและกลุ่มไม่เป็นทางการ 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากรแต่ละคนในสถานศึกษา ข้อมูลย้อนกลับท าให้แต่ละคนทราบว่า
โครงสร้างและกลุ่มไม่เป็นทางการมีผลต่อพฤติกรรมของแต่ละคนอย่างไร เช่น ระบบการประเมินผล
การด าเนินงาน ระบบการให้สิ่งตอบแทนและความคาดหวังของกลุ่มครูต่อเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติ 
งานควบคุมนกัเรียน เป็นต้น 
   Lunenburg and Ornstien (2000) ได้เสนอแนวคิดเชิงระบบในการบริหารสถานศึกษา 
ไว้ดังต่อไปนี้ 
   1. ปัจจัยป้อน (Inputs) สภาพแวดล้อมของสถานศึกษามีบุคลากร งบประมาณ ทฤษฎี 
และความรู้นอกจากนี้ยังมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ จากส่วนกลาง ภูมิภาคและ
ท้องถิ่นมาควบคุมการด าเนินงานของสถานศึกษากลุ่มต่าง ๆ จากชุมชน เช่น นักเรียนและผู้ปกครอง
ต้องการให้สถานศึกษามีหลักสูตรซึ่งเนื้อหาสอดคล้องและเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสู่อาชีพ
อนาคตและเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ครูต้องการเงินเดือนสูง สวัสดิการและความมั่นคง

Environment 

               
              Learning         Teaching 
    
 
              Learning          Teaching 
                    

Individual system 
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Transformation process 
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(Bureaucratic Expectation) 
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Constrains 
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actual and expected 

performance 



76 

 
 

ในอาชีพ คณะกรรมการสถานศึกษาต้องการอัตราได้คืนมาจากลงทุนสูงและการศึกษามีคุณภาพและ
ชุมชนคาดหวังหลังให้การศึกษาที่จัดให้บุตรหลานมีคุณภาพด้วย กลุ่มสนใจอื่นๆ มีความคาดหวังจาก
โรงเรียนแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มและมักมีข้อขัดแย้งกัน ด้วยหน้าที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา
บูรณาการเป้าหมายที่หลากหลายเหล่านี้ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้การได้ 
   2. กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformational Process) เป็นกิจกรรมที่องค์การ
องค์การสถานศึกษาท าการเปลี่ยนแปลงปัจจัยป้อนจากสภาพแวดล้อมภายนอกให้เป็นปัจจัยผลผลิต 
(Outputs) กระบวนการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การด าเนินงานภายในสถานศึกษาและระบบการบริหาร/การจัด     
การองค์ประกอบบางอย่างของการบริหาร/การจัดการด าเนินงาน ได้แก่ ความสามารถทางวิชาการของ
ผู้บริหาร ทักษะการตัดสินใจและการสื่อสารและการท าแผนด าเนินงานและความสามารถในการก้าวทัน   
การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้บริหารปฏิบัติภายในโครงสร้างองค์การจะมีอิทธิพลหรือผลกระทบ
ต่อปัจจัยผลผลิตของสถานศึกษา 
   3. ปัจจัยผลผลิต (Outputs) เป็นสิ่งคาดหวังที่ต้องการให้บรรลุหรือสิ่งที่ตามมาจากกระบวนการ 
เปลี่ยนแปลงหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา คือ การจัดหาและการใช้ปัจจัยป้อนทั้งหลายจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอกเปลี่ยนแปลงปัจจัยป้อนเหล่านี้โดยผ่านกระบวนการบริหาร เช่น การจัด
โครงสร้างองค์การ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การการสร้างแรงจูงใจ การน าการตัดสินใจ การสื่อสาร 
การใช้การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการอ่ืนๆ การบริหารงาน
งบประมาณการบริหารงานบุคลากร และการบริหารงานทั่วไปเพ่ือท าให้เกิดผลผลิตออกมาในองค์การ
สถานศึกษา ปัจจัยผลผลิต ได้แก่ นักเรียนและครู ซึ่งได้แก่ 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ความเจริญงอกงามของนักเรียน 
   การออกกลางคันของนักเรียน   การขาดเรียนของนักเรียน 
  เจตคติต่อโรงเรียนของนักเรียน   การปฏิบัติงานของครู 
  ความเจริญงอกงามของครู   การออกจากงานของครู่ 
  ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหาร   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
  ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 

    โดยแนวคิดเชิงระบบในการบริหารสถานศึกษาของ Lunenburg and Ornstien แสดง
ไดดั้งภาพที่ 9 
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ภาพที่ 9 แนวคิดเชิงระบบในการบริหารสถานศึกษาของลูเนินเบิร์กและออร์นสไตน์ 
ที่มา : Lunenburg and Ornstien (2000, อ้างถึงใน สุนทร โคตรบรรเทา, 2560 : 184) 
 
   จากภาพที่ 9 ซึ่งกล่าวไปแล้วในที่สุดแล้วสิ่งแวดล้อมภายนอกมีปฏิกิริยาต่อปัจจัย
ผลผลิตและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ระบบข้อมูลย้อนกลับ มีความส าคัญต่อความส าคัญต่อความส าเร็จใน
การด าเนินงานของสถานศึกษาในปัจจุบันและอนาคต ส่วนข้อมูลข้อมูลย้อนกลับในทางลบอาจ
น ามาใช้แกไ้ขและปรับปรุงข้อบกพร่องในแผนด าเนินงานของผู้บริหาร และในทางกลับกันจะมีอิทธิพล
ต่อผลผลิตของสถานศึกษาอีกด้วย 
   Owens (1998) ไดเ้สนอแนวคิดทฤษฎีระบบไว้ว่า สถานศึกษาเป็นระบบที่ประกอบด้วย 
ปัจจัยน าเข้า (Inputs) จากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น ความรู้ที่มีอยู่ในสังคมนั้นๆ ค่านิยม เป้าหมายที่มี
การคาดหวัง และงบประมาณ เป็นต้น กระบวนการ (Process) ของระบบย่อยต่างๆ เช่น โครงสร้าง 
คน เทคโนโลยีและงาน เป็นต้น ผลผลิต (Process) ที่กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมหรือสังคมสถานศึกษาเป็น

ปัจจัยป้อน 
-บุคลากร                            -กฎหมาย               -ข้อเรียกร้อง 
-งบประมาณ                        -พระราชบัญญัติ       -กลุ่มชุมชน 
-ทฤษฎีและความรู้                 -ระเบียบข้อบังคับ      -นักเรียนและผูป้กครอง 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
-โครงสรา้งองค์การ             -การตัดสินใจ                     -หลักสูตร 
-วัฒนธรรมองค์การ             -การสื่อสาร                      -การปรับปรุงการเรียน 
-การสร้างแรงจูงใจ               -การเปลีย่นแปลงองค์การ     -การพัฒนาวิชาชีพครู 
-ภาวะผู้น า 

ปัจจัยผลผลิต 
-ผลสมัฤทธ์ิ                                               -การออกจากงานของครู                
-ความเจรญิงอกงาม                                     -การขาดงานของครู     
-การออกกลางคัน                                       -ความสัมพันธ์ครกูับผู้บริหาร 
-การขาดเรยีน                                            -ความพึงพอใจ       
-เจตคติของนักเรยีน                                     -ความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน    
-การปฏิบัติงานของครู                                  -ความเจรญิงอกงามของครู 

สิ่งแวดล้อมภายนอก 

สิ่งแวดล้อมภายนอก 
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ระบบเปิดที่ประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ที่สัมพันธ์และส่งผลกระทบกันและกันรวมทั้ งการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก ดังภาพที่ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 องค์ประกอบต่างๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงระบบ 
ที่มา :  Owens (1998 : 43) 
   ความสัมพันธ์ภายในของปัจจัยส าคัญ 4 ประการและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก 
ของระบบสถานศึกษา ดังนี้ 
   1. ด้านโครงสร้าง (Structure Subsystem) ประกอบด้วย การก าหนดบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ภาวการณ์ตัดสินใจ การวางแผน การควบคุมดูแล การออกกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ 
การแบ่งสายงาน การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น  
   2. ด้านคนหรือทรัพยากรมนุษย์ (Human Subsystem) ประกอบด้วย ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ สถานภาพหรือต าแหน่ง คุณค่าทางสังคมของบุคคลนั้น ๆ ภายในและภายนอกองค์กร 
ภาวะผู้น า รางวัล ความรู้สึก การปฏิบัติงาน เป็นต้น  
   3. ด้านภาระงาน (Task Subsystem) ประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่การสอน การนิเทศ/ 
ก ากับ/ติดตาม การบริการ/การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เป็นต้น  
   4. ด้านเทคโนโลยี (Technology Subsystem) ประกอบด้วย สื่อ อุปกรณ์ การจัด
ตารางการเรียนการสอน การจัดหลักสูตร เป็นต้น 
   สรุปได้ว่า ทฤษฎีระบบได้น ามาใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษาโดยค านึงถึง
สภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการพิจารณาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้งระบบเพ่ือจะได้
เห็นความส าคัญและลักษณะขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งประกอบด้วย      
5 ปัจจัยหลักที่ส าคัญ คือ 1) ปัจจัยน าเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 4) ข้อมูลป้อนกลับ และ 5) 

องค์ความรู ้
ค่านิยม 

เป้าหมาย 

-ระบบย่อยโครงสร้าง เช่น การจัดช้ัน
เรียน การแบ่งแผนก การจดัโครงสร้าง
องค์กร 
-ระบบย่อยบุคลากร เช่น ครูที่ปรกึษา 
และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น 
พยาบาล เป็นต้น 
-ระบบย่อยเทคโนโลยี เช่น อาคารเรียน 
ตารางเรียน หลักสูตร ห้องสมุด และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
-ระบบย่อยงาน เช่น การสอน 

 

สัมฤทธ์ิผลในเป้าหมายขององค์การใน
ด้านต่าง ๆ 
-ด้านสติปญัญาและทักษะในการ
ด ารงชีวิต 
-มีเหตผุลและมีความสามารถในการ
วิเคราะห ์
-.มีค่านิยม ทัศนคติ แรงจูงใจ 
-มีความคิดสร้างสรรค ์
-มีทักษะในการสื่อสาร 

 

   ปัจจัยน าเข้าจากสังคม        กระบวนการทางการศึกษา              ผลผลิตสู่สังคม 
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สภาพแวดล้อม ผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบของทฤษฎีระบบน ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ดังนี้ 1) ปัจจัย 
น าเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 4) ข้อมูลป้อนกลับ และ 5) สภาพแวดล้อม  
 
9. แนวคิดทีเ่กี่ยวกับการจัดระบบคุณภาพโดยรวมและการบริหารคุณภาพ  
 การบริหารจัดการระบบคุณภาพเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันการพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากลซึ่งจะท าให้เกิดคุณลักษณะต่อการจัดการเรียนการสอนอันจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนอัน
เป็นเป้าหมายปลายทางของการจัดการศึกษา ระบบบริหารจัดการซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบที่จะ
พัฒนาองค์กรให้มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศโดยอิงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award :TQA) มาพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กร 
เพ่ือให้มีวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการในระดับมาตรฐานโลก (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษา      
ตอนปลาย, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553) 
 9.1  หลักการและแนวคิด (Core Value and Concepts)  
   การก าหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศมีพ้ืนฐานจากแนวคิดและ
ค่านิยมหลัก 11 ประการ ดังนี้ 
   1) การน าที่มีวิสัยทัศน์ร่วม (Visionary Leadership) 2) การศึกษาที่ยึดการเรียนรู้เป็น
แกนกลาง (Learning-Centered Education) 3) การเรียนรู้ขององค์กรและบุคคล (Organizational and 
Personal Learning) 4) การให้คุณค่ากับคณะครู บุคลากร และผู้มีส่วนร่วม (Valuing Faculty, Staff 
and Partners) 5) ความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น (Agility) 6) การมุ่งอนาคต (Focus on The Future) 
7) การจัดการเพ่ือให้เกิดนวัตกรรม (Managing for Innovation) 8) การบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของข้อมูลจริง 
(Management by Fact) 9) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ/สังคมและความเป็นพลเมืองดี (Public/ Social 
Responsibility and Citizenship) 10) การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า (Focus on Result and 
Creating Value) และ 11) มุมองเชิงระบบ (System Perspective) 
 9.2  องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ 
   จากแนวคิดและค่านิยมหลัก 11 ประการ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและ
มีประสิทธิภาพ สามารถผนวกเป็นองค์ประกอบระบบบริหารคุณภาพ 7 หมวด ดังนี้ 
   1) การน าองค์กร (Leadership) 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 3) การมุ่งเน้น 
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Focus) 4) การวัดการวิเคราะห์และการจัด 
การความรู้ (Measurement, Analysis and Knowledge Management) 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 
(Faculty and Staff Focus) 6) การจัดการกระบวนการ (Process Management) 7) ผลลัพธ์ 
(Performance Results) 
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ภาพที่ 11  องค์ประกอบทั้ง 7 หมวด  
ที่มา : ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(2553:8) 
 ความเชื่อมโยงสัมพันธ์และการบูรณาการขององค์ประกอบทั้ง 7 หมวดจะเริ่มจากการน าองค์กร 
(หมวดที่ 1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (หมวดที่ 2) และการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หมวดที่ 3) 
ประกอบกันเป็นกลุ่มของการน าองค์กรว่าการน าองค์กรต้องมุ่งที่กลยุทธ์และนักเรียนผู้บริหารระดับสูง
หรือฝ่ายบริหารของโรงเรียนต้องก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเป็นผู้น าในการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือให้บรรลุตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 
 การมุ่งเน้นบุคลากร (หมวดที ่5) การจัดการกระบวนการ (หมวดที่ 6) และผลลัพธ์ (หมวดที่ 7) 
ประกอบกันเป็นกลุ่มผลลัพธ์ โดยบุคลากรและกระบวนการที่ส าคัญมีบทบาทท าให้การด าเนินการส าเร็จ
และน าไปสู่ผลการด าเนินการโดยรวมขององค์กร (โรงเรียน) 
 ส่วนการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (หมวดที่ 4) มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท า
ให้องค์กรมีการจัดการที่มีประสิทธิผลและมีการปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดยใช้ระบบที่ใช้ข้อมูลจริง
และองค์ความรู้เป็นแรงผลักดัน การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้เป็นพ้ืนฐานของระบบการจัด 
การผลการด าเนินการโดยรวม 

1.  
การน าองค์กร 

2.  
การวางแผน 

กลยุทธ ์

3.  
การมุ่งเน้น

ผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

5.  
การมุ่งเน้น
บุคลากร 

6.  
การจัดการ

กระบวนการ 

7.  
ผลลัพธ ์

4.  
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

โครงร่างองค์กร 
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ ความท้าทาย 
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 9.3  แนวทางการด าเนินการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
   แนวทางหรือวิธีการในการบริหารจัดการระบบคุณภาพทั้ง 7 หมวด มีดังนี้ 
   1. หมวดที่ 1 การน าองค์กร โดยมีแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    1.1) ก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยใช้
ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งสภาพจริงในปัจจุบันและสภาพ        
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
    1.2) ก าหนดค่านิยมของโรงเรียนในการท างานให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร  
    1.3) ผู้บริหารโรงเรียนสร้างศรัทธาโดยเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานตาม
ค่านิยมของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาบุคลากรสู่ผู้น าขององค์กรนี้ในอนาคต  
    1.4) ผู้บริหารโรงเรียนมีระบบให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพในการท างานอย่างเต็มที่
ภายใต้การกระจายอ านาจและการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
    1.5) สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพการปฏิบัติงานและให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
    1.6) จัดระบบการสื่อสารเพ่ือให้ทราบและเกิดการยอมรับในวิสัยทัศน์ ค่านิยมและ
ผลการด าเนินการที่คาดหวังของโรงเรียนแบบสองทิศทางอย่างหลากหลายรูปแบบ  
    1.7) ผู้บริหารโรงเรียนสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียน เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงผล
การด าเนินการ การบรรลุพันธกิจ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งส่งเสริมและก ากับให้บุคลากร
ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีจริยธรรม 
   2. หมวดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์ โดยมีแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    2.1) วิเคราะห์ปัจจัยและสภาวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทั้งภายนอกและภายใน 
โรงเรียนด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสม  
    2.2) ก าหนดทิศทางของโรงเรียนต้องการมุ่งไปสู่ผลลัพธ์ที่โรงเรียนต้องการที่จะบรรลุ 
ได้แก ่การก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค ์ 
    2.3) ก าหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ที่จะท าให้โรงเรียนสามารถบรรลุ วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่ก าหนดไว้  
    2.4) สื่อสารและถ่ายทอดทิศทางของโรงเรียนให้บุคลากรของโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
อย่างทั่วถึง    
   3. หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย โดยมีแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    3.1) ส ารวจ ตรวจสอบพันธกิจของโรงเรียนเพ่ือน ามาก าหนดนักเรียน กลุ่มนักเรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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    3.2) ระบุนักเรียน ก าหนดกลุ่มนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการจัดท าฐานข้อมูล 
ของนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบันและในอนาคต รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ิมเติมและทบทวนปรับปรุง 
ฐานข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน  
    3.3) จ าแนกกลุ่มนักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาจากความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
นวัตกรรม โครงสร้างประชากร สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยค านึงถึงบริบทความพร้อมของ
โรงเรียนด้วย  
    3.4) ก าหนดกลยุทธ์ วิธีการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการคาดหวังของนักเรียนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งในอดีตปัจจุบันของโรงเรียนคู่เทียบเคียง  
    3.5) วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาประเด็นความต้องการและน าข้อมูลไปปรับกระบวนการท างาน 
และการให้บริการให้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของสังคมโลก 
   4. หมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ โดยมีแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    4.1) คัดเลือก รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่จะน าไปติดตามผลการด าเนินงานของ
โรงเรียน ได้แก ่ข้อมูลผลการด าเนินการจากแผนงาน/โครงการและผลการใช้งบประมาณ ข้อมูลความต้องการ/ 
ความพึงพอใจ/การร้องเรียนจากผู้รับบริการ ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เช่น ความพึงพอใจของบุคลากร 
ข้อมูลจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ข้อมูลจากการท า Benchmarking และการศึกษา 
Best Practices จากโรงเรียน/สถาบันคู่เทียบเคียงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
    4.2) น าผลการวิเคราะห์มาทบทวนเพ่ือหาจุดบกพร่องการปฏิบัติงานแล้ววิเคราะห์/
ค้นหาปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จรวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของการบริหารและการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น  
    4.3) ทบทวนวิธีการระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ทันต่อระบบการวัดผลการด าเนิน 
การให้ทันต่อความต้องการและทิศทางของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ของปัจจัยภายในและภายนอกที่ไม่สามารถคาดการณ์ได 
 
   5. หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร โดยมีแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    5.1) ก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรโดยค านึงถึง
ความเสมอภาค ความโปร่งใส และเป็นธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่มทุกระดับ  
    5.2) น าผลจากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรมาก าหนดเป็นนโยบายสวัสดิการ 
การให้บริการ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร  
    5.3) การจัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 
ที่ชัดเจนค านึงถึงผลส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักและจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่ง
จะต้องถ่ายทอดตัวชี้วัดนี้สู่ระดับบุคคล  
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    5.4) ให้มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรม 
โดยเปดิเผยหลักเกณฑ์การประเมินและผลการประเมินให้บุคลากรรับทราบ 
    5.5) น าผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคลากรในการพัฒนา 
สมรรถนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานและพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้รางวัลจูงใจและการบริหาร
บุคคลอ่ืน ๆ  
    5.6) การจัดระบบยกย่องชมเชยการให้รางวัลโดยก าหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี โดยยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และสื่อสารหลักเกณฑ์
การยกย่อง ชมเชย จูงใจให้กับบุคลากรได้รับทราบทั่วทั้งโรงเรียน  
    5.7) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องชมเชยในระดับโรงเรียนให้ได้รับโอกาส 
น าเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดับที่สูงขึ้น 
   6. หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ โดยมีแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    6.1) ออกแบบระบบงานที่ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ 
และบริหารทั่วไปโดยมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน าสู่การบรรลุวิสัยทัศน์   
    6.2) กระบวนการในระบบงานต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยใช้ประโยชน์จาก
สมรรถนะหลัก 
   7. หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ โดยมีแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    7.1) สิ่งที่ต้องน าเสนอ เช่น ข้อมูลสารสนเทศงานวิเคราะห์ต่างๆของผลด าเนินการ  
    7.2) การน าเสนอต้องให้ความส าคัญกับข้อก าหนด ดังนี้  
     1) รายงานผลเป็นการแสดงข้อมูลในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายเกี่ยวกับ 
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 2) แนวโน้มของผลของการด าเนินการเป็นการแสดงข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นตัวเลขเพ่ือแสดงให้เห็นทิศทางของผลลัพธ์ตามล าดับช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป 3) ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบเพ่ือแสดงผลลัพธ์เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนกลุ่มสังกัด/ต่างสังกัด/ในพ้ืนที่/ต่างพ้ืนที่/
ระดับที่สูงกว่า นอกเหนือการน าเสนอในเชิงเปรียบเทียบสิ่งที่ควรด าเนินการของโรงเรียน คือ การวิเคราะห์ 
สารสนเทศนั้น ๆ เพ่ือให้รู้ถึงผลของการด าเนินการโดยรวมและน าผลการวิเคราะห์มาจัดล าดับความส าคัญ 
ในการปรับปรุงผลการด าเนินการ 4) ความครอบคลุมและความส าคัญของผลลัพธ์เพ่ือแสดงว่ามีการรายงาน 
ผลลัพธ์ที่ส าคัญทั้งหมด  
    7.3) การแสดงผลควรท าในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น รูปแบบกราฟหรือตาราง 
   มีนักวิจัยและนักวิชาการหลายท่านได้ท าการศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพซึ่ง
ผู้วิจัยขอเสนอ ดังนี้ 
  โสภา อ านวยรัตน์และคณะ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหาร 
คุณภาพของวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ประยุกต์ใช้ขั้นตอน
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ หรือ Total Quality Management (TQM) ซึ่งประยุกต์ใช้โดยมี
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การหลอมรวมบางขั้นตอนเข้าด้วยกัน สรุปได้องค์ประกอบทั้งหมด 7 ด้าน เข้าสู่วงจร P-D-C-A ดังนี้  
1) ด้านการวางแผนด าเนินการ 2) ด้านการจัดสร้างระบบคุณภาพ 3) ด้านการด าเนินงานบริหาร
คุณภาพ 4) ด้านการควบคุมกระบวนการบริหารคุณภาพ 5) ด้านการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผล 
6) ด้านการทบทวนผลลัพธ์และความส าเร็จ และ 7) ด้านการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  วัลนิกา ฉลากบางและคณะ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหาร 
คุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน มีองค์ประกอบของการบริหารคุณภาพของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนมีองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการกระบวนการ 2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3) การบริการวิชาชีพสู่สังคม 4) นวัตกรรมและการวิจัย 5) ภาวะผู้น า 6) การประเมินผลและรายงาน 
และ 7) การทบทวน/วางแผน/การพัฒนาปรับปรุงวิธีการบริหารคุณภาพเป็นการบูรณาการเทคนิคโดยมี 
วงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นแกน และรูปแบบการบริหารคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมี 7 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการกระบวนการ 2) ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3) ด้านการบริการวิชาชีพสู่
สังคม 4) ด้านนวัตกรรมและการวิจัย 5) ด้านภาวะผู้น า 6) ด้านการประเมินผลและรายงาน และ 7) 
ด้านการทบทวน/วางแผน/การพัฒนาปรับปรุง  
  สุนิดา เดชรักษาและคณะ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
ตามเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดย
ภาพรวมทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยได้ ดังนี้ 1) ด้านการน าองค์กร 2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) ด้านผลลัพธ์ 4) ด้านการมุ่งเน้น 
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5) ด้านการจัดกระบวนการ 6) ด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการ 
ความรู้ 7) ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
  ไพชยนต์ ศรีม่วง (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบ 
คุณภาพของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีผลการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพมีองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ 1) การน าองค์กร 2) การวางแผน 
เชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์ 
  สิริพรรณ สุนทร กระพัน ศรีงาน และโกวิท วัชรินทรางกูร (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้การบริหารจัดการแบบ 
มุ่งคุณภาพทั้งองค์กรมีขั้นตอนด าเนินงาน 7 ขั้น ประกอบด้วย 1) การจัดทีมงาน 2) การสร้างความตระหนัก 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ TQM 3) การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของสถานศึกษาโดยใช้เทคนิค SWOT 
4) การวางแผนพัฒนา 5) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนที่วางไว้และตรวจสอบผลส าเร็จ 6) การประเมิน 
และวิเคราะห์ความส าเร็จและล้มเหลวของการด าเนินงาน 7) การสร้างแนวทางมาตรฐานในการด าเนินงาน 
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ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การด าเนินงานทุกขั้นตอนเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง 
  สุริยา ชิณณะพงศ์ (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่ององค์ประกอบการบริหารจัดการโรงเรียน 
มัธยมศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ 
2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นผู้รับบริการ 4) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5) การบริหารเชิงระบบ 
6) การจดัการความรู้ และ 7) ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 
  สรุปได้ว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ 1) การน า
องค์กร (Leadership) 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 3) การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Focus) 4) การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
(Measurement, Analysis and Knowledge Management) 5) การมุ่งเน้นบุคลากร (Faculty and 
Staff Focus) 6) การจัดการกระบวนการ (Process Management) 7) ผลลัพธ์ (Performance Results) 
โดยใช้วงจรคุณภาพ (P-D-C-A) เป็นกระบวนการหลักในการบริหาจัดการขับเคลื่อนให้มีคุณภาพตามที่
ก าหนดไว้ และอาจใช้เทคนิคอ่ืน ๆร่วมด้วย เช่น เทคนิค SWOT เป็นต้น ซึ่งการด าเนินการในแต่ละ
องค์กร/โรงเรียนมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบท ความพร้อมของโรงเรียน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ โดยผู้วิจัยได้น าการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพดังกล่าวมาบูรณาการกับการบริหารเชิงระบบ 
   
10.  การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  
 10.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
    ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและมีหลากหลายง่าย
ต่อการน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลายช่องทาง ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานก็เป็นการจัดการเรียนรู้
มีประสิทธิภาพมากอีกหนึ่งทางเลือกที่จะน ามาใช้การจัดการเรียนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมี
ผู้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานหลายรูปแบบตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล     
ซึ่งได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
   ปณิตา วรรณพิรุณ (2554 : 45), พลอยไพลิน ศรี อ่ าดี  (2555: 23) กล่าวถึง
ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานสอดคล้องกันว่าเป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้
ในชั้นเรียนกับการเรียนรู้แบบออนไลน์อาศัยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะต่างๆ 
เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการส่งผ่านความรู้และ     
การติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน เพ่ือสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น และเกิดทักษะการเรียนรู้ที่ท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ซึ่ง
สอดคล้องกับ Gina, Lynnae, and Hermy (2013: 4) ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
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ว่าเป็นการบูรณาการเรียนจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิมกับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เข้าด้วยกันโดย
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมมาร่วมใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
   ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2555 : 13),วรางคณา โตโพธิ์ไทย (2558 : 7) กล่าวถึง
ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่สอดคล้องกันว่าเป็นรูปแบบการเรียนที่ผสมผสาน
ยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้เข้าด้วยกัน โดยใช้สื่อกิจกรรมและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายที่
ผสมการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับการสอนแบบออนไลน์แบบเผชิญหน้าในห้องเรียนเพ่ือ
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมาย
ของการจัดการเรียนรู้โดยมีการน าเสนอเนื้อหาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ร้อยละ 30-79 
   และสอดคล้องกับ Allen and Seaman (2010) ได้กล่าวถึงความหมายของการจัดการเรียนรู้ 
แบบผสมผสานว่าเป็นการเรียนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์และการเรียนในชั้นเรียนโดยมี
สัดส่วนของเนื้อหาที่น าเสนอออนไลน์ร้อยละ 30-79 การอภิปรายออนไลน์ถือเป็นการส่งผ่านเนื้อหา
ออนไลน์เช่นกัน ส าหรับการเรียนในรูปอ่ืน ๆ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบปกติจะไม่มีการส่งผ่าน
เนื้อหาออนไลน์  
   สรุปความหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสาน คือ การบูรณาการระหว่างการเรียนรู้
ในชั้นเรียนกับการเรียนรู้แบบออนไลน์อาศัยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะต่างๆ 
เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการส่งผ่านความรู้และ
การติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน เพ่ือสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นและเกิดทักษะการเรียนรู้ที่ท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยมี    
การน าเสนอเนื้อหาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ร้อยละ 30-79 
 10.2 ประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  
   การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นรูปแบบการเรียนที่ผสมผสานระหว่างการเรียน
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาร่วมใช้ใน    
การจัดการเรียนรู้ถือเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับการจัดการศึกษาทุกระดับประเภทของการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน จึงยึดตามแนวคุณลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 
   วรางคณา โตโพธิ์ไทย (2558: 7) ได้แบ่งประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
   1. การผสมผสานเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้บนเว็บกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
แบบดั้งเดิมเข้าด้วยกัน เช่น การเรียนในห้องเรียนเสมือนแบบสด การเรียนผ่านเครือข่าย การเรียน
ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน วิดีโอสตรีมมิ่ง ตัวอักษร เสียง ข้อความ สื่อของจริงของจ าลองเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของการศึกษา เป็นการเรียนโดยใช้การผสมผสานเทคโนโลยีของเว็บ วิธีสอนและสื่อที่
หลากหลายเข้าด้วยกันเพ่ือให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 
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   2. การผสมผสานทฤษฏีการเรียนรู้และวิธีสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกัน เช่น การรวม
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavior Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธนิยม (Cognitive Theory) 
และทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มสร้างสรรค์นิยม (Constructivist Theory) เข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ทางการเรียน 
ที่ดีที่สุดการผสมผสานระบบการเรียนและวิธีสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกันเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
ในการเรียนตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม 
กันตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู่   
   3. การผสมผสานเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบกับการจัดการเรียนรู้ใน     
ชั้นเรียนแบบดั้งเดิมเข้าด้วยกัน เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้      
ทุกรูปแบบ เช่น วีดีทัศน์ซีดีรอม การสอนบนเว็บ ข้อความ เสียงและการประชุมทางโทรศัพท์ร่วมกับ
การเรียนแบบดั้งเดิม สื่อดั้งเดิม โดยการผสมผสานระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้าและการเรียนแบบ
ออนไลน์เข้าด้วยกัน ซึ่งมีทั้งส่วนประกอบที่เป็นการเรียนในห้องเรียนและการเรียนแบบออนไลน์โดย
ใช้จุดเด่นของการเรียนแบบออนไลน์เติมเต็มช่องว่างของการเรียนในห้องเรียนซึ่งเป็นประเภท      
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด 
   4. การผสมผสานเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้กับการท างานจริงการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสานนอกเหนือจากการจัดการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนแล้วยังสามารถผสมผสานเทคโนโลยี    
การจัดการเรียนรู้กับการท างานจริง โดยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของ          
การฝึกอบรมในองค์กร เป็นการผสมผสานการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืนๆ กับ
การฝึกอบรม 
   สอดคล้องกับ Oliver and Trigwell (2005: 18) ได้แบ่งประเภทของการจัดการเรียนรู้ 
แบบผสมผสานเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
   1. การผสมผสานการจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
ผ่านเว็บเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ 
   2. การผสมผสานวิธีการสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกันอาจจะใช้เทคโนโลยีหรือไม่ใช้ก็ได้ 
   3. การผสมผสานวิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางการสอนผ่านหลักสูตรเฉพาะหรือ
การฝึกอบรม  
   4. การผสมผสานเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้กับงานปกติที่ท าอยู่  
   สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) การผสม 
ผสานเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้บนเว็บกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมเข้าด้วยกัน       
2) การผสมผสานทฤษฏีการเรียนรู้และวิธีสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกัน 3) การผสมผสานเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมเข้าด้วยกัน และ 4) การผสม 
ผสานเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้กับการท างานจริง  
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 10.3 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  
   จากการศึกษาผลการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
พบว่า มีองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของนักวิชาการ ดังนี้ 
   ปณิตา วรรณพิรุณ (2554: 45) กล่าวว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานประกอบด้วยองค์ประกอบ 
ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่   
   1. ประเภทออฟไลน์ คือ เทคโนโลยีนวัตกรรมและวิธีการที่ใช้ในการเรียนรู้แบบผสม 
ผสานที่เน้นการใช้งานเพียงล าพังเฉพาะนักเรียนไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับนักเรียนคนอ่ืนๆในระหว่าง  
การจัดการเรียนรู้ได้แก่การเรียนรู้ในสถานที่ท างาน การสอนแบบเผชิญหน้าการเรียนรู้ในชั้นเรียน    
สื่อสิ่งพิมพ์สื่อกระจายเสียง  
   2.  ประเภทออนไลน์ คือ เทคโนโลยีนวัตกรรม รวมถึงวิธีการที่น าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศอินเตอร์เน็ตมาช่วยจัดการเรียนรู้ซึ่งได้แก่การเรียนรู้แบบออนไลน์  การสอนเสริมแบบใช้
อิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้บนเว็บ การเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
เป็นต้น 
   ส่วนทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2555 : 15-18) ได้กล่าวว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานประกอบด้วย 
องค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ ได้แก่  
    1. ห้องเนื้อหา ซึ่งเป็นการก าหนดรายละเอียดด้านเนื้อหาและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ให้นักเรียนได้ศึกษา โดยต้องมีการออกแบบเนื้อหาในรูปของข้อความประกอบรูปภาพภาพกราฟิก 
เสียง วีดีทัศน์และแอนนิเมชั่นเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาจากนั้นจะมีการท ากิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย
ตามท่ีครูก าหนดไว้รวมทั้งมีการประเมินผลการเรียน 
   2. แหล่งความรู้ซึ่งเป็นการก าหนดคลังเนื้อหาที่ใช้สนับสนุนการสอนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 1) แหล่งความรู้ภายใน (Internal Resources) เป็นการก าหนดแหล่งความรู้หลักที่นักเรียน จะต้อง
เรียนวิชานั้นตามหลักสูตร และ 2) แหล่งความรู้เสริมภายนอก (External or Supplemental Resources ) เป็น
การก าหนดรายละเอียดของส่วนเชื่อมโยงนักเรียนไปสู่แหล่งความรู้เสริม 
   3. ห้องปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนที่ก าหนดให้นักเรียนลงมือประกอบกิจกรรมเพ่ือประยุกต์ 
ความรู้เพ่ือให้ครูตรวจทางอินเตอร์เน็ต เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
กระดานสนทนา เป็นต้น 
   4. การประเมิน ซึ่งเป็นส่วนที่น าเสนอแบบประเมินก่อนเรียนหลังเรียนของนักเรียน 
   5. การติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนที่เปิดโอกาสให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน 
เป็นการส่วนตัวและเป็นกลุ่มผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปรษณีย์เสียง (Voice mail) เครือข่าย 
สังคมออนไลน์และเครื่องมือสื่อสารที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น โปรแกรม Skype Line, 
WhatApp,Twitter เป็นต้น โดยการออกแบบการติดต่อสื่อสารของสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
แบบออนไลน์มีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์อย่างกว้างๆ 4 รูปแบบ คือ 
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    5.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเนื้อหา ซึ่งอาจอยู่ในรูปสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์
เทปเสียง คอมพิวเตอร์เทปโทรทัศน์เป็นต้น 
    5.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน เป็นการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนอาจ
อยู่ในรูปของการพบปะกันโดยตรง หรือพบปะปฏิสัมพันธ์กันผ่านสื่อต่างๆ ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล
ได้แก่ 1) การสื่อสารผ่านบอร์ดประกาศ (Web Board) เป็นส่วนที่ใช้แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ 
เกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทราบ และ 2) การสื่อสารห้องสนทนา (Chat Room) เป็นส่วนที่เปิดโอกาส 
ให้ครูและนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและเปลี่ยนความคิดเห็นกันซักถามข้อข้องใจในเนื้อหาวิชาและ
วิพากษ์วิจารณ์งานที่นักเรียนท าส่งครู 
     5.3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนอาจอยู่ในรูปของการมีปฏิสัมพันธ์กัน
โดยตรงหรือผ่านสื่อต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการช่วยให้นักเรียนได้เรียนแบบ
ช่วยเหลือร่วมมือกัน ได้แก่ e-mail หรือการสื่อสารแบบเวลาตรงกัน ได้แก่ Internet Relay หรือ Chat 
หรือ IRC เป็นต้น 
    5.4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับ Interface (Learner Interface Inter faction) คือ 
การที่ครูออกแบบสื่อให้เป็นบทเรียนและตัวแทนของครูแล้วให้นักเรียนได้เรียนผ่านสื่อนั้นเสมือนกับว่า
ได้เรียนกับครู 
   ในขณะที่วรางคณา โตโพธิ์ไทย (2558: 9) ไดก้ล่าวว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานมีองค์ประกอบ 
ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่  
   1. การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ประกอบด้วยระบบบริหารจัดการเนื้อหา  ระบบ
บริหารจัดการเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อมัลติมีเดีย เครื่องมือติดต่อสื่อสารทั้งประสานเวลาและไม่
ประสานเวลา 
   2. การจัดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในห้องเรียนประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
   3. การสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์การสนับสนุนด้านระบบ 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการสนับสนุนด้านเทคนิค เป็นต้น 
   ส่วนประทวน คล้ายศรี (2560 : 217-219) วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแนวคิดอภิปัญญาส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า มี 5 ประกอบ คือ 1) หลักการประกอบด้วย 
1.1) ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 1.2) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความสามารถในการด้านการตระหนักรู้ 
การวางแผน การควบคุมก ากับตนเองรวมถึงการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 1.3) มีการฝึกปฏิบัติ 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานการเรียนรู้แบบเผชิญหน้ากับการเรียน
ออนไลน์ 1.4) เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจแก่นความรู้ เจตคติที่ดีมีความเข้าใจและมีความรู้ในสารสนเทศ 1.5) มี
การก าหนดผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่ต้องการบรรลุอย่างชัดเจนและมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.6) มีการก าหนดพฤติกรรมของผู้เรียนรวมทั้งหลักฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน 1.7) มีการวางแผน 



90 

 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงพฤติกรรมตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 2) วัตถุประสงค์ 
3) เนื้อหา 4) กิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วยขั้นตอนการสอน และ 5) การวัด และประเมินผล
และการประเมินโดยรูปแบบการเรียนการสอน 
   ในขณะที่ณรงค์ สมพงษ์ และคณะ (2560: 80 - 91) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง 
คอร์สแวร์แบบผสมผสานโดยใช้โครงการเป็นฐานเพ่ือพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของครูในการสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พบว่า มี 2 องค์ประกอบ คือ 1) ทักษะ 
ของครูในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วยองค์ประกอบใหญ่ ๆ 4 ส่วนด้วยกัน 1.1) ทักษะการรู้เท่าทัน
สารสนเทศ (Information Literacy) 1.2) ทักษะสื่อ (Media Skills) 1.3) ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Skills) และ 1.4) ทักษะนวัตกรรม (Innovation Skills) 2) การเรียนรู้
แบบโครงการเป็นฐานและการเรียนแบบผสมผสาน 
   นอกจากนี้ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ (2561: 151-154) ได้ท าวิจัยเรื่องผลการสังเคราะห์
รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิคความผูกผันของผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ
ของรูปแบบประกอบด้วย 1.1) การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 1.2) กิจกรรมการเรียนการสอน 1.3) บทบาท 
ผู้สอน 1.4) บทบาทผู้เรียน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการเรียนการสอน และ 4) การวัด 
และประเมินผล 
   ส่วนพัชรา วงค์ตาผา (2561: 105-109) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ 
ผสมผสานด้วยการคิดเชิงออกแบบร่วมกับหลักการสอนแบบทริซเพ่ือส่งเสริมการแก้ปัญหา          
ทางวิศวกรรมของนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิต พบว่ามี 5 องค์ประกอบ ได้แก่         
1) กลุ่มบุคคลประกอบด้วยผู้เรียนและผู้สอน 2) การเรียนแบบเผชิญหน้า 3) การเรียนแบบออนไลน์      
4) การติดต่อสื่อสาร และ 5) ระบบจัดการเรียนรู้ 
   โดยที่จิตราภรณ์ ไกรวรรณ์ (2562: 153-155) วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สืบ
สอบแบบผสมผสานเพ่ือส่งเสริมภาวะผู้น าด้านมารยาทในสังคมดิจิทัลส าหรับลู กเสือ พบว่า            
มีองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สืบสอบแบบผสมผสาน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ         
1) เครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกันออนไลน์ 2) เนื้อหา 3) แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 4) กิจกรรมการเรียนรู้  
5) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และ 6) การวัดและประเมินผล 
   และวิเชียร ดีฉาย (2562: 106) วิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือพัฒนา 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษา  พบว่า มี
องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ขั้นที่ 1 การเสนอสถานการณ์ที่เป็นปัญหา (Problem: P) ขั้นที่ 2 
การฝึกการคิดเป็นรายบุคคล Individual Thinking: I) ขั้นที่ 3 การฝึกการคิดเป็นกลุ่มย่อย (Cooperation 
Thinking: C) ขั้นที่ 4 การอภิปรายผลการคิด (Discussion: D) และ ขั้นที่ 5 การประเมิน (Evaluation: E) 
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   จากการศึกษาข้อมูลจากนักวิชาการและผู้วิจัยขององค์ประกอบการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสานได้ด าเนินการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

นักวิชาการ/ผู้วิจัย 
องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้

แบบผสมผสาน 
ปณิตา วรรณพิรุณ (2554); วรางคณา โตโพธิ์ไทย (2558) ประเภทออฟไลน์ 
ปณิตา วรรณพิรุณ (2554); พัชรา วงค์ตาผา (2561) ประเภทออนไลน์   
ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2555); ประทวน คล้ายศรี (2560);    
จิตราภรณ์ ไกรวรรณ์ (2562)  

ห้องเนื้อหา 

ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2555); จิตราภรณ์ ไกรวรรณ์ (2562)   แหล่งความรู้ 
ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2555)  ห้องปฏิบัติกิจกรรม 
ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2555); ประทวน คล้ายศรี (2560); 
ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ (2561); จิตราภรณ์ ไกรวรรณ์ (2562); 
วิเชียร ดีฉาย (2562)  

การประเมิน   

ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2555); พัชรา วงค์ตาผา (2561) การติดต่อสื่อสาร 
วรางคณา โตโพธิ์ไทย (2558); พัชรา วงค์ตาผา (2561)  การจัดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าใน

ห้องเรียน 
วรางคณา โตโพธิ์ไทย (2558); จิตราภรณ์ ไกรวรรณ์ (2562)  การสนับสนุนด้านต่างๆ 
ประทวน คล้ายศรี (2560); ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ (2561)  หลักการและวัตถุประสงค์ 
ประทวน คล้ายศรี (2560); ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ (2561);    
จิตราภรณ์ ไกรวรรณ์ (2562)   

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ณรงค์ สมพงษ์ และคณะ (2560)  
 

ทักษะของครู ในศตวรรษที่  21      
การเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน 
และการเรียนแบบผสมผสาน 

พัชรา วงค์ตาผา (2561)  กลุ่มบุคคลและระบบจัดการเรียนรู้ 
จิตราภรณ์ ไกรวรรณ์ (2562)  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
วิเชียร ดีฉาย (2562) การเสนอสถานการณ์ที่เป็นปัญหา  

การฝึกการคิดเป็นรายบุคคล       
การฝึกการคิดเป็นกลุ่มย่อย        
และการอภิปรายผลการคิด 
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   จากตารางที่ 1 พบว่า มีองค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ได้แก่ 1) ประเภท 
ออฟไลน์ 2) ประเภทออนไลน์ 3) ห้องเนื้อหา 4) แหล่งความรู้ 5) ห้องปฏิบัติกิจกรรม 6) การประเมิน 
7) การติดต่อสื่อสาร 8) การจัดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในห้องเรียน 9) การสนับสนุนด้านต่างๆ 10) 
หลักการ 11) วัตถุประสงค์ 12) กิจกรรมการเรียนการสอน 13) ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 14) การเรียนรู้ 
แบบโครงการเป็นฐานและการเรียนแบบผสมผสาน 15) กลุ่มบุคคล 16) ระบบจัดการเรียนรู้ 17) 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 18) การเสนอสถานการณ์ที่เป็นปัญหา 19) การฝึกการคิดเป็นรายบุคคล 
20) การฝึกการคิดเป็นกลุ่มย่อย และ 21) การอภิปรายผลการคิด 
   สรุปได้ว่า องค์ประกอบการจัดการเรียนเรียนแบบผสมผสานเมื่อสังเคราะห์และจัด
กลุ่มท่ีสอดคล้องกันเบื้องต้นจัดได้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) หลักการและวัตถุประสงค์ 2) กลุ่มบุคคลและระบบ
จัดการเรียนรู้และทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 3) ประเภทออฟไลน์/ประเภทออนไลน์ ห้องปฏิบัติกิจกรรม 
ห้องเนื้อหา แหล่งความรู้ และการติดต่อสื่อสาร 3) กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบ
เผชิญหน้าในห้องเรียน การฝึกการคิดเป็นรายบุคคล การฝึกการคิดเป็นกลุ่มย่อย การเสนอสถานการณ์
ที่เป็นปัญหาและการอภิปรายผลการคิดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐานและการเรียนแบบผสมผสาน 
4) การประเมิน และ 5) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการสนับสนุนด้านต่างๆ โดยมีการก าหนดสิ่ง
บ่งชี้ต่างๆ ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ของการเรียนแบบผสมผสาน 5 ประการ คือ 1) การจัดการเรียนรู้ที่
เป็นแบบประสานเวลา 2) การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 3) มีการติดต่อสื่อสารกันนอกห้องเรียนโดย
อาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4) การสร้างงานในการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมคุณภาพทางการเรียนให้สูงขึ้นและ 
5) การวัดและประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของนักเรียน 
 10.4  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
   10.4.1  ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
        ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ จะรวบรวมองค์ความรู้เป็นชุดหลักการต่างๆเพ่ือ
อธิบายเหตุผลการได้มาขององค์ความรู้ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นแนวทางช่วยให้เราเลือกใช้เครื่องมือใน
การจัดการเรียนรู้เทคนิคและวิธีต่างๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มต้นการวางแผน 
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานควรศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเพ่ือเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อม
ในการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีผู้ให้แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานไว้
หลายท่านตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
        วรางคณา โตโพธิ์ไทย (2558: 12-15) ได้กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานว่าประกอบไปด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องที่ส าคัญ ได้แก่ 
1) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavior Theory) 2) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธนิยม (Cognitive 
Theory) และ 3) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มสร้างสรรค์นิยม (Constructivist Theory) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
        1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavior Theory)   
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          นักจิตวิทยาในกลุ่มพฤติกรรมนิยมมีแนวคิดว่าการกระท าต่าง ๆ ของ
มนุษย์เกิดจากการตอบสนองต่ออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอก สิ่งแวดล้อมภายนอกคือสิ่งเร้าและ      
การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง กลุ่มพฤติกรรมนิยมให้ความส าคัญ
กับ“พฤติกรรม” มากเพราะพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้สามารถวัดและทดสอบได้  ดังนั้นทฤษฎี
พ้ืนฐานทางความคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยม คือ พฤติกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยการเรียนรู้และ
สามารถสังเกตได้พฤติกรรมแต่ละชนิดเป็นผลรวมของการเรียนรู้ที่เป็นอิสระหลายอย่างการเสริมแรง
จะช่วยให้พฤติกรรมเกิดขึ้น 
        2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธนิยม (Cognitive Theory)   
          ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธนิยมเน้นกระบวนการทางปัญญาหรือความคิด 
ซึ่งกระบวนการภายในสมอง นักคิดกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมที่
เกิดจากกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเท่านั้น กระบวนการตอบสนองของมนุษย์มีความซับซ้อนก่อน
ยิ่งกว่านั้น 
        3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มสร้างสรรค์นิยม (Constructivist Theory)  
          ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มสร้างสรรค์นิยมเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ 
ได้มีการเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นการศึกษาปัจจัยภายนอกมาเป็นสิ่งเร้าภายใน ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ
หรือกระบวนการรู้คิด กระบวนการคิดที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยภายใน
มีส่วนช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและความคิดเดิมมีส่วนเกี่ยวข้องและเสริมสร้าง  
ความเข้าใจของนักเรียน 
        Gina, Lynnae, and Hermy (2013 : 12) ได้กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานว่าเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ผสมหลายทฤษฎีการเรียนรู้เข้า
ด้วยกันในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน เช่น การรวมแนวคิดสร้างสรรค์นิยม 
(Constructivism) แนวคิดพฤติกรรมนิยม (behaviourism) และแนวคิดพุทธนิยม (Cognitivism) เข้าด้วยกัน 
นอกจากนี้ยังอาจรวมแนวคิดเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเข้าด้วยกันเพ่ือให้กิจกรรมการเรียน มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น   
        จากแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ของหลายๆ ท่านที่กล่าวไว้สามารถสรุปได้ว่าประกอบด้วยทฤษฎีส าคัญ ได้แก่ 1) ทฤษฎีการเรียนรู้
กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavior Theory) 2) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธนิยม (Cognitive Theory) และ 3) ทฤษฎี 
การเรียนรู้กลุ่มสร้างสรรค์นิยม (Constructivist Theory) โดยการบูรณาการหลายๆ ทฤษฎีมารวมกัน
เพ่ือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและในกลุ่ม
นักเรียนกับกลุ่มนักเรียนด้วยกันท าให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่ม
นักเรียน โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการอ านวยความสะดวกซึ่งจะช่วย
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กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการสื่อสารปฏิสัมพันธ์สร้างความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่ม
นักเรียนท าให้กิจกรรมการเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 10.5 แนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  
   ผู้จัดท าคู่มือฯได้ศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 
   วรางคณา โตโพธิ์ไทย (2558: 7) ที่ได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ไว้ 4 แนวทาง ดังนี้ 
   1. การผสมผสานเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้บนเว็บกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
แบบดั้งเดิมเข้าด้วยกันเป็นการเรียนโดยใช้การผสมผสานเทคโนโลยีของเว็บ วิธีสอนและสื่อที่
หลากหลายเข้าด้วยกัน เช่น การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมผสมผสานกับการเรียนใน
ห้องเรียนเสมือนแบบสดหรือการเรียนผ่านเครือข่ายหรือการเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น  
   2. การผสมผสานทฤษฏีการเรียนรู้และวิธีสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกัน เช่น การรวม
ทฤษฎี การเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavior Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธนิยม (Cognitive Theory) 
และทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มสร้างสรรค์นิยม (Constructivist Theory) เข้าด้วยกัน  
   3. การผสมผสานเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบกับการจัดการเรียนรู้ใน      
ชั้นเรียนแบบดั้งเดิมเข้าด้วยกันเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้       
ทุกรูปแบบผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมเข้าด้วยกัน เช่น การจัดการเรียนรู้ใน    
ชั้นเรียนแบบดั้งเดิมผสมผสานกับวีดีทัศน์หรือซีดีรอมหรือการสอนบนเว็บหรือข้อความหรือเสียง    
เป็นต้น โดยการผสมผสานระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้าและการเรียนแบบออนไลน์เข้าด้วยกันซึ่งมี
ทั้งส่วนประกอบที่เป็นการเรียนในห้องเรียนและการเรียนแบบออนไลน์  
   4. การผสมผสานเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้กับการท างานจริงโดยการจัดการเรียนรู้
แบบสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมในองค์กร เป็นการผสมผสานการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืนๆ กับการฝึกอบรม 
   สิบเอกเลอสันต์ ฤทธิขันธ์ (2561) ได้ท าการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนรู แบบ
ผสมผสานร่วมกับทฤษฎีการขยายความคิดเพ่ือส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้และการคิดแก้ปัญหามี
หลักส าคัญ 3 ประการในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้   
   1. การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) คือ การเรียนโดย
การผสมผสานระหว่างการเรียนแบบดั้งเดิมหรือแบบพบกันในชั้นเรียน (Face to Face) กับการเรียนโดย 
ใช้สื่อเทคโนโลยีส าหรับสัดส่วนในการผสมผสานนั้นขึ้นอยู่กับความพรอมของสถานศึกษา  
   2. การจัดการเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การสอนบนเว็บมาใช้ 
ในการเรียนการสอนไดอย่างเป็นระบบและมีการออกแบบที่ดีท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรูใน
การคิดระดับสูง ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
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เชื่อมโยงผู้เรียนเข้าไวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเครือข่าย (File Server) และเครื่องคอมพิวเตอร ์
ของผู้ให้บริการเว็บ (Web Server) อาจเป็นการเชื่อมโดยระยะใกล้หรือเชื่อมโยงระยะไกลผ่านทางระบบการสื่อสาร 
และอินเทอร์เน็ตการจัดการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นเว็บนั้น 
   3. ทฤษฎีการขยายความคิด (Elaboration Theory) การจัดล าดับการน าเสนอเนื้อหา ใน 
บทเรียนบนเว็บที่สอดคลองกับทฤษฎีการขยายความคิดด้วยการให้ผู้เรียนไดเรียนเนื้อหาไปทีละน้อย 
โดยเริ่มจากเนื้อหาที่มีความง่ายและค่อยๆ เพ่ิมความซับซ้อนของบทเรียนมากขึ้นตามล าดับร่วมกับ
การใช้ยุทธศาสตร์การจัดการ 7 ประการ ไดแก 1) การล าดับเนื้อหาจากง่ายสูซับซ้อน 2) การให้ความรู
พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการเรียนรู 3) การสรุปย่อ 4) การสังเคราะห 5) การให้แนวเทียบ 6) สิ่งกระตุ้น
ยุทธศาสตร์ทางปัญญา 7) การควบคุมโดยผู้เรียนจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรูความเข้าใจไดง่ายขึ้นและ
เป็นการเพ่ิมการคิดแกปัญหาอยา่งมีแบบแผนรวมถึงการใช้ความคิดในระดับสูงส่งผลต่อความสามารถ
ในการน าความรูความเขา้ใจที่ผู้เรียนไดรับไปใช้ในกระบวนการคิดแกปัญหารวมถึงสามารถน าไปใช้ใน
บริบทใหมไ่ดซึ่งผลจากการถ่ายโยงการเรียนรูนั่นเอง 
   ขณะที่จิตราภรณ์  ไกรวรรณ์ (2562) ได้เสนออัตราส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบผสมผสาน ดังนี้ 1) การเรียนรู้ในห้องเรียน : การเรียนรู้ออนไลน์ เท่ากับ 50:50 การเรียนการสอน 
ผ่านเครือข่ายช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียนหรือระหว่างหมู่ 
สามารถติดต่อสื่อสาร ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็นได้ตามความต้องการของผู้เรียนและช่วยผู้เรียน
สามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมได้ทุกที่ทุกเวลาท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 2) กิจกรรมการเรียนรู้
จะกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ตามกระบวนการ 3) จัดเนื้อหาตามล าดับขั้นตอน 4) จัดการเรียนรู้
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  
   ส่วนพระครูวินัยธรสิงห์ อ่อนน้อม (2563) ได้ท าการวิจัยพบว่ากิจกรรมการเรียนการสอน 
เป็นแบบผสมผสานระหว่างแบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ในสัดส่วน 70 : 30 โดยผู้เรียนท ากิจกรรม
ในชั้นเรียนแบบเผชิญหน้ากับผู้สอนคิดเป็นร้อยละ 70 และผู้ เรียนศึกษาด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์      
คิดเป็นร้อยละ 30 ประกอบด้วย 1) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 
น าเข้าสู่บทเรียน ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติการ ขั้นตอนที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน ขั้นตอนที่ 4 น าไปใช้ และขั้นตอน
ที่ 5 สรุป     
   นอกจากนั้นยังมี Graham (2005) ไดแ้บ่งระดับของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้  
   1. การผสมผสานระดับกิจกรรม (Activity-Level Blending) เป็นการน าการเรียนการสอน 
บนเว็บมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนของหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น กิจกรรมการอภิปราย 
ในชั้นเรียนร่วมกับการอภิปรายระดมสมองออนไลน์ 
   2. การผสมผสานระดับรายวิชา (Course-Level Blending) เป็นการผสมผสานที่ระหว่าง 
การเรียนแบบเผชิญหน้าในห้องเรียนปกติกับกิจกรรมการเรียนผ่านเว็บในรายวิชา 
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   3. การผสมผสานระดับโปรแกรมวิชา (Program-Level Blending) เป็นการผสมผสาน
ในระดับหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาสามารถเรียนและท ากิจกรรมในการเรียนข้าม
โปรแกรมสาขาวิชาหรือภาควิชาในมหาวิทยาลัยเดียวกันได้ 
   4. การผสมผสานระดับสถาบัน (Institutional-Level Blending) เป็นการผสมผสาน
ในระดับองค์กร สถาบัน หรือมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาสามารถเรียนและท า
กิจกรรมในการเรียนข้ามสถาบันได ้
   เช่นเดียวกันกับปรัชญนันท์ นิลสุขและปณิตาวรรณพิรุณ (2556: 31-36) กล่าวว่าการจัด 
การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการเรียนปกติกับการเรียนออนไลน์ควรมีสัดส่วนเท่าไหร่          
เป็นค าถามที่ต้องมาพิจารณาใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะของรายวิชากับลักษณะของสื่อออนไลน์ซึ่งลักษณะ 
ของรายวิชาต้องพิจารณาว่าเป็นวิชาทฤษฎีร่วมกับปฏิบัติหรือวิชาปฏิบัติอย่างเดียวและลักษณะของ
สื่อออนไลน์จะใช้เป็นสื่อหลักหรือสื่อเสริม การน าบทเรียนออนไลน์มาใช้มีปริมาณแตกต่างกันเราเรียก
วิธีการจัดการเรียนการสอนไม่เหมือนกัน สมาคมสโลน (Sloan Consortium) เสนอแนะแนวทางใน
การจัดกลุ่มและแบ่งประเภทการเรียนแบบผสมผสานตามระดับการน าเสนอเนื้อหาผ่านอินเทอร์เน็ต 
ดังตารางที่ 2   

ตารางที่ 2 ระดับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

การน าเสนอเนื้อหาผ่านอินเทอร์เน็ต 
(Online Learning) 

ระดับการผสมผสาน 
(Meaning) 

80-100% การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning) 
30-79% การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) 
1-29% การใช้เว็บช่วยสอน (Web Facilitation) 
0% การจัดการเรียนรู้แบบปกติ (Tradition) 

ที่มา : ปรัชญนันท ์นิลสุขและปณิตาวรรณพิรุณ (2556: 34) 
   การใช้ประโยชน์จากการเรียนแบบผสมผสาน 
   วิธีการใช้ประโยชน์จากการเรียนแบบผสมผสานนักออกแบบการเรียนการสอนและ
ผู้สอนควรออกแบบตามขั้นตอนการออกการเรียนการสอน (Instructional Design) 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ ขั้นการพัฒนา ขั้นการน าไปใช้ และขั้นการประเมินผลโดยมีประเด็น 
พิจารณา ดังนี้ 
   1. ก าหนดสัดส่วนของการเรียนแบบผสมผสานว่าเป็นแบบแนวตั้งหรือแบบแนวนอน 
   2. การออกแบบการเรียนการสอน ก าหนดวิธีการหรือกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์และแบบปกติโดยการเขียนแผนการสอนทั้งสองแบบ 
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   3. ก าหนดสื่อการเรียนการสอนพิจารณาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรม 
เช่น การสอนแบบเผชิญหน้าในห้องเรียน ใช้เทคนิคบรรยาย การอภิปราย ใช้พาเวอร์พอทย์ในการน าเสนอ 
เป็นต้น การเรียนการสอนออนไลน์ ใช้เว็บบล็อก เว็บช่วยสอน เว็บฝึกอบรมหรือสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ผ่านเครือข่ายสังคม (Social Network) เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น 
Face book, Youtube, File Sharing, Photo Sharing เป็นต้น 
   4. ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนทั้งระหว่างเรียนและหลังเรียน 
ควรประเมินทั้งกิจกรรมการเรียนในห้องเรียนแบบปกติและประเมินกิจกรรมการเรียนแบบออนไลน์ 
โดยใช้ข้อสอบแบบออนไลน์ผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้ก็ได้ร่วมกับการประเมินตามสภาพจริง 
   เช่นเดียวกับ Ginns and Eillis (2007: 55) ได้ก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสานไว้ 6 แนวทาง ได้แก่ 
   1. บูรณาการระหว่างสถานศึกษากับบ้านพักเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียน ซึ่งแนวทางนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นเทคโนโลยีที่
ส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   2. บูรณาการระหว่างเนื้อหาสาระกับกระบวนการการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรม     
การเรียนรู้ให้มีความหลากหลายตามเนื้อหาสาระที่ก าหนดซึ่งพิจารณาความแตกต่างของนักเรียน       
เป็นหลักท าให้ในรายวิชาหนึ่งๆ มีกิจกรรมการเรียนรู้แตกต่างกันที่สอดคล้องกับความแตกต่างของ
นักเรียน 
   3. บูรณาการระหว่างเนื้อหาภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติโดยการวางแผนจัดสัดส่วนของ
การเรียนรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติให้กลมกลืนกัน 
   4. บูรณาการระหว่างการพัฒนาความรู้กับพัฒนาจิตพิสัยโดยการวางแผนการจัด     
การแสวงหาความรู้ควบคู่กับการพัฒนาจิตพิสัย ได้แก่คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ความสุนทรีย์และ   
ความซึมซับเพ่ือมุ่งให้นักเรียนได้ใช้สมองซีกขวาในการเรียนรู้เชิงมิติสัมพันธ์และการเสริมสร้าง
คุณธรรมมากขึ้น 
    5. บูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ โดยการวางแผนให้นักเรียนเกิดความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์พร้อมๆ กันหลายวิชาเพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในชีวิตจริง แนวทางนี้เป็นแนวทางที่มีการน าไปใช้จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานมาก
รูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถวางแผนให้นักเรียนจัด     
การเรียนรู้หลายวิชาได้ประสิทธิภาพมาก 
   6. บูรณาการแบบรวมโดยการผสมผสานทุกรูปแบบเข้าด้วยกันทั้งบูรณาการวิชาต่างๆ 
การจัดกิจกรรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและสถานศึกษากับบ้านด้วยกันตามสัดส่วนที่วางแผนไว้
อย่างรอบคอบและรัดกุม เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่ง
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ แนวทางนี้นับว่าเป็นการผสมผสานที่มีความหลากหลายมากที่สุด 
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   สรุปได้ว่า แนวทางในการการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่กล่าวไว้มี 4 แนวทาง 
ดังนี้ 1) การผสมผสานเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้บนเว็บกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม     
เข้าด้วยกัน 2) การผสมผสานทฤษฏีการเรียนรู้และวิธีสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกัน 3) การผสมผสาน
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมเข้าด้วยกัน และ 4) 
การผสมผสานเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้กับการท างานจริง โดยจัดการเรียนรู้ในการน าเสนอเนื้อหา
ผ่านอินเทอร์เน็ต (Online Learning) และระดับการผสมผสาน (Meaning) เป็นไปตามระดับการจัด 
การเรียนรู้แบบผสมผสานที่ก าหนดไว้ 
 10.6 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้ว ยการน า
เทคโนโลยีเข้ามาร่วมใช้ในการจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาบทบาทของครูและนักเรียนในการจัด 
การเรียนรู้แบบผสมผสานจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องสรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 
   ยศระวี วายทองค า (2558: 102-103) ได้สรุปบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนตาม
ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้แบบน าตนเองไว้ดังนี้ 
   บทบาทของผู้สอน 
   1. การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียน  
   1.1 สร้างความคุ้นเคยให้ผู้เรียนไว้วางใจ เข้าใจบทบาทผู้สอนและบทบาทของตนเอง  
   1.2 วิเคราะห์ความตอ้งการการเรียนรู้ของผู้เรียนและพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน  
   1.3 ก าหนดโครงสร้างคร่าว ๆ ของหลักสูตร ขอบเขตเนื้อหากว้าง ๆ สร้างทางเลือกที่
หลากหลาย  
   1.4 สร้างบรรยากาศให้เกิดความต้องการการเรียน  
   1.5 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าเสนอวิธีการเกณฑ์ประเมินผลและมีส่วนร่วมตัดสินใจ  
   1.6 จดัท าตารางการประเมินผลที่จะใช้ร่วมกัน 
   1.7 แนะน าวิธีการประเมินเมื่อผู้เรียนมีข้อสงสัย 
   บทบาทของผู้เรียน 
   1. การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียน  
   1.1 วินิจฉัยการเรียนรู้  
   1.2 วินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ของตน  
   1.3 รับรู้และยอมรับความสามารถของตน  
   1.4 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้  
   1.5 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่พอใจด้วยตนเอง  
   1.6 มีส่วนร่วมในการระบุความต้องการในการเรียน  
   1.7 เลือกสิ่งที่จะเรียนจากทางเลือกต่าง ๆ ที่ก าหนด  
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   1.8 วางโครงสร้างของโครงการเรียนของตน  
   2. การก าหนดจุดมุง่หมายในการเรียน  
   2.1 ฝึกการก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน  
   2.2 รู้จุดมุ่งหมายในการเรียนและเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  
   2.3 ร่วมกันพฒันาเป้าหมายการเรียนรู้  
   2.4 ก าหนดจุดมุ่งหมายจากความต้องการของตน  
   3. การออกแบบแผนการเรียน  
   3.1 ฝึกการท างานอย่างมีขั้นตอนจากง่ายไปยาก  
   3.2 การใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมในการเรียน  
   3.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผน  
   3.4 ร่วมมือร่วมใจรับผิดชอบการท างานกลุ่ม  
    3.5 รับผิดชอบควบคุมกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้  
   4.การแสวงหาแหล่งวิทยาการ  
   4.1 ฝึกคน้หาความรู้ตามที่ได้รับมอบหมายจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
   4.2 ก าหนดบุคคลและสื่อการเรียนที่เกี่ยวข้อง  
   4.3 มีส่วนร่วมในการสืบค้นข้อมูลร่วมกับเพ่ือน ๆ ด้วยความรับผิดชอบ  
   4.4 เลือกใช้ประโยชน์จากกิจกรรมและยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค ์
ที่ก าหนด 
   5. การประเมินผลการเรียน  
   5.1 ฝึกการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
   5.2 มีส่วนร่วมในการประเมินผล  
   5.3 ผู้เรียนประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยตนเอง 
   เช่นเดียวกับอุมาพร คาดการณ์ไกล (2558 : 18) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูว่าครูเป็น
ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าให้ข้อมูลป้อนกลับและประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน จัดสภาพการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนให้สนับสนุนให้นักเรียนมีก าลังใจในการท ากิจกรรมเกิดความรู้สึกเต็มใจและสบายใจใน
การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ค าแนะน าทั้งด้านเนื้อหาในการเรียน
และปัญหาด้านเทคนิคของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้สามารถใช้งานในระบบ
ออนไลน์ได้ราบรื่น  
   ณรงค์ สมพงษ์และคณะ (2560) กล่าวว่าการเรียนแบบเผชิญหน้า (F2F) เป็นระบบการเรียน 
ที่มีปฏิสัมพันธ์กันในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนระหว่างครูกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเองใน
ลักษณะเห็นหน้ากัน โดยมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
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   1. Learner Activities ได้แก่ การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนที่
สัมพันธ์กับการเรียนรู้ในระบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การแบ่งกลุ่มอภิปราย ก าหนดแนวทาง
การศึกษาโครงการ การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มและการฝึกปฏิบัติที่จ าเป็นต้องเห็นหน้ากัน 
การรายงานความก้าวหน้าของโครงการในกลุ่ม 
   2. Presentation เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องน าเสนอผลของการเรียนรู้ในแต่ละระยะ
ตั้งแต่การวางแผนจนถึงผลของการท าโครงการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนในกลุ่มอ่ืนๆ 
   3. Learning Reaction เป็นกิจกรรมการสะท้อนกลับในการท ากิจกรรมของผู้สอนและ 
ผู้เรียนและผู้เรียนด้วยกันในชั้นเรียนเพ่ือเป็นการพัฒนาโครงการที่ท าไปยังผู้สอนและผู้เรียน 
   เช่นเดียวกับพัชรา วงค์ตาผา (2561) กล่าวว่าผู้ที่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ
ประกอบด้วยผู้เรียนและผู้สอน 
   บทบาทของครู 
   เตรียมเนื้อหา แหล่งการเข้าถึงข้อมูลแนะน า ชี้แนะแก่ผู้เรียน มอบหมายกิจกรรม
ต่างๆ รวมไปถึงการสร้างระบบจัดการเรียนการสอนและการใช้ระบบจัดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นที่
เป็นส่วนช่วยในการด าเนินกิจกรรมการเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
   บทบาทของนักเรียน 
   เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมการเรียนตามรูปแบบที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ทั้งในชั้นเรียนปกติ 
การเรียนแบบเผชิญหน้าและการเรียนออนไลน์ 
   ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ (2561) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน ไว้ดังนี้ 
   บทบาทของครู 
   1. ออกแบบและจัดกิจกรรมเรียนรู้  
   2. เตรียมทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้พร้อมต่อการจัด 
การเรียนการสอนและเพียงพอต่อผู้เรียน 
   3. ก าหนดกลุ่มผู้เรียน เนื้อหาและวัตถุประสงค์ชิงพฤติกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
มีทั้งการให้ผู้เรียนเรียนแบบรายบุคคลและเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม  
   4. สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้อยากค้นหาและอยากเรียน  
   5. กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายปัญหาหรือผู้เรียน 
มีข้อสงสัย 
   บทบาทของนักเรียน 
   1. เตรียมตนเองให้พร้อมส าหรับการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  
   2. ให้ความร่วมมือในทุก ๆ ขั้นตอนการสอน 
   3. ศึกษาสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การท ากิจกรรมเป็นกลุ่มเป็นทีม  
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   4. คละความสามารถเรียนเก่ง ปานและอ่อนให้อยู่ภายในกลุ่มเดียวกัน  
   5. แบ่งบาทหน้าที่และมอบหมายภาระงาน  
   6. พูดคุยปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็น อภิปรายและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ  
   7. กระตุ้นสมาชิกภายในทีมให้ร่วมกันท างาน ออกแบบวิธีการน าแสนอผลงาน  
   8. สรุปองค์ความรู้ของกลุ่มที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน  
   9. เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ซักถามจากผู้สอน 
   และสอดคล้องกับ Gina, Lynnae and Hermy (2013 : 19) 
   บทบาทของครู 
   1. ครูน าเข้าสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
   2. ครูแนะน าขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
   3. ครูชี้แจงจุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ 
   4. ครูด าเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
   5. ครูตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียนเกิดการแก้ปัญหา 
   6. ครูตรวจสอบเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือหัวข้อในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความท้าทายเพ่ือ
กระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
   7. ครูกระตุ้นให้นักเรียนน าความรู้ที่สอนในวันนี้ไปใช้กับสถานการณ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 
   8. ครูสร้างความร่วมมือในกลุ่มของนักเรียนโดยการก าหนดให้นักเรียนเข้าไปอภิปราย
ในกลุ่มใหญ่โดยใช้เว็บไซด์ปฏิสัมพันธ์ 
   9. ครูประเมินผลการเรียนนักเรียนหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   บทบาทของนักเรียน 
   1. นักเรียนตั้งใจฟังและคิดตามสิ่งที่ครูอธิบายขั้นตอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน 
   2. นักเรียนปฏิบัติตามกระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ครูก าหนด 
   3. นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในขณะที่อยู่ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
   4. นักเรียนร่วมอภิปรายในกลุ่มใหญ่โดยใช้เว็บไซด์ปฏิสัมพันธ์ในหัวข้อที่ครูก าหนด 
   จากการก าหนดบทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของ
หลายๆ ท่านที่กล่าวไว้สามารถสรุป ดังนี้  
   บทบาทของครู 
   1. Learner Activities ออกแบบและจัดกิจกรรมเรียนรู้ เตรียมทรัพยากรสิ่งอ านวย
ความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและเพียงพอต่อผู้เรียน 
ก าหนดกลุ่มผู้เรียน เนื้อหาและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนที่
สัมพันธ์กับการเรียนรู้ในระบบออนไลน์และออฟไลน์  
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   2. Presentation เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องน าเสนอผลของการเรียนรู้ในแต่ละระยะ
ตั้งแต่การวางแผนจนถึงผลของการท าโครงการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนในกลุ่มอ่ืนๆสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้เรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้ อยากค้นหาและอยากเรียน  กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายปัญหาหรือผู้เรียนมีข้อสงสัยสาธิตขั้นตอนการจัด      
การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  
   3. Learning Reaction เป็นกิจกรรมการสะท้อนกลับในการท ากิจกรรมของผู้สอน
และผู้เรียนและผู้เรียนด้วยกันในชั้นเรียนเพ่ือเป็นการพัฒนาโครงการที่ท า ไปยังผู้สอนและผู้เรียนครู
ตอบข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะ 
   บทบาทของนักเรียน 
   1. เตรียมตนเองให้พร้อมส าหรับการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
   2. ให้ความร่วมมือในทุก ๆ ขั้นตอนการสอน  
   3. ศึกษาสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การท ากิจกรรมเป็นกลุ่มเป็นทีม  
   4. คละความสามารถเรียนเก่ง ปานและอ่อนให้อยู่ภายในกลุ่มเดียวกัน  
   5. แบ่งบาทหน้าที่และมอบหมายภาระงาน  
   6. พูดคุยปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็น อภิปรายและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ  
   7. กระตุ้นสมาชิกภายในทีมให้ร่วมกันท างานออกแบบวิธีการน าแสนอผลงาน  
   8. สรุปองค์ความรู้ของกลุ่มที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน  
   9. เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ซักถามจากผู้สอน  
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บทที ่4 
การบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบ 

 
 การบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบ ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์เป็น 
กระบวนการบริหารและจัดการศึกษาที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะอยู่สถานการณ์ที่ไม่ปกติ โดยต้อง
ยึดหลักความปลอดภัยทั้งนักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสิ่งแรก ผู้ปฏิบัติ งานต้องมี
ความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่น าเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการ 
ในรายวิชาที่สอนอีกทั้งนโยบายการจัดการเรียนการสอนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดและอ าเภอโดยมีหัวข้อที่ส าคัญในการบริหาร 
จัดการเรียนรู้ ดังนี้  
 1. รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
 2. การบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบ 
 3. การบริหารคุณภาพเชิงระบบ 
 4. การเรียนการสอน 
 5. การวัดและประเมินผล 
 6. วิธีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู้ 
 7. เงื่อนไขความส าเร็จของรูปแบบฯ 
  
1. รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
 การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้  มีทักษะและมี
คุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้จ าเป็นต้องมีรูปแบบ/หลักการ วิธีการ เทคนิคที่
หลากหลายรวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการพัฒนาส่งเสริมในการจัดการเรียนรู้ ให้
เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยผู้ที่มีหน้าที่หลักก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยครู
และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะต้องท าหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายดังที่กล่าวมาแล้วนั้นด้วยการน ารูปแบบฯ 
มาใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบ ดังนี้ 
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รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบรหิารคณุภาพเชิงระบบภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12 รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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 รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
 1. องค์ประกอบหลักที่ 1 องค์ประกอบการบริหารคุณภาพเชิงระบบ ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบย่อย ได้แก่  
  1.1 ปัจจัยน าเข้า (Input) ประกอบด้วย 16 ข้อ  
   1) ผู้บริหาร 2) ครู 3) นักเรียน 4) งบประมาณ 5) วัสดุอุปกรณ์ 6) สื่อการสอน     
7) เทคโนโลยี 8) ข้อมูลสารสนเทศ 9) องค์ความรู้ 10) เป้าหมาย 11) ข้อก าหนดทางกฎหมาย       
12) นโยบาย 13) แรงจูงใจของครู นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน 14) ความคาดหวังของผู้ปกครอง 15) ระยะเวลา และ 16) การบริหารจัดการ 
  1.2 กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย 5 ด้าน 
   1) ด้านเป้าหมาย (Goal) 2) ด้านโครงสร้าง (Organizing) 3) ด้านบุคลากร (Staff)  
4) ด้านเทคโนโลยี (Technology) และ 5) ด้านการจัดการ (Management)  
  1.3 ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output or Outcome) ประกอบด้วย 15 ข้อ 
  1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา 2) มีทักษะการด ารงชีวิต 3) การคิดเชิง
วิพากษ ์4) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 5) มีสุนทรียภาพ 6) มีเหตุผลและมีความสามารถในการวิเคราะห์ 
7) มีค่านิยม ทัศนคติ การจูงใจ 8) มีความคิดสร้างสรรค์ 9) มีทักษะในการสื่อสารที่ดี 10) เห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรม 11) รับผิดชอบต่อสังคม 12) ความอยู่รอดขององค์กร 13) พัฒนาการของนักเรียน 14) 
ประโยชน์ต่อสังคม และ 15) ความพึงพอใจ 
  1.4 ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ประกอบด้วย 3 ข้อ 
  1) ข้อมูลสารสนเทศจากผลกิจกรรมขององค์กร 2) ข้อมูลสารสนเทศจากผลผลิต
หรือกระบวนการขององค์กร และ 3) ข้อมูลสารสนเทศจากผลการประเมินผลการใช้นวัตกรรม 
  1.5 สภาพแวดล้อม (Environment) ประกอบด้วย 6 ข้อ 
  1) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 2) สภาพแวดล้อมทางสังคม 3) สภาพแวดล้อมทาง
การเมือง 4) สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี 5) กฎระเบียบข้อบังคับ และ 6) ผู้ปกครองนักเรียน 
 2. องค์ประกอบหลักที่ 2 องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย   
6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  
  2.1 สมาชิก (Member) ประกอบด้วย 9 ข้อ 
   1) ผู้บริหาร 2) ครู 3) นักเรียน 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5) ผู้ปกครอง 
นักเรียน 6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 7) หน่วยงานต้นสังกัด 8) ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัด และ 9) ภาคีเครือข่าย ได้แก่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัด 



106 

 
 

ชัยนาท สาธารณสุขอ าเภอเนินขาม โรงพยาบาลเนินขาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเนินขาม 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเนินขาม 
  2.2 เนื้อหา (Content) ประกอบด้วย 2 ข้อ 
   1) หลักสูตร และ 2) เนื้อหารายวิชาสาระความรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
บรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
  2.3 การเรียนการสอน (Instruction) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก 
   1. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (Preparation before Reopening)  
   2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching and Learning Activity)  
   3. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Learning Integration)  
  2.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ประกอบด้วย 5 ข้อ 
   1) เครื่องมือที่สนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอนและผู้สอนกับผู้สอน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2) ทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ือใช้ในการจัด 
การเรียนรู้ต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน  3) สภาพแวดล้อม
ในการจัดการเรียนแบบผสมผสาน 4) ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน และ 5) ความพร้อม 
ด้านอุปกรณ์การสอนของครู 
  2.5 ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) ประกอบด้วย 
11 ข้อ 
   1) ซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้านเนื้อหาและประเมินผลความก้าวหน้า 
ของนักเรียนเป็นระยะผ่านเว็บไซต์ 2) อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้าน
เนื้อหา 3) การจัดรายวิชาเข้าระบบบทเรียนออนไลน์ 4) สื่อสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  
5) โต้ตอบและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 6) แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ 7) ตรวจสอบ 
ผลงานให้คะแนนผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ทั้งแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา 8) การจัดการเรียน 
แบบออนไซต์ (On-Site) 9) การจัดการเรียนแบบออนไลน์ (Online) 10) การจัดการเรียนแบบออนดีมานด์ 
(On-Demand) และ 11) การจัดการเรียนแบบออนแฮนด์ (On-Hand) 
  2.6 การวัดและประเมินผล (Assessment) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
   2.6.1 การประเมินผลย่อย (Formative Assessment) ได้แก่ 
     1) การตัดสินผลจากการสรุปการเรียนการสอนตามเวลาที่ก าหนดเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้า 2) แก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนาและช่วยเหลือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในรายวิชา 
3) การสรุปข้อมูลร่วมกัน 4) การสรุปย่อและจัดระเบียบความรู้ 5) การสรุปการตัดสินใจ การเลือกทางเลือก 
การสนทนาและอภิปราย 6) วิเคราะห์น าความรู้ไปประยุกต์ใช้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
กับผู้อ่ืน 7) การทบทวนสาระจากผลการน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม 8) การปฏิบัติการสร้าง
สื่อสร้างชิ้นงานและฝึกฝนสร้างสรรค์ประยุกต์ (Learning to Apply) 9) น าข้อมูลไปใช้สร้างผลงานสร้าง
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ต้นแบบน ามาทดสอบและใช้งานจริง 10) การสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ 11) การน าเสนอผลงานที่ปรับปรุงใน
ชั้นเรียนด้วยโปรแกรมต่าง ๆ 12) จัดเก็บองค์ความรู้เป็นมติของกลุ่มและจัดเก็บองค์ความรู้ของทีมลง
บนเทคโนโลยี 13) การสัมภาษณ์ผลส าเร็จ และ 14) ประเมินปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างเรียน 
   2.6.2 การประเมินผลรวม (Summative Assessment) ได้แก่ 
     1) การตัดสินผลการเรียนตามสภาพจริงเมื่อจบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
หน่วยการเรียน 2) การประเมินจากงานที่ส่ง 3) สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเนื้อหา 4) การแสดง 
ความคิดเห็นในการกิจกรรม 5) ประเมินผลงานภาคปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมายและการคิดวิเคราะห์ 
6) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 7) ประเมินผู้น า 8) ประเมินการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมหลังจบ
หน่วยการเรียนรู้ 9) ประเมินผลลัพธ์ต่อโรงเรียน 10) ประเมินผลการท ากิจกรรม และ 11) การด าเนินการวัด 
และประเมินผลทั้งก่อนการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้   
  
2.  การบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบ 
 การบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบตามรูปแบบฯนั้น
โดยด าเนินการได้ ดังนี้ 
 1. น าองค์ประกอบย่อยที่ 2 กระบวนการ (Process) ขององค์ประกอบหลักที่ 1 คือ องค์ประกอบ 
การบริหารคุณภาพเชิงระบบมาบูรณาการกับการจัดระบบคุณภาพซึ่งบริหารจัดการทั้ง 5 ด้าน คือ 1) 
ด้านเป้าหมาย (Goal) 2) ด้านโครงสร้าง (Organizing) 3) ด้านบุคลากร (Staff) 4) ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
และ 5) ด้านการจัดการ (Management)  
 2. น าองค์ประกอบย่อยที่ 3 การเรียนการสอน (Instruction) ขององค์ประกอบหลักที่ 2 คือ 
องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ประกอบด้วย 3  ขั้นตอนหลัก คือ 1) การเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดเรียน (Preparation before Reopening) 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
(Teaching and Learning Activity) และ 3) การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Learning Integration) 
ให้ด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนของรูปแบบฯที่ก าหนดไว้  
 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบตาม
รูปแบบฯใช้องค์ประกอบย่อยที่ 2  กระบวนการ (Process)  ขององค์ประกอบหลักท่ี 1  คือ องค์ประกอบ
การบริหารคุณภาพเชิงระบบน ามาบูรณาการกับการจัดระบบคุณภาพแล้วน าไปบริหารจัดการทั้ง 5 ด้านและ
ขับเคลื่อนองค์ประกอบย่อยที่ 3 การเรียนการสอน (Instruction) ขององค์ประกอบหลักที่ 2 องค์ประกอบ 
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานให้ด าเนินการตามรูปแบบฯที่ก าหนดไว้ ดังภาพที่ 13 
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การบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
ด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  13  การบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบ 
 
3. การบริหารคุณภาพเชิงระบบ  
 โดยการน าองค์ประกอบย่อยที่ 2 กระบวนการ (Process) ขององค์ประกอบหลักที่ 1 คือ 
องค์ประกอบการบริหารคุณภาพเชิงระบบ มาด าเนินการบริหารจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 
 1. ด้านเป้าหมาย (Goal)  
 2. ด้านโครงสร้าง (Organizing)  
 3. ด้านบุคลากร (Staff)  
 4. ด้านเทคโนโลยี (Technology)  
 5. ด้านการจัดการ (Management)   
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 ซึ่งมรีายละเอียดในการบริหารจัดการในแตล่ะด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านเป้าหมาย (Goal) ได้แก่  
  1) การปรับเป้าหมายของโรงเรียนตามสถานการณ์  
  2) การมีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  3) การก าหนดผลลัพธ์ของโรงเรียนในการบริหารจัดการเรียนรู้  
  4) การน าทิศทางหรือแนวทางของหน่วยงานต้นสังกัดที่มาใช้เป็นกรอบในการก าหนด
เป้าหมาย  
  5) การก าหนดนโยบายของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนติดต่อสื่อสาร
ช่วยเหลือการเรียนรู้ให้ค าแนะน า ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  
  6) การก าหนดแผนมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือเป็นเครื่องมือ
บริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของโรงเรียน  
  7) การก าหนดแผนเผชิญเหตุเพื่อบริหารจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์และ
บริบทของโรงเรียน  
  8) น าความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาร่วมก าหนดเป้าหมายของ
โรงเรียน  
  9) น าแรงจูงใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาร่วมก าหนดเป็นเป้าหมายของ
โรงเรียน  
  10) การก าหนดเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้ให้กับครู นักเรียนและโรงเรียน 
 2. ด้านโครงสร้าง (Organizing) ได้แก่  
  1) กระบวนการวางแผน การจัดท าแผน การน าแผนไปปฏิบัติ การประเมินผล  
  2) การจัดองค์กร การจัดโครงสร้างการบริหาร  
  3) ก าหนดหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ของโรงเรียนให้ชัดเจน  
  4) ก าหนดลักษณะและวิธีการติดต่องานที่สัมพันธ์กันตามล าดับขั้นต าแหน่ง     
  5) การก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ท างานและมอบหมายงาน  
  6) การระบุภาระงานตามวิชาเอกท่ีสอนและภาระงานอื่นๆ ตามความรู้ความสามารถ  
  7) การน าให้บุคลากรโรงเรียนร่วมมือร่วมใจเพ่ือปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
ของโรงเรียน  
  8) กระบวนการดูแล ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียน  
  9) การด าเนินงานเป็นไปตามแผนและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินงานของ
โรงเรียน  
  10) กระบวนการเลือก/วิธีการของการปฏิบัติเพ่ือจัดการกับปัญหาและโอกาสที่เกิดขึ้น  
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  11) การรับรู้ถึงปัญหา การค้นหา ข้อมูล การประเมินทางเลือก  
 3. ด้านบุคลากร (Staff) ได้แก่   
  1) พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติหน้าที่แสดงออกซ่ึงการมีทักษะสร้างปฏิสัมพันธ์  
  2) การสื่อสาร  
  3) การจูงใจ  
  4) การมีค่านิยม  
  5) ภาวะผู้น า  
  6) การให้รางวัล  
  7) การให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน      
 4. ด้านเทคโนโลยี (Technology) ได้แก่  
  1) การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ บูรณาการด้านการศึกษา  
  2) น าเทคนิค วิธีการ องค์ความรู้ส่งเสริมในกระบวนการเรียนการสอน  
  3) ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
  4) สนับสนุนสื่อหรือโปรแกรม  
  5) สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์/วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ติดตามงาน จัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 5. ด้านการจัดการ (Management) ได้แก่  
  1) กระบวนการวางแผน  
  2) การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความจ าเป็นในการน าไปใช้การบริหารจัดการเรียนรู้ 
แบบผสมผสาน  
  3) น าทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด/แนวปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จใช้เป็นแนวทางการบริหาร 
จัดการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียน  
  4) น าข้อปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาเป็นแนวทางการบริหาร
จัดการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียน  
  5) การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียน  
  6) บริหารจัดการให้ครูและนักเรียนได้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  7) จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรของโรงเรียนภายใต้
สถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  8) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
  9) รับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา  
  10) จัดสรรงบประมาณตอบสนองภารกิจการศึกษา  
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  11) การควบคุมและตรวจสอบ  
  12) การปฏิบัติตามแผน  
  13) การวัดและการประเมินผล  
  14) การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
4. การเรียนการสอน  
 โดยการน าองค์ประกอบย่อยที่ 3 การเรียนการสอน (Instruction) ขององค์ประกอบหลักที่ 2 คือ 
องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน มาด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 
 1. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (Preparation before Reopening)  
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching and Learning Activity)  
 3. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Learning Integration) 
 ซึ่งมีรายละเอียดการเรียนการสอนในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (Preparation before Reopening) ประกอบด้วย 
4 ขั้นตอนย่อย คือ  
  1.1 การปรับหลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum Adjustment) ได้แก่  
   1) วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ต้องรู้/ควรรู้  
   2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
   3) การยืดหยุ่นการวัดและประเมินผล  
   4) ส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   5) พัฒนาครู นักเรียนใช้ข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
   6) การจดัเก็บข้อมูลเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   7) การก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต่อเนื่อง 
  1.2 การวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Planning) ได้แก่  
   1) การท าความเข้าใจ กับกลุ่มเป้าหมายและบริบท  
   2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและก าหนดความต้องการ  
   3) วิธีส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง  
   4) การให้ค าปรึกษาด้วยการน ากิจกรรมหรือเกมเข้ามามีส่วนร่วมในจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
กระตุ้นจูงใจในการเรียน  
   5) การเปลี่ยนแปลงบทบาทเป็นให้ค าแนะน าช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหาระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
   6) การก าหนดจุดมุ่งหมาย  
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   7) การจัดผังมโนทัศน์ก่อนการเรียน  
   8) การจัดเตรียมเนื้อหาและออกแบบกิจกรรม  
   9) แนวทางจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   10) การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและบูรณาการ  
   11) การใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  
   12) วิธีจัดสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้  
   13) วิธีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   14) การมีส่วนร่วมกันจัดล าดับเนื้อหาและกิจกรรม 
  1.3 การเตรียมสื่อการเรียนการสอน (Preparing Instructional Materials) ได้แก ่ 
   1) การวิเคราะห์และวางแผนใช้สื่อหลากหลายเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เรื่องที่สอน  
   2) การส ารวจ สื่อวัสดุอุปกรณ์ท้ังแบบออนไลน์/ออฟไลน์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้  
   3) การจัดเตรียมและทดสอบสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  
   4) การจัดความพร้อมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
   5) การระบุแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมของสื่อ/ไฟล์เอกสาร/ไฟล์วิดีโอเพ่ิมเสริมการเรียนรู้ 
  1.4 การปฐมนิเทศ (Orientation) ได้แก่  
   1) การชี้แจงให้ความรู้วิธีในการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์  
   2) การสร้างความตระหนักความส าคัญในการเรียนรู้  
   3) การเสนอแนวทาง/เทคนิควิธี/การเรียนรู้  
   4) วิธีโน้มน้าวชักจูงและกระตุ้นการเรียนรู้  
   5) การก าหนดบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในการเรียนรู้  
   6) การอธิบายรายละเอียดบทบาทหน้าที่การเรียนรู้  
   7) การทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้เดิม  
   8) วิธีสมัครเข้าใช้โปรแกรมและลงทะเบียนทดลองใช้เครื่องมือและฝึกปฏิบัติ        
การเรียนรู้ผ่านออนไลน์ การใช้บทเรียนออนไลน์ห้องเรียนรวมและห้องเรียนย่อยในระบบการบริหาร
จัดการเรียนรู้ (LMS)  
   9) การฝึกปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุ่มการสนทนาและอภิปราย 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching and Learning Activity) ประกอบด้วย    
3 ขั้นตอนย่อย คือ 
  2.1 เข้าสู่บทเรียน (Presentation) ได้แก่  
   1) ใช้สื่อโปรแกรมที่นิยมในปัจจุบัน/เกมกระตุ้นเข้าสู่เรื่องที่จะสอน  
   2) ใช้ค าถามกระตุ้นสุ่มถามนักเรียนและมีรางวัลให้  
   3) ใช้ลีลาท่าทางประกอบเสียงวัสดุอุปกรณ์เรียกความสนใจในเรื่องที่จะสอน  
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   4) ใช้จิตวิทยากระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากเรียนรู้ 
  2.2 กระตุ้นด้วยปัญหา (Problem – based Learning) ได้แก่  
   1) ให้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์/มัลติมีเดีย/เอกสาร  
   2) เสนอประเด็นปัญหา ข้อสรุปเหตุผล ตั้งสถานการณ์ ข้อตกลง ยกตัวอย่างผลงาน  
   3) แนะน าแหล่งสารสนเทศ  
   4) ก าหนดประเด็นปัญหาร่วมกันด้วยสารสนเทศ  
   5) ก าหนดสมาชิกในทีมร่วมกันคิดวิเคราะห์  
   6) สร้างแรงจูงใจจากตัวผู้เรียน 
  2.3 ท าความเข้าใจภาระงาน (Task Understanding) ได้แก่  
   1) ก าหนดภาระงาน/โครงงาน/ชิ้นงาน/ใบงาน แบบฝึกปฏิบัติ  
   2) ก ากับ ติดตามและนิเทศ   
   3) สาธิตเพ่ือให้ผู้เรียนทราบถึงเป้าหมายหรือผลที่จะได้รับจากการเรียนบทเรียน   
   4) แนะน าประโยชน์จากการเรียนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน  
   5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนของตนเองได้  
   6) ด าเนินการสอนตามจุดหมาย 
 3. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Learning Integration) มี 8 ขั้นตอนย่อย คือ 
  3.1 การเชื่อมโยงความรู้ (Connecting Knowledge) ได้แก่  
   1) วิเคราะห์ประสบการณ์และปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด  
   2) ท าความเข้าใจร่วมกันกับปัญหาสถานการณ์ท่ีน าเสนอค้นหาบนเครือข่ายและการถ่าย 
โอนแฟ้มข้อมูล  
   3) ร่วมกันปฏิบัติแบ่งหน้าที่กันส ารวจสืบสอบ/สืบเสาะค้นคว้า  
   4) นักเรียนร่วมมือระดมสมองการค้นหาปัญหาร่วมกัน 
  3.2 การเลือกวิธีการแก้ปัญหา (Problem Solving) ได้แก่  
   1) นักเรียนเสนอแนวทางแก้ปัญหา  
   2) ร่วมแสดงความคิดเห็น  
   3) มอบหมายสมาชิกในกลุ่มด าเนินการสร้างโครงงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน 
  3.3 การออกแบบภาระงาน (Task Designing) ได้แก่  
   1) ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่เตรียมไว้ให้ เช่น เอกสารความรู้ ตัวอย่างใบงาน สื่อวีดีทัศน์  
   2) ศึกษาเพ่ิมเติมจากไฟล์วีดีโอในสื่อสังคมออนไลน์  
   3) ศึกษาเพ่ิมเติมไฟล์เอกสารจากเว็บไซต์  
   4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน/ระหว่างกลุ่มเพื่อออกแบบภาระงาน  
   5) ค้นหาข้อมูล สารสนเทศตรงกับชิ้นงาน/ภาระงานที่ออกแบบไว้  
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   6) สร้างสรรค์ผลงานตามที่ก าหนดไว้ 
  3.4 การสืบค้นและแลกเปลี่ยน (Searching & Sharing) ได้แก่  
   1) ปฏิบัติงานร่วมกัน (Collaborating)  
   2) ฝึกการคิดรายบุคคล สืบค้น อ้างอิง ตัดสินใจ เปรียบเทียบ เชื่อมโยง จ าแนก     
จัดหมวดหมู่ คาดการณ์ ระบุเหตุผล  
   3) ฝึกการคิดเป็นกลุ่มย่อย อ้างอิง หาข้อสรุปสมเหตุผล สรุปอุปนัย นิรนัย คาดการณ์   
   4) เปิดโอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้และท างานร่วมกันเป็นทีม  
   5) แสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปราย  
   6) สร้างไอเดียพัฒนาแนวความคิดและเลือกแนวคิดในการออกแบบ  
   7) สร้างชิ้นงานรับฟังค าติชมจากผู้ใช้เพื่อปรับปรุง  
   8) สื่อสารกับผู้เรียนผ่านสังคมออนไลน์   
   9) อธิบายหลักการที่ถูกต้อง  
   10) วิเคราะห์น าความรู้ไปประยุกต์ใช้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้อื่น 
  3.5 การอธิบายและสรุป (Explaining & Concluding) ได้แก่  
   1) ขยายรายละเอียดและความเข้าใจและสรุป  
   2) แสดงความคิดเห็น  
   3) สรุปย่อประเด็นส าคัญ  
   4) สนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องสนทนาทางออนไลน์/ในชั้นเรียน  
   5) บันทึกข้อมูลลงในเครื่องมือเรียนรู้ร่วมกันออนไลน์หรือ Google Classroom 
  3.6 การแสวงหาค าตอบลงบนสื่อออนไลน์ (Seeking Answers) ได้แก่  
   1) ถ่ายทอดความรู้ขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมดิจิทัลระหว่างกลุ่ม  
   2) เผยแพร่ในชั้นเรียน  
   3) เผยแพร่ในสังคมดิจิทัลในวงที่กว้างข้ึน 
  3.7 การอภิปรายข้อสรุปลงบนสื่อออนไลน์ (Discussion) ได้แก่  
   1) น าเสนองาน/ข้อมูล (Presentation) ให้เพ่ือนในชั้นเรียน  
   2) แสดงผลความคิดเห็นตามประเด็นที่ด าเนินการ  
   3) ระบุจุดเชื่อมโยงที่หายจากเหตุการณ์  
   4) รู้สภาพปัญหายังไม่มีค าตอบ  
   5) เลือกข้อมูลที่เก่ียวกับค าตอบของปัญหา  
   6) ระบุข้อตกลงและก าหนดสมมติฐาน 
  3.8 การส่งต่อความรู้ (Expanding Knowledge) ได้แก่  
   1) สื่อสารสัมพันธ์พัฒนาความคิดรวบยอดและลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด  
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   2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะและประสบการณ์กับเพ่ือนในทีม  
   3) ควบคุมกระบวนการและตรวจสอบการท างานของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด  
   4) ให้ข้อมูลย้อนกลับและเสริมแรง  
   5) พิจารณาข้อมูลบันทึกข้อมูลที่สนใจ  
   6) คัดเลือกข้อมูลน่าเชื่อถือเหมาะสมตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล 
 
5. การวัดและประเมินผล (Assessment) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 1. การประเมินผลย่อย (Formative Assessment) ได้แก่ 
  1) การตัดสินผลจากการสรุปการเรียนการสอนตามเวลาที่ก าหนดเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้า  
  2) แก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนาและช่วยเหลือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
รายวิชา  
  3) การสรุปข้อมูลร่วมกัน  
  4) การสรุปย่อและจัดระเบียบความรู้  
  5) การสรุปการตัดสินใจ การเลือกทางเลือกการสนทนาและอภิปราย  
  6) วิเคราะห์น าความรู้ไปประยุกต์ใช้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้อ่ืน  
  7) การทบทวนสาระจากผลการน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม   
  8) การปฏิบัติการสร้างสื่อสร้างชิ้นงานและฝึกฝนสร้างสรรค์ประยุกต์ (Learning to Apply)  
  9) น าข้อมูลไปใช้สร้างผลงานสร้างต้นแบบน ามาทดสอบและใช้งานจริง  
  10) การสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่  
  11) การน าเสนอผลงานที่ปรับปรุงในชั้นเรียนด้วยโปรแกรมต่าง ๆ  
  12) จัดเก็บองค์ความรู้เป็นมติของกลุ่มและจัดเก็บองค์ความรู้ของทีมลงบนเทคโนโลยี  
  13) การสัมภาษณ์ผลส าเร็จ  
  14) ประเมินปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างเรียน 
 2. การประเมินผลรวม (Summative Assessment) ได้แก่ 
  1) การตัดสินผลการเรียนตามสภาพจริงเมื่อจบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียน  
  2) การประเมินจากงานท่ีส่ง  
  3) สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเนื้อหา  
  4) การแสดงความคิดเห็นในการกิจกรรม  
  5) ประเมินผลงานภาคปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมายและการคิดวิเคราะห์  
  6) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  
  7) ประเมินผู้น า  
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  8) ประเมินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจบหน่วยการเรียนรู้  
  9) ประเมินผลลัพธ์ต่อโรงเรียน  
  10) ประเมินผลการท ากิจกรรม  
  11) การด าเนินการวัดและประเมินผลทั้งก่อนการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้   
 
6.  วิธีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู้ 
 การด าเนินงานใด ๆ ก็ตามต้องมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการปฏิบัติ
ด าเนินการตามแผน กระบวนการ ขั้นตอนที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด มีปัญหา
และอุปสรรคด้านใดจะได้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาให้รวดเร็วลดข้อผิดพลาดมุ่งสู่เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบฯมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามดังนี้ 1) ครู
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบของผู้บริหารโรงเรียนตามรูปแบฯ 2) ครู
ประเมินการปฏิบัติการเรียนการสอนของตนเองตามรูปแบบฯ และ 3) นักเรียนประเมินการปฏิบัติการเรียน 
การสอนของตนเองตามรูปแบบฯ ใช้แบบประเมินระดับการปฏิบัติตามรูปแบบฯ โดยระบุพฤติกรรมการปฏิบัติ 
แต่ละประเด็นตามหมายเลขที่ก าหนดไว้ 5 ระดับ คือ 1, 2, 3, 4 และ 5  

 ประชุมชี้แจงการด าเนินการตามคู่มือฯ เกี่ยวกับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและรายละเอียด
ต่างๆเกี่ยวกับการทดลองใช้รูปแบบฯเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
ตรงกัน โดยการก ากับติดตามนิเทศประเมินผลระดับการปฏิบัติตามรูปแบบฯทุกสัปดาห์พร้อมบันทึกและ
สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้จนเสร็จสิ้นการทดลองใช้รูปแบบฯ  
 หลังจากติดตามการทดลองใช้รูปแบบฯแล้วด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. สอบถามระดับการปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบและการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ 
ส าหรับครูและนักเรียน  
 ด าเนินการแจ้งให้ครูและนักเรียนตอบแบบประเมินโดยระบุพฤติกรรมการปฏิบัติแต่ละ
ประเด็นซึ่งหมายเลข 1, 2, 3, 4 และ 5 มีความหมาย ดังนี้  
  5 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติตามประเด็นนั้นๆ อยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติตามประเด็นนั้นๆ อยู่ในระดับมาก  
  3 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติตามประเด็นนั้นๆ อยู่ในระดับปานกลาง  
  2 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติตามประเด็นนั้นๆ อยู่ในระดับน้อย  
  1 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติตามประเด็นนั้นๆ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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 ด าเนินการรวบรวมและสรุปข้อมูล เกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารจัด       
การเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค   
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ดังนี้ 
    1) การบริหารคุณภาพเชิงระบบ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่  
      1.1) ด้านเป้าหมาย (Goal) 1.2) ด้านโครงสร้าง (Organizing) 1.3) ด้านบุคลากร (Staff)  
1.4) ด้านเทคโนโลยี (Technology) และ 1.5) ด้านการจัดการ (Management)  
    2) การเรียนการสอน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่  
       2.1) การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (Preparation before Reopening)  ประกอบด้วย 
4 ขั้นย่อย ได้แก่  
         2.1.1) การปรับหลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum Adjustment) 2.1.2) การวางแผน 
การจัดการเรียนรู้ (Lesson Planning) 2.1.3) การเตรียมสื่อการเรียนการสอน (Preparation Instructional 
Materials) และ 2.1.4) การปฐมนิเทศ (Orientation)   
       2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching and Learning Activity) ประกอบด้วย 
3 ขั้นย่อย ได้แก ่
         2.2.1) เข้าสู่บทเรียน (Presentation) 2.2.2) กระตุ้นด้วยปัญหา (Problem–
based Learning) และ 2.2.3) ท าความเข้าใจภาระงาน (Task Understanding)  
       2.3   การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Learning Integration) ประกอบด้วย 8 ขั้นย่อย 
ได้แก่  
         2.3.1) การเชื่อมโยงความรู้ (Connecting Knowledge) 2.3.2) การเลือกวิธี 
การแก้ปัญหา (Problem Solving) 2.3.3) การออกแบบภาระงาน (Task Designing) 2.3.4) การสืบค้น 
และแลกเปลี่ยน (Searching & Sharing) 2.3.5) การอธิบายและสรุป (Explaining & Concluding) 
2.3.6) การแสวงหาค าตอบลงบนสื่อออนไลน์ (Seeking Answers) 2.3.7) การอภิปราย ข้อสรุปลงบนสื่อ
ออนไลน์ (Discussion) และ 2.3.8) การส่งต่อความรู้ (Expanding Knowledge) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบบันทึกผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงาน 
ตามรูปแบบฯเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และ 2) แบบบันทึกผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนิน 
งานตามรูปแบบฯเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ซึ่งมเีกณฑ ์ดังนี้ 
 เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนและการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
เทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนด มีผลการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้  (โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์, 
2565 : 140-141)  
 1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent 
Study) น้อยกว่าค่าท่ีก าหนด หมายถึง ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
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 2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent 
Study) เท่ากับค่าที่ก าหนด หมายถึง เท่าค่าเป้าหมาย 
 3. ผลสัมฤทธิ์การเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent 
Study) สูงกว่าค่าที่ก าหนด หมายถึง สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนใช้การพิจารณาช่วงคะแนนเป็นร้อยละ (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557: 22) 
 ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 80-100  หมายถึง  ดีเยี่ยม 
 ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 75-79    หมายถึง  ดีมาก  
 ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 70-74    หมายถึง  ดี  
 ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 65-69    หมายถึง  ค่อนข้างด ี 
 ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 60-64    หมายถึง  ปานกลาง 
 ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 55-59    หมายถึง  พอใช้ 
 ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 50-54    หมายถึง  ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
 ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ  0-49     หมายถึง  ต่ ากว่าเกณฑ ์
 สรุปได้ว่า การติดตามและประเมินผลการใช้รูปแบบฯ ควรมีคู่มือฯประกอบในการก ากับติดตาม 
และประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู้ พร้อมชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้
รูปแบบฯมีการวางแผนร่วมกัน ก าหนดระยะเวลาการก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลให้มีความเหมาะสม 
กับบริบทตนเองเพ่ือตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ เป็นระบบและมี
ขั้นตอนที่ชัดเจนต่อเนื่องถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 
7. เงื่อนไขความส าเร็จ  
 ในการน ารูปแบบฯไปใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้มีสิ่ งที่ควรท าความเข้าใจและ
ประเมินผล โดยการด าเนินการบริหารจัดการแบบส่วนร่วมของครู นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาตลอดจนกฎหมาย แนวปฏิบัติ ค าสั่งต่าง ๆ ได้แก่  
 1) กฎหมาย 2) ระเบียบ/ข้อบังคับ 3) การบริหารบุคคล 4) ความพร้อมของครูด้านความสามารถ 
ความตั้งใจ ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 5) ความพร้อมของสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 6) ความตั้งใจ ความรับผิดชอบของนักเรียนในการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน 7) ความร่วมมือ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของโรงเรียน และ 8) ความพร้อม
ด้านงบประมาณและเทคโนโลยี  
 สรุปได้ว่า การน ารูปแบบฯไปใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้ ผู้ที่มีหน้าหลักในการบริหาร
จัดการเรียนรู้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
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การจัดการศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่ก าหนดมาตรการหรือหลักเกณฑ์ข้อบังคับในการพิจารณาให้
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้บริหารต้องบริหารแบบมี
ส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนในการด าเนินการที่ชัดเจน โดยน าการบริหารคุณภาพเชิงระบบและ
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานรวมทั้งการวัดและประเมินผล น าไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมและมี    
ความเป็นไปได้กับบริบทของหน่วยงานตนเอง ซึ่งอาจปรับเพ่ิมเติมหรือรวมขั้นตอนได้และสิ่งที่มี      
ความจ าเป็นและส าคัญที่จะท าให้บริหารงานส าเร็จก็คือ เงื่อนไขความส าเร็จ ต้องประเมินความพร้อม
อย่างรอบด้านและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการด าเนินงาน     
ก ากับ ติดตาม นิเทศ สิ่งเสริมและสนับสนุนอย่างแท้จริง 
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บทที่ 5  
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 

 
 การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนย่อมได้รับผลกระทบทางสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ไปตามบริบท เพราะโรงเรียนถือว่าเป็นระบบเปิดที่มีการติดต่อสัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งนักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน สังคม หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของรัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการต่าง ๆ เป็นต้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาทั้งด้านส่งเสริมสนับสนุนและด้าน
ปัญหาและอุปสรรค ดังนั้นในการบริหารจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ มีสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร 
จัดการเรียนรู้ ซึ่งจ าแนกเป็นหัวและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน ดังนี้ 
 1. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเรียนรู้ 
 2. แนวทางแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา 
 3. ข้อเสนอแนะ 
 ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
 
1. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเรียนรู้ 
 ผลการสังเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอน ความต้องการพัฒนาการจัด 
การศึกษา แนวทางบริหารการจัดการเรียนรู้  และการประเมินความพร้อมด้วยการประชุม
คณะกรรมการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของโรงเรียนเนินขามรัฐ       
ประชานุเคราะห์ ผู้วิจัยด าเนินจัดกลุ่มแยกออกเป็น 4 ด้าน คือ  
 1.1 ด้านสภาพปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 3 ด้านย่อย คือ  
   1) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ไม่ครบทุกคน เช่น โทรศัพท์มือถือ  
   2) สัญญาณอินเทอร์เน็ต ไม่เสถียรในบางพื้นท่ี  
   3) นักเรียนเข้าเรียนรู้ไม่ตรงกับเวลาครูสอน  
 1.2 ด้านความต้องการพัฒนาการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 6 ด้านย่อย คือ  
   1) จัดระบบการบริหารจัดการเรียนรู้หลากหลายช่องทางตามความพร้อมของนักเรียนและ
สามารถเข้าศึกษาได้ง่ายสะดวกตลอดเวลา  
   2) เพ่ิมช่องทางในการติดต่อที่หลากหลาย มีการติดตามก ากับการเรียนการสอนได้      
อย่างต่อเนื่อง  
   3) แจ้งความก้าวหน้าในการเรียนรู้ทุกระยะ  
   4) เน้นการพัฒนาความก้าวหน้ามากกว่าการทดสอบ  



121 

 
 

   5) ปรับการจัดการเรียนรู้และระยะเวลาที่ให้เหมาะสม  
   6) ผู้ปกครองช่วยก ากับ ติดตาม กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน        
 1.3 ด้านแนวทางบริหารการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ ใช้รูปแบบการบริหาร 
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตามบริบทของโรงเรียนและนักเรียนโดยบูรณาการด้วยกัน ได้แก่  
   1) แบบปกติ (On-Site) 2) แบบออนไลน์ (Online) 3) แบบแอปพลิเคชัน (On-Demand)  
และ 4) แบบแจกเอกสาร ใบงาน ใบความรู้ (On-Hand)   
 1.4 ด้านการประเมินความพร้อม ประกอบด้วย 2 ด้านย่อย คือ  
   1) มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการจัดการเรียนออนไลน์ที่เพียงพอกับครูทุกคน  
   2) ครูน าสื่อการเรียนรู้และสร้างสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ มาใช้จัดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและ
หลากหลาย ซึ่งมีจ านวนครูไม่ต่ ากว่าเกณฑ์อัตราก าลังที่ก าหนดและครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 
ครูจบตรงวิชาเอกและส่วนใหญ่มีประสบการณ์จัดการเรียนการสอนไม่ต่ ากว่า 15 ปี  และมีความรู้
ความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารเทศบูรณาการใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 
2. แนวทางแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา 
 จากผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเรียนรู้    
ความต้องการพัฒนาการจัดการศึกษา แนวทางบริหารการจัดการเรียนรู้ และการประเมินความพร้อม 
ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ มีแนวทางแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา ดังนี้ 

 2.1 สภาพปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอน 
  เพ่ือให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการศึกษา
สภาพปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนพร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แนวทางแก้ไขและพัฒนาสภาพปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอน 

สภาพปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอน แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ไม่ครบ
ทุกคน เช่น โทรศัพท์มือถือ  
2. สัญญาณอินเทอร์เน็ต ไม่เสถียรในบางพ้ืนที่  
3. นักเรียนเข้าเรียนรู้ไม่ตรงกับเวลาครูสอน 

 
 
 

ส ารวจนักเรียนในแต่ละระดับชั้นและออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและความพร้อมด้านอุปกรณ์
สื่อสาร โดยน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4 รูปแบบมาจัดการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับ
บริบท ได้แก่ 1) แบบปกติ (On-Site) 2) แบบออนไลน์ 
(Online) 3) แบบแอปพลิเคชัน (On-Demand)  
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ตารางที่ 3 แนวทางแก้ไขและพัฒนาสภาพปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอน (ต่อ) 

สภาพปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอน แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

 
และ 4) แบบแจกเอกสาร ใบงาน ใบความรู้ (On-
Hand) เพ่ือมีช่องหลากหลาย เข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ตามความพร้อมของแต่ละคน 

 2.2 ด้านความต้องการพัฒนาการจัดการศึกษา 
  การจัดการศึกษาที่สนองตอบต่อความต้องการของผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ท่ีวิกฤติและมีความเหมาะสมกับบริบทย่อมส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนความต้องการพัฒนาการจัดการศึกษา 

ความต้องการพัฒนาการจัดการศึกษา แนวทางส่งเสริมสนับสนุน 

1. จัดระบบการบริหารจัดการเรียนรู้หลากหลาย
ช่องทางตามความพร้อมของนักเรียนและสามารถ
เข้าศึกษาได้ง่ายสะดวกตลอดเวลา  
2. เพ่ิมช่องทางในการติดต่อที่หลากหลาย         
มีการติดตามก ากับการเรียนการสอนได้      
อย่างต่อเนื่อง  
3. แจ้งความก้าวหน้าในการเรียนรู้ทุกระยะ  
4. เน้นการพัฒนาความก้าวหน้ามากกว่า       
การทดสอบ  
5. ปรับการจัดการเรียนรู้และระยะเวลาที่ให้
เหมาะสม  
6. ผู้ปกครองช่วยก ากับ ติดตาม กระตุ้น        
การเรียนรู้ของนักเรียน        
 
 

- จัดการเรียนรู้ด้วยระบบการบริหารจัดการ
เรียนรู้ (Management Learning System) โดย
ใช้โปรแกรม Google class room พร้อมประยุกต์ 
โปรแกรมอ่ืน ๆ เข้ามาจัดการเรียน เช่น Facebook 
Live Line Group Google meet สร้างสื่อออนไลน์ 
ให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ ระบุแหล่งเรียนให้นักเรียน
เข้าศึกษาเพ่ิมเติม เป็นต้น  
- จัดท าเอกสารใบความรู้  ใบงานของแต่ละ
รายวิชาให้นักเรียนศึกษากรณีไม่สามารถเรียน
ออนไลน์ได ้
 - สร้างกลุ่มไลน์ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นเพ่ือ
ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือในการเรียน 
- จัดรายวิชาเรียนหลักในช่วงเช้า ช่วงบ่ายบูรณา
การเรียนรายวิชาอ่ืนๆที่เหลือและปรับเวลาเรียน
ให้เหมาะสม เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ 
- สื่อสารท าความเข้าใจกับผู้ปกครองให้ช่วยเหลือ
ติดตาม กระตุ้นการท างานและการเรียน 
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 2.3 ด้านแนวทางบริหารการจัดการเรียนรู้ 
  การบริหารจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติต้องใช้แนวทาง/วิธีการ/เทคนิค/
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับความแตกต่างของ
นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้มาตรฐานตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนด้านแนวทางบริหารการจัดการเรียนรู้ 

ด้านแนวทางบริหารการจัดการเรียนรู้ แนวทางส่งเสริมสนับสนุน 

ใช้รูปแบบในการบริหารจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ตามบริบทของโรงเรียนและ
นักเรียนโดยบูรณาการด้วยกัน ได้แก่  
1. แบบปกติ (On-Site)  
2. แบบออนไลน์ (Online)  
3. แบบแอปพลิเคชัน (On-Demand)   
4. แบบแจกเอกสาร ใบงาน ใบความรู้  
(On-Hand)   

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบเพ่ือ
น ามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ
ตนเอง 

 2.4 ด้านการประเมินความพร้อม 
  การบริหารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย จ าเป็นต้องใช้หลักการบริหารที่ถูกต้องโดยประเมิน
ปัจจัยความพร้อมอย่างน้อย 4 ด้าน คือ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและการบริหารจัดการ เป็นต้น 
เพ่ือให้ทราบระดับความพร้อมและข้อจ ากัดเพ่ือน าไปหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนารวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาต่อไป ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านการประเมินความพร้อม 

ด้านการประเมินความพร้อม แนวทางส่งเสริมสนับสนุน 

1. มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียน
ออนไลน์ที่เพียงพอกับครูทุกคน  
2. ครูน าสื่อการเรียนรู้และสร้างสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
มาใช้จัดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและหลากหลาย ซึ่งมี
จ านวนครูไม่ต่ ากวา่เกณฑ์อัตราก าลังที่ก าหนดและ
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูจบตรงวิชาเอก
และส่วนใหญ่มีประสบการณ์จัดการเรียนการสอนไม่
ต่ ากว่า 15 ปีและมีความรู้ความสามารถในการน า
เทคโนโลยสีารเทศบูรณาการใชใ้นการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ิมเติมที่ ใช้ ใน       
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานและจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ดังกล่าว เพ่ือสนับสนุนมาใช้ในการจัด    
การเรียนรู้  การสร้างสื่อการสอนในแต่รายวิชา 
ก ากับ ติดตามและนิ เทศการจัดการเรี ยนรู้      
อย่างต่อเนื่อง  
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3. ข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้ แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพ      
เชิงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ควรมีการพิจารณาในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1. การประเมินความพร้อมให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งปัจจัยภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
สร้างเครือข่ายในการก ากับ ติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือระหว่างผู้บริหารกับกลุ่มครู ครูที่ปรึกษากับกลุ่ม
นักเรียน ครูที่สอนประจ ารายวิชากับกลุ่มนักเรียน ครูที่ปรึกษากับกลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่มนักเรียน
ด้วยกัน   
 2. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการและข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ
ต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้กับบริบทและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 3. สนับสนุนอุปกรณ์ท่ีให้นักเรียนทุกคนน าไปเรียนรู้ได้ที่บ้านโดยมีสื่อการเรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์ 
และออฟไลน์ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 

 

แบบประเมินระดับการปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบตามรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้

แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ส าหรับ ครู 
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ฉบับท่ี 1 

 

แบบประเมินระดับการปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบตามรูปแบบการบริหาร 

การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  
ส าหรับ ครู 

--------------------------------------------- 
ค าชี้แจง  
 1. แบบประเมินระดับการปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบตามรูปแบบการบริหาร       
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่ง 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตอนที่ 2 แบบประเมินระดับการปฏิบัติกระบวนการบริหารคุณภาพเชิงระบบตามรูปแบบฯ 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ   

2.  แบบประเมินฉบับนี้ใช้ส าหรับประเมินและตรวจสอบระดับการปฏิบัติการบริหารคุณภาพ
เชิงระบบตามรูปแบบฯ  
 3.  ผู้วิจัยขอความกรุณาท่านให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ 
            ศักดา  ใจตรง 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าที่ตรงกับสภาพของท่าน 

1.  เพศ 
  ชาย          หญิง 

2.   อายุ 
    21 – 30  ปี                         31 -  40  ปี           
    41 – 50  ปี                      51 – 60  ปี 
3.  ระดับการศึกษา 
    ปริญญาตรี      ปริญญาโท                        
    ปริญญาเอก 

 

ตอนที่ 2  แบบประเมินระดับการปฏิบัติกระบวนการบริหารคุณภาพเชิงระบบตามรูปแบบฯ  
ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของท่าน 

การบริหารคุณภาพเชิงระบบ 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ด้านเป้าหมาย (Goal)   
1.1 การปรับเป้าหมายของโรงเรียนตามสถานการณ์      
1.2 การร่วมก าหนดเป้าหมายให้ครูและนักเรียน
ได้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

     

1.3 การก าหนดผลลัพธ์ของโรงเรียนใน       
การบริหารจัดการเรียนรู้  

     

1.4 การน าทิศทางหรือแนวทางของหน่วยงานต้น
สังกัดที่มาใช้เป็นกรอบในการก าหนดเปา้หมาย 

     

1.5 การก าหนดนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ 
ให้กับนักเรียนติดต่อสื่อสารช่วยเหลือการเรียนรู้
ให้ค าแนะน า ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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การบริหารคุณภาพเชิงระบบ 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.6 การก าหนดแผนมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 20119 เพ่ือเป็นเครื่องมือบริหาร
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของโรงเรียน 

     

1.7 การก าหนดทางแผนเผชิญเหตุเพื่อบริหาร
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์และ
บริบทของโรงเรียน 

     

1.8 น าความคาดหวังของผู้ปกครองร่วมก าหนด
เป้าหมายของโรงเรียน 

     

1.9 น าแรงจูงใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ร่วมก าหนดเป็นเป้าหมายของโรงเรียน 

     

1.10 การก าหนดเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัด  
การเรียนรู้ให้กับครู นักเรียนและโรงเรียน 

     

2. ด้านโครงสร้าง (Organizing) 
2.1 กระบวนการวางแผน การจัดท าแผน     
การน าแผนไปปฏิบัติ การประเมินผลแผน 

     

2.2 การจัดองค์กร การจัดรูปโครงสร้างการบริหาร      
2.3 ก าหนดหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่าง ๆ 
ของโรงเรียนให้ชัดเจน 

     

2.4 ก าหนดลักษณะและวิธีการติดต่องานที่
สัมพันธ์กันตามล าดับขั้นต าแหน่ง 

     

2.5 การก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ท างาน
และมอบหมายงาน 

     

2.6 การระบุภาระงานตามวิชาเอกที่สอน และ
ภาระงานอื่น ๆ ตามความรู้ความสามารถ 

     

2.7 การน าให้บุคลากรโรงเรียนร่วมมือ ร่วมใจ 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย   
ของโรงเรียน  
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การบริหารคุณภาพเชิงระบบ 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

2.8 กระบวนการดูแล ก ากับ ติดตามผล         
การด าเนิน งานของโรงเรียน 

     

2.9 การด าเนินงานเป็นไปตามแผนและป้องกัน
มิ ให้ เกิดความเสี ยหายต่อการด า เนินงาน      
ของโรงเรียน  

     

2.10 กระบวนการเลือก/วิธีการของการปฏิบัติ
เพ่ือจัดการกับปัญหาและโอกาสที่เกิดข้ึน 

     

2.11 การรับรู้ถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล  
การประเมินทางเลือก  

     

3. ด้านบุคลากร (Staff) 
3.1 พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติหน้าที่แสดงออก 
ซึ่งการมีทักษะสร้างปฏิสัมพันธ์ 

     

3.2 การสื่อสาร      
3.3 การจูงใจ      
3.4 การมีค่านิยม      
3.5 ภาวะผู้น า      
3.6 การให้รางวัล      
3.7 การให้ก าลังในการปฏิบัติงาน           
4. ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
4.1 การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆบูรณาการด้านการศึกษา      
4.2 น าเทคนิค วิธีการ องค์ความรู้ส่งเสริมใน
กระบวนการเรียนการสอน 

     

4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์อ านวย    
ความสะดวกในกระบวนการจัดการเรียน     
การสอน 

     

4.4 สนับสนุนสื่อหรือโปรแกรมต่าง ๆ ใช้ประกอบ 
ในการจัดการเรียนรู้ 

     

 

 



140 

 
 

การบริหารคุณภาพเชิงระบบ 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

4.5 สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์/วัสดุอุปกรณ์ท่ี
สามารถใช้ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ติดตามงาน จัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

     

5. ด้านการจัดการ (Management) 
5.1 กระบวนการวางแผน      
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีมี       
ความจ าเป็นในการน าไปใช้การบริหารจัด    
การเรียนรู้แบบผสมผสาน 

     

5.3 น าทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด/แนวปฏิบัติที่
ประสบความส าเร็จใช้เป็นแนวทางการบริหาร
จัดการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียน 

     

5.4 น าข้อปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 มาเป็นแนวทางการบริหาร
จัดการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียน 

     

5.5 การจัดการเรียนการสอน      
5.6 บริหารจัดการให้ครูและนักเรียนได้จัด    
การเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 

     

5.7 จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้        
อย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรของโรงเรียน    
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

     

5.8 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม      
5.9 รับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา      
5.10 จัดสรรงบประมาณตอบสนองภารกิจการศึกษา      
5.11 การควบคุมและตรวจสอบ      
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การบริหารคุณภาพเชิงระบบ 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5.12 การปฏิบัติตามแผน      
5.13 การวัดและการประเมินผล      
5.14 การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้      
 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ต่อการปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบตามรูปแบบฯ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 

 

แบบประเมินระดับการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ส าหรับ ครู 
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ฉบับท่ี 2 
 

แบบประเมินระดับการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  
ส าหรับ ครู 

--------------------------------------------- 
ค าชี้แจง  
 1. แบบประเมินระดับการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตอนที่ 2 แบบประเมินระดับการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ 
 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
 2. แบบประเมินฉบับนี้ใช้ส าหรับประเมินและตรวจสอบระดับการปฏิบัติการเรียนการสอน
ตามรูปแบบฯ 
 3. ผู้วิจัยขอความกรุณาท่านให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ 
            ศักดา  ใจตรง 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
                                       สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าที่ตรงกับสภาพของท่าน 

1.  เพศ 
  ชาย           หญิง 
2.   อายุ 
    21 – 30  ปี                         31 -  40  ปี           
    41 – 50  ปี                     51 – 60  ปี 
3.  ระดับการศึกษา 
    ปริญญาตรี      ปริญญาโท                       
    ปริญญาเอก 
 

ตอนที่ 2  แบบประเมินระดับการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ  
ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของท่าน 

การเรียนการสอน 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (Preparation before Reopening) 
1.1 การปรับหลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum Adjustment)   
1.1.1 วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ต้องรู้/ควรรู้      
1.1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

1.1.3 การยืดหยุ่นการวัดและประเมินผล      
1.1.4 ส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
1.1.5 พัฒนาครู นักเรียนใช้ข้อมูลสารสนเทศ
จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

     

1.1.6 การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

1.1.7 การก ากับ ติดตาม ประเมินผล  
การด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต่อเนื่อง 
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การเรียนการสอน 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.2 การวางแผนการจัดการเรียนรู้  (Lesson Planning) 
1.2.1การท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายและบริบท        
1.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและก าหนด
ความต้องการ 

     

1.2.3 วิธีส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
ด้วยกันเอง 

     

1.2.4 การให้ค าปรึกษาด้วยการน ากิจกรรมหรือ
เกมเข้ามามีส่วนร่วมในจัดการเรียนรู้เพ่ือกระตุ้น
จูงใจในการเรียน   

     

1.2.5 การเปลี่ยนแปลงบทบาทเป็นให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหาระหว่างการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

     

1.2.6 การก าหนดจุดมุ่งหมาย      
1.2.7 การจัดผังมโนทัศน์ก่อนการเรียน      
1.2.8 การจัดเตรยีมเนื้อหาและออกแบบกิจกรรม        
1.2.9 แนวทางจัดการเรียนรูเ้นน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ      
1.2.10 การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและ
บูรณาการ 

     

1.2.11 การใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย        
1.2.12 วิธีจัดสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้      
1.2.13 วิธีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
1.2.14 การมีส่วนร่วมกันจัดล าดับเนื้อหาและ
กิจกรรม 

     

1.3 การเตรียมสื่อการเรียนการสอน (Preparing Instructional Materials) 
1.3.1 การวิเคราะห์และวางแผนใช้สื่อหลากหลาย
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เรื่องที่สอน 

     

1.3.2 การส ารวจสื่อวัสดุอุปกรณ์ท้ังแบบออนไลน์ 
/ออฟไลน์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
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การเรียนการสอน 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.3.3 การจัดเตรียมและทดสอบสื่อวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

     

1.3.4 การจัดความพร้อมสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

     

1.3.5 การระบุแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมของสื่อ/ไฟล์
เอกสาร/ไฟล์วิดีโอเพ่ิมเสริมการเรียนรู้ 

     

1.4 การปฐมนิเทศ (Orientation) 
1.4.1 การชี้แจงให้ความรู้วิธีในการเรียน 
การสอนตามวัตถุประสงค์   

     

1.4.2 การสร้างความตระหนักความส าคัญใน
การเรียนรู้ 

     

1.4.3 การเสนอแนวทาง/เทคนิควิธี/การเรียนรู้      
1.4.4 วิธีโน้มน้าวชักจูงและกระตุ้นการเรียนรู้      
1.4.5 การก าหนดบทบาทหน้าที่ของนักเรียนใน
การเรียนรู้ 

     

1.4.6 การอธิบายรายละเอียดบทบาทหน้าที่ 
การเรียนรู้ 

     

1.4.7 การทดสอบก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบ
ความรู้เดิม   

     

1.4.8 วิธีสมัครเข้าใช้โปรแกรมและลงทะเบียน 
ทดลองใช้เครื่องมือและฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ผ่าน
ออนไลน์  การใช้บทเรียนออนไลน์ห้องเรียนรวม
และห้องเรียนย่อยในระบบการบริหารจัด    
การเรียนรู้ (LMS)   

     

1.4.9 การฝึกปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุ่ม 
การสนทนาและอภิปราย 
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การเรียนการสอน 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching and Learning Activity) 
2.1 เข้าสู่บทเรียน (Presentation)        
2.1.1 ใช้สื่อโปรแกรมท่ีนิยมในปัจจุบัน/เกม
กระตุ้นเข้าสู่เรื่องที่จะสอน 

     

2.1.2 ใช้ค าถามกระตุ้นสุ่มถามนักเรียนและ 
มีรางวัลให้ 

     

2.1.3 ใช้ลีลาท่าทางประกอบเสียงวัสดุอุปกรณ์
เรียกความสนใจในเรื่องที่จะสอน 

     

2.1.4 ใช้จิตวิทยากระตุ้นให้นักเรียนเกิด 
ความอยากเรียนรู้ 

     

2.2 กระตุ้นด้วยปัญหา (Problem – based Learning) 
2.2.1 ให้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ใช้สื่อวัสดุ
อุปกรณ/์มัลติมีเดีย/เอกสาร 

     

2.2.2 เสนอประเด็นปัญหา ข้อสรุป เหตุผล  
ตั้งสถานการณ ์ข้อตกลง ยกตัวอย่างผลงาน   

     

2.2.3 แนะน าแหล่งสารสนเทศ      
2.2.4 ก าหนดประเด็นปัญหาร่วมกันด้วยสารสนเทศ        
2.2.5 ก าหนดสมาชิกในทีมร่วมกันคิดวิเคราะห์        
2.2.6 สร้างแรงจูงใจจากตัวผู้เรียน      
2.3 ท าความเข้าใจภาระงาน (Task Understanding) 
2.3.1 ก าหนดภาระงาน/โครงงาน/ชิ้นงาน/ 
ใบงาน แบบฝึกปฏิบัติ 

     

2.3.2 ก ากับ ติดตาม และนิเทศ        
2.3.3 สาธิตเพ่ือให้ผู้เรียนทราบถึงเป้าหมายหรือ
ผลที่จะได้รับจากการเรียนบทเรียน   

     

2.3.4 แนะน าประโยชน์จากการเรียนแนวทาง 
การจัดกิจกรรมการเรียน 
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การเรียนการสอน 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

2.3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนวางแผน 
การเรียนของตนเองได้ 

     

2.3.6 ด าเนินการสอนตามจุดหมาย      
3. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Learning Integration) 
3.1 การเชื่อมโยงความรู้ (Connecting Knowledge) 
3.1.1 วิเคราะห์ประสบการณ์และปรับ
ประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด 

     

3.1.2 ท าความเข้าใจร่วมกันกับปัญหา
สถานการณ์ที่น าเสนอค้นหาบนเครือข่าย 
และการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล 

     

3.1.3 ร่วมกันปฏิบัติแบ่งหน้าที่กันส ารวจสืบ
สอบ/สืบเสาะค้นคว้า 

     

3.1.4 นักเรียนร่วมมือระดมสมองการค้นหา
ปัญหาร่วมกัน 

     

3.2 การเลือกวิธีการแก้ปัญหา (Problem Solving)   
3.2.1 นักเรียนเสนอแนวทางแก้ปัญหา      
3.2.2 ร่วมแสดงความคิดเห็น      
3.2.3 มอบหมายสมาชิกในกลุ่มด าเนินการสร้าง
โครงงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน 

     

3.3 การออกแบบภาระงาน (Task Designing) 
3.3.1 ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่เตรียมไว้ให้ เช่น 
เอกสารความรู้ ตัวอย่างใบงาน สื่อ วีดีทัศน์  

     

3.3.2 ศึกษาเพ่ิมเติมจากไฟล์วีดีโอในสื่อสังคม
ออนไลน์ 

     

3.3.3 ศึกษาเพ่ิมเติมไฟล์เอกสารจากเว็บไซต์      
3.3.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน/ระหว่างกลุ่ม
เพ่ือออกแบบภาระงาน 
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การเรียนการสอน 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

3.3.5 ค้นหาข้อมูล สารสนเทศตรงกับชิ้นงาน/
ภาระงานที่ออกแบบไว้ 

     

3.3.6 สร้างสรรคผ์ลงานตามที่ก าหนดไว้      
3.4 การสืบค้นและแลกเปลี่ยน (Searching & Sharing) 
3.4.1 ปฏิบัติงานร่วมกัน (Collaborating)      
3.4.2 ฝึกการคิดรายบุคคล สบืค้น อ้างอิง ตัดสินใจ 
เปรียบเทียบ เชื่อมโยง จ าแนก จัดหมวดหมู่ 
คาดการณ์ ระบุเหตุผล 

     

3.4.3 ฝึกการคิดเป็นกลุ่มย่อย อ้างอิง หาข้อสรุป
สมเหตุผล สรุปอุปนัย นิรนัย คาดการณ์   

     

3.4.4 เปิดโอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้และท างาน
ร่วมกันเป็นทีม 

     

3.4.5 แสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปราย        
3.4.6 สร้างไอเดียพัฒนาแนวความคิดและเลือก
แนวคิดในการออกแบบ  

     

3.4.7 สร้างชิ้นงานรับฟังค าติชมจากผู้ใช้เพ่ือ
ปรับปรุง 

     

3.4.8 สื่อสารกับผู้เรียนผ่านสังคมออนไลน์        
3.4.9 อธิบายหลักการที่ถูกต้อง        
3.4.10 วิเคราะห์น าความรู้ไปประยุกต์ใช้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้อ่ืน 

     

3.5 การอธิบายและสรุป (Explaining & Concluding) 
3.5.1 ขยายรายละเอียดและความเข้าใจและสรุป      
3.5.2 แสดงความคิดเห็น      
3.5.3 สรุปย่อประเด็นส าคัญ      
3.5.4 สนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ห้องสนทนาทางออนไลน์/ในชั้นเรียน 

     

3.5.5 บันทึกข้อมูลลงในเคร่ืองมือเรียนรู้ร่วมกัน
ออนไลน์ หรือ Google Classroom 
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การเรียนการสอน 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

3.6 การแสวงหาค าตอบลงบนสื่อออนไลน์ (Seeking Answers) 
3.6.1 ถ่ายทอดความรู้ขยายผลแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในสังคมดิจิทัลระหว่างกลุ่ม   

     

3.6.2 เผยแพร่ในชั้นเรียน      
3.6.3 เผยแพร่ในสังคมดิจิทัลในวงทีก่ว้างขึ้น      
3.7 การอภิปรายข้อสรุปลงบนสื่อออนไลน์ (Discussion)   
3.7.1 น าเสนองาน/ข้อมูล (Presentation)  
ให้เพ่ือนในชั้นเรียน   

     

3.7.2 แสดงผลความคิดเห็นตามประเด็น 
ที่ด าเนินการ 

     

3.7.3 ระบุจุดเชื่อมโยงที่หายจากเหตุการณ์      
3.7.4 รู้สภาพปัญหายังไม่มีค าตอบ      
3.7.5 เลือกข้อมูลที่เกี่ยวกับค าตอบของปัญหา      
3.7.6 ระบุข้อตกลงและก าหนดสมมติฐาน      
3.8 การส่งต่อความรู้ (Expanding Knowledge) 
3.8.1 สื่อสาร สัมพันธ์ พัฒนาความคิดรวบยอด
และลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด   

     

3.8.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะและประสบการณ์กับเพ่ือนในทีม 

     

3.8.3 ควบคุมกระบวนการและตรวจสอบ 
การท างานของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด   

     

3.8.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับและเสริมแรง        
3.8.5 พิจารณาข้อมูลบันทึกข้อมูลที่สนใจ      
3.8.6 คัดเลือกข้อมูลน่าเชื่อถือเหมาะสม
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล 

     

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ต่อการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 

 

แบบประเมินระดับการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ส าหรับ นักเรียน 
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ฉบับท่ี 3 
 

แบบประเมินระดับการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  
ส าหรับ นักเรียน 

--------------------------------------------- 
ค าชี้แจง  
 1. แบบประเมินระดับการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ ฉบับนี้เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตอนที่ 2 แบบประเมินระดับการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ 
 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 

2. แบบประเมินฉบับนี้ใช้ส าหรับตรวจสอบและประเมินระดับการปฏิบัติการเรียนการสอน
ตามรูปแบบฯ 
 3. ผู้วิจัยขอความกรุณานักเรียนให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาให้ดี
ขึ้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ 

            ศักดา  ใจตรง 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

                                       สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าที่ตรงกับสภาพของนักเรียน 

1.  เพศ 
  ชาย          หญิง 

2.   ระดับการศึกษา 
    มัธยมศึกษาปีที่ 1       มัธยมศึกษาปีที่ 2           
    มัธยมศึกษาปีที่ 3       มัธยมศึกษาปีที่ 4           
    มัธยมศึกษาปีที่ 5       มัธยมศึกษาปีที่ 6           

 

ตอนที่ 2  แบบประเมินระดับการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ  
ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของนักเรียน 

การเรียนการสอน 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน  (Preparation before Reopening) 
1.1 การปรับหลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum Adjustment)   
1.1.1 วิเคราะห์ตัวชี้วัดวิชาพ้ืนฐาน/วิชาเพ่ิมเติม      
1.1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
รายวิชาอ่ืนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

1.1.3 การยืดหยุ่นการทดสอบในแต่ละรายวิชา      
1.1.4 การแนะน าใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟน 
แท็บเล็ต โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่ืนๆ 
ในการเข้าเรียนรู้ 

     

1.1.5 การแนะน า ฝึกปฏิบัติ วิธีเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ 
สื่อสังคมออนไลน์ ยูทูบ 

     

1.1.6 การบันทึกไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ เป็นระบบ
ด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ 
สมาร์ตโฟน 

     

1.1.7 การช่วยเหลือ แนะน า การท างาน      
ด้วยอุปกรณ์ที่ผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง 
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การเรียนการสอน 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.2  วางแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson planning) 
1.2.1 การสอบถามความถนัด/ปัญหา/ 
ความต้องการในการเรียนและสภาพปัจจุบัน 
ของนักเรียนจากครู 

     

1.2.2 การจัดความรู้ความสามารถของนักเรียน
เป็นกลุ่มและก าหนดความต้องการ 

     

1.2.3 การส่งเสริมการท างานด้วยการแลกเปลี่ยน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

     

1.2.4 การให้ความช่วยเหลือด้วยการน ากิจกรรม
หรือเกมเข้ามาในวิชาที่สอน เพ่ือกระตุ้นจูงใจ 

     

1.2.5 การเปลี่ยนแปลงบทบาทเป็นให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหาระหว่างการสอนใน
รายวิชา 

     

1.2.6 การก าหนดภาระงาน/ชิ้นงานของวิชาที่สอน      
1.2.7 การจัดแผนที่ความคิดก่อนการสอน      
1.2.8 การแจ้งเนื้อหาและกิจกรรมที่ต้องท า        
1.2.9 แนวทางจัดการเรียนรู้เน้นการลงมือปฏิบัติ      
1.2.10 การน าสิ่งที่เรียนมาผสมผสานร่วมกัน
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

     

1.2.11 การใช้การสอนหลายวิธี          
1.2.12 จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม บรรยากาศ 
ที่ดีสื่อการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้เข้าศึกษาได้สะดวก
ในการเรียน 

     

1.2.13 แนะน าและสอนวิธีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียน 

     

1.2.14 การสอบถามข้อมูล เรื่องที่ต้องการเรียน
จัดล าดับเนื้อหาและกิจกรรมร่วมกัน 
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การเรียนการสอนตามรูปแบบฯ 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.3  การเตรียมสื่อการเรียนการสอน  (Preparation Instructional Materials) 
1.3.1 การวิเคราะห์และวางแผนใช้สื่อหลากหลาย 
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เรื่องที่เรียน 

     

1.3.2 การส ารวจสื่อวัสดุอุปกรณ์ท้ังแบบออนไลน์/ 
ออฟไลน์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

     

1.3.3 การจัดเตรียมและทดสอบสื่อวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

     

1.3.4 การจัดความพร้อมสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

     

1.3.5 การระบุแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมของสื่อ/ไฟล์
เอกสาร/ไฟล์วิดีโอเพ่ิมเสริมการเรียนรู้ 

     

1.4 การปฐมนิเทศ (Orientation)      
1.4.1 การบอกแนะน าให้ความรู้วิธีในการเรียน
การสอนตามวัตถุประสงค์ของวิชา   

     

1.4.2 การเน้นย้ าเป็นพิเศษกับวิชาที่สอน      
1.4.3 การบอกแนะน า/เทคนิค/การเรียนรู้      
1.4.4 ใช้ค าพูดในการสอนอย่างมีเหตุผลและ
แนะน าข้อดีเรื่องที่ก าลังเรียนและสุ่มถามตลอดเวลา 

     

1.4.5 การบอกบทบาทและหน้าที่ในการตั้งใจ
เรียนรู้ในฐานะท่ีเป็นนักเรียน 

     

1.4.6 การอธิบายรายละเอียดบทบาทหน้าที่ 
การเรียนรู้ของนักเรียน 

     

1.4.7 การสอบก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรู้เดิม        
1.4.8 สอนการสมัครใช้โปรแกรมและลงทะเบยีน ฝกึ
ทดลองใชโ้ปรแกรมรู้ผา่นอินเทอรเ์น็ต การใชบ้ทเรียน
ออนไลน์ห้องเรียนรวมและห้องเรียนย่อยในระบบการ
บริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) เช่น Google Classroom 

     

1.4.9 การทดลองใช้แสดงความคิดเห็น  
การสนทนา และอภิปรายภายในกลุ่ม 
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การเรียนการสอน 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching and Learning Activity)   
2.1 เข้าสู่บทเรียน (Presentation) 
2.1.1 ใช้สื่อโปรแกรมท่ีนิยมในปัจจุบัน/เกม 
ในเรื่องที่สอน 

     

2.1.2 ใช้ค าถามสุ่มถามและมีรางวัลให้      
2.1.3 ใช้ลีลาท่าทางประกอบเสียงวัสดุอุปกรณ์
เรียกความสนใจในเรื่องที่สอน 

     

2.1.4 ใช้ค าพูด ระดับเสียง สีหน้า ท่าทาง 
สายตา ให้ข้อคิดแนะน า ช่วยเหลือที่ดีในเรื่อง 
ที่สอนอยู่เสมอ 

     

2.2 กระตุ้นด้วยปัญหา (Problem-based Learning) 
2.2.1 ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์/มัลติมีเดีย/เอกสาร      
2.2.2 แจ้งประเด็นปัญหา ข้อสรุป เหตุผล  
ตั้งสถานการณ์ ข้อตกลง ยกตัวอย่าง 

     

2.2.3 บอกเรื่องที่สอนที่เป็นข้อเท็จจริง      
2.2.4 แจ้งเรื่องที่มีปัญหาร่วมกันด้วยข้อเท็จจริง      
2.2.5 แจ้งกลุ่มนักเรียนในทีมร่วมกันคิดวิเคราะห์        
2.2.6 บอกวิธีการตั้งเป้าหมาย วางแผนสู่
ความส าเร็จเรื่องที่เรียนให้กับตัวเราเอง 

     

2.3 ท าความเข้าใจภาระงาน (Task understanding) 
2.3.1 บอกภาระงาน/โครงงาน/ชิ้นงาน/ใบงาน 
แบบฝึกปฏิบัติเรื่องที่เรียน 

     

2.3.2 ดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดในการท างาน        
2.3.3 แสดงตัวอย่างให้รู้ถึงผลที่จะได้รับจาก
เรื่องท่ีเรียน 

     

2.3.4 แนะน าประโยชน์จากเรื่องที่เรียน และ
แนวทางการเรียนในวิชาที่สอน 
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การเรียนการสอน 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

2.3.5 ช่วยเหลือให้วางแผนการเรียนด้วยตนเอง      
2.3.6 สอนตามจุดหมายเรื่องที่สอน      
3. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Learning  Integration) 
3.1 การเชื่อมโยงความรู้ (Connect knowledge) 
3.1.1 พิจารณาประสบการณ์และปรับประสบการณ์
เป็นภาพรวมองค์ความรู้เรื่องที่สอน 

     

3.1.2 การใช้ความคิดเหตุและผลพิจารณา
ร่วมกับปัญหาสถานการณ์ที่สอน ค้นหาจาก
เครือข่ายและการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล 

     

3.1.3 ร่วมกันท างานแบ่งหน้าที่กันส ารวจ 
สืบสอบ/สืบเสาะค้นคว้า 

     

3.1.4 ร่วมมือแสดงความคิดเห็นเพื่อค้นหา
ปัญหาร่วมกัน 

     

3.2 การเลือกวิธีการแก้ปัญหา (Problem Solving) 
3.2.1 เสนอแนวทาง/วิธีการ แก้ปัญหา      
3.2.2 ร่วมแสดงความคิดเห็น      
3.2.3 แจ้งเพ่ือนในกลุ่มสร้างโครงงาน/ชิ้นงาน/
ภาระงาน 

     

3.3 การออกแบบภาระงาน (Task Designing) 
3.3.1 ศึกษาจากเอกสารความรู้ ตัวอย่าง ใบงาน 
สื่อวีดีทัศน์จากที่จัดเตรียมไว้ให้ 

     

3.3.2 ศึกษาเพ่ิมเติมจากไฟล์วีดีโอในสื่อผ่าน
อินเทอร์เน็ต 

     

3.3.3 ศึกษาเพิ่มเติมไฟล์เอกสารจากเว็บไซต์      
3.3.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน/ระหว่างกลุ่มเพื่อ
ออกแบบภาระงาน 

     

3.3.5 ค้นหาข้อมูล สารสนเทศตรงกับชิ้นงาน/ภาระ
งานที่ออกแบบไว้ 

     

3.3.6 สร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานตามที่ออกแบบไว้      
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การเรียนการสอน 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

3.4 การสืบค้นและแลกเปลี่ยน (Searching & Sharing) 
3.4.1 ท างานร่วมกัน (Collaborating)      
3.4.2 ฝึกการคิดทีละคน สืบค้น อ้างอิง ตัดสินใจ 
เปรียบเทียบ เชื่อมโยง จ าแนก จัดหมวดหมู่ 
คาดการณ์ ระบุเหตุผล 

     

3.4.3 ฝึกการคิดเป็นกลุ่มย่อย อ้างอิง หาข้อสรุป    
สมเหตุผล สรุป อ้างเหตุผลจากประสบการณ์ อ้าง
เหตุผลที่มีข้อสรุปตามเนื้อหาสาระที่อยู่ภายใน
ขอบเขตของข้ออ้างที่ก าหนด คาดการณ์   

     

3.4.4 เปิดโอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้และท างาน
ร่วมกันเป็นทีม 

     

3.4.5 แสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปราย        
3.4.6 สร้างแนวความคิด พัฒนาแนวความคิด
และเลือกแนวคิดในการออกแบบ 

     

3.4.7 สร้างชิ้นงานรับฟังค าติชมจากผู้ใช้เพื่อ
ปรับปรุง 

     

3.4.8 สื่อสารกับเพื่อนผ่านโปรแกรมออนไลน์        
3.4.9 อธิบายหลักการที่ถูกต้อง        
3.4.10 พิจารณาน าความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้อื่น 

     

3.5 การอธิบายและสรุป (Explaining & 
Concluding) 
3.5.1 บอกรายละเอียดและความเข้าใจและสรุป      
3.5.2 แสดงความคิดเห็น      
3.5.3 สรุปย่อเรื่องที่ส าคัญ      
3.5.4 สนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ห้องสนทนาทางออนไลน์/ในชั้นเรียน 

     

3.5.5 บันทึกข้อมูลลงในเคร่ืองมือเรียนรู้ร่วมกัน
ออนไลน์ หรือ Google Classroom 

     

 



159 

 
 

การเรียนการสอน 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

3.6 การแสวงหาค าตอบลงบนสื่อออนไลน์ (Seeking Answers) 
3.6.1 บอกต่อความรู้ขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในโปรแกรมออนไลน์ระหว่างกลุ่ม   

     

3.6.2 บอกต่อในชั้นเรียน      
3.6.3 บอกต่อในโปรแกรมออนไลน์ในวงที่กว้างขึ้น      
3.7 การอภิปรายข้อสรุปลงบนสื่อออนไลน์ (Discussion) 
3.7.1 น าเสนองาน/ข้อมูล (Presentation) 
ให้เพ่ือนในชั้นเรียน   

     

3.7.2 แสดงผลความคิดเห็นตามเรื่องที่ท า      
3.7.3 บอกจุดเชื่อมโยงที่หายจากเหตุการณ์      
3.7.4 รู้เรื่องท่ีมีปัญหายังหาค าตอบไม่ได้      
3.7.5 เลือกข้อมูลที่เกี่ยวกับค าตอบของปัญหา      
3.7.6 บอกข้อตกลงและก าหนดเรื่องที่คาดการณ์ไว้      
3.8 การส่งต่อความรู้ (Expanding Knowledge) 
3.8.1 สื่อสาร สัมพันธ์ พัฒนาภาพรวมความคิด
และลงมือท าภาพรวมความคิด   

     

3.8.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะและประสบการณ์กับเพ่ือนในทีม 

     

3.8.3 ควบคุมกระบวนการและตรวจสอบ 
การท างานอย่างใกล้ชิด   

     

3.8.4 บอกข้อมูลจุดแข็ง สิ่งที่ควรปรับพัฒนา
และให้ก าลังใจในเรื่องที่เรียน 

     

3.8.5 พิจารณาข้อมูลบันทึกข้อมูลที่สนใจ      
3.8.6 คัดเลือกข้อมูลน่าเชื่อถือเหมาะสม
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลตรวจสอบ 
ความถูกต้องข้อมูล 

     

 

 



160 

 
 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ต่อการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 

เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยจากระดับการปฏิบัติตามรูปแบบฯ 
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เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยจากระดับการปฏิบัติตามรูปแบบฯ 

 
 4.50 – 5.00 หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหาร      
         คุณภาพเชิงระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
         ไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ปฏิบัติ
         ได้อยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.50 – 4.49 หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหาร      
         คุณภาพเชิงระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
         ไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ปฏิบัติ
         ได้อยู่ในระดับมาก 
 2.50 – 3.49 หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหาร      
         คุณภาพเชิงระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
         ไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ปฏิบัติ
         ได้อยู่ในระดับปานกลาง 
 1.50 – 2.49 หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหาร      
         คุณภาพเชิงระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
         ไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ปฏิบัติ
         ได้อยู่ในระดับน้อย 
 1.00 – 1.49 หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหาร      
         คุณภาพเชิงระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
         ไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ปฏิบัติ
         ได้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ภาคผนวก จ 

 

แบบบันทึกผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ 
จากการด าเนินงานตามรูปแบบฯ 

เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
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แบบบันทึกผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานตามรูปแบบฯ 
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 

โรงเรียน................................... 
ภาคเรียนที่………ปีการศึกษาที่...... 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้วิชา 

ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ 
การเรียน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

ผลประเมิน 

1. ภาษาไทย     

2. คณิตศาสตร์     
3. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

   
 

4. สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

   
 

5. สุขศึกษาและ   
พลศึกษา 

   
 

6. ศิลปะ     
7. การงานอาชีพ     
8. ภาษาต่างประเทศ     
9. การศึกษาค้นคว้า
อิสระ (Independent 
Study)  

   
 

รวม     
 
 เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียน/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เทียบ
กับค่าเป้าหมายที่ก าหนด มีผลการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้  
 1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
น้อยกว่าค่าที่ก าหนด หมายถึง ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
 2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
เท่ากับค่าท่ีก าหนด หมายถึง เท่าค่าเป้าหมาย 
 3. ผลสัมฤทธิ์การเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
สูงกว่าค่าที่ก าหนด หมายถึง สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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ภาคผนวก ฉ 

 

แบบบันทึกผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานตามรูปแบบฯ 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
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 แบบบันทึกผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานตามรูปแบบฯ 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 

โรงเรียน..................................................... 
ภาคเรียนที่………ปีการศึกษาที่...... 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ผลสัมฤทธิ์ 
การเรียน 

เกณฑ์การประเมิน 
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 

ผลประเมิน 

1. ภาษาไทย  1. 80-100 = ดีเยี่ยม 
2. 75-79 = ดีมาก  
3. 70-74 = ดี  
4. 65-69 = ค่อนข้างดี  
5. 60-64 = ปานกลาง 
6. 55-59 = พอใช้ 
7. 50-54 = ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
8. 0-49   = ต่ ากว่าเกณฑ์ 
(ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน, 2557: 22) 
 

 

2. คณิตศาสตร์   
3. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  

4. สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

  

5. สุขศึกษาและ   
พลศึกษา 

  

6. ศิลปะ   
7. การงานอาชีพ   
8. ภาษาต่างประเทศ   
9. การศึกษาค้นคว้า
อิสระ Independent 
Study) 

 
 

รวม   
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ประวัติผู้ท าคู่มือฯ 
 
ชื่อ-ชื่อสกุล นายศักดา  ใจตรง 
วัน เดือน ปี เกิด 26  ธันวาคม  2521 
ที่อยู่ปัจจุบัน 29/1 หมู่ 9 ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 
 โทรศัพท์มือถือ  087 - 1561316 
ด้านการศึกษา   
พ.ศ. 2540 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์   
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
พ.ศ. 2542 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
พ.ศ. 2545 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา 

สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
พ.ศ. 2553 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม 
ด้านการรับราชการ  
พ.ศ. 2548 ครูผู้ช่วย โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาราชบุรี เขต 1 
พ.ศ. 2550 ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
 การศึกษาราชบุรี เขต 1 
พ.ศ. 2552 ครู โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี  สังกัด
 ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
พ.ศ. 2555 รองผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม อ.ค่ายบางระจัน     
 จ.สิงห์บุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
พ.ศ. 2560 ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนไผ่วงวิทยา อ.วิเศษชัยชาญ          
 จ.อ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม        
 จ.ชัยนาท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี 
 ชัยนาท 



168 

 
 

 


