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๑. ความสําคัญของผลงานหรือนวัตกรรมท่ีนําเสนอ
โรงเรียนชุมชนบานคลองพลู (วิศิษฐวิทยาทาน) ตั้งอยูท่ี ๔๐๕ หมู ๑ ตําบลคลองพลู อําเภอหนองใหญ

จังหวัดชลบุรี เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ มีนักเรียนท้ังสิ้น ๔๖๘ คน เปนโรงเรียนในฝน
รุนท่ี ๓ (โรงเรียนดีประจําอําเภอ) เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยูในพ้ืนท่ีหางไกล พ้ืนเขตบริการสวนหนึ่งติดกับอําเภอวัง
จันทร จังหวัดระยอง การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียน ถือเปนนโยบายหลักท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหกับนักเรียน ในอําเภอหนองใหญ ท่ีสวนใหญมาจากครอบครัวท่ีผูปกครองมีอาชีพดานการเกษตร มี
ฐานะยากจน ไมสามารถสงลูกใหเรียนในโรงเรียนชั้นนําตาง ๆ ของจังหวัดได การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือ
สรางโรงเรียนใหเปนสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท้ังดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ท่ีสงเสรมิใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขครูจัดการ
เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และเปนแบบอยางดานการ
บริหารจัดการศึกษา ใหกับโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงไดนั้น การดําเนินการดังกลาวโรงเรียนตองไดรับความรวมมือ
รวมพลัง จากทุกฝายท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม ตั้งแต ผูบริหารโรงงเรียน คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และองคกรตาง ๆ ในพ้ืนท่ี

จากเหตุผล และสภาพปญหาดังกลาว ผูรายงานซึง่เปนผูบริหารโรงเรียน มีหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบตอการ
บริหารงานตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน (structure) มีความตระหนักถึงภาระงาน ตามหนาท่ี ท่ีตอง
ดําเนินการควบคุมคุณภาพการดําเนินพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ท้ังระบบ (total Quality control)จึงไดดําเนินการ
พัฒนาโรงเรียนมาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหโรงเรียนสามารถดําเนินการจัดกิจกรรม (activity) เพ่ือพัฒนาผูเรียนตามท่ี
วิสัยทัศนของโรงเรียนไดกําหนดไววา โรงเรียนชุมชนบานคลองพลูเปน “ภายในป 2560 โรงเรียนเปนสังคมแหง
การเรียนรู ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา มีความรู
คูคุณธรรม รักษความเปนไทยบนความพอเพียง พรอมสูอาเซี่ยนโดยครูมืออาชีพ ท่ีชุมชนมีสวนรวม”

การดําเนินงานเริ่มจาก การกําหนดรูปแบบการบริหารงานท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ท่ีไดจาก
กระบวนการวิจัย (research) และพัฒนา ทําใหโรงเรียนไดรูปแบบการบริหารงานท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน และบุคลิกภาพดานการปฏิบัติงานของ ครู ผูบริหาร โดยไดดําเนินการพัฒนาครู บุคลากรใหเปนครู มือ
อาชีพ สงเสริมการระดมทรัพยากร จากความรวมมือจากชุมชนองคกร ในทองถ่ิน ดําเนินการปรับปรุงแหลงเรียนรู
สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ปรับปรุง อาคาร สถานท่ี หองปฏิบัติการ และศูนยการเรียนรูครบท้ัง ๘ กลุมสาระการ
เรียนรู จากการดําเนินการดังท่ีไดนําเสนอมาในเบื้องตนทําให โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารงานท่ีทุกฝายท่ี
เก่ียวของมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีชุมชนของตนเอง เปนรูปแบบการบริหารงานแบบมีสวน
รวม ท่ีนําผลสรุปจากการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียนมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2555 ถึงปจจุบัน มีองคประกอบ
ท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ



1. structure ( s ) โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารงานท่ีเอ้ือตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. total Quality control ( t ) โรงเรียนดําเนินการควบคุมคุณภาพการดําเนินพัฒนาคุณภาพผูเรียนท้ัง

ระบบ
3. activity ( a ) มีการจัดกิจกรรมหลากหลายตามความสนใจ ความถนัด และครอบคลุมนักเรียนทุกคน
4. research ( r ) ใชการวิจัยในการแกปญหาผูเรียน
จากการดําเนินงานดังกลาวสงผลใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร

๒. จุดประสงคและเปาหมายของการดําเนินงาน
จุดประสงค
๒.๑ เพ่ือกําหนดรูปแบบการบริหารท่ีดีท่ีสุด เหมาะสําหรับการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพศึกษาของโรงเรียน

ชุมชนบานคลองพลู (วิศิษฐวิทยาทาน)
๒.๒ เพ่ือนํารูปแบบการบริหารแบบ Star Model ไปใชกับผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย ในการพัฒนาคุณภาพศึกษา

ของโรงเรียนชุมชนบานคลองพลู (วิศิษฐวิทยาทาน)
๒.๓ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนชุมชนบานคลองพลู (วิศิษฐวิทยาทาน) ใหมีความพรอมตามมาตรฐานสากลท้ังดาน

คุณภาพนักเรียน ดานคุณภาพครู ดานคุณภาพแหลงเรียนรู ดานคุณภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ดานการ
สงเสริมสุขภาพอนามัย ดานคุณภาพการบริหารจัดการ และดานการเปนแบบอยางท่ีดี

เปาหมาย
เชิงปริมาณ ผูบริหารโรงเรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา

หนวยงานตนสังกัด และองคกร ในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน สามารถนํา Star Model ไปใชในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน

เชิงคุณภาพ โรงเรียนชุมชนบานคลองพลู (วิศิษฐวิทยาทาน) มี Star Model เปนรูปแบบบริหารงานท่ีเปน
เลิศ (Best Practices) สามารถดําเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

๓.กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงาน
การใชรูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวม (Participative Administration)
๓.๑ กระบวนการในการดําเนินงาน
ในเบื้องตนผูรายงานไดศึกษาคนควา รูปแบบการบริหารงาน ท่ีมีความหลากหลาย ท้ังดานปจจัย

องคประกอบตาง ๆ ท่ีสงผลตอความสําเร็จของงาน จากการสังเคราะห  เอกสารงานวิจัย หลักการ ทฤษฎีการ
บริหาร  บริบททางสังคมของชุมชนในพ้ืนท่ี รวมกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพ ของครู และตัวผูบริหารใน
ท่ีสุดผูรายงาน ไดเลือกใชรูปแบบการบริหารงานท่ีไดจากการสังเคราะหแนวคิดการมีสวนรวมของโคเฮนและอัพฮอฟ
(Cohen and Uphoff, 1980 : 7-10 อางถึงในประภาพร สถิตธรรม, 2543 : 24-25) และชูชาติ พวงสมจิตร (2540
: 17-18 ) มาใชเปนกรอบในการสังเคราะห ไดแกการมีสวนรวมในการคิด และตัดสินใจ การมีสวนรวมในการ
วางแผน การมีสวนรวมในการดําเนินการ การมีสวนรวมในการประเมินผล และการมีสวนรวมในการไดรับประโยชน
ไดรูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวม รูปแบบท่ี ๑ เรียกรูปแบบการบริหารงานแบบนี้วา การบริหารงานแบบมี
สวนรวม



๓.๒ ข้ันตอนการดําเนินงาน
๓.๒.๑ นํารูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวมรูปแบบท่ี ๑ ไปทดลองใช ๑ ภาคเรียนระหวาง

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แลวนําผลการดําเนินงานไปวิเคราะหหาขอบกพรอง
๓.๒.๒ นําขอมูลท่ีไดจากวิเคราะหมาจัดกลุมสนทนา (Focus Group) กับผูบริหารท่ีมี

ประสบการณ จํานวน ๕ คน แลวสังเคราะหเปนรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมแบบท่ี ๒ โดยเพ่ิมการประเมิน
องคประกอบ ๔ ดาน ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP MODEL) ของ สตัฟเฟลบีม( D.L.
Stufflebeam.1997 : หนา 261 - 265 ) ซึ่งเปนการประเมินวัตถุประสงคและรายละเอียดตางๆ เพ่ือชวยในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับโครงการ มีลักษณะเปนแบบประเมินความกาวหนาเพ่ือชี้จุดเดน จุดดอย ของการดําเนินงาน หลัง
เสร็จสิ้นการดําเนินงานโดยไดปรับใหมีความเหมาะสมกับสภาพบริบททางสังคม และทรัพยากรการบริหารงานของ
โรงเรียนชุมชนบานคลองพลู (วิศิษฐวิทยาทาน)

ผลจากการดําเนินงาน โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารงานท่ีเรียกวารูปแบบการบริหารงานแบบ Star
Model หมายถงึ การปรับโครงสร้างระบบการทาํงานของโรงเรียนโดยอาศัยการควบคุมคุณภาพทัง
ระบบโดยใช้กิจกรรมทีมีความหลากหลายจากความร่วมมือของผู้เกียวข้องทุกฝ่าย และใช้การวิจัยใน
การพัฒนางานเพือให้เกิดบริหารคุณภาพทังองค์กร

ภาพแสดง ข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน Star Model ท่ีเปน Best Practices

โรงเรียนชุมชนบานคลองพลู(วิศิษฐวิทยาทาน)

ประสบการณการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียน

องคประกอบ ๔ ดาน ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP MODEL)
ของ สตัฟเฟลบีม( D.L. Stufflebeam.)

แนวคิดการมีสวนรวม ๕ ดาน ของ โคเฮน และ
อัพฮอฟ (Cohen and Uphoff.

(ตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติ ผลประโยชน ประเมินผล)

การมีสวนรวมของครู บุคลากร กรรมการ
สถานศึกษา และผูปกครองนักเรียน

รูปแบบการบริหารงาน

Star Model
1. structure ( s ) โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารงานท่ีเอ้ือตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. total Quality control ( t ) โรงเรียนดําเนินการควบคุมคุณภาพการดําเนินพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ท้ังระบบ
3. activity ( a ) มีการจัดกิจกรรมหลากหลายตามความสนใจ ความถนัด และครอบคลุมนักเรียนทุกคน
4. research ( r ) ใชการวิจัยในการแกปญหาผูเรียน



จากการดําเนินงานดังกลาว ทําใหผูบริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน และผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกสวน สามารถ
ดําเนินงานรวมกันเพ่ือจัดการงานใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จดังนี้

๔. ผลการดําเนินการ/ผลสมัฤทธิ์/ประโยชนท่ีไดรับ
ผลจากการสํารวจความพึงพอใจการใชรูปแบบการบริหารงานแบบ Star Model ท้ัง ๕ ดาน ไดแกดาน

การมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการวางแผน ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ ดาน
การมี สวนรวมในการประเมินผลจากการประเมิน และดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนโดยเพ่ิมการ
ประเมินองคประกอบ ๔ ดาน ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP MODEL) ในการดําเนินงาน โดยใช
แบบสอบถามประมาณคา ๕ ระดับ ท่ีเก็บขอมูลจาก คณะกรรมการสถานศึกษา ๑๕ คน ครู บุคลากรทางการศึกษา
๒๕ คน และ ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึง ข้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ท่ีไดจากการสุมตัวอยางแบบงาย
จํานวน ๖๐ คน รวม ๑๐๐ คนพบวา

ดานท่ี ๑ รอยละ ๙๐ของผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจรูปแบบโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน
ดานท่ี ๒ รอยละ ๘๔ของผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการดําเนินงานควบคุณคุณภาพท้ังระบบ
ดานท่ี ๓ รอยละ ๙๓ของผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดานการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ดานท่ี ๔ รอยละ ๘๐ของผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดานการใชผลการวิจัยในการแกปญหาผูเรียน

ผลท่ีเกิดกับผูเรียน
- นักเรียนไดเรียนรูจากครูมืออาชีพ ไดใชสื่อ แหลงเรียนรูท่ีหลากหลายในการแสวงหาความรูท้ังใน และ

นอกหองเรียนนักเรียนรูจักการแกปญหา ไดรับการฝกฝนปฏิบัติ มีความมุงม่ันพยายาม สามารถศึกษา
เรียนรูเพ่ิมเติมดวยตัวเอง

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปการศึกษา ๒๕๕๗ เฉลี่ย สูงกวาปการศึกษา ๒๕๕๖ ในทุกกลุม
สาระการเรียนรู

- นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี มีความเสียสละ และตองการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตน

ผลท่ีเกิดกับครูบุคลากร
- ครูเปนครูมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียนดวยวิธีการท่ีมีความ

หลากหลาย
- ครู บุคลากร มีสวนรวมในการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการ ตาง ๆ ของโรงเรียน และมีความ

ภาคภูมิใจในวิชาชีพครู
- ครูบุคลากรของโรงเรียนมีความรัก ความสามัคคี มีความเสียสละ และตองการมีสวนรวมในการพัฒนา

โรงเรียนใหเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลตอไป

ผลท่ีเกิดกับโรงเรียน
- โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีผานการสังเคราะหใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
- โรงเรียนไดรับรางวัล โล ประกาศเกียรติคุณบัตร จากการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม

อ่ืนๆ ท่ีหนวยงานทางการศึกษาจัดข้ึน รวม ๙ รางวัล



- ประธานท่ีปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนไดรับ ประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มเชิดชู
เกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะท่ีทานเปนผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี
๑ เมษายน ๒๕๕๖

๕. ปจจัยความสําเร็จ / บทเรียนท่ีไดรับ (Lesson Learned)
ปจจัยภายใน ผูบริหาร ครู บุคลากรสามารถดําเนินงานรวมกันเพ่ือจัดการงานใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ

รวมกันอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ
- โรงเรียนใชกรอบยุทธศาสตรโรงเรียนในฝน ท่ีเนนกระบวนการใหนักเรียนรูจักการแกปญหา การฝกฝน

ปฏิบัติ มีความมุงม่ันพยายาม และสามารถศึกษาเรียนรูเพ่ิมเติมดวยตัวเองเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ปจจัยภายนอก ความรวมมือและการมีสวนรวมของผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผูท่ีมีสวน

เก่ียวของทุกฝาย
การท่ีโรงเรียนจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ี

หลักสูตรกําหนดนั้น ผูบริหารโรงเรียน คือปจจัยสําคัญท่ีสุดในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หาก
ผูบริหารโรงเรียนเลือกใชรูปแบบการบริหารจัดการ ท่ีเหมาะกับทรัพยากรการบริหาร ท่ีมีอยู ไดอยางมีประสิทธิภาพ
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทองถ่ินก็จะสามารถบรรลุผลตามท่ีกําหนดไว ซึ่งบทเรียนท่ีไดรับจากการ
ดําเนินงานท่ีผานมานอกจากผูบริหารโรงเรียนคือปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแลว ความเขาใจ และการใหความรวมมือของ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร ผูปกครอง ชุมชน
องคกรในทองถ่ินก็เปนปจจัยท่ีสําคัญเชนกัน

นอกจากท่ีกลาวมาแลว ปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีมีสวนอยางมากในการในการหลอมรวม ผูเก่ียวของ
ทุกฝายใหเปน ๑ เดียว มีความรูสึก รักและ รูสึกเปนเจาของโรงเรียน และสามารถดึงศักยภาพของแตละสวนออกมา
เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบานคลองพลู (วิศิษฐวิทยาทาน) ให
ประสบผลสําเร็จ เปนโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล คือ Star Model ทีเป็นรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีผาน
การสังเคราะหใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

๖. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ/รางวัลท่ีไดรับ
การเผยแพร
- โรงเรียนเปนสถานท่ีศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ และในเขตใกลเคียง อ่ืน ๆ
ท่ัวไป

- เผยแพรโดยใช เอกสาร แผนพับ
- เผยแพรทาง เว็ปไซคของโรงเรียนชุมชนบานคลองพลู WWW.klongploo.ac.th/
การไดรับการยอมรับ
- โรงเรียนผานการประเมินรับรองตนแบบโรงเรียนในฝน รุนท่ี ๓ (โรงเรียนดีประจําอําเภอ) เม่ือวันท่ี ๒๑

กันยายน ๒๕๕๕
- โรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพ รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)

จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ตามหนังสือสมศ.ท่ี มศ ๐๐๐๖/
(ว) ๒๐๐ ลว. ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖

รางวัลท่ีไดรับในปการศึกษา ๒๕๕๖– ๒๕๕๗



- นักเรียนไดรับรางวัล โล ประกาศเกียรติคุณบัตร จากการแขงขันกิจกรรมทางวิชาการและทักษะ
ความสามารถดานอ่ืน ๆ ท่ีหนวยงานตาง ๆ จัดข้ึน รวม ๑๔๗ รางวัล

- ผูบริหาร ครู บุคลากรไดรับรางวัล โล ประกาศเกียรติคุณบัตร จากการปฏิบัติงาน การแขงขันกิจกรรม
ทางวิชาการ  การเปนวิทยากร และเปนคณะกรรมการดําเนินงานทางวิชาการ ท่ีหนวยงานตาง ๆ จัดข้ึน รวม ๖๕
รายการ

- โรงเรียน ไดรับรางวัล โล ประกาศเกียรติคุณบัตร จากการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ
ท่ีหนวยงานทางการศึกษาจัดข้ึน รวม ๑๑ รางวัล

- โรงเรียน ไดรับรางวัล โล ประกาศเกียรติคุณบัตร จากการผานการประเมินโครงการบานนักวิทยาศาสตร
นอย ระดับปฐมวัย จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในปการศึกษา ๒๕๕๖

ลงชื่อ                                       ผูเสนอขอมูล

( นายปยะชาติ  เศวตร )

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานคลองพลู(วิศิษฐวิทยาทาน)


