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มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บริบท และภาพรวมของโรงเรียน แบบประเมิน
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การศกึษาดูงานในครั้งนี้ 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผลการศึกษาดูงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
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บทท่ี 1 

โครงการศกึษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต  

  สาขาวชิาการบริหารการศกึษา   
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวทิยาลัยพะเยา  

หน่วยงาน  วทิยาลัยการศกึษา 

 

1. รหัสโครงการ.........-......... ชื่อโครงการ  ศกึษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model) (อา้งอิงแบบ บผ.1) 

 Comprehensive University    Community Engagement 

 International Publication      Partially World Class     AEC 

3. ความสอดคล้องกับแผนกลยทุธ ์ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ กลยุทธ/์แนวปฏิบัตขิองหนว่ยงาน 

 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนา

นสิิต 

กลยุทธ์ท่ี ………1..……แนวปฏบัิตท่ีิ............

2........................... 

 ด้านการวจิัย 
กลยุทธ์ท่ี …………………แนวปฏบัิตท่ีิ

....................................... 

 ด้านบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ท่ี …………………แนวปฏบัิตท่ีิ

....................................... 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ท่ี …………………แนวปฏบัิตท่ีิ

....................................... 

 ด้านการบริหาร 
กลยุทธ์ท่ี …………………แนวปฏบัิตท่ีิ

....................................... 

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ท่ี …………………แนวปฏบัิตท่ีิ

....................................... 

 ด้านการให้บริการสุขภาพ 
กลยุทธ์ท่ี …………………แนวปฏบัิตท่ีิ

....................................... 

4. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  วทิยาลัยการศึกษา     

6.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์  โทร......089-1469458  

6.3 ผู้ประสานงาน   นายอนุพนธ์  ค าหลา้   โทร.....086-2178687  
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5. หลักการและเหตุผล  

การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากในแต่ละสังคมหรือแต่ละ

ระดับของการจัดการศึกษา ท้ังการพัฒนาในรูปแบบของการบริหาร การจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งสังคมข้อมูลสารสนเทศ (The Information Age) หรือท่ีเรียกกันตามสมัยนิยมว่า “ยุค

โลกาภิวัตน์ (The Globalization)” นั้นได้ส่งผลต่อรูปแบบกระบวนการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก และคง

จะต้องมีการพัฒนาปรับระบบหรือรูปแบบกระบวนการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจและข้อมูลข่าวสารท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนั่นเอง ซึ่ง

ตัวแปรส าคัญที่ส่งผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคอืความเจรญิก้าวหนา้ทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี

ท่ีมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในบริบทของสังคมโลกในปัจจุบัน 

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุก ๆ ฝ่ายโดยเฉพาะผู้บริหาร นัก

การศึกษา ครูอาจารยร์วมท้ังตัวผู้เรียนเองจะต้องมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทหนา้ท่ี

ซึ่งคงจะต้องปรับเปลี่ยนไปให้ก้าวทันกับสภาพการณ์ทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลในภาพรวมต่อการจัดการศึกษาและการเรียน

การสอนในอนาคต 

และปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้านอันเนื่องมาจากความ

เจรญิก้าวหนา้ทางดา้นเทคโนโลยใีนยุคโลกาภิวัตนส์่งผลกระทบโดยตรงตอ่วิถีการด ารงชวีติของคนท่ัวไป  ให้

เกิดการแข่งขันเพื่อความอยูร่อดของตนเองและประเทศต่างมีอัตราสูงขึน้ทุกขณะความส าคัญของการพัฒนา

ประเทศจึงมไิด้ขึ้นอยูก่ับระบบทุนหรือทรัพยากรอีกต่อไป แตข่ึ้นอยูก่ับศักยภาพและคุณภาพของคนในสังคม 

ท่ีเป็นพลังส าคัญเพื่อพัฒนาประเทศตอ่ไปในอนาคต การศกึษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นการการจัดการ

เรียนรู้ในระดับสูง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากท่ีมีอยู่

ในหลักสูตร โดยเฉพาะการศึกษาจากประสบการณ์จริงจากการไปทัศนศึกษา ดูงานในสถานศึกษาต่าง  ๆ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การศึกษาในระดับมหาบัณฑิตศึกษาเป็นการศึกษาท่ีส าคัญ 

และเป็นก าลังท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้น าเอาสิ่งท่ีได้พบเห็นมา

น าไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาการศกึษา ในหน่วยงานของตนให้เจรญิก้าวหนา้ต่อไป 

มหาวทิยาลัยพะเยา ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารการศกึษามหาบัณฑิต โดยเนื้อหา

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนในด้านการบริหารการศกึษามคีวามจ าเป็นตอ้งศกึษาในด้านทฤษฎแีละปฏบัิติ 

เพี่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะด้านวิชาการและทักษะด้านอื่น ๆ ท้ังนี้ วิทยาลัยการศึกษา ได้ให้ความส าคัญต่อ

การศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมให้นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้มีวิสัยทัศน์ เพิ่มพูน

ประสบการณ์ และได้เรียนรู้ถึงแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างจากเดิม เป็นการส่งเสริมให้นิสิตมี

ความรู้และประสบการณ์นอกหอ้งเรียน สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้ับวิชาชพีของนสิิตในอนาคต 
 

6. วตัถุประสงค ์

6.1 เพื่อเสริมสร้างและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อการเรียน

และการประยุกตใ์ชใ้นการบริหารการศึกษา 

6.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนสิิต เป็นการเปิดโลกทัศนใ์นสังคมและวัฒนธรรม 

และภาษาที่แตกตา่งกัน 
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6.3 เพื่อน าความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ไปประยุกตใ์ชใ้น

การบริหารการศึกษาและการเรียนการสอนในหน่วยงานของนสิติให้เกิดผลประโยชนส์ูงสุด 
 

7.  เปา้หมายของโครงการ 

7.1. เป้าหมายการด าเนนิงาน 

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น.................34..............คน ประกอบด้วย 

    นสิิต      จ านวน........33..............คน 

      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน...........1.............คน 

   อื่นๆ.....................  จ านวน.........-...............คน 

 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 

      1. เป็นโครงการท่ีน านิสติออกไปทัศนศกึษาดูงาน ณ สถานศกึษา ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

และท ารายงานตามหัวข้อท่ีก าหนดเพื่อน าเสนอในช้ันเรียน 

2. มกีารบูรณาการร่วมกับพันธกิจของมหาวทิยาลัย ดังนี ้

         - การเรียนการสอน โดยนิสติศึกษาดูงานในสถานประกอบการและน ามาสรุปเป็นบทเรียนเพื่อ

น าเสนอในช้ันเรียน 

 

8. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการและคา่เป้าหมาย 

 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :   นสิิตเข้าร่วมโครงการ                                          ร้อยละ 100 

คุณภาพ :   นสิิตได้ทราบถึงการจัดการศกึษาของสถาบันการศึกษา 

                ในภูมิภาคอื่น 

ในระดับมาก 

ในระดับมาก 

เวลา     :    ด าเนนิงานตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 100 
 

9. ลักษณะกจิกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ (โดยย่อ) 

  การฝึกอบรม สัมมนา อภปิรายและบรรยาย    การค้นควา้ ส ารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและ

ตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์     การให้ค าปรึกษาทางวชิาการและวิชาชีพ 

  การให้บริการวจิัย     การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการ

สอน 

  การเขียนทางวิชาการและงานแปล    การให้บริการทางด้านเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การให้บริการสารสนเทศ     อื่น ๆ (ระบุ)  
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10. งบประมาณด าเนินการ  

- 
 

11. แผนด าเนนิงาน (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 

2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ 

     

 

         

ขั้นด าเนินการ (D) 

1. ด าเนินงานตามโครงการ 

              

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปและประเมนิโครงการ 

              

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A)  

1. สรุปผลการด าเนิน

โครงการ 

2. ติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงาน 

              

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนนิการ 

 1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม     วันท่ี 7 - 10 ตุลาคม 2563     

 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงเรียนหัวหินวทิยาลัย และโรงเรียนหัวหนิ อ.หัวหนิ  

จ.ประจวบคีรีขันธ์   
 

 

13. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1-.1 นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีนอกเหนือจากชั้นเรียนและต าราเรียนอันจะก่อให้เกิด

แนวคิดและองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเพิ่มโอกาสในการประยุกตใ์ชใ้นการจัดการศึกษาของตนเอง 

13.2 นสิิตได้พัฒนาทักษะทางดา้นภาษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม 

 13.3 นสิิตท่ีร่วมไปศึกษาดูงานได้พัฒนาตนเอง ให้มีทักษะการบริหารและการจัดการการศึกษา 
 

14. การตดิตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

      นสิิตท่ีไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ได้รวบรวมความรู้จากประสบการณ์ท่ีได้ศึกษาดูงานสรุปเป็นรูปเล่ม

ตามหัวขอ้ท่ีทางมหาวิทยาลัยไดก้ าหนดให ้จ านวน 1 เลม่ เพื่อน าไปปรับใชใ้นการด าเนินการปฏบัิตงิาน 
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ก าหนดการโครงการศึกษาดงูาน 

หลักสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 

 ณ อ ำเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ ์

ระหว่างวันที่ 7 - 10 ตุลาคม 2563 

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2563  

16.00 น. คณะพรอ้มกันท่ีมหาวทิยาลัยพะเยา  

  

วันที่ 8 ตุลาคม 2563  

06.30 น. ถึงอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสวัสดภิาพ 

08.30 น. ศกึษาดูงาน ณ โรงเรียนหัวหินวทิยาลัย 

12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.30 น. ศกึษาดูงาน ณ โรงเรียนหัวหนิ 

16.30 น. เดินทางเขา้ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 9 ตุลาคม 2563  

09.00 น. เดินทางสักการะพระเขี้ยวแก้ว ณ วัดเขาตะเกยีบ 

11.00 น. 

 

13.00 น. 

 

18.00 น 

ศกึษาดูงานดา้นสังคม – ชุมชน ณ ตลาดน้ าสามพันนาม 

แวะรับประทานอาหารกลางวัน 

เดินทางสู่หาดหัวดอน (หาดตะเกียบฝั่งทิศใต้)  

พักผ่อนตามอัธยาศัย 

เยี่ยมชมตลาดกลางคืน Cicada Market  

เดินทางเขา้ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 10 ตุลาคม 2563  

09.00 น. เดินทางสู่ไรอ่งุน่ Monsoon Valley 

12.00 น. แวะพักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. เยี่ยมชม The Venezia hua hin 

16.00 น. เดินทางออกจากอ าเภอ หัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 

06.30 น. 

 

ถึงมหาวทิยาลัยพะเยาโดยสวัสดิภาพ 
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รายช่ือผู้ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน ณ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขีันธ ์

 

อาจารย์ จ านวน 2 ท่าน ดังนี ้

1. ดร.ธารารัตน์  มาลัยเถาว์ 

2. ดร. สุนทร คล้ายอ่ า  

รายช่ือนสิิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน 16 คน ดังนี้ 

 

ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท ์

1 62206264 นางสาวกฤษณา              บัวเนยีม 084-4477113 

2 62206275 นายกติติศักดิ ์                แสนอุบล 084-6091218 

3 62206286 นางสาวจิตต์พิชชา           จรยิา 094-7169562 

4 62206297 วา่ที่ร้อยตรีหญงิ เจนจิรา   ตัวลือ 088-4115156 

5 62206309 นางสาวฐิตวิรดา              จันทร์แมน 093-1831313 

6 62206310 นายณรงค์                     อนิด ี 081-0237250 

7 62206321 นางสาวณัฏฐ์ณชิา           ชัยนนถ ี 095-5688448 

8 62206332 นายดนัย                       ใจเย็น 098-7851039 

9 62206340 นางธิดาพร                    สร้อยสังวาลย ์ 081-0285533 

10 62206354 สิบเอก นภดล                 สมทรัพย์ 084-4822746 

11 62206365 นางสาวนันท์ดณุชยา        ณภคัพงศ์ชัย 097-9579405 

12 62206376 นางสาวนัยนา                 สุนะเสน 061-6292662 

13 62206387 นายบัญชา                     แสงอรุณ 093-1376760 

14 62206398 นางสาวประกายแกว้        แก้วอนิต๊ะ 093-3046977 

15 62206400 นางสาวพัชราภรณ์           นะภใิจ 087-3602134 

16 62206411 นางสาวพชิยา                 พานธงรักษ์ 086-9199924 

17 62206433 พระมหาภัทรดนัย            ก าจดั 080-7693503 

18 62206444 นายภาคิน                     เกษณา 093-1318464 

19 62206455 นางสาวมยุรี                   รินศรี 091-8519592 

20 62206466 นางสาวมัทน ี                 คิดวอ่ง 080-4998493 

21 62206488 นางยุพิน                       อังกรูพร 093-2409593 

22 62206499 นายรณชัย                     ปินใจ 098-7622184 

23 62206502 นายฤทธิชัย                    สุขแก้ว 091-6297649 

24 62206512 นางสาววรรณวณชิ          ขัดจา 095-8970919 
25 62206523 นางสาววรัชญข์วัญ          ปัญวยิะ 065-5354154 

26 62206534 นายวิศรุฬห ์                  เทพสุรินทร์ 093-3086674 

27 62206545 นางสาววณีา                  ทิมคล้าย 094-7614817 

28 62206556 นายศราวุฒ ิ                  จินดา 065-2790754 

29 62206567 นางสาวศศภิรณ์             สุวรรณรัตน์ 088-2612513 
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ที ่

 

รหัสนิสิต 

 

ชื่อ-สกุล 

 

เบอร์โทรศัพท ์

30 62206578 นายสรัลรัชต์                  ดอนมูล 093-3169797 

31 62206590 นายอนุพนธ์                   ค าหล้า 086-2178687 

32 62206602 นางสาวอรดี                   ทิพยพ์ทิยานุวัฒน์ 086-8817527 

33 62206613 นางสาวอัสน ี                 โปราณานนท์ 081-9930417 
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บทท่ี 2 

บริบท และภาพรวมของโรงเรียน 

 

1. ประวัติความเป็นมา นโยบาย/เป้าหมายของโรงเรียน  

 1.1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรยีน 

 โรงเรียนหัวหนิวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 240 ถนนเพชรเกษม อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ

คีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทร 

032-511233 โทรสาร 032-533771 e-mail : webmaster@hv.ac.th website : www.hv.ac.th 

ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2490 เปิดสอนระดับช้ัน อนุบาล 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

มีเนื้อที่จ านวน 11 ไร่ 73 ตารางวา 

 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยบริหารงานโดยนักบวชคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย นิกาย

โรมันคาทอลิก ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 ตามใบอนุญาตเลขที่ 2/2490 เริ่มแรก

มีอาคารช้ันเดียว รับเฉพาะนักเรียนชาย ปัจจุบันมี บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์ เป็นผู้รับ

ใบอนุญาต บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ เป็นผู้จัดการและ ผู้อ านวยการ ด าเนินการสอนมา

จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 73 ปี  

 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยตระหนักถึงดีว่า การพัฒนาคนนั้นต้องพัฒนาที่ “ความเป็นคน

ทั้งครบ” จึงให้การศึกษาอบรมนักเรียนตามจิตตารมณ์ของพ่อบอสโก ผู้ก่อตั้งคณะนักบวชซา

เลเซียน ภายใต้บรรยากาศของความรักและความอบอุ่นแบบครอบครัว โดยยึดหลักแห่งความ

รักดี เหตุผล และศาสนา ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคณะครูจะคอยอบรมสั่งสอนติดตามดูแลสนใจ 

เอาใจใส่ ช่วยเหลือ และชี้แนะเด็ก ๆ เหมือนดังเป็นบิดา มารดา พี่ และเพื่อนของพวกเขา 

เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคม

และประเทศชาติ และเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนา ด้วยการพัฒนาที่ต่อเนื่องและอุดมการณ์

อันแนว่แนน่ีเ้องโรงเรียนหัวหนิวิทยาลัยจึงได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจเสมอมา 

 1.2 นโยบาย/เป้าหมายของโรงเรียน  

 ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน 

 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความ

จริงโดย การส่งเสริมพัฒนาความสามารถและศักยภาพภายใน ในบรรยากาศแห่งอิสรภาพที่

รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้สร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์

ยิ่งขึ้น 
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 เป้าหมาย (Goals)  

  1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สังคม และสติปัญญา เหมาะสมกับวัย  

 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและตามที่

สถานศกึษาก าหนด  

 3. ผูเ้รียนรู้จักใช้เทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  

 4. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 อย่างมีประสิทธิภาพ  

 5. สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านทุก

กลุ่มเป้าหมาย 

 6. สถานศึกษามีการด าเนินงานและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ  

 7. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนา สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการ

เรียนรู ้ 

 8. สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและชุมชนในการพัฒนาการศึกษาให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน  

 9. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ

ผูบ้ริหาร/ครู/บุคลากร/นักเรียน 

 

2. ข้อมูลผู้บรหิาร ครู บุคลากร และข้อมูลนักเรยีน  

 2.1 ข้อมูลผู้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ของโรงเรยีน 

  ผู้ได้รับใบอนุญาต   บาทหลวงเทพรัตน์ ปิตสิันต์  

 ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ   บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ  

 นายสุวิทย์ เทียมทัด  กรรมการที่ปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิ  

 นางสาวศริิพร ดิษฐวงศ ์ผูช่้วยผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการ/หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศกึษาตอน

ปลาย  นายวิโรจน์ ด้วงละไม้ ผูช่้วยผูอ้ านวยการฝา่ยกิจการนักเรียน  

 นางเกวลี หนิแก้ว  ผูช่้วยผูอ้ านวยการฝา่ยบุคลากร/หัวหน้าระดับช้ันประถมศกึษา  

 นายพรเทพ เต้นฉอย  ผูช่้วยผูอ้ านวยการฝา่ยธุรการ  

 นายสุรศักดิ์ ยนปลัดยศ ผู้ ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป/ที่ปรึกษาฝ่าย

ปกครอง  

 นางสาวณัชชา พุ่มพวง  ผูช่้วยผูอ้ านวยการฝา่ยนโยบายและแผน  

 นางพัชญ์สิตา เรอืงกิจโชติเศวต  หัวหน้าแผนก ENGLISH PROGRAM  
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 นางปัณณพร สุขประเสริฐ  หัวหน้าแผนกอนุบาล  

 นางสาวทัศนีย์ ทวีวัฒน์  หัวหน้างานปกครอง 

 นางสาวสิรนิทิพย์ ระดมกิจ  หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล 

 นางสาวอุมาพร เทียมทัด  หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น 

 นางสาวสิรนิธร ระดมกิจ  หัวหน้างานการเงนิ 

 นางสาวทิพวัลย์ บัวจันทร์  หัวหน้างานธุรการ 

 

สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒกิารศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม ต่ ากว่า ป.

ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1. ผูบ้ริหารสถานศกึษา      

- ผูอ้ านวยการ - - 1 - 1 

- รอง/ผู้ช่วยผูอ้ านวยการ - 6 - - 6 

- ผู้จัดการ - - - - - 

- ผู้รับใบอนุญาต - 1 - - 1 

รวม - 7 1 - 8 

2. ผูส้อนการศกึษาปฐมวัย      

- ครูปฐมวัย - 24 - - 24 

- ครูพี่เลีย้ง 5 6 - - 11 

- ครูต่างชาติ - 3 1 - 4 

3. ผูส้อนการศกึษาขั้นพืน้ฐาน      

- ครูระดับประถมศกึษา - 72 - - 72 

- ครูระดับมัธยมศกึษา - 66 6 - 72 

- ครูอัตราจ้าง (ประถม) 1 3 - - 4 

- ครูอัตราจ้าง (มัธยม) - 1 - 1 2 

- ครูต่างชาติ - 21 1 - 22 

รวม 6 197 8 1 211 

4. บุคลากรสายสนับสนุน      

- เจา้หน้าที่ 6 17 - - 23 

- ลูกจ้าง 70 - - - 70 
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ประเภท/ต าแหน่ง 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม ต่ ากว่า ป.

ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

- อื่น  ๆ(ระบุ)................................ - - - - - 

      

รวม 76 17 - - 93 

รวมทั้งสิ้น 82 221 9 1 312 

 

ข้อมูลบุคลากร  

 : ผูบ้ริหารสถานศกึษา  จ านวน 8 คน  

 : ครู/ผูดู้แลเด็ก การศกึษาปฐมวัย  จ านวน 39 คน  

 : ครูประถมศกึษา   จ านวน 96 คน  

 : ครูมัธยมศกึษา   จ านวน 76 คน  

 : บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน 93 คน 

 

ข้อมูลนักเรยีน (ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563) 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรยีน 
จ านวนผู้เรยีน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 6 100 80 180 

อนุบาล 2 6 114 122 236 

อนุบาล 3 6 116 98 214 

รวม 18 330 300 630 

ประถมศกึษาปีที่ 1 6 104 140 244 

ประถมศกึษาปีที่ 2 6 142 137 279 

ประถมศกึษาปีที่ 3 6 134 139 273 

ประถมศกึษาปีที่ 4 6 142 125 267 

ประถมศกึษาปีที่ 5 6 133 138 271 

ประถมศกึษาปีที่ 6 6 125 140 265 

รวม 36 780 819 1,599 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 7 150 169 319 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 8 143 170 313 
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ระดับชั้น จ านวนห้องเรยีน 
จ านวนผู้เรยีน 

ชาย หญิง รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 8 154 173 327 

รวม 23 447 512 959 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 6 101 137 238 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 6 97 152 249 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 6 92 114 206 

รวม 18 290 403 693 

รวมทั้งสิ้น 95 1,847 2,034 3,881 

 

3. แผนที่ตั้งของโรงเรยีน 

 

 
 

4. ทศิทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 4.1 วิสัยทัศน์  

  โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีจิตอาสา ก้าวหน้าความรู้ ควบคู่

เทคโนโลยี ดีเด่นภาษา พัฒนาสุนทรียภาพ 
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 4.2 พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

    โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มุ่ ง

ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีจิต

อาสา ก้ าวหน้าความรู้  ควบคู่

เทคโนโลยี ดี เด่นภาษา พัฒนา

สุนทรียภาพ 

 

1. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

และสติปัญญาใหเ้หมาะสมกับวัย 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ตามหลักสูตรและตามที่สถานศกึษาก าหนด  

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้เทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ 

และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  

4. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ

ด้านทุกกลุ่ม เป้าหมาย  

5. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้อง

ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พ.ศ. 2560 อย่างมีประสิทธิภาพ  

6. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพและ จรรยาบรรณวิชาชีพ  

7. ส่งเสริมและพัฒนา สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี อาคาร สถานที่ 

สภาพแวดล้อม ทางกายภาพ ให้ ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และ

ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ 

ภายนอกหอ้งเรียนใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้  

8. สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและชุมชน ในการพัฒนา

การศกึษาใหม้ี คุณภาพและได้มาตรฐาน  

9. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้

มีคุณภาพและ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 4.3 เป้าหมาย 

พันธกิจ เป้าหมาย 

1. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้านร่างกาย อารมณ์ 

จติใจ สังคม และสติปัญญาใหเ้หมาะสมกับวัย 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและ

ตามที่สถานศกึษาก าหนด  

3. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จักใช้เทคโนโลยี  มี

ความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นเลิศทาง

วิชาการ  

4. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ

ผูเ้รียนอย่างรอบด้านทุกกลุ่ม เป้าหมาย  

5. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนให้

สอดคล้องตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 

อย่างมีประสิทธิภาพ  

6. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพและ จรรยาบรรณวิชาชีพ  

7. ส่งเสริมและพัฒนา สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 

อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม ทางกายภาพ ให้ 

ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง

ภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการ

เรียนรู้  

8. สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและชุมชน 

ในการพัฒนาการศึกษาให้มี คุณภาพและได้

มาตรฐาน  

9. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาให้มีคุณภาพและ พัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคม และสติปัญญา ให้เหมาะสมกับวัยและ

สติปัญญา เหมาะสมกับวัย 

2. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

ที่ พึ งประสงค์ ตามหลั กสู ตรและตามที่

สถานศกึษาก าหนด  

3. ผูเ้รียนรู้จักใช้เทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ 

และมี และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

4. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้อง

ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 อย่างมี

ประสิทธิภาพ 5. สถานศึกษามีการด าเนินงาน

พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ ผู้เรียนอย่างรอบ

ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย  

6. สถานศึกษามีการด าเนินงานและพัฒนาครู

และบุคลากร ทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

7. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนา สื่อ อุปกรณ์ 

สะอาด และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและ

ภายนอก  เทค โน โลยี  อาคารสถานที่  

สภาพแวดล้อมทาง ห้องเรียนให้เอื้อต่อการ

เรียนรู้ 

8. สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและชุมชน 

ในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 

9. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในที่เกิด จากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ

ผูบ้ริหาร/ครู/บุคลากร/ นักเรียน 

 4.4 อัตลักษณ์ของเด็ก/ผู้เรยีน (Identity) 
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“ ขยัน ศรัทธา ร่าเรงิ” 

ขยัน คือ การแสดงออกถึงความตั้งใจในการท าหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด 

ศรัทธา คือ การแสดงออกถึงความเลื่อมใส เชื่อมั่นในอุดมการณ์แหง่ความดี ปฏิบัติกิจของ

ศาสนาที่ตนนับถือ 

ร่าเริง คือ การแสดงออกถึงกิริยาท่าทางที่สดใส แจม่ใส และมีชีวิตชีวา 

 4.5 เอกลักษณ์ของโรงเรยีน (Uniqueness) 

โรงเรียนหัวหนิวิทยาลัย ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและสุนทรียภาพ 

(สุนทรียภาพ คือ ดนตรี นาฏศลิป์ ศลิปะ กีฬา ภาษา) 

 4.6 ปรัชญา 

 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชน ให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความ

จรงิโดยการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ และ ศักยภาพภายใน บรรยากาศแหง่อิสรภาพที่

รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้สร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรมและ เทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์

ยิ่งขึ้น 

 4.7 นโยบายการศึกษา 

 - ส่งเสริมการบริหารการจัดการภายในให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูให้สามารถท างานอย่างเป็นระบบเต็มตามศักยภาพ

ของตน 

 - ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพและเป็นเลิศทางวิชาการ 

 - ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา ด้าน

อารมณ ์และด้านสังคม 

 - ส่งเสริมบุคลากรครูและนักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นความซื่อสัตย์

และความรับผดิชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

 - ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นพลเมืองและศาสนิกชนที่ดีของ

ประเทศชาติ 

 - ส่งเสริมการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมใหม้ีความร่มรื่น สวยงาม และ

สะอาดอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

5. โครงสร้างการบริหาร  
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6. การบริหารโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยโดยใช้ HUAHINVIT 4P 

MODEL 

การบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ HUAHINVIT 4P MODEL นั้นเป็นรูปแบบการบริหาร

โรงเรียนคุณภาพที่มุ่งสู่การ พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน เพื่อให้นักเรียนที่

เป็นผลผลิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข เป็นรูปแบบการ

บริหารที่มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  และ 

ประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน ท าให้ได้นวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่สอดคล้อง

กับการพัฒนาคุณภาพของ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ P-D-C-

A ในการด าเนินงาน ท าให้การด าเนินการบริหารจัดการศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย มี

รายละเอียดของการพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรยีนคุณภาพ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา  

ความต้องการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของ โรงเรียนโดยใช้เทคนิค 

SWOT Analysis จากผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท าใหท้ราบถึงบริบทของโรงเรียนว่าขณะนี้อยู่ ณ 

จุดใด (Where are we now?) เพื่อจัดล าดับความส าคัญและก าหนดกรอบในการพัฒนา

นวัตกรรม 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการวางแผน (Plan)  
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เป็นการออกแบบนวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ 

HUAHINVIT 4P MODEL ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน จากผลสรุปของการวิเคราะห์จุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรคการพัฒนาโรงเรียนในขั้นตอนที่ 1 โรงเรียนจะต้องมีการ

ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานในอนาคตที่ชัดเจน จึงต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ 

ให้มองเห็นภาพแห่งความส าเร็จที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆ ที่มีความท้าทายต่อ 

โรงเรียนด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพ 

(Quality School) ว่าเราจะไปสู่ จุดหมายที่ตอ้งการได้อย่างไร (How do we get there?) 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do)  

เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อน านวัตกรรมรูปแบบ 

การบริหารโรงเรียนโดยใช้ HUAHINVIT 4P MODEL ไปใช้ด าเนินงานในทุกภาคส่วนโรงเรียนต้อง

มีการก าหนด แนววิธีด าเนินการ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในอนาคต เน้นการพัฒนาศักยภาพของ

ผู้เรียนให้สามารถพัฒนานวัตกรรม มีการท างาน เป็นทีม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับโรงเรียนผ่าน

กระบวนการ การจัดการความรู้ ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ จะต้องท าหรือ เปลี่ยนแปลง

อะไรบ้างเพื่อไปถึงจุดนั้น (What do we have to do or change?) การน านวัตกรรมการบริหาร

โรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ HUAHINVIT 4P MODEL ไปใช้ในโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยนั้นเป็นการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มี โครงการ/กิจกรรม ระบุขั้นตอนการด าเนินงานแบบ 

P-D-C-A อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับรูปแบบของนวัตกรรมการบริหารที่ ก าหนดไว้ โดยมีกล

ยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตรวจสอบ (Check)  

เป็นการประเมินผลและตรวจสอบการบริหารโรงเรียน จากการใช้นวัตกรรมการ 

บริหารโรงเรียนโดยใช้ HUAHINVIT 4P MODEL 

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action)  

เป็นการสะท้อนผลการด าเนินงานตามสภาพจริง (Reflection) โรงเรียนต้องมี การ

พัฒนานวัตกรรมการบริหารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน ธ ารงรักษาให้

เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล อย่างต่อเนื่อง จากการใช้นวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียน

คุณภาพโดยใช้ HUAHINVIT 4P MODEL มาวิเคราะห์และ สะท้อนผลการด าเนินงานตามสภาพ

จริง (Reflection) เพื่อวิเคราะห์ว่ามีปัญหา อุปสรรคที่ควรแก้ไขและพัฒนาหรือไม่ ถ้าหาก “ใช่” 

ก็จะน าปัญหา อุปสรรคที่พบมาเป็นสิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุงในขั้นตอนของ

การวางแผนเพื่อน าไปสู่การ ปฏิบัติอีกครั้ง ถ้าหาก “ไม่ใช่” แสดงว่ารูปแบบนวัตกรรมการ

บริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ HUAHINVIT 4P MODEL บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

สามารถประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่และขยายผลการด าเนินงานสู่โรงเรียนและหน่วยงาน อื่น ๆ 

เพื่อพัฒนาสู่ความมีคุณภาพที่ยั่งยืนต่อไป 
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การบริหารโรงเรียนโดยใช้ HUAHIN VIT 4P Model เป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียน

คุณภาพที่มุ่งสู่การพัฒนา คุณภาพของโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน เพื่อให้นักเรียนที่เป็น

ผลผลิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และ มคีวามสุข เป็นรูปแบบการบริหาร

ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน มีรายละเอียดของการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร 

โรงเรียนคุณภาพ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ปัจจัยน าเข้า (INPUTS) ประกอบด้วย 6 กจิกรรม ได้แก่  

H : Humanity หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยใช้กลยุทธ์วางแผนการท างาน

ร่วมกัน ให้มีความสัมพันธ์กับทุก ๆ ฝ่าย ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และมีการ

พัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เพื่อการบริหารและพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาสู่ครู

มอือาชีพ  



19 
 

U : Unity หมายถึง ความเป็นเอกภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

A : Active Learning หมายถึง การเรียนรูผ้า่นการปฏิบัติจรงิ  

H : Helpfulness หมายถึง การร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันระดมความคิด วางแผน

พัฒนาอย่างมเีหตุมผีล  

I : Integration หมายถึง การบูรณาการ เชื่อมโยง เสริมซึ่งกันและกัน เพื่อความเป็นเลิศ  

N : Network หมายถึง การสรา้งเครือขา่ยในการท างาน 

ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการ (PROCESSES) ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่  

1. การมีส่วนร่วม (P1 : Participation) เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนได้เสีย ใน

การจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย นับตั้งแต่

การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การด าเนินการและการแก้ไข ปัญหา ตลอดจนการควบคุม 

ก ากับ ตดิตามและประเมินผล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศกึษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ที่ตัง้ไว้  

2. การจัดการกระบวนการ (P2 : Process Management) การบริหารจัดการในโรงเรียน 

โดยน า “หลักธรรมาภิบาล” ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมี

สวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มา บูรณาการในการบริหารและจัด

การศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน โดยน ามาบูรณาการเข้ากับการ 

ด าเนินงานดานตาง ๆ ของโรงเรียน คือ การด าเนินงานดาน  วิชาการ กิจการนักเรียน 

บริหารงานบุคคล ธุรการ บริหารทั่วไป 

นโยบายและแผน ซึ่งเปาหมายในการจัดการศึกษา คือท าให้ผู้เรียนเป็นคน “ขยัน ศรัทธา ร่า

เริง”  

3. ระบบป้องกัน (P3: Preventive System) ระบบการอบรมเด็กของคุณพ่อบอสโก ใช้

เหตุผลพัฒนาสติปัญญา ใช้ศาสนา พัฒนาจิตใจ ใช้ความรักเมตตาพัฒนาสุนทรียภาพด้าน

อารมณ์ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ "กันไว้ดีกว่าแก้" กล่าวคือป้องกันไม่ให้เด็ก มโีอกาสท าผดิ เพื่อที่จะ

ได้ไม่ต้องลงโทษเมื่อเด็กได้กระท าผิด และอบรมให้เด็กท าหน้าที่ต่าง ๆ โดยสมัครใจเอง ระบบ

การ อบรมเด็กของคุณพ่อบอสโก ยึดหลักความรัก ศาสนาและเหตุผล เป็นที่ตั้ง ความรักต่อ

เด็กเป็นเอกลักษณ์ของซาเลเซียน 

ผู้อบรมเด็กต้องจ าไว้เสมอว่าตนเป็นผู้แทนบิดามารดาของเขา ดังนั้นจะต้องรักเด็กให้เหมือนที่

บิดามารดารักเขา  

4. การประเมินจากชุมชน (P4: Public Assessment) การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ผล

ที่เกิดขึ้นจากการร่วมกันวางแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สร้างความเชื่อมั่นใหก้ับชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้ผูป้กครอง ชื่นชมกับผลส าเร็จ จากการเข้า
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มาเกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมและจะกลายเป็นการเสริมสร้างพลังประชาชน เกิดกระบวนการ 

ช่วยเหลือพัฒนาและเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ขั้นตอนที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ (OUTPUTS) ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่  

V: Virtue หมายถึง ผลจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ท าให้นักเรียนเป็นคนดี มี

วินัย มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีความซื่อสัตย์ มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่

สถานศกึษาก าหนด  

I: Innovation หมายถึง ผลจากการร่วมกันคิดร่วมกันท า ส่งผลให้เกิดวิธีคิดใหม่ และ

การค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดการ ด าเนินงาน สิ่งที่ค้นพบถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ส่งเสริม

ให้ประสบความส าเร็จได้อย่างมคีุณภาพ ประหยัด คุ้มค่า และ ภาคภูมใิจในผลงาน  

T: Team Work หมายถึง ผลจากการท างานเป็นทีม ท าให้มีความเป็นกัลยาณมิตร เกิด

ความรักสามัคคี สมานฉันท์ และร่วมมือ อย่างต่อเนื่อง ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย 

ขั้นตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง (Feedback) 

ขั้นตอนที่จะรับรู้ถึงปัญหาทั้งหมดจากข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ และค าติชม ซึ่งจะ

เป็นข้อมูลที่จะสะท้อนกลับให้ เห็นทั้งจุดด้อยหรอืจุดอ่อน และจุดเด่นของแผนงาน ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน การประสานงาน และกระบวนการด าเนินงาน โดย ได้ใช้หลักการวิจัยมาบูรณาการ

ในการศกึษาหาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

7. หลักสูตร (โครงการพิเศษ MSE , S-IEP , กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) 

หลักสูตรโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐานพุทธศักราช 2551 โดยจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

 

7.1.หลักสูตรปฐมวัย (ระดับก่อนประถมศึกษา) 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กตั้งแต่อายุ 3 – 5 ปี ให้มีการพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 

ด้าน ได้แก่ ดา้นรา่งกาย อารมณ์-จติใจ สังคมและสติปัญญาโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการ ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมบนพื้นฐานการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพื่อ

พัฒนาสูค่วามเป็นมนุษย์ที่มคีวามสุขและเป็นคนดีของสังคม  

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร  
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ประสบการณ์

ส าคัญ 

สาระ 

การเรียนรู้

แกนกลาง 

กิจกรรมประจ าวัน 

จ านวนชั่วโมง/วัน 

1-4 ปี 4-5 ปี 5-6 ปี 

1.ด้านร่างการ 

2.ด้านอารมณ์

และจติใจ 

3.ด้าน

สติปัญญา 

1.เรื่องราวเกี่ยว

ตัวเด็ก 

2.เรื่องราว

เกี่ยวกับบุคคล

และสถานที่

สิ่งแวดล้อม  

3.เรื่องราว

เกี่ยวกับ 

สิ่งต่าง ๆ 

รอบตัวเด็ก 

1.กิจกรรมเคลื่อนไหว 

  และจังหวะ 

2.กิจกรรมเสริม    

   ประสบการณ์ 

3.กิจกรรมสร้างสรรค์ 

4.กิจกรรมเสรี/ 

  เล่นตามมุม 

5.กิจกรรมกลางแจ้ง 

6.กิจกรรมเกม

การศกึษา 

20 นาที 

 

40 นาที 

 

40 นาที 

40 นาที  

 

40 นาที 

40 นาที 

 

20 นาที 

 

40 นาที 

 

40 นาที 

40 นาที  

 

40 นาที 

40 นาที 

 

20 

นาที 

 

40 

นาที 

 

40 

นาที 

40 

นาที  

 

40 

นาที 

40 

นาที 

 

 

การจัดเวลาเรียน 

ระยะเวลาเรียน โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยใช้เวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กอายุ  

3 – 6 ปี โดยแบ่งการจัดประสบการณ์ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน  

ภาคเรียนที่ 1 16 พฤษภาคม – 30 กันยายน 

ภาคเรียนที่ 2 24 ตุลาคม – 28 กุมภาพันธ์  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

โรงเรียน หัวหินวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเสิรมพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนมุ่งเตรียมความพร้อม

และส่งเสริมพัฒนาการแก่ผู้เรียนโดยได้ จัดกิจกรรมพิเศษ อาทิ ว่ายน้ า คอมพิวเตอร์ ดนตรี 

คีย์บอร์ด บัลเลย์ ภาษาอังกฤษ กิจกรรมเสริมจังหวะดนตรีและการเคลื่อนไหว(ด าเนินการสอน

โดยครูตา่งประเทศ) 

7.2. หลักสูตรระดับประถมศึกษา  
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จัดการเรียนรู้โดยการสนองตอบต่อความสนใจของผู้เรียน ให้จัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม

สาระ ในลักษณะบูรณาการที่มีภาษาไทยและคณิตศาสตร์เป็นหลัก เน้นการเรียนรู้ตามสภาพ

จริง มีความสนุกสนาน ได้ปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ ทักษะพื้นฐาน การติดต่อ 

สื่อสาร ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน การคิดค านวณ จนิตคณิต การคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ

ด้านดนตรไีทย/สากล รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะและความมสีุนทรียภาพของผูเ้รียน 

 

โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 2563 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย 200 200 200 200 200 200 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์ 

 สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

 สาระที่ 2 วทิยาศาสตร์กายภาพ  

 สาระที่  3  วิทยาศาสตร์ โลกและ

อวกาศ 

40 40 40 80 80 80 

สาระที่ 4 เทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 

สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 สาระที่  1  ศาสนา  ศี ลธรรม 

จรยิธรรม 

 ส า ร ที่  2  ห น้ า ที่ พ ล เ มื อ ง

วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตใน

สังคม 

 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์  

 สาระที่ 5 ภูมศิาสตร์ 

80 80 80 80 80 80 

 สารที่ 4 ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 

ศลิปะ 40 40 40 80 80 80 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 

ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 40 40 40 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน)  840 840 840 840 840 840 

 รายวิชา (เพิ่มเติม) 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 120 120 120 200 200 200 

ภาษาไทยคิดวิเคราะห ์ 

ภาษาจนี 

40 

80 

- 

80 

- 

80 

- 

80 

- 

80 

- 

80 

จติคณิต 40 40 40 40 40 40 

วิทยาศาสตร์ทดลอง 40 80 80 40 40 40 

Computer Genius Program 40 40 40 40 40 40 

ดนตร ี 40 40 40 40 40 40 

กีฬา 40 40 40 - - - 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 440 440 440 440 440 440 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมนักเรียน 

- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

- ชุมนุม 

 

30 

40 

 

30 

40 

 

30 

40 

 

30 

40 

 

30 

40 

 

30 

40 

กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค ม แ ล ะ

สาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  1,400 ช่ัวโมง/ปี 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง บูรณาการกับการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศกึษา ฯ (วัดผลรวมอยู่ในรายวิชานั่น ๆ ) 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

เพื่อสนองตอบต่อการค้นคว้า การตั้งค านวณ หรือทัศนคติต่อสิ่งต่าง ๆ รอบด้าน โรงเรียน 

หัวหินวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมด้วยหลักสูตรที่ให้นักเรียนได้ค้นหาว่า “อะไรคือสิ่งที่ชอบและ

อะไรคือสิ่งที่ใช”่ จงึได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรทางด้านภาษา เ ช่นหลักสูตร ENGLISH PROGRAM (EP) และโครงการ 

ภาษาอังกฤษแบบเข้มขน้ (S-IEP) การเรียนภาษาจนี เป็นต้น 

2. หลักสูตรสุนทรียภาพทางดนตรีในวิชาเรียน เช่น ดนตรีไทย นาฏศิลป์ อังกะลุง โปงลาง 

ไวโอลิน คีย์บอร์ด เป็นต้น 

3. หลักสูตรจินตคณิตและคณิตคิดเร็วเพื่อการคิดวิเคราะห์ 

 

โครงการพเิศษ Salesian Intensive English Program (S-IEP) 

  เป็นโครงการการเรียนส าหรับนักเรียนในหลักสูตรปกติระดับประถมศึกษา ที่ต้องการ

เสริมทางด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ โดยโครงการ S-IEP หรือโครงการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

เข้มข้นนี้ ทางโรงเรียนได้ก าหนดใหนักเรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จ านวนประมาณ 5-6 คาบ/

สัปดาห์ สอนโดยครูชาวต่างประเทศ ซึ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเป็น

จ านวน 4 คาบ/สัปดาห์ และเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือหลักไวยากรณ์กับครูชาวไทย 

จ านวน 1-2 คาบ/สัปดาห์ โดยรับนักเรียนประมาณ 40-45 คน ต่อห้องเรียน 

 

7.3.หลักสูตรระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  

   จัดการเรียนรู้ที่เน้นหลักการทฤษฎี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด ความเข้าใจ และ

รู้จักตนเอในด้านความสามารถ ความถนัด เพื่อเตรียมตัวในการศึกษาต่อหรือเตรียมตัวเข้าสู่

อาชีพ โดยโรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เหมาะสมกับผู้เรียนด้วยการเพิ่ม

ทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้น พัฒนาคุณลักษณะ และส่งเสริมสุนทรียภาพทางดนตรี โดยมุ่งสู่

ดุลยภาพแหง่ชีวติ 

 

โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 2563 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

ม.1 ม.2 ม.3 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

วิทยาศาสตร์ 

- วิทยาศาสตร์ 

- เทคโนโลยี  

160 (4 นก.) 

120 (3 นก.) 

40 (1 นก.) 

160 (4 นก.) 

120 (3 นก.) 

40 (1 นก.) 

160 (4 นก.) 

120 (3 นก.) 

40 (1 นก.) 

สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

- ประวัติศาสตร์ 

- ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม  

- เศรษฐศาสตร์  

- ภูมศิาสตร์ 

160 (4 นก.) 

40 (1 นก.) 

 

120 (3 นก.) 

 

160 (4 นก.) 

40 (1 นก.) 

 

120 (3 นก.) 

 

160 (4 นก.) 

40 (1 นก.) 

 

120 (3 นก.) 

 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา  80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

ศลิปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน)  880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 

 รายวิชาเพิ่มเติมที่สถานศึกษาจัด

ตามความพรอ้มและจุดเน้น 
400 (10 นก.) 400 (10 นก.) 400 (10 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน    

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 

กิจกรรมนักเรียน 

- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

- ชุมนุม 

 

40 

30 

 

40 

30 

 

40 

30 

กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค ม แ ล ะ

สาธารณประโยชน์ 

10 10 10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,400 ช่ัวโมง/ปี 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

  โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถที่ตรงกับ

สมรรถภาพภายในของแต่ละคนโดยแท้จริงโดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 

1. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางดา้นคอมพิวเตอร์ ภาษา ดนตรี ศิลปะ 

2. วิชาเลือกเสรีภาษาต่างประเทศ อาทิเช่น ภาษาจนี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ 

3. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ทั้งในวิชาเรียนและนอกห้องเรียน อาทิ 

นาฏศลิป์ โขน ดนตรีไทย คีย์บอร์ด กีตาร์ ไวโอลิน วงโยธวาทิต วงสตริงคอมโบ 

 

7.4. หลักสูตรระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

จัดการเรียนรู้โดยเน้นเข้าสู่เฉพาะทางเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงมากขึ้น มุ่งเน้น

ความสามารถ ความคิดระดับสูง ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน โดยในช่วงช้ันนี้

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเชิญวิทยากรมาสอนเสริมในกลุ่มสาระต่าง ๆ เป็น

พิเศษ ทั้งนี ้เพื่อเตรียมความพรอ้มให้กับนักเรียนในการศกึษาต่อระดับอุดมศกึษา 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

   โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม เพื่อมุ่งเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา ทักษะ

ชีวิต ทักษะสังคม เพื่อให้นักเรียนก้าวไปสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ และเตรียมความพร้อมสู่

ระดับอุดมศกึษา โดยการจัดกิจกรรมเสริม อาทิเช่น 

1. วิชาเรียนเทควันโด กอล์ฟ ในหลักสูตร 

2. ส่งเสริมความถนัดทางดา้นดนตร ีศลิปะ 

3. ส่งเสริมความถนัดทางดา้นเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หุน่ยนต์ เป็นต้น 

4. ส่งเสริมความถนัดทางดา้นภาษาต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น 

5. การจัดตวิเตอร์โดยวิทยากรภายนอก 

6. การแนะแนวการศึกษา 
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บทท่ี 3 

วิธีการประเมิน 

 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินโครงการ ดังนี้ 

1. ประชากร 

2. วิธีด าเนนิการประเมนิโครงการ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล 

 

1. ประชากร 

 ประชากร คือ ผู้ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน 33 คน 

 

2. วิธีด าเนินการประเมินโครงการ 

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

     ในการประเมินความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาใช้แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (Check lists)  

จ านวน 4 ข้อ 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นค าถามลักษณะแบบให้เลือกตอบ แบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และนอ้ย

ที่สุด จ านวน 3 ด้าน (20 ข้อค าถาม) โดยมีเนือ้หา ดังนี้ 

1. ด้านบริบทของโรงเรียน 

2. ด้านการด าเนินการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

3. ด้านประโยชน์ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
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2.2 เกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถาม 

เกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามชนิดประเมินค่า  

(Rating scale) ประเมินค่า 5 ระดับ เกณฑ์การตอบมี 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert 

Scale) อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด. 2553, หน้า 122 - 143) ดังนี้ 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 

     4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  

     3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 

      2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 

1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

เกณฑก์ารแปรผลข้อมูลระดับความพึงพอใจ (แปลผล) โดยน าค่าเฉลี่ยไปพิจารณา

กับเกณฑ์คะแนน 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert Scale) อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด. 

2554, หน้า 122 - 143) ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมายวา มคีวามพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมายวา มคีวามพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมายวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมายวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย 

คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมายวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยที่สุด 

 

2.3 ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม 

       1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การประเมินโครงการ เอกสาร และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างขอบเขต และประเด็นในการ

ประเมิน 

       2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการด าเนินการสร้างแบบสอบถาม ที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการ ศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

       3. สร้างเป็นข้อค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหาด้านการด าเนินโครงการ และผลผลิต

ขอ ง โ ค ร ง ก า ร  โ ดย แบบสอบถามที่ ส ร้ า ง ขึ้ น เ ป็ น แบบ ค า ถ ามชนิ ดป ร ะ เ มิ น ค่ า  

(Rating scale) ประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

       4. จัดพิมพแ์บบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนตุลาคม 2563 มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา จ านวน 33 คน 

 

4. สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ประเมินได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x) ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย 

 1)  ค่าเฉลี่ย (Mean) หรอืเรียกว่าค่ากลางเลขคณิต ค่าเฉลี่ย ค่ามัชฌิมเลขคณิต เป็นต้น 

(บุญชม ศรสีะอาด. 2553: 55 - 57) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย  (Mean) ใชสู้ตร 

    μ =
∑ fx

N
 

เมื่อ      μ    แทน        ค่าเฉลี่ย 

          ∑        แทน        ผลรวมทั้งหมด 

          f         แทน        ความถี่ของคะแนนแต่ละคะแนน 

          x        แทน        ระดับคะแนน 

           N        แทน        จ านวนทั้งหมดของประชากร 

2)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการวัดการกระจายที่นยิมใช้กัน

มากเขียนแทนด้วย S.D.  หรอื S (บุญชม ศรีสะอาด. 2553: 85 – 86) ดังนี ้

                    สูตร    σ  =   √
N ∑ fx2−(∑ fx)

2

N(N−1)
 

เมื่อ     σ   แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กรณีประชากร) 

X  แทน    คะแนนแตล่ะตัว       

∑fx2 แทน    ผลรวมทั้งหมดของคะแนนในแต่ละคน 

 (∑fx)2 แทน    ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแตล่ะคนยกก าลังสอง 

      N    แทน    จ านวนคะแนนในกลุ่มนัน้ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

............................................................................................................................................... 

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเสริมสร้างและการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อการเรียนและการประยุกต์ใช้ในการบริหาร

การศึกษา 2) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนิสิต เป็นการเปิดโลกทัศน์ในสังคมและ

วัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกัน 3) เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา

แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา และการเรียนการสอนใน

หนว่ยงานของนิสติให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด  

2. ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกน าไปประมวลผลใน

ภาพรวม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยไม่มีผล

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และสถานภาพทางราชการของผูต้อบแบบสอบถามแตอ่ย่างใด 

3. แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สอบถามข้อมูลกับนิสิต สาขาการบริหารการศึกษา 

วิทยาลัยการศกึษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะ 

 จงึขอความรว่มมอืจากทุกท่าน ให้ความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามดังกล่าว

นีจ้ะขอบคุณยิ่ง 

 

  

            นิสติปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

       หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่ง  หนา้ข้อความ หรอืเติมค าในช่องว่างที่ตรงกับ

ความเป็นจริง 

1. เพศ    ชาย   หญิง 

2. ต าแหน่ง   ผูบ้ริหาร  ครู   นักวิชาการ    อื่น ๆ___________ 

3. สังกัด  สพฐ.  อปท.          สช.               อื่น ๆ___________ 

4. ระหว่างวันที่.............................7-11 ตุลาคม 

2563................................................................................................... 

     สถานที่ศึกษาดูงาน..............โรงเรียนหัวหนิวิทยาลัย
............................................................................................ 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่งที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 

  5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 

  4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  

3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 

  2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 

  1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

ข้อ 
ความพึงพอใจโครงการศกึษาดูงานนอกสถานที่  

หลักสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1) ด้านบริบทของโรงเรียน 

1 ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน      

2 การตอ้นรับจากโรงเรยีน      

3 การน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน      

4 การศกึษาตามสภาพจริงเชิงประจักษ์      

2) ด้านการด าเนินการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

1 การตดิต่อประสานงานกับทางโรงเรียนมีความสะดวกรวดเร็ว      

2 ก่อนการศึกษาดูงาน  : ความรู ้ความเข้าใจในเนือ้หาของ

การศกึษาดูงานในครั้งนี้ 

     

3 หลังการศึกษาดูงาน  : ประสบการณ ์และความรูท้ี่ได้รับ

เพิ่มขึน้จากการศกึษาดูงาน 
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ข้อ 
ความพึงพอใจโครงการศกึษาดูงานนอกสถานที่  

หลักสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

4 ความเหมาะสมของสถานที่ศกึษาดูงาน      

5 ความเหมาะสมของสถานที่พักและอาหาร      

6 ความเหมาะสมโดยทั่วไปในการเดินทาง      

7 ความเหมาะสมของระยะเวลาการศกึษาดูงาน      

8 ความเช่ียวชาญ และความพร้อมของวิทยากร      

9 สื่อ และอุปกรณ์ที่ใชใ้นการน าเสนอมีความทันสมัย      

10 การมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น ตัง้ค าถาม หรือการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่เข้าศกึษาดูงาน 

     

11 โรงเรียนมีระบบการด าเนนิงาน และการจัดการที่ดี      

3) ด้านประโยชน์ 

1 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการศกึษาดูงาน      

2 มีการน าความรู้และข้อมูลที่ได้รับจากการศกึษาดูงานในครั้งนี้

มาประยุกต์ใชใ้นงานที่เกี่ยวข้อง 

     

3 การได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการศกึษาดูงาน      

4 มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ข้าร่วมศกึษาดูงาน      

5 ความพึงพอใจโดยรวมตอ่การเข้าร่วมโครงการ      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

1. ท่านมคีวามประทับใจจากโครงการศึกษาดูงานนี้อย่างไร 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

2. ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุงในด้านใด หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

***ขอขอบคุณที่ท่านให้ความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามอยา่งดยีิ่ง*** 
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บทท่ี 4 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาดูงานโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

ต่อการเรียนและการประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

ของนิสิต เป็นการเปิดโลกทัศน์ในสังคมและวัฒนธรรม และเพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่

ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาและการเรียน

การสอนในหน่วยงานของนิสิตให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งคณะผู้จัดท าได้ท าการส ารวจโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 

ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะ

จ าแนกตาม เพศ ต าแหน่ง สังกัด โดยจะวเิคราะหข์้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที ่ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

 

13 

20 

 

39.39 

60.61 

     รวม 33 100 

2. ต าแหน่ง 

     ผูบ้ริหาร 

     ครู 

     นักวิชาการ 

     อัตราจา้ง 

 

2 

25 

5 

1 

 

6.06 

75.76 

15.15 

3.03 

     รวม 33 100 
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3. สังกัด 

     สพฐ. 

     อปท. 

     สช. 

 

23 

7 

3 

 

69.70 

21.21 

9.09 

     รวม 33 100 

 จากตาราง 4.1 เมื่อจ าแนกตามเพศของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 60.61 เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งของ

ผู้เข้าร่วมโครงการพบว่าส่วนใหญ่มีต าแหน่งครู มีจ านวน 25  คน คิดเป็นร้อยละ 75.76 เมื่อ

จ าแนกตามสังกัด พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ สังกัดสพฐ. จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 

69.70  

ตอนที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อโครงการศึกษาดู

งานนอกสถานที่   

ตาราง 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อโครงการ

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านบริบทของโรงเรยีน 

ด้านบริบทของโรงเรยีน x̅ S.D. ระดับ 

1. การติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนมี

ความสะดวก รวดเร็ว 

2. การตอ้นรับจากโรงเรียน 

3. การน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนของโรงเรียน 

4. การศกึษาตามสภาพจริง 

 

4.61 

 

4.81 

4.58 

 

4.58 

0.61 

 

0.40 

0.56 

 

0.50 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

รวม 4.59 0.51 มากที่สุด 

 

เมื่อพิจารณาตาราง 4.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อ

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านบริบทของโรงเรียน พบว่า การติดต่อประสานงานกับทาง

โรงเรียนมีความสะดวก รวดเร็ว การต้อนรับจากโรงเรียน การน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรยีน และการศกึษาตามสภาพจริง ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ตาราง 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อโครงการ

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านการด าเนินการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

ด้านการด าเนินการศึกษาดูงานนอก

สถานที่ 
x̅ S.D. ระดับ 

1. การติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนมี

ความสะดวก รวดเร็ว 

2. ก่อนการศึกษาดูงาน : ความรู้ ความ

เข้าใจในเนือ้หาของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ 

3. หลังการศกึษาดูงาน : ประสบการณ ์และ

ความรูท้ี่ได้รับเพิ่มขึ้นจาการศกึษาดูงาน 

4. ความเหมาะสมของสถานที่ศกึษาดูงาน 

5. ความเหมาะสมของสถานที่พักและ

อาหาร 

6. ความเหมาะสมโดยทั่วไปในการเดินทาง 

7. ความเหมาะสมของระยะเวลาการศึกษา

ดูงาน 

8. ความเช่ียวชาญ และความพร้อมของ

วิทยากร 

9. สื่อและอุปกรณ์ที่ ใ ช้ในการน าเสนอมี

ความทันสมัย 

10. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

ตั้งค าถาม หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

โรงเรียนที่เข้าศกึษาดูงาน 

11.โรงเรียนมีระบบการด าเนินงาน และการ

จัดการที่ด ี

4.64 

 

4.06 

 

4.48 

 

4.74 

4.54 

 

4.42 

4.32 

 

4.64 

 

4.51 

 

4.42 

 

 

4.61 

 

0.55 

 

0.67 

 

0.51 

 

0.44 

0.67 

 

0.72 

0.65 

 

0.48 

 

0.56 

 

0.62 

 

 

0.56 

 

มากที่สุด 

 

มาก 

 

มาก 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มาก 

มาก 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มาก 

 

 

มากที่สุด 

 

รวม 4.48 0.58 มาก 

  

จากตาราง 4.4 เมื่อพิจารณาด้านการด าเนินการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จะเห็นได้ว่า 

การติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนมีความสะดวก รวดเร็ว  ความเหมาะสมของสถานที่พัก

และอาหาร  ความเช่ียวชาญ และความพร้อมของวิทยากร สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการน าเสนอ

มีความทันสมัย และโรงเรียนมีระบบการด าเนินงาน และการจัดการที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุด 

ก่อนการศึกษาดูงาน : ความรู้ หลังการศกึษาดูงาน : ประสบการณ์  และความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้น
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จากการศึกษาดูงาน ความเข้าใจในเนื้อหาของการศึกษาดูงานในครั้งนี้  ความเหมาะสม

โดยทั่วไปในการเดินทาง ความเหมาะสมของระยะเวลาการศึกษาดูงาน และการมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็น ตั้งค าถาม หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่เข้าศึกษาดูงาน อยู่

ระดับมาก 

ตาราง 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อโครงการ

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านประโยชน์ 

ด้านประโยชน์ x̅ S.D. ระดับ 

1. มี คว าม เ ข้ า ใ จถึ ง วั ตถุ ปร ะสงค์ ขอ ง

โครงการศกึษาดูงาน 

2. มีการน าความรู้และข้อมูลที่ได้รับจาก

การศึกษาดูงานในครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ใน

งานที่เกี่ยวข้อง 

3. การได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการศึกษาดู

งานในครั้งนี้ 

4.มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ข้าร่วม

ศกึษาดูงาน 

5.ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วม

โครงการ 

4.55 

 

4.55 

 

 

4.55 

 

4.55 

 

4.55 

 

0.57 

 

0.57 

 

 

0.51 

 

0.62 

 

0.57 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

รวม 4.55 0.57 มากที่สุด 

 

จากตาราง 4.4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อโครงการ

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านประโยชน์ พบว่า  มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษา

ดูงาน การน าความรู้และข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ในงานที่

เกี่ยวข้อง การได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างผู้เข้าร่วมศกึษาดูงาน และความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วมโครงการ ทุกด้านอยู่ใน

ระดับมากที่สุด 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษาดูงาน 

 

การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เสริมสร้างและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้

ใหม่ต่อการเรียนและการประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์ของนิสิตในการเปิดโลกทัศน์ในสังคมและวัฒนธรรม และ 3. เพื่อน าความรู้และ

ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร

การศึกษาและการเรียนการสอนในหน่วยงานของนิสิตให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด  โดยคณะ

ผู้จัดท าได้ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมศึกษาดูงานของนิสิต จ านวน 33 คน โดยใช้

แบบสอบถาม ซึ่งมีการเก็บขอ้มูลทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2. 

ความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตผู้ เข้าร่วมโครงการ และ 3. 

ข้อเสนอแนะ ซึ่งในการประเมินความพึงพอใจในการศึกษาดูงานได้ใช้เกณฑ์ในการประเมิน 5 

ระดับ ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert Scale) ใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นสถิติในกาวิเคราะหข์้อมูล ซึ่งได้สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

สรุปผล 

จากการสอบถามความพึงพอใจในการศกึษาดูงาน ณ โรงเรียนหัวหนิวิทยาลัย อ าเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา สรุปได้ดังนี้ 

1. ดา้นบริบทของโรงเรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งการต้อนรับ

จากโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือการติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนมีความ

สะดวก รวดเร็ว ส่วนการน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและการศึกษา

ตามสภาพจริง เป็นข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 

2. ด้านการด าเนินการศึกษาดูงานนอกสถานที่  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก ซึ่งความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ 

ความเช่ียวชาญ และความพร้อมของวิทยากร การติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนมีความ

สะดวก รวดเร็ว ความเหมาะสมของสถานที่พักและอาหาร สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการน าเสนอ

มีความทันสมัย หลังการศึกษาดูงาน : ประสบการณ์ และความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจาการศึกษาดู

งาน การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตั้งค าถาม หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียน
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ที่เข้าศึกษาดูงาน ความเหมาะสมโดยทั่วไปในการเดินทาง ความเหมาะสมของระยะเวลา

การศึกษาดูงาน และก่อนการศกึษาดูงาน : ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของการศกึษาดูงานใน

ครั้งนี ้มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่สุด 

3. ด้านประโยชน์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งทุกข้อที่ค่าเฉลี่ย

เท่ากัน เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการศึกษาดูงานใน

ครั้งนี้ เป็นข้อที่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด จึงสรุปได้ว่านิสิตมีความพึงใจเกี่ยวกับการ

ได้รับได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีความเข้าใจ

ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาดูงาน มีการน าความรู้และข้อมูลที่ได้รับจากการศกึษาดูงาน

ในครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วมโครงการ และมี

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน เป็นข้อที่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาก

ที่สุด ดังนั้นจึงสรุปว่านิสติมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ข้าร่วมศึกษาดูงานต่ าที่สุด 

 

อภิปรายผล 

จากการสอบถามความพึงพอใจในการศกึษาดูงาน ณ โรงเรียนหัวหนิวิทยาลัย อ าเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา อภปิรายผลได้ดังนี้ 

นิสิตหลักสูตรการศึกการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีความพึงใจในการการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อ าเภอหัว

หนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านบริบทของโรงเรียน นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะการต้อนรับจาก

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้าศึกษาดูงานจากการ

จัดการเรียนรู้จริงในช้ันเรียน ท าให้ได้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและมี

การพัฒนาผู้เรียนที่ไม่หยุดอยู่กับที่ มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง

ความสามารถของผู้เรียนที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

นอกจากนี้โรงเรียนยังได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการบริหารที่แตกต่างไปจากโรงเรียนอื่นคือมี

การบริหารงานและจัดการศึกษาโดยการใช้หลักของความรักร่วมกับหลักศาสนา เพื่อการ

เป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาของตนเอง ส่วนในด้านของการด าเนินการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากนิสิตมีความเข้าในเนื้อหาของการศึกษาดูงานใน

ครั้งนีใ้นระดับที่ต่ า ซึ่งระยะเวลาในการศึกษาดูงานมีระยะเวลาที่สั้นเกินไป จึงมีส่วนร่วมในการ

ตั้งค าถามหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมีน้อย ท าให้ประสบการณ์และความรู้ที่เกิดขึ้น

หลังจากการศกึษาดูงานไม่เป็นไปตามที่นิสติคาดหวัง 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการสอบถามความพึงพอใจในการศกึษาดูงาน ณ โรงเรียนหัวหนิวิทยาลัย อ าเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีขอ้เสนอแนะดังนี้ 

1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาดูงานในโรงเรียน เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีขนาด

ใหญ่ และมีการจัดการเรยีนการสอนที่หลากหลาย 

2. การเดินทางไปศึกษาดูงานควรเดินทางไปด้วยกันเป็นหมู่คณะมีความเป็นหนึ่ง

เดียวกัน 

3. ควรเพิ่มหน่วยงานในการศึกษาดูงานที่หลากหลาย เช่น สถานศึกษาในสังกัด

อาชีวะ หรอืสถานศกึษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

4. กิจกรรมภาพค่ าควรมีระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นและควรมีการวางแผนกิจกรรม 

5. ควรเพิ่มกิจกรรมการศกึษาดูงานให้มคีวามหลากหลาย 

6. ทุกฝา่ยควรให้ความร่วมมอืกันใหม้ากกว่านี้ 
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1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

2. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 

3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

4. รูปภาพ 



 

 

 

 

ที่ อว 7328/1243                                         วทิยาลัยการศกึษา 

       มหาวทิยาลัยพะเยา 

                     ตําบลแมกา  อาํเภอเมอืงฯ 

                              จังหวดัพะเยา 56000 
 

                    14 กันยายน 2563 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหนาํคณะนสิติปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศกึษา  เขาศกึษาดงูาน 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนหัวหนิ  
 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการการศกึษาดูงานจํานวน   1   ฉบับ 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ไดเปดสอนนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 นิสิตตองไดรับความรูจากการศึกษาดูงาน เพื่อประโยชนในการเรียนการสอน

และเปนการเสริมสรางประสบการณที่จะสงผลตอการประยุกตใชกับการทํางานตอไป ตลอดจนเปนการเสริมสราง

วิสัยทัศนของตนเองโดยการเรียนรูจากประสบการณจริง มหาวิทยาลัยฯ จึงไดจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

ของนสิติ สาขาวชิาการบริหารการศกึษาขึ้น ในระหวางวันที่ 7-11 ตุลาคม 2563  
 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ไดพิจารณาแลวเห็นวา โรงเรียนของทานเปนองคกรที่มีความพรอม

และมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการถายทอดความรูเทคนิควิธีตาง ๆ เพื่อเปนวิทยาทานใหกับนิสิตไดเปนอยางด ี   

มหาวทิยาลัยพะเยา จึงใครขอความอนุเคราะหนําคณะนสิติปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศกึษา เขาศกึษาดูงาน 

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ในเรื่องการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

ซึ่งคณะศกึษาดูงานคร้ังนี้ มจีํานวนทัง้หมด 34 คน โดยมี ดร.ธารารัตน  มาลัยเถาว เปนอาจารยผูรับผดิชอบรายวชิา 

ทัง้นี้หากตองการขอมูลเพิ่มเตมิ สอบถามไดที่นายอนุพนธ  คําหลา เบอรโทรศพัท 08-6217-8687  
 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาใหความอนุเคราะหเขาศกึษาดูงานดังกลาวฯ จะขอบคุณยิ่ง  
 

                  ขอแสดงความนับถอื 

 

                    
                 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนุทร  คลายอ่ํา) 

                   รองคณบดฝีายคุณภาพนสิติ รักษาการแทน 

                 คณบดวีทิยาลัยการศกึษา 

 

                    
ฝายวชิาการ 

โทร. 0-5446-6666 ตอ 1375 

โทรสาร 0-5446-6691 



 

 

 

ค ำสั่งกำรศึกษำมหำบัณฑิต (กำรบริหำรกำรศกึษำ) 

เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนนิการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

ณ หัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์ประจ าปีการศึกษา 2563 

************************************************* 

 ด้วยนิสิตปริญญาโท ช้ันปีที่ 2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชากาบริหารการศึกษา 

ก าหนดใหม้ีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 ใน

ระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

เสริมสร้างและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อการเรียนและการ

ประยุกต์ใช้ในการบริหารการศกึษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนิสิต เป็นการเปิดโลกทัศน์

ในสังคมและวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกันและเพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา

แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาและการเรียนการสอนในหน่วยงานของ

นิสติให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 

เพื่อให้การด าเนินการการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต   

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามความมุ่งหมาย ขอแต่งตั้งบุคคล

ดังตอ่ไปนีเ้ป็นคณะกรรมการด าเนนิการจัดกิจกรรมการศกึษาดูงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1.1 นายอนุพนธ์  ค าหล้า   ประธานกรรมการ 

1.2 นางธิดาพร  สร้อยสังวาลย ์  รองประธานกรรมการ 

1.3 นายดนัย  ใจเย็น   รองประธานกรรมการ 

1.4 นายบัญชา  แสงอรุณ  กรรมการ 

1.5 นายวิศรุฬห ์ เทพสุรินทร์  กรรมการ 

1.6 วา่ที่ร.ต.หญิงเจนจิรา ตัวลอื   กรรมการ 

1.7 นางสาวมัทนี คิดว่อง   กรรมการ 



1.8 นายสรัลรัชล ์ ดอนมูล   กรรมการ 

1.9 นางสาวกฤษณา บัวเนียม  กรรมการและเลขานุการ 

1.10 นางสาวจิตพิชชา จรยิา   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่

 ด าเนินการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา ใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ คอยประสานงาน ช่วยเหลือ ร่วมมือ

แก้ไขปัญหาต่างๆใหเ้รียบร้อย 

 

2.คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร 

2.1 นายดนัย   ใจเย็น   ประธานกรรมการ 

2.2 ว่าที่ร.ต.หญิงเจนจริา ตัวลือ   รองประธานกรรมการ 

2.3 นางสาวอรดี  ทิพย์พิทยานุวัฒน์ รองประธานกรรมการ 

2.4 นายกิตตศิักดิ์  แสนอุบล  กรรมการ 

2.5 นายณรงค ์   อินด ี   กรรมการ 

2.6 นางสาวณัฏฐ์ณิชา  ชัยนนที   กรรมการ 

2.7 สิบเอกนพดล  สมทรัพย์  กรรมการ 

2.8 นางสาวนันท์ดณชุยา ณภคัพงศ์ชัย  กรรมการ 

2.9 นางสาวประกายแก้ว แก้วอินตะ๊  กรรมการ 

2.10 นางสาวพัชราภรณ ์ นะภใิจ   กรรมการ 

2.11 พระมหาภัทรดนัย  ก าจัด   กรรมการ 

2.12 นางสาววรัชญ์ขวัญ  ปัญวิยะ   กรรมการ 

2.13 นางสาวอัสนี  โปราณานนท์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล เอกสาร งานต่างๆ การจัดการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียนเพื่อ

เตรียมความพรอ้มในการน าข้อมูลกลับมาจัดการน าเสนอ 

 

 



3. คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรม 

3.1 นายวิศรุฬห ์ เทพสุรินทร์   ประธาน 

3.2 นายบัญชา  แสงอรุณ   รองประธาน 

3.3 นายภาคิน  เกษณา    กรรมการ 

3.4 นายรณชัย  ปินใจ    กรรมการ 

3.5 นายฤทธิชัย  สุขแก้ว    กรรมการ 

3.6 นายศราวุฒิ  จนิดา    กรรมการ 

3.7 นางสาวฐิติวรดา จันทร์แมน   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่

 เตรียมความพร้อม ประสานงาน ส่งเสริมกิจกรรมบันเทิงและการแสดง ด าเนินกิจกรรมพิเศษ

ต่างๆที่ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะและการเตรียมของขวัญ ในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ 

ให้เรียบร้อย สมบูรณ์ 

 

4. คณะกรรมกำรผ่ำยปฏิคม 

4.1 นางสาวมัทนี คิดว่อง   ประธาน 

4.2 นางสาววีณา ทิมคลา้ย  กรรมการ 

4.3 นางสาวมยุรี รินศร ี   กรรมการ 

4.4 นางสาววรรณนิช ขัดจา   กรรมการ 

4.5 นางยุพิณ  อังกูรพร  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่

 เตรียมความพร้อม จัดหาและบริการในการเตรียมสถานที่ ดูแลอาจารย์และอ านวยความ

สะดวกในการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา 

 

 

 

 



5. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 

5.1 นางสาวพิชยา พานธงรักษ์  ประธาน 

5.2 นางสาวนัยนา สุนะเสน  กรรมการ 

5.3 นางสาวศศภิรณ ์ สามารถ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่

 บันทึกภาพกิจกรรม วิดีโอ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต   

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาตั้งแตเ่ริ่มต้นจนเสร็จสิน้การจัดกิจกรรม 

 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยเหรัญญิก 

6.1 นางธิดาพร  สร้อยสังวาลย์  ประธาน 

6.2 นางสาวกฤษณา บัวเนียม  กรรมการ 

6.3 นายสรัลรัชล ์ ดอนมูล   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่

 เก็บรักษางบประมาณ จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย สรุปและรายงานต่อที่ประชุมตอ่ไป 

 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 

พ.ศ. 2563 

  สั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 

 

       ลงช่ือ 

        (นายอนุพนธ์ ค าหล้า) 

               ประธานการบริหารการศกึษา  

          



 

 

 

ประกาศการศกึษามหาบัณฑิต (การบริหารการศกึษา) 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนนิการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

ณ หัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 

************************************************* 

 ด้วยนิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชากาบริหารการศึกษา 

กำหนดให้มีการศกึษาดูงานนอกสถานที่ ณ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศกึษา 2563 ใน

ระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

เสริมสร้างและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อการเรียนและการ

ประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณ์ของนิสติ เป็นการเปิดโลกทัศน์

ในสังคมและวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกันและเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา

แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาและการเรียนการสอนในหน่วยงานของ

นิสติให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 

เพื ่อให้การดำเนินการการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที ่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต   

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามความมุ่งหมาย ขอแต่งตั ้งบุคคล

ดังต่อไปนีเ้ป็นคณะกรรมการดำเนนิการจัดกิจกรรมการศกึษาดูงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 

1.1 นายอนุพนธ์  คำหล้า   ประธานกรรมการ 

1.2 นางธิดาพร  สร้อยสังวาลย ์  รองประธานกรรมการ 

1.3 นายดนัย  ใจเย็น   รองประธานกรรมการ 

1.4 นายบัญชา  แสงอรุณ  กรรมการ 

1.5 นายวิศรุฬห ์ เทพสุรินทร์  กรรมการ 

1.6 ว่าท่ีร.ต.หญิงเจนจิรา ตัวลือ   กรรมการ 

1.7 นางสาวมัทนี คิดว่อง   กรรมการ 



1.8 นายสรัลรัชล ์ ดอนมูล   กรรมการ 

1.9 นางสาวกฤษณา บัวเนียม  กรรมการและเลขานุการ 

1.10 นางสาวจิตพิชชา จรยิา   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่

 ดำเนินการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ คอยประสานงาน ช่วยเหลือ ร่วมมือ

แก้ไขปัญหาต่างๆใหเ้รียบร้อย 

 

2.คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

2.1 นายดนัย   ใจเย็น   ประธานกรรมการ 

2.2 ว่าที่ร.ต.หญิงเจนจริา ตัวลือ   รองประธานกรรมการ 

2.3 นางสาวอรดี  ทิพย์พิทยานุวัฒน์ รองประธานกรรมการ 

2.4 นายกิตตศิักดิ์  แสนอุบล  กรรมการ 

2.5 นายณรงค ์   อินด ี   กรรมการ 

2.6 นางสาวณัฏฐ์ณิชา  ชัยนนที   กรรมการ 

2.7 สิบเอกนพดล  สมทรัพย์  กรรมการ 

2.8 นางสาวนันท์ดณุชยา ณภคัพงศ์ชัย  กรรมการ 

2.9 นางสาวประกายแก้ว แก้วอินต๊ะ  กรรมการ 

2.10 นางสาวพัชราภรณ ์ นะภใิจ   กรรมการ 

2.11 พระมหาภัทรดนัย  กำจัด   กรรมการ 

2.12 นางสาววรัชญ์ขวัญ  ปัญวิยะ   กรรมการ 

2.13 นางสาวอัสนี  โปราณานนท์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล เอกสาร งานต่างๆ การจัดการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียนเพื่อ

เตรียมความพรอ้มในการนำข้อมูลกลับมาจัดการนำเสนอ 

 

 



3. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 

3.1 นายวิศรุฬห ์ เทพสุรินทร์   ประธาน 

3.2 นายบัญชา  แสงอรุณ   รองประธาน 

3.3 นายภาคิน  เกษณา    กรรมการ 

3.4 นายรณชัย  ปินใจ    กรรมการ 

3.5 นายฤทธิชัย  สุขแก้ว    กรรมการ 

3.6 นายศราวุฒิ  จนิดา    กรรมการ 

3.7 นางสาวฐิติวรดา จันทร์แมน   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่

 เตรียมความพร้อม ประสานงาน ส่งเสริมกิจกรรมบันเทิงและการแสดง ดำเนินกิจกรรมพิเศษ

ต่างๆที่ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะและการเตรียมของขวัญ ในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์  

ให้เรียบร้อย สมบูรณ์ 

 

4. คณะกรรมการผ่ายปฏิคม 

4.1 นางสาวมัทนี คิดว่อง   ประธาน 

4.2 นางสาววีณา ทิมคลา้ย  กรรมการ 

4.3 นางสาวมยุรี รินศร ี   กรรมการ 

4.4 นางสาววรรณนิช ขัดจา   กรรมการ 

4.5 นางยุพิณ  อังกูรพร  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่

 เตรียมความพร้อม จัดหาและบริการในการเตรียมสถานที่ ดูแลอาจารย์และอำนวยความ

สะดวกในการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา 

 

 

 

 



5. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 

5.1 นางสาวพิชยา พานธงรักษ์  ประธาน 

5.2 นางสาวนัยนา สุนะเสน  กรรมการ 

5.3 นางสาวศศภิรณ ์ สามารถ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่

 บันทึกภาพกิจกรรม วิดีโอ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต   

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิน้การจัดกิจกรรม 

 

6. คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก 

6.1 นางธิดาพร  สร้อยสังวาลย์  ประธาน 

6.2 นางสาวกฤษณา บัวเนียม  กรรมการ 

6.3 นายสรัลรัชล ์ ดอนมูล   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่

 เก็บรักษางบประมาณ จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย สรุปและรายงานต่อที่ประชุมต่อไป 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้และเกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 

พ.ศ. 2563 

  สั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 

 

       ลงช่ือ 

        (นายอนุพนธ์ คำหล้า) 

               ประธานการบริหารการศกึษา  
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แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

........................................................................................................................................................ 

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเสริมสร้างและการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรูใ้หม่ต่อการเรียนและการประยุกต์ใช้ในการบริหารการศกึษา 

2) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนิสิต เป็นการเปิดโลกทัศน์ในสังคมและวัฒนธรรม และ

ภาษาที่แตกต่างกัน 3) เพื่อน าความรู้และประสบการณท์ี่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรูน้อกสถานที่ไป

ประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา และการเรียนการสอนในหน่วยงานของนิสิตให้เกิดผลประโยชน์

สูงสุด  

2. ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกน าไปประมวลผลใน

ภาพรวม และเป็นประโยชนต์่อการพัฒนาการบริหารงานให้มปีระสิทธิภาพเพิ่มขึน้ โดยไม่มีผลต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ และสถานภาพทางราชการของผู้ตอบแบบสอบถามแตอ่ย่างใด 

3. แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สอบถามข้อมูลกับนิสิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัย

การศกึษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะ 

 จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดังกล่าวนี้   

จะขอบคุณยิ่ง 

 

  

      นิสติปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

             หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่ง �� หน้าข้อความ หรือเติมค าในช่องว่างที่ตรงกับ

ความเป็นจริง 

1. เพศ    ชาย   หญิง 

2. ต าแหน่ง   ผูบ้ริหาร  ครู   นักวิชาการ    อื่น ๆ___________ 

3. สังกัด  สพฐ.  อปท.          สช.               อื่น ๆ___________ 

4. ระหว่างวันที่.............................7-11 ตุลาคม 2563................................................................................................... 

     สถานที่ศึกษาดูงาน..............โรงเรียนหัวหนิวิทยาลัย............................................................................................ 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่งที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 

  5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 

  4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  

3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 

  2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 

  1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 

ข้อ 
ความพึงพอใจโครงการศกึษาดูงานนอกสถานที่  

หลักสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1) ด้านบริบทของโรงเรียน 

1 ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน      

2 การตอ้นรับจากโรงเรยีน      

3 การน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน      

4 การศกึษาตามสภาพจริงเชิงประจักษ์      

2) ด้านการด าเนินการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

1 การตดิต่อประสานงานกับทางโรงเรียนมีความสะดวกรวดเร็ว      

2 ก่อนการศึกษาดูงาน  : ความรู ้ความเข้าใจในเนือ้หาของ

การศกึษาดูงานในครั้งนี้ 

     

3 หลังการศึกษาดูงาน  : ประสบการณ ์และความรูท้ี่ได้รับ

เพิ่มขึน้จากการศกึษาดูงาน 
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ข้อ 
ความพึงพอใจโครงการศกึษาดูงานนอกสถานที่  

หลักสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

4 ความเหมาะสมของสถานที่ศกึษาดูงาน      

5 ความเหมาะสมของสถานที่พักและอาหาร      

6 ความเหมาะสมโดยทั่วไปในการเดินทาง      

7 ความเหมาะสมของระยะเวลาการศกึษาดูงาน      

8 ความเช่ียวชาญ และความพร้อมของวิทยากร      

9 สื่อ และอุปกรณ์ที่ใชใ้นการน าเสนอมีความทันสมัย      

10 การมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น ตัง้ค าถาม หรือการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่เข้าศกึษาดูงาน 

     

11 โรงเรียนมีระบบการด าเนนิงาน และการจัดการที่ดี      

3) ด้านประโยชน์ 

1 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการศกึษาดูงาน      

2 มีการน าความรู้และข้อมูลที่ได้รับจากการศกึษาดูงานในครั้งนี้

มาประยุกต์ใชใ้นงานที่เกี่ยวข้อง 

     

3 การได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการศกึษาดูงาน      

4 มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ข้าร่วมศกึษาดูงาน      

5 ความพึงพอใจโดยรวมตอ่การเข้าร่วมโครงการ      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

1. ท่านมคีวามประทับใจจากโครงการศึกษาดูงานนี้อย่างไร 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

2. ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุงในด้านใด หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

***ขอขอบคุณที่ท่านให้ความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามอยา่งดยีิ่ง*** 
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ภาพการศกึษาดูงานโรงเรียนหัวหินวทิยาลัย 
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