
237 

การประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2561-2565) 
ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี  

ในพระอุปถัมภ์ของสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ASSESSMENT OF THE 5 YEARS EDUCATIONAL QUALITY DEVELOPMENT PLAN 
(ACADEMIC YEAR 2018-2022) OF CHITAREE WELFARE SCHOOL UNDER THE 

PATRONAGE OF HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS SRINAGARINDRA 

สุทธิรัตน์  เกดุก1*  รัชนีวรรณ เร่งประพันธ์2  และ ชญานิชฐ์  กาวิน3 
Sudthirut Keduk 1*, Ratchaneewan Rengpraphan2 and Chayanit Kawin3 

*Corresponding author. E-mail: Phattanaphong.1757@gmail.com

บทคัดย่อ 
 การประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2561 -2565) โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จังหวัดล าปาง ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ CIPP Model และ 2) ศึกษาข้อเสนอการพัฒนาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคนิค AAR  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ประเมินผลแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยใช้ CIPP Model กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 216 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เครื่องมือท่ีใช้คือแบบประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยใช้ CIPP Model วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 ศึกษา
ข้อเสนอการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กลุ่มผู้ร่วมการสนทนากลุ่ม จ านวน 10 คน โดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสนทนากลุ่มข้อเสนอการพัฒนาและการสะท้อนผลการพัฒนา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ผลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
      1.1 ผลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ CIPP Model ประกอบด้วย 1) ด้าน

บริบท (Context) 2) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 3) ด้านกระบวนการ (Process) และ 4) ด้านผลผลิต (Product) 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

 1.2 ผลการด าเนินงาน (Results) ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา 2561-2565) 
1.2.1 ผลผลิต (Output) จากการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) พบว่า 1) ผลการประเมิน 

อัตลักษณ์ของผู้เรียนปีการศึกษา 2561-2564 นักเรียนที่อยู่ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 81.63.2) ผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR)  

(1) ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561-2564 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับดี 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดี  และมาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี  โดยระดับคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี 

(2)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2561-2564  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดี   และมาตรฐานที่ 3 การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี  โดยระดับคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี 

1.2.2 ผลลัพธ์  (Outcome) ระดับความพึงพอใจการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ5 ปี (ปีการศึกษา 2561-2565)  ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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1.2.3 ผลกระทบ (Impact) จากความส าเร็จการด าเนินการตามแผน สร้างความพึงพอใจ 
สถานศึกษาเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก ส่งผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วม การบริหารจัด
การศึกษา และจัดระบบนิเวศการเรียนรู้ในรูปหุ้นส่วนการศึกษา (Education Partnership)   

2. ผลการศึกษาข้อเสนอการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   2.1 ผลจากการสนทนากลุ่มและการสะท้อนผลการพัฒนาของผู้เช่ียวชาญ คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอในการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี ้
1) ควรมีการก าหนดสมรรถนะที่โดดเด่น หรืออัตลักษณ์ผู้เรียน  (Identity)  ในแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา “Learner (มีภาวะผู้น า) Innovator (เป็นนวัตกร) Good Citizen (เป็นพลเมืองที่มีขีดสมรรถนะ
ความเป็นพลโลก) พร้อมอยู่ในโลกอนาคตบนฐานศาสตร์พระราชา” 

2) จัดระบบนิเวศการเรียนรู้ “โคก-หนอง-นา” เป็นฐานปฏิบตัิการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
3) มุ่งบริหารทรัพยากรบุคคลบนฐานสมรรถนะ (HR : Competency based Management)

โดยก าหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) “ครูนวัตกร-พลเมือง-ดิจิทัล-ต้นแบบคนพอเพียง-สื่อสารภาษามือ” 
4) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างสถานศึกษาแห่งนวัตกรรม รองรับการพัฒนา

ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพแห่งตนอย่างมีความสุข บนหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานว่าด้วย สิทธิเด็ก 

ค าส าคัญ: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  CIPP Model  AAR 

Abstract 
Assessment of the 5-year Educational Quality Development Plan (Academic Year 2018-

2022) Suksa Songkhrochit Aree School Under the patronage of Her Royal Highness Princess Maha 
Chakri Sirindhorn, Lampang Province, this time aims to 1) Evaluate the educational quality development 
plan by using the CIPP Model and 2) study the proposal for the development of the educational 
quality development plan by using AAR technique. CIPP Model A sample group of 216 people by 
selecting a specific sample group. from stakeholders in school education management The tool 
used was the Educational Quality Development Plan Assessment Form using the CIPP Model. The 
data were analyzed using basic statistics, mean and standard deviation. Group discussion group of 
10 people by choosing a specific sample group. The tools used were group discussions and 
reflections on development results. Analyze data with content analytics. and grouped to obtain 
proposals for the development of educational quality development plans 

The results of the research found that 
1. The results of the assessment of the educational quality development plan

1.1 The results of the assessment of educational quality development plans by using
the CIPP Model consisted of 1) Context 2) Input 3) Process and 4) Product the most 

 1.2 Results according to the Educational Quality Development Plan (Academic Year 2018-
2022) 

       1.2.1 Output from the Educational Quality Assessment (SAR) found that 1) The results 
of the student identity satisfaction assessment for the academic year 2018-2021, the students passed 
the satisfaction criteria. higher level 81.63% 2) Educational quality improvement results from the 
Educational Quality Assessment (SAR) 
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(1) Early Childhood Level, Academic Year 2018-2021, Standard 1, Child Quality 
It is at a good level. Standard 2 Administrative and management processes. in good level and the 
third standard is to provide child-centered experiences. in good level The average grade level 
increases every year. 

(2) Basic education level, academic year 2018-2021, Standard 1, quality of 
learners It is at a good level. Standard 2 Administrative and management processes. in good level 
and the third standard is to provide child-centered experiences. in good level The average grade 
level increases every year. 

1.2.2 Outcome The level of satisfaction with the implementation of the 5-year 
Educational Quality Development Plan (Academic Year 2018-2022) was at the highest level. 

1.2.3 Impact from the successful implementation of the plan satisfying Educational 
institutions are accepted by parents, communities and external agencies. resulting in participation 
Educational Administration and organize a learning ecosystem in the form of an Education Partnership 

2. The results of the study proposal for the development of educational quality
development plans 

     2.1 Results from group discussions and reflections on expert development Board of 
Basic Education Institutions, Teachers, Personnel and Related Persons There are proposals for the 
development of educational quality development plans by 

1) Determine outstanding performance or the identity of the learner (Identity) in
the educational quality development plan "Learner-Innovator-Good Citizen with the capability of 
being a global citizen ready to live in the future world based on the King's science" 

2) Organize a learning ecosystem "Kok-Nong-Na" is the base for learning the King's science.
3) Aiming to manage human resources based on competence (HR: Competency

based Management) by defining the Core Competency "Teachers Innovators - Citizens - Digital - Models 
of Sufficiency People - Sign Language Communication" 

4) Research and develop innovations to enhance innovative educational institutions.
Support the development of learners to their full potential with happiness on the guarantee of 
fundamental rights in relation to the rights of the child 

Keywords: Educational Quality Development Plan, CIPP Model, AAR 

บทน า 
สถานการณ์โลกในปัจจุบัน มนุษย์สร้างสิ่งที่สามารถแทนที่สิ่งที่มีอยู่เดิมด้วยสิ่งใหม่ ก่อให้เกิดเป็นความ

ต้องการใหม่ขึ้นมาและความต้องการใหม่นี้ได้แทนที่สิ่งเดิมที่มีอยู่โดยทันที หรือเรียกว่า ยุค Disruption ซึ่งจะถูก
ขับเคลื่อนด้วย 3 กระแสหลัก คือ กระแสโลกาภิวัตน์ กระแสการพัฒนาเทคโนโลยี กระแสความเป็นใหญ่ของเงินทุน 
สิ่งที่มนุษย์เคยเข้าใจ เคยเป็น เคยชิน จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน คาดเดาไม่ได้ ท่ามกลางโลกที่มี การ
เปลี่ยนแปลง ความรู้และการศึกษาคือสิ่งที่จ าเป็นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง การศึกษาจึงมีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่งในการพัฒนามนุษย์ให้ปรับตัวอยู่กับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกได้ การจัดการการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการวางแผนการพัฒนาระบบการศึกษา รวมถึงการพัฒนาประเทศ 
ได้แก่ ประเทศไทยได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อให้การพัฒนาประเทศมีความ
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ต่อเนื่องและมีแนวทางที่ชัดเจน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ ระยะ 5 ปี 
เช่นเดียวกับระบบการศึกษาจัดให้มีแผนพัฒนาการศึกษาระดับองค์กร ระยะ 5 ปี 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี ในขณะเดียวกันได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี ควบคู่ไปด้วย ซึ่งกระบวนการที่ส าคัญของ
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) คือ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) การน า 
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)  การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic Control and 
Evaluation) ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องกัน การประเมินผลจัดเป็นกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายของการท างาน 
หากขาดการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา จะไม่สามารถบอกความส าเร็จของการพัฒนาการศึกษาได้ ในการ
ประเมินแผนพัฒนาการศึกษา จะต้องมีการวางแผนก่อนด าเนินงาน การติดตามระหว่างการด าเนินงาน และ
ประเมินผลหลังจากสิ้นสุดการด าเนินงาน การประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปใช้ในขององค์กร ตามการ
ด าเนินงานเป็นการประเมินว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาที่วางไว้หรือไม่ แผนการด าเนินงาน
ประสบความส าเร็จตามที่ต้องการเพียงใด วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการหาวิธีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
สะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ที่สามารถปรับวิธีการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานในครั้งถัดไปให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เต็ม
ศักยภาพของผู้เรียน 

การประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP 
Model) เป็นการประเมินภาพรวมของโครงการตั้งแต่ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า ( Input) ด้าน
กระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL เป็นการประเมิน
วัตถุประสงค์และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรม มีลักษณะเป็นแบบ
ประเมินความก้าวหน้าเพื่อช้ีจุดเด่นจุดด้อยของการด าเนินงาน ทั้งในระยะก่อนการด าเนินงาน ระหว่างการ
ด าเนินงาน และเมื่อเสร็จสิ้น การด าเนินงานโดยประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การประเมินสภาวะแวดล้อม ( Context 
Evaluation ) ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน ในการก าหนดวัตถุประสงค์  การประเมินการวิจัย
เบื้องต้น ( Input Evaluation ) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อก าหนดรูปแบบของโครงการ การประเมิน
กระบวนการ ( Process Evaluation ) เป็นการตัดสินใจในด้านการประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมการด าเนินการของ
โครงการ การประเมินผลผลิต ( Product Evaluation ) จะช่วยในการตัดสินใจเพื่อตัดสิน และดูผลส าเร็จของ
โครงการ 

ดังนั้นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงวิจัย
การประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2561 - 2565) ด้วย CIPP Model เพื่อน าผลการ
ประเมินสะท้อนผล (After Action Review : AAR) มาเป็นกรอบทิศทางในการวางกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566 - 2570)  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ CIPP Model
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคนิค AAR
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ CIPP Model เน้นการตัดสินใจ

ควบคู่ไปกับกิจกรรมการประเมินทุกขั้นตอน โดยการประยุกตใ์ช้รูปแบบซปิป์ (CIPP model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam L. Daniel, 2003) 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการประเมินแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2561-2565) 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจ์ิตต์อารใีนพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี จังหวัดล าปาง 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการผสมผสาน (Mixed Methods Research : MMR) โดยผสมผสาน 

ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัย 
ได้ด าเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 

ระยะที่ 1 ประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ CIPP Model 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 216 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด

การศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร 5 คน ครู 103 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน สภานักเรียน 30 คน 
ผู้ปกครองสภานักเรียน 30 คน หัวหน้าห้องนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 19 คน ผู้ปกครองหัวหน้าห้อง 19 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย แบบประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ CIPP Model  
การสร้างเคร่ืองมือ ศึกษาและน าผลการสังเคราะห์เอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย มาสร้างแบบ

ประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ CIPP Model โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย น าแบบประเมินไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยวตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยผู้เช่ียวชาญ น าแบบประเมินมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective Congruence : IOC) โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป รวมทั้งปรับปรุงแบบสอบถาม
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ระยะที่ 2 ศึกษาข้อเสนอการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ร่วมการสนทนากลุ่ม จ านวน 10 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย แบบสนทนากลุ่มข้อเสนอการพัฒนาและการสะท้อนผลการพัฒนาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

การสร้างเคร่ืองมือ ศึกษาและน าผลการสังเคราะห์เอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย มาก าหนด
ประเด็นในการสร้างแบบสนทนากลุ่มข้อเสนอการพัฒนาและการสะท้อนผลการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย น าแบบสนทนากลุ่มไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยวตรง 
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เช่ียวชาญ น าแบบประเมินมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Item Objective Congruence : IOC) โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยตั้ งแต่ 0.50 ขึ้นไป รวมทั้งปรับปรุง
แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ   

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และจัดกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเสนอในการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

      1.1 ผลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ CIPP Model ประกอบด้วย 1) ด้านบริบท 
(Context) 2) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 3) ด้านกระบวนการ (Process) และ 4) ด้านผลผลิต (Product) ภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด   

 1.2 ผลการด าเนินงาน (Results) ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา 2561-2565) 
   1.2.1 ผลผลิต (Output) จากการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) พบว่า 

1) ผลการประเมินอัตลักษณ์ของผู้เรียนปีการศึกษา 2561-2564 นักเรียนที่อยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป ร้อยละ 81.63 

2) ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR)
ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 – 2564 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 

จากตารางสรุปได้ว่า (1) ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561-2564 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ใน
ระดับดี มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดี  และมาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี  โดยระดับคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี 

(2)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2561-2564   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดี   และมาตรฐานที่ 3 การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี  โดยระดับคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี 

ปีการ 
ศึกษา 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ

บริหารและการ
จัดการ 

มาตรฐานที่ 3 
การจัดประสบ 
การณ์ที่เน้นเด็ก

เป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ

เด็ก 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ

บริหารและการ
จัดการ 

มาตรฐานที่ 3 
การจัดประสบ 
การณ์ที่เน้นเด็ก

เป็นส าคัญ 

2561 
ระดับดี 

(70.28 คะแนน) 
ระดับดี 

(72.41 คะแนน) 
ระดับดี 

(71.92 คะแนน) 
ระดับดี 

(72.81 คะแนน 
ระดับดี 

(71.81 คะแนน) 
ระดับดี 

(70.21 คะแนน) 

2562 
ระดับดี 

(71.52 คะแนน) 
ระดับดี 

(73.57 คะแนน) 
ระดับดี 

(72.63 คะแนน) 
ระดับดี 

(73.65 คะแนน 
ระดับดี 

(72.63 คะแนน) 
ระดับดี 

(71.82 คะแนน) 

2563 
ระดับดี 

(72.88 คะแนน) 
ระดับดี 

(76.50 คะแนน) 
ระดับดี 

(73.75 คะแนน) 
ระดับดี 

(75.01 คะแนน 
ระดับดี 

(74.95 คะแนน) 
ระดับดี 

(73.60 คะแนน) 

2564 
ระดับดี 

(74.10 คะแนน) 
ระดับดี 

(77.60 คะแนน) 
ระดับดี 

(75.75 คะแนน) 
ระดับดี 

(76.82 คะแนน 
ระดับดี 

(76.95 คะแนน) 
ระดับดี 

(75.60 คะแนน) 
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1.2.2 ผลลัพธ์  (Outcome) ระดับความพึงพอใจการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ5 ปี (ปีการศึกษา 2561-2565)  ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

1.2.3 ผลกระทบ (Impact) จากความส าเร็จการด าเนินการตามแผน สร้างความพึงพอใจ 
สถานศึกษาเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก ส่งผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วม การบริหารจัด
การศึกษา และจัดระบบนิเวศการเรียนรู้ในรูปหุ้นส่วนการศึกษา (Education Partnership)   

2. ผลการศึกษาข้อเสนอการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.1 ผลจากการสนทนากลุ่มและการสะท้อนผลการพัฒนาของผู้เช่ียวชาญ คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอในการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย 
1) ควรมีการก าหนดสมรรถนะที่โดดเด่น หรืออัตลักษณ์ผู้เรียน ( Identity) ในแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา “Learner (มีภาวะผู้น า) Innovator (เป็นนวัตกร) Good Citizen (เป็นพลเมืองที่มีขีดสมรรถนะความ
เป็นพลโลก) พร้อมอยู่ในโลกอนาคตบนฐานศาสตร์พระราชา” 

2) จัดระบบนิเวศการเรียนรู้  “โคก-หนอง-นา” เป็นฐานปฏิบัติการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
3) มุ่งบริหารทรัพยากรบุคคลบนฐานสมรรถนะ (HR : Competency based Management) โดย

ก าหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย “ครูนวัตกร – พลเมือง – ดิจิทัล – ต้นแบบคนพอเพียง 
- สื่อสารภาษามือ” 

4) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างสถานศึกษาแห่งนวัตกรรม รองรับการพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพแห่งตนอย่างมีความสุข บนหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานว่าด้วย สิทธิเด็ก 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2561-2565) ของโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสมผสานทั้งในการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย  
เชิงคุณภาพ มีประเด็นข้อค้นพบส าคัญ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้ 

1. จากผลการประเมินด้านบริบทของแผน พบว่า ในด้านบริบทของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ
5 ปี (ปีการศึกษา 2561-2565)  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และปัญหาความต้องการของผู้เรียนในสถานศึกษาและการ
มีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีความเหมาะสมอยู่ระดับมากขึ้นไป  
ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดโดยบริบทที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  ผู้บริหารองค์กรเห็นความส าคัญ และให้การ
สนับสนุนในการจัดท าแผนของหน่วยงานที่ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  
เนื่องจากบริบทของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ในด้านบุคลากรผู้บริหารหน่วยงานมีจุดแข็งโดยมีความรู้
ความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ กลยุทธ์ของสถานศึกษาให้เกิดจุดแข็งพร้อมท้ังมีความสอดคล้องและ
เป็นไปนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และปัญหาความต้องการของ
ผู้เรียนในสถานศึกษา  

2. จากผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีปฎิบัติการ ในเรื่องการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2561-2565)  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สู่การปฏิบัติ และการก ากับติดตาม และประเมิน มีผลการประเมินความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากข้ึนไปในทุกประเด็นซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 

ด้านบุคลากร รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูและบุคคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
นโยบายและกลยุทธ์ของโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี และกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี และกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่
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มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่บุคลากร รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานและจัดท าแบบประเมิน เช่น การเผยแพร่ผลการประเมินตนเอง (SAR) ในเว็ปไซต์ของโรงเรียน  

ด้านงบประมาณ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตาม
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อมูลการให้ข้อคิดเห็นของครูและบุคลากร รวมทั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี เป็นเรื่อง
ของการประชุมที่กลุ่มงานจะต้องร่วมมือและประสานโครงการที่มีผู้ที่รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานให้มีความ
สอดคล้องและตรงกับตัวช้ีวัดตามกลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี ที่ก าหนด 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีความพร้อมให้การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความ
เหมาะสมกับงบประมาณ และเหมาะสมในการจัดกิจกรรมตามโครงการในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี 
สอดคล้องกับข้อมูลการให้ข้อคิดเห็นของครูและบุคลากร รวมถึงนักเรียน ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ในการจัดกิจกรรมตามโครงการในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี  

ด้านวิธีปฎิบัติการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการวางแผนด าเนินงานแต่ละโครงการในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงานแต่ละโครงการ วิธีการที่ปฏิบัติในแต่ละ
ขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของโรงเรียน มีการนิเทศติดตามด าเนินงานแต่ละโครงการ และบุคลากร
ใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานเป็นอย่างดี 

3. จากผลการประเมินด้านกระบวนการ ในภาพรวมพบว่า ในเรื่องการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 5 ปีสู่การปฏิบัติ และการก ากับติดตามและประเมิน มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมากขึ้นไป
เช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.64 และ 3.89 ตามล าดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 

4. จากผลการประเมินด้านผลผลิต  พบว่าผลการประเมินความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตามกลยุทธ์ทั้ง 5 โดยภาพรวมทั้ง 5 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เหมาะสมกับอัตลักษณ์ตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษา 
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็ง ระบบบริหารจัดการและกลไกการจัดการศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และพัฒนา การนิเทศ ติดตามประเมินผลให้มีความเข้มแข็ง  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา
สภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เอื้อต่อจัดการเรียนรู้  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
ขึ้นไป ซึ่งผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด โดยพิจารณาผลการบรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์ 

เมื่อน าผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน มารวมคะแนนและจัดอันดับจากมากไปน้อย เพื่อศึกษาผลการประเมิน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2561-2565) ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ โดยใช้
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ Stufflebeam พบว่าผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า 
ด้านบริบท ด้านผลผลิตของโครงการ และด้านกระบวนการ สอดคล้องกับผลการวิจัยของชุติมา พงษ์เกษ (2552, 
111-116) ผลการวิจัยพบว่า การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านบริบท ด้านผลผลิตของโครงการ และด้านกระบวนการ 
ตามล าดับ  

นอกจากนั้นยังมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR)  พบว่า  
(1)  ผลการประเมินอัตลักษณ์ของผู้เรียนปีการศึกษา 2561-2564 นักเรียนที่อยู่ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 

81.63 
(2)  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 

2564  ผลการประเมินทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดี  ระดับความพึงพอใจการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ5 ปี (ปีการศึกษา 2561-2565) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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(X ̅= 4.90, S.D.= 0.15)  และความส าเร็จการด าเนินการตามแผน สร้างความพึงพอใจ สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก ส่งผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วม การบริหารจัดการศึกษา และจัดระบบ
นิเวศการเรียนรู้ในรูปหุ้นส่วนการศึกษา (Education Partnership) ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน (2563)  พบว่า ด้านบริบท 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผน
ระดับชาติและผลการประเมินความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และประเมินผลของหน่วยงานในด้านความรู้ ความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน อยู่ในระดับ
มาก ด้านปัจจัยนาเข้า ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ และระบบเทคโนโลยีมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ 
และด้านกระบวนการ ได้แก่ การน าแผนสู่การปฏิบัติ และการก ากับติดตามและประเมินผล มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมากทุกรายการเช่นเดียวกัน ส าหรับด้านผลผลิต/ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์
ในแต่ละด้าน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาผลการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์จังหวัดใน
แผนปฏิบัติราชการฯ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย คือ 3.93 ซึ่งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
ทั้งนี้เป็นเพราะว่า  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2561-2565)  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
จิตต์อารีฯ ที่สามารถน าสู่การปฏิบัติได้จริง มีประสิทธิภาพ และการน าเทคนิคบริหารตาม NATTAPAT Model 
ที่เน้นการมีส่วนร่วม เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน โดยผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ กระบวนทัศน์ใหม่ มีความมุ่งมาด
ปรารถนาดี ท างานเชิงรุก เรียนรู้และพัฒนา และมีการประเมินสะท้อนผลพัฒนาที่มุ่งเน้นการบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ความสุขตามกระแสพระราชด ารัส  ดังแผนภูมิ NATTAPAT Model นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนรู้แห่งอนาคต 
ดังภาพที ่2  

ภาพที่ 2  NATTAPAT Model นวัตกรรมการบรหิารจดัการเรียนรูแ้ห่งอนาคต 

2. ผลการศึกษาข้อเสนอการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยสะท้อนผลการพัฒนาด้วยเทคนิค
AAR ซึ่งเกิดข้อค้นพบว่าการพัฒนาแผนคุณภาพการศึกษา  ในประเด็น เป้าหมายของแผน  ผลความส าเร็จของแผน 
สิ่งที่ประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลว สิ่งที่จะน าไปแก้ไข ปรับปรุงแผนในครั้งต่อไป  โดยมีผลการศึกษาข้อเสนอ
การพัฒนา ดังนี้  

1) ควรมีการก าหนดสมรรถนะที่โดดเด่น หรืออัตลักษณ์ผู้เรียน (Identity)  ในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา “Learner (มีภาวะผู้น า) Innovator (เป็นนวัตกร) Good Citizen (เป็นพลเมืองที่มีขีดสมรรถนะ
ความเป็นพลโลก) พร้อมอยู่ในโลกอนาคตบนฐานศาสตร์พระราชา” 
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2) จัดระบบนิเวศการเรียนรู้ “โคก-หนอง-นา” เป็นฐานปฏิบตัิการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
3) มุ่งบริหารทรัพยากรบุคคลบนฐานสมรรถนะ (HR : Competency based Management)

โดยก าหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) “ครูนวัตกร-พลเมือง-ดิจิทัล-ต้นแบบคนพอเพียง-สื่อสารภาษามือ” 
4) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างสถานศึกษาแห่งนวัตกรรม รองรับการพัฒนา

ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพแห่งตนอย่างมีความสุข บนหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานว่าด้วยสิทธิเด็ก 
จากข้อเสนอการพัฒนาทางโรงเรียนได้มีการน ามาวิเคราะห์และจัดท าแผนท่ีเชิงกลยุทธ์ (Strategy MAP) 

ด้วยเทคนิค Balanced Scorecard  โดยกระบวนการวางแผนเชิงอนาคต ดังแผนภาพที่ 3 

ภาพที่ 3 แผนที่เชิงกลยุทธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จติต์อารฯี 

 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ มีทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาแห่งนวัตกรรมสร้างโอกาสแห่ง
อนาคต สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาแห่งนวัตกรรมสร้างโอกาสแห่งอนาคต โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดังแผนภาพที่ 4  

ภาพที่ 4  แผนภูมิกระบวนการพฒันาสถานศึกษาแห่งนวัตกรรมสรา้งโอกาสแห่งอนาคต 
 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จติต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
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 จากแผนภาพสอดคล้องกับองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา หมายถึง องค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่มีการ
สร้างใหม่ หรือการพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งใด ๆ แล้วท าให้การศึกษาหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว 
มีแรงจูงใจในการเรียนท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียน (มนสิช  สิทธิสมบูรณ์, 2554) ดังนั้น
การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา สถานศึกษาจึงต้องมีความสามารถคิดค้นท าสิ่งใหม่  ๆ เพื่อการพัฒนาได้
ตั้งแต่กระบวนการท างาน และการผลิตผลงาน ทั้งในรูปแบบการบริหารการจัดท าหลักสูตร การสร้างสื่อหรือวิธีการ
จัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพ และมีสมรรถนะ
พร้อมในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับผลการวิจัยของชวน ภารังกูล 
(2556, 71-73) ว่าความเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากคือ โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมวิสัยทัศน์ร่วมทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ ปัจจัยภายนอก การมีส่วนร่วมในนวัตกรรม องค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศ สร้างสรรค์ บุคคลส าคัญ 
การสื่อสาร  

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1  จากข้อค้นพบในการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2561-
2565)  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จังหวัดล าปาง 
ควรมีการควบคุมและก ากับกลยุทธ์ (Strategic Control) และสะท้อนผลเพื่อการพัฒนา (After Action Review : 
AAR) กลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชาให้สอดคล้องภาวะวิกฤติโควิด -19  
ตอบสนองสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างฉับพลัน (Disruption) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในฐานะ
หุ้นส่วนบริหารจัดการศึกษา (Educational Partnership) โดยน้อมน าหลักการทรงงานเป็นเง่ือนไขและปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ (Key Success Factor : KSF) และการควบคุมคุณภาพทั้งองค์กร (Quality Control) โดยการ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบทั้งก่อนด าเนินการ (Pre-Evaluation) ระหว่างด าเนินการ (Formative Evaluation) 
และสิ้นสุดการด าเนินการ (Summative Evaluation) ตลอดจนการสะท้อนข้อเท็จจริงเพื่อปรับแผนงาน/โครงการ
และเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

1.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษในฐานะหน่วย
บริหารงานการศึกษาพิเศษควรน าผลการประเมินครั้งนี้สะท้อนข้อเท็จจริงในการก าหนดทิศทางนโยบายจุดเน้นและ
เป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการสร้างฐานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแบบเผชิญ
สถานการณ์จริง (Interactive Learning) ในสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป
2.1 ควรศึกษาการจัดท ากลยุทธ์การพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา

2566 - 2570) 
    2.2 ควรมีการออกแบบกลไกการก ากับ ติดตาม ประเมิน รายงานสะท้อนผลการจัดวางกลยุทธ์ตาม

หลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
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