ชื่ อเรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริ หารเชิงกลยุทธ์ โรงเรี ยนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริ ก
ผู้วิจัย สุกญั ญา สุวรรณระ
ปี การศึกษา 2557

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ที่มุ่งพัฒนาการบริ หารจัดการเพือ่ พัฒนาคุณภาพวิชาการ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาข้อ มูลพื้นฐานของการบริ หารวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรี ยนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริ ก
2) เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบการบริ ห ารวิ ช าการเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย นสาธิ ต เทศบาลวัด เพชรจริ ก
3) เพื่ อ ทดลองใช้รู ป แบบการบริ ห ารวิ ช าการเชิ ง กลยุท ธ์ ข องโรงเรี ย นสาธิ ต เทศบาลวัด เพชรจริ ก
4) เพื่ อ ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการบริ ห ารวิช าการเชิ ง กลยุท ธ์ ข องโรงเรี ย นสาธิ ต เทศบาล
วัดเพชรจริ ก ปี การศึกษา 2557
วิธี ก ารด าเนิ น การวิจยั มี 4 ขั้น ตอน ดัง นี้ 1) การศึ กษาข้อ มู ล พื้น ฐาน โดยการศึ ก ษาและ
วิเคราะห์ สภาพปั ญหาและวิเคราะห์เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อ งกับการบริ หารและการพัฒนาวิชาการ
2) การสร้างรู ปแบบการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริ หารเชิงกลยุทธ์ แล้วตรวจสอบความเหมาะของ
รู ปแบบ จากนั้นปรับปรุ งแก้ไ ข 3) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุ ณภาพวิชาการด้วยการบริ หารเชิ ง
กลยุทธ์ โรงเรี ยนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริ ก 4) ประเมิ นความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่มีต่อรู ปแบบ
การพัฒนาคุ ณภาพวิชาการด้วยการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครู ผสู ้ อน นักเรี ยน และผูป้ กครอง
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริ หารเชิงกลยุทธ์ โรงเรี ยนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริ ก
ปี การศึกษา 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
1.1 ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานตามกลยุทธ์ ของรู ปแบบการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
ด้วยการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ โรงเรี ยนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริ ก พบว่า ครู มี ผลการปฏิบตั ิ งานโดยรวม
อยูใ่ นระดับดี ดังนี้ 1) ความสามารถด้านการจัดทาหลักสู ตร อยูใ่ นระดับดีมาก 2) ความสามารถด้าน
การจัดการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับดี มาก 3) ความสามารถด้านการวัดผล ประเมิ นผล อยู่ในระดับดี ม าก
4) ความสามารถด้า นการใช้สื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู ้ อยู่ใ นระดับ ดี 5) ความสามารถด้า นการวิ จ ัย
เพือ่ พัฒนาการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับดี

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ปี การศึกษา 2557 หลังการทดลองใช้รูปแบบ
การพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริ หารเชิงกลยุทธ์ สู งกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ปี การศึกษา 2556
และผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษากาหนด
2. ผลการประเมิ น ความพึง พอใจของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ครู ผูส้ อน นัก เรี ย น และ
ผูป้ กครองที่มีต่อ รู ปแบบการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริ หารเชิงกลยุทธ์ โรงเรี ยนสาธิตเทศบาล
วัดเพชรจริ ก ปี การศึกษา 2557 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผูส้ อน นักเรี ยน และ
ผูป้ กครอง มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับดีมาก

