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บทคัดย่อ 

 รายงานเรื่องผลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 โดยใช้รูปแบบ TPS Model มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และเพ่ือรายงานผลการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบ TPS Model โดยกระบวนการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพและคุณลักษณะ 3 ด้านคือ ด้านสถานศึกษา ด้านทีมบุคคลและ
ด้านนักเรียน รายงานความส าเร็จตามรายละเอียดของงาน 3 ด้านคืองานภารกิจ (Function base)  
งานนโยบาย (Agenda base) และงานเชิงพ้ืนที่ (Area base) และความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยใช้รูปแบบ TPS Model 
กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 85 โรง เครื่องมือที่ใช้คือ คู่มือการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และคู่มือด าเนินงานระดับสถานศึกษาและแนวทาง 
การประเมินความส าเร็จตามรูปแบบ TPS Model การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสอบถาม สัมภาษณ์ 
และสังเคราะห์เอกสารผลงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูล
เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
โดยใช้รูปแบบ TPS Model ที่พัฒนาขึ้น อาศัยแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบคือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต โดยแต่ละองค์ประกอบจะมี 3 ส่วนย่อย ดังนี้ ด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย 3 ทีมได้แก่ 
ทีมบุคลากรในส านักงาน ทีมผู้บริหารโรงเรียน และทีมครู ด้านกระบวนการ ประกอบด้วยการบริหาร 
 

การนิเทศติดตาม และการเรียนการสอน ทีเ่ชื่อมโยงกับภารกิจงานและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และ
ด้านผลผลิต ประกอบด้วยคุณภาพของโรงเรียนและทีมบุคคล และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
โดยยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพที่พัฒนาขึ้นว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมากทีสุ่ด 
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 2. ผลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบ TPS Model พบว่า 
  2.1 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพด้านสถานศึกษาเท่ากับ 4.51 ด้านทีมบุคคล เท่ากับ 
3.72 (ได้แก ่ทีมบุคลากรในส านักงาน เท่ากับ 3.70 ทีมผู้บริหารโรงเรียน เท่ากับ 3.87 และทีมครู เท่ากับ 
3.59) และด้านนักเรียน เท่ากับ 3.30  
  2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีผลงานและประสพความส าเร็จ
ระดับชาติและนานาชาติ ทีเ่ป็นไปตามภาระงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ งานภารกิจ งานนโยบายและ 
งานเชิงพ้ืนที่ 
  2.3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยใช้รูปแบบ TPS Model อยู่ในระดับมากที่สุด 
ABSTRACT 

 The The objectives of the educational quality management in the secondary 

educational service area office 33 using Team-Partnership-Success Model (TPS Model) study 

were to develop the secondary educational service area office 33 educational quality management 

and to report the result of the education quality management participatory action research using 

TPS Model. The results of the study were the result of the quality evaluation and the 3 

characteristics including schools, personnel team and students. The report of the achievement in  

3 aspects including function based, agenda based and area based and the satisfaction toward the 

education quality management of the secondary educational service area office 33. The samples 

of the study were personnel in the secondary office, school administrators, teachers and students 

under the secondary educational service area office 33, totally 85 schools. The tools of the study 

were the education quality management manual and the school administration guideline and TPS 

Model achievement evaluation manual. The data were collected by asking, interviewing and 

document synthesis. The data were statistically analyzed to find the mean and standard deviation. 

The content analysis was used to find the qualitative data. 

 The result of the study pointed out as follows: 

 1. The educational quality management of the secondary educational service area 

office 33 using the developed TPS Model based on education system theory which includes input 

stage, processing stage and output stage. Each stage contains 3 elements. The input stage consists 

of 3 teams including office personnel, school administrators’ team and teachers’ team. The 

processing stage consists of the administration, supervision monitoring and teaching which 

related to the mission and cooperation. The output stage consists of the school quality, personnel 

quality and the desirable characteristics of the students. The development of the education 

management was defined by the appropriateness and the high achievability. 

 2. The results of the educational quality management using TPS Model  

  2.1 The mean score of the educational quality evaluation result was 4.51. The mean 

score of the personnel team aspect was 3.72 (the office personnel team aspect was 3.70, school 

administrators’ team aspect was 3.87 and teachers’ team aspect was 3.59) and the mean score of 

students’ aspect was 3.30.  

  2.2 The Secondary Educational Service Area Office 33 accomplished national and 

international achievements which accordance with the 3 aspects including the function base, 

agenda base and area base. 

  2.3 The stakeholders were satisfied with the TPS model educational quality 

management of the secondary educational service area office 33 in the high level. 
 

Keywords: Model development, Educational quality management, System theory 
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ความน า 
 การบริหารจัดการภาครัฐ เป็นเป้าหมายส าคัญในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ 
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมีการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการท างานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล (ธีระพงษ์ เพ็งจันทร์, 2553) ทั้งนี้ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เป็นส านักงานที่จัดตั้งขึ้นโดยเจตนากระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาจาก
ส่วนกลางไปให้หน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาโดยตรง และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ท้องถิ่นในรูปแบบคณะกรรมการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ ตามมาตรา 34 ให้ระบุอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น
หน่วยงานทางการศึกษาอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2560) โดยที่การจัดการศึกษาแบบเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบของการใช้พื้นที่ 
เป็นฐานที่มุ่งความเป็นอิสระ คล่องตัวในการบริหารจัดการที่ใกล้ชิดประชาชนและหน่วยปฏิบัติหรือ
สถานศึกษา เป็นท้องถิ่นทางการศึกษาที่มีขนาดของความพอดี สามารถจัดการและตอบสนองต่อ 
การแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับสถานการณ์และฉับไว โดยได้รับการกระจายอ านาจและความเป็นอิสระ
ทางการบริหารจัดการศึกษาจากหน่วยเหนือหรือส่วนกลาง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) 
ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ และยุทธศาสตร์
ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) 
 จากการศึกษาวิจัยและการสรุปการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นได้ว่า ส านักเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพน้อย และประสิทธิผลในการด าเนินการอันมีพ้ืนฐานมาจากการยัง 
ไม่มีความรู้ความเข้าในกรอบงานที่เน้นคุณภาพโดยรวมของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(ธีระพงษ์ เพ็งจันทร์, 2553) สอดคล้องกับผลการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554) 
พบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหาการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาคือ 
ปัจจุบันมีกฎหมายและระเบียบที่กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม แต่สามารถบริหารจัดการศึกษารองรับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา
ได้ในระดับหนึ่ง โดยเป็นการบริหารจัดการที่ประสบความส าเร็จเป็นด้าน ๆ มากกว่าเป็นองค์รวม  
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ดังนั้นหากมีการน าปัญหามาแก้ไขปรับปรุงโดยใช้แนวทางการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ที่ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการที่ท าให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
ของรัฐ ด าเนินภารกิจตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด สร้างความ
พึงพอใจให้เกิดกับผู้รับการบริการและประชาชน ด าเนินงานแล้วให้เกิดความคุ้มค่า จะท าให้การบริหาร
จัดการเขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูป
การศึกษารวมทั้งสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้สูงขึ้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องมีการให้ความสนใจและศึกษาวิจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพราะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกลไกหลักใน 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐต่อไป  
 การศึกษาผลการวิจัยของ สุวิทย์ มุดาภิรมย์ (2552) เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ พบว่า มีองค์ประกอบของรูปแบบ จ านวน 8 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 2) การจัดแบ่งงานและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
อย่าง 3) การบังคับบัญชา 4) อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 5) การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ 
การรวมอ านาจและการกระจายอ านาจ 6) การมีส่วนร่วมและแรงจูงใจ 7) ระบบที่มีการประสานสัมพันธ์
ต่อกัน และ 8) ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง และพบว่ารูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติทุก
องค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการส่งเสริมการกระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาพบว่า มี 8 หลักการที่พึงยึด เพื่อเป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนภารกิจรองรับการกระจายอ านาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) หลักความ
เป็นอิสระ 2) หลักการเสริมพลัง 3) หลักการเชื่อถือและไว้วางใจ 4) หลักความยืดหยุ่นของการบริหาร
จัดการ 5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 6) หลักการมีส่วนร่วม 7) หลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ  
8) หลักการบริหารจัดการที่ดี โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นข้อค้นพบจากงานวิจัยได้แก่ น าระบบ
คุณธรรม/ธรรมภิบาลและการบริหารจัดการที่มาใช้ในการบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนา
ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยการน าองค์กรของผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย โดยมี 
พันธกิจคือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ 
คนไทย 12 ประการ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา  
และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา อีกท้ังยังยึดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 4 ปี  
(พ.ศ.2561 – 2564) ของจังหวัดสุรินทร์ ทีม่ีแผนงานด้านการศึกษาโดยเน้นการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่  
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ซึ่งบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีโรงเรียนในสังกัด จ าแนกตามเครือข่าย
การบริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขต เป็น 8 สหวิทยาเขต รวมทั้งสิ้น 85 โรง มีนักเรียนจ านวน 52,791 
คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2,862 คน พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) จ านวน  
239 คน พนักงานราชการ (นักการภารโรง 17 คน) ลูกจ้างประจ า 95 คน ครูอัตราจ้างโครงการต่าง ๆ 
186 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560) และโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สมศ.รอบสาม (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560) พบว่าโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน จ านวน 56 
โรง คิดเป็นร้อยละ 65.88 ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 29 โรง คิดเป็นร้อยละ 34.12  
 ด้วยความส าคัญดังกล่าว และสภาพการจัดการศึกษา รวมถึงความต้องการจ าเป็น ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ
และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกทุกโรงเรียน โดยเริ่มจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษาประชุมร่วมกัน ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ประธานสหวิทยาเขต 8 สหวิทยาเขต 
ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารและคร ูโดยมีเป้าหมายส าคัญร่วมกันคือ ความส าเร็จ 
(Success) จึงได้สังเคราะห์วิธีการบริหารจัดการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสบการณ์และผลจาก
การบริหารการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ถึง 
2560 เพ่ือมาก าหนดเป็นรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพศึกษา โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบคือ 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต จ าแนกองค์ประกอบเป็น 3 ส่วนย่อยดังนี้ ด้านปัจจัยน าเข้า เป็น
กลุ่มของบุคลากร ด้านกระบวนการเป็นการบริหาร การนิเทศติดตาม และการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยง
กับภารกิจงานและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และด้านผลผลิตที่มุ่งถึงคุณภาพของโรงเรียนและทีมบุคคล
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยก าหนดชื่อรูปแบบการบริหารเป็น TPS Model ซ่ึง T ย่อ
มาจากค าว่า Team, P ย่อมาจาก Partnership และ S ย่อมาจาก Success มีหลักการของรูปแบบคือ 
การบูรณาการนโยบายต้นสังกัด ภารกิจ กิจกรรม ความรับผิดชอบ ทรัพยากร บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
เทคโนโลยี น ามาหลอมรวมเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เน้นการท างานเป็นทีมและเน้นการเข้าใจ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน โดยมีค่านิยมหลักในการท างานร่วมกันคือ “ร่วมคิด ร่วมท า และ
ร่วมกันรบัผิดชอบ”และเป็นการพัฒนาทีต่่อเนื่อง เป็นพลวัตร (Dynamic) ซึ่งเริ่มน ารูปแบบนี้มาใช้ 
ครั้งแรกอย่างเป็นรูปธรรมที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ตั้งแตป่ีการศึกษา 2560 
เป็นต้นมา ทั้งนี้เพ่ือมุ่งหวังให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีการบริหารแบบ 
บูรณาการและเชื่อมโยงภารกิจ และสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 
มีประสิทธิผล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
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วัตถุประสงค์ของการรายงาน 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 
 2. เพ่ือรายงานผลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 โดยใช้รูปแบบ TPS Model ที่พิจารณาจาก 
  2.1 ผลการประเมินคุณภาพและคุณลักษณะ 3 ด้านคือ ด้านสถานศึกษา ด้านทีมบุคคล และ
ด้านนักเรียน 
  2.2 รายงานความส าเร็จตามรายละเอียดของงาน 3 ด้านคือ งานภารกิจ (Function base) 
งานนโยบาย (Agenda base) และงานเชิงพ้ืนที่ (Area base) 
  2.3 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 โดยใช้รูปแบบ TPS Model 
กรอบแนวคิดของรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
 

กระบวนการพฒันารูปแบบการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษา สพม.33 

 

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
สพม.33 โดยใช้รูปแบบ TPS Model 

 
 

การน ารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษา สพม.33 : TPS Model ไปปฏิบัต ิ

ผลของการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
สพม.33 โดยใช้ TPS Model 

1. ศึกษาสภาพปัญหา สารสนเทศ และ 
   ความต้องการการบริหารจัดการ 

2. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 
    คุณภาพการศึกษา สพม.33 

3. ประเมินรูปแบบการบริหารจดัการ 
    คุณภาพการศึกษา สพม.33 

ผลการประเมินความส าเร็จ 3 ด้านคือ  
ด้านสถานศึกษา/ด้านทีมบุคคล/ด้านนักเรียน    
 

รายงานความส าเร็จตามรายละเอียดของงาน 
(Function base/Agenda base/Area base 

ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษา สพม.33โดยใช้รูปแบบTPS Model 
 

หลักการและแนวคิด : 1.การบริหารจัดการคุณภาพ 2.การบริหารเชิงระบบ  
3.การมีส่วนร่วม  4.การสร้างชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 5.การท างานเปน็ทีม 
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วิธีด าเนินการศึกษา 
 1. กลุ่มเป้าหมาย การศึกษาครั้งนี้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงานและบุคลากร 
ในปีการศึกษา 2561 จ าแนกได้ดังนี้ 
  1.1 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และโรงเรียนในสังกัด 
รวมทั้งสิ้น 85 โรงเรียน 
  1.2 บุคลากร ได้แก่ 
   1.2.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น 60 คน 
   1.2.2 บุคลากรในโรงเรียนทุกโรง จ าแนกเป็นนักเรียน จ านวน 52,791 คน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2,862 คน พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) จ านวน 239 คน พนักงาน
ราชการ (นักการภารโรง 17 คน) ลูกจ้างประจ า 95 คน และครูอัตราจ้างโครงการต่าง ๆ 186 คน 
รวมทั้งสิ้น 56,190 คน 
 2. กระบวนการปฏิบัติการ 
  2.1 กรอบระยะเวลาในการศึกษาและพัฒนาการใช้รูปแบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2561 
  2.2 กระบวนการศึกษาและพัฒนา ในลักษณะเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
 3. เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ 
  3.1 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
   3.1.1 คู่มือการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้รูปแบบ TPS 
Model 
   3.1.2 คู่มือด าเนินงานระดับสถานศึกษาและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามรูปแบบ 
TPS Model 
   3.1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยใช้รูปแบบ TPS Model 
  3.2 วิธีการปฏิบัติการ ได้แก่ การศึกษาและสังเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้อง การระดมความคิด 
กิจกรรมสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) การประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติการภาคสนาม และ 
การประชุมวิพากษ์ในระดับองค์คณะ เช่น การประชุมบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การ
ประชุมผู้อ านวยการกลุ่ม การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือน การประชุมประธานสหวิทยาเขต/
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และการชี้แนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. ขั้นตอนการด าเนินงาน แบ่งเป็น 2 ระยะคือ 
  4.1 ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนารูปแบบ ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
   4.1.1 ศึกษาสภาพปัญหา สารสนเทศ (3 ปีการศึกษาย้อนหลัง) และความต้องการการ
บริหารจัดการ พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีปัญหาในด้านความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติตามนโยบาย การก ากับติดตามอย่างเป็นรูปธรรม ในด้านสารสนเทศมีการจัดระบบอยู่ในระดับ
ดี ส่วนความต้องการการบริหารจัดการคือ ประสิทธิภาพการวางแผน ระบบการท างาน และการควบคุม 
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ก ากับติดตาม และน าไปเป็นข้อมูลฐานเพื่อการวางแผน พัฒนางานต่อไป 
   4.1.2 สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ ตามข้ันตอนดังนี้ 
    1) การศึกษาและสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ  
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
การท างานเป็นทีม 
    2) ผู้น าองค์กรและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและ 
ยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่อาศัยแนวคิดเชิงระบบและ
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยอิงสารสนเทศจากข้อ 4.1.1  
    3) วิพากษ์และปรับปรุงรูปแบบ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ประธานสหวิทยาเขต 
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และการสนทนาแบบกลุ่ม  
    4) น ารูปแบบการบริหารจัดการมาทดลองใช้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 และโรงเรียนในสังกัดจ านวน 3 โรง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีการก ากับ ติดตาม
ผลการด าเนินงานและปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปใช้ด าเนินการในบางโรงเรียนของทั้ง 8 สหวิทยาเขต 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
    5) ด าเนินการประเมินและยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการในประเด็นความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ชัย  
กากแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นายสมนึก ศูนย์กลาง อดีตผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เชี่ยวชาญ ดร.แสน แหวนวงศ์ อดีตผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสุรวิทยาคาร และ ดร.จ ารัส สอนกล้า 
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
    6) ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีความสมบูรณ์ และน าไปพัฒนาเป็นคู่มือการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้รูปแบบTPS Model และคู่มือด าเนินงานระดับ
สถานศึกษาและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามรูปแบบTPS Model เพ่ือน าไปใช้จริงทุกโรงใน 
ปีการศึกษา 2561 ต่อไป  
  4.2 ระยะที่ 2 ศึกษาและรายงานการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ตามข้ันตอนดังนี้ 
   4.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยการน าของผู้อ านวยการ 
ได้ประกาศนโยบายการด าเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วยการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบ TPS Model ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามความส าเร็จ (Success) ของ
ผลผลิตที่เกิดจากการใช้รูปแบบ ที่ประกาศให้ผู้บริหารโรงเรียนรับทราบในคราวประชุมประจ าเดือน 
พฤษภาคม พ.ศ.2561 พร้อมรับเอกสารคู่มือการด าเนินงาน ทั้งนี้มอบแนวคิดและค่านิยมหลักในการ
บริหารคือ“ลึกซ้ึงงานภารกิจ พิชิตงานนโยบาย ใส่ใจงานเชิงพ้ืนที่” และมอบนโยบายนี้ในกิจกรรม
คาราวานนิเทศส านักงานเขตพบเพื่อนครูทุกคน ณ จุดนิเทศท้ัง 8 สหวิทยาเขต ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 
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   4.2.2 ผู้บริหารโรงเรียนน านโยบายการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบ   
TPS Model ไปแจ้งต่อที่ประชุมบุคลากรของโรงเรียน นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบทั่วกัน 
   4.2.3 โรงเรียนในสังกัดด าเนินงานตามนโยบาย และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ด าเนินการ 
ประเมินความส าเร็จตามรูปแบบ TPS Model (คุณภาพด้านสถานศึกษา ด้านทีมบุคคล และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านนักเรียน) โดยใช้แบบประเมินที่อยู่ในคู่มือ ทั้งนี้ได้มีการก ากับ ติดตามและนิเทศชี้แนะ 
ตลอดระยะเวลาการด าเนินงาน โดยผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ 
และประธานสหวิทยาเขต 
   4.2.4 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
ด าเนินการส ารวจผลงานและประสพความส าเร็จระดับชาติและนานาชาติของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทีเ่ป็นไปตามภาระงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
งานภารกิจ งานนโยบาย และงานเชิงพ้ืนที่ และด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ต่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 โดยใช้รูปแบบ TPS Model 
   4.2.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ด าเนินการรวบรวมข้อมูล และจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดท า วิเคราะห์ สรุป และเขียนรายงาน 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบ TPS Model 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถี ่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เก็บรวบรวมจากการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ และ 
ถอดเทปบันทึกเสียง แล้วน ามาวิเคราะห์เนื้อหา สังเคราะห์สรุปข้อค้นพบต่าง ๆ และน าเสนอข้อมูลโดย
ภาพรวม 
ผลการศึกษา รายงานตามหัวข้อดังนี้ 
 1.การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดย
ใช้รูปแบบ TPS Model ที่พัฒนาขึ้น อาศัยแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบคือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต โดยแต่ละองค์ประกอบจะมี 3 ส่วนย่อย ดังนี้ ด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย 3 ทีมได้แก่ 
ทีมบุคลากรในส านักงาน ทีมผู้บริหารโรงเรียน และทีมครู ด้านกระบวนการ ประกอบด้วยการบริหาร 

การนิเทศติดตาม และการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงกับภารกิจงานและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และ
ด้านผลผลิต ประกอบด้วยคุณภาพของโรงเรียนและทีมบุคคล และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
โดยมีผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพที่พัฒนาขึ้นว่า มีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทีสุ่ด มีลักษณะเป็นแผนผังความสัมพันธ์ดังภาพประกอบ 2 
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ภาพที่ 2 ผังความสัมพันธ์การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 โดยใช้รูปแบบ TPS Model  

 

         2. ผลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบ TPS Model พบว่า 
 2.1 ผลการประเมินคุณภาพด้านสถานศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามคู่มือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 มีจ านวน 8 งานคือ 1) งานแผนงานและงานประกัน
คุณภาพ 2) งานวิชาการ 3) งานกิจการนักเรียน 4) งานบุคคล 5) งานธุรการ 6) งานการเงินและพัสดุ  
7) งานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และ 8) งานชุนและภาคีเครือข่าย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.51 (ประเมินตามมาตราส่วน 5 ระดับ) คุณภาพด้านทีมบุคคล ประกอบด้วย 1) บุคลากรใน
ส านักงานเขต ประเมินตามคุณลักษณะ PRASAN 2) ผู้บริหารสถานศึกษา ประเมินตามคุณลักษณะ 
CHANGS และ 3) ครู ประเมินตามคุณลักษณะ KRUDEE โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 (ประเมิน
ตามมาตราส่วน 4 ระดับ) และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนประเมินตามคุณลักษณะ 
DEKSAREN โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 (ประเมินตามมาตราส่วน 4 ระดับ) 
 2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีผลงานและประสพความส าเร็จที ่
โดดเด่น ระดับชาติและนานาชาติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ครูและบุคลากรทาง 

TPS Model (3 : 3 : 3) 

Input Process Output 

3 Main Teams 3 Success 3 Partnerships 

Educational personnel 

Directors 

Teachers 

Participatory 
School Group/School Partner 
Educational Area Office 
Professional 

Process 
Administration Process 
Supervisor Process 
Instructional Process 

Job Description 
Function 
Agenda 
Area Base 

Smart Schools 

Smart Teams 
     Smart Educational personnel 
       “PRASAN” 

     Smart Directors “CHANGS” 
     Smart Teacher “KRUDEE” 
 

Smart Students 
     “DEKSAREN” 
     D = Democracy 
    E = Ethics 
    K = Knowledge 
    S = Sufficiency 
    A = Achievement 
    R = Responsibility 
    E = Enjoy 
    N = Network 
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การศึกษา นักเรียน ที่เป็นไปตามภาระงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ งานภารกิจ งานนโยบาย และงานเชิงพ้ืนที่ 
ปรากฏดังนี้ 
  1) รางวัลสถานศึกษาและนักเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 1 
โรง และนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน จ านวน 2 คน รางวัลชมเชย 2 คน 
  2) รางวัลถ้วยพระราชทานต่าง ๆ  ประเภทสถานศึกษา ครู นักเรียน    
  3) รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ จ านวน 1 โรง 
  4) รางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะ
ชีวิต ระดับ สพฐ. จ านวน 2 โรง 
  5) รางวัลสถานศึกษาและบุคลากรด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 4 โรง และบุคลากร
ลูกเสือ 8 นาย 
  6) รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บุคลากร สถานศึกษา และ
นักเรียน รวม 40 ราย 
  7) รางวัลประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับทอง (รักษาต้นแบบสู่
ระดับเพชรปีที่ 2) จ านวน 1 โรง 
  8) รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 5 สาขา รวม 52 ราย 
  9) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับชาติ จ านวน 6 คน 
  10) รางวัลคุรุสดุดี จ านวน 7 คน 
  11) รางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ชนะเลิศเหรียญ
ทอง 3 รายการ รวมทุกเหรียญรางวัล 34 รายการ 
  12) รางวัลการเข้าร่วมประกวดแข่งขันระดับนานาชาติของนักเรียน เช่น การทดสอบทักษะ 
ทางวิชาการ โครงงาน หุ่นยนต์ นาฏมวยไทย เชียร์ลีดดิ้ง กีฬาเยาวชนและนักเรียน เป็นต้น   
  13) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีผลรวมค่าเฉลี่ย อยู่ในล าดับที่ 3  
เมื่อเทียบกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 15 เขต 
  14) มีโรงเรียนต้นแบบวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด (Best Practices) 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 12 รายการ 
 2.3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยใช้รูปแบบ TPS Model อยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34) 
อภิปรายผล 
 1. การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดย
ใช้รูปแบบ TPS Modelนี้ อาศัยแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบเป็นฐานในการพัฒนารูปแบบคือ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต โดยยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพที่พัฒนาขึ้นว่ามีความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ 
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  1.1 ผู้น าของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีวิสัยทัศน์ ภาวะความเป็นผู้น า สามารถน าพาองค์กรเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยสร้างแรงจูงใจและให้ความเชื่อม่ันกับทุกภาคส่วนว่า คุณภาพการศึกษา
สามารถพัฒนาได้ รวมถึงใช้กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติจริง และก ากับติดตาม 
ปรับปรุงการท างานไปด้วยกัน 
  1.2 การพัฒนารูปแบบที่อาศัยฐานข้อมูลสารสนเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาและอิงนโยบาย
หน่วยงานต้นสังกัดและในท้องถิ่น รวมถึงความต้องการจ าเป็นด้านการบริหารจัดการ 
  1.3 การด าเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบ เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ คือ 1) การใช้ 
ผลการศึกษาและสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมาเป็นฐานคิดในการพัฒนา 2) การยกร่าง 
รูปแบบการบริหารจัดการที่อาศัยแนวคิดเชิงระบบและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 3) ผ่านการวิพากษ์และ
ปรับปรุงรูปแบบ โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย 4) การน ารูปแบบการบริหารจัดการไปทดลองใช้และ 
ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานและปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง และ 5) ได้รับการประเมินและยืนยัน
รูปแบบการบริหารในประเด็นความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ทั้งนี้สอดคล้องกับ สุวิทย์ มุดาภิรมย์ (2552) ที่ท าวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ พบว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการน า 
ไปปฏิบัติทุกองค์ประกอบ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554)  
ที่พบว่า รูปแบบกลไกการส่งเสริมการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา จะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจรองรับการกระจายอ านาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และงานวิจัยของ ธีระพล เพ็งจันทร์ (2553) ที่พบว่า ปัจจัยที่ค้นพบจากการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความถูกต้อง เป็นไปได้และใช้ประโยชน์ได้จริง  
 2. ผลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
โดยใช้รูปแบบ TPS Model ปรากฏว่า ผลการประเมินคุณภาพด้านสถานศึกษา ด้านทีมบุคคล และด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีผลงานและประสพความส าเร็จที่โดดเด่นระดับชาติและ
นานาชาติที่เป็นไปตามภาระงานทั้ง 3 ด้านคือ งานภารกิจ งานนโยบาย และงานเชิงพ้ืนที ่เหตุผลที่เป็น
เช่นนี้เพราะว่า 
  2.1 การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
โดยใช้รูปแบบ TPS Model นี้ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของเขตพ้ืนที่
และสถานศึกษา และใช้การหลักการบริหารเชิงพ้ืนที่เป็นฐานคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  2.2 การมภีาวะผู้น าของผู้บริหารทั้งเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ค านึงถึงการพัฒนา
บุคลากรอย่าต่อเนื่องที่สอดคล้องกับสภาพจริง โดยให้ความส าคัญกับทีมบุคคลทั้ง 3 ทีมที่จะเป็นผู้
ขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการนี้ และอยู่บนพื้นฐานการก ากับติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุง
และพัฒนา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554)   
  2.3 การสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นในการน าองค์กรของผู้บริหาร ส่งผลให้ทุกภาคส่วน ได้แก่ 
สหวิทยาเขต คู่พัฒนา บุคลากรของเขต ผู้ทรงคุณวุฒิใหค้วามไว้วางใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือทั้ง 
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3 ภาระงานคืองานภารกิจ งานนโยบาย และงานเชิงพ้ืนที ่อีกท้ังผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรมและให้การกับติดตาม นิเทศชี้แนะ 
  2.4 ในขั้นกระบวนการนั้น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ใช้กระบวนการพัฒนางานด้วยระบบวงจรคุณภาพ PDCA และใช้กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) เข้ามามีบทบาทในการร่วมกันช่วยแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการท างานทั้ง 3 
กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการนิเทศติดตาม และกระบวนการจัดการเรียน
การสอน   
 อย่างไรกดี็ ยังมีข้อบ่งชี้จากคะแนนผลการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 2 รายการ ปรากฏดังนี้ 
      1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.25 จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งเป็นผลการประเมินที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายและเกณฑ์ท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้ (คือ 4.21 ขึ้นไป จากระดับคะแนนเฉลี่ย 5 ช่วง)  
  2. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (KPI Report System: KRS) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ที่ประเมินโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลการประเมินสูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดคืออยู่ในระดับคุณภาพ จ านวน 1 องค์ประกอบ และอยู่ในระดับมาตรฐานจ านวน 2 
องค์ประกอบ ส่วนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ในองค์ประกอบที่ 2 และ 3 ซึ่งผลการ
ประเมินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ยังอยู่ในระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ ประธานสหวิทยาเขต คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยใช้รูปแบบ 
TPS Model อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีบทบาทและมีส่วนร่วม จึงเห็นผลิต
ภาพเชิงประจักษ์จากการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปและ 
มีพัฒนาการด้านระบบงาน ด้านการบริการและความผูกพันกับองค์กร ด้านบริบทหน่วยงาน  
ด้านการบริหารเชิงรุกทีเ่ข้าถึงโรงเรียน ครูและนักเรียน รับทราบปัญหาและแก้ไขไปด้วยกัน ตลอดจน 
มีการให้ขวัญก าลังใจและใช้การประเมินเสริมพลัง จึงส่งผลให้ผู้บริหารและครูร่วมกันขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาไปได้ และมีผลลัพธ์ที่ดีในทุกมิติต่อนักเรียน 
  โดยสรุปชี้ให้เห็นว่า ผลการใชรู้ปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยใช้รูปแบบ TPS Model อย่างต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา  
ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงภารกิจ  
และสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิผล และ 
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เกิดความยั่งยืน มีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ทางการบริหาร ที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ 
ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบไปใช้ 
 1. ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสนใจน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่ ต้องศึกษาและท าความเข้าใจหลักการและฐานคิดของรูปแบบให้มีความชัดเจน 
และสามารถประยุกต์กระบวนการบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสมและบริบทของพ้ืนที่ 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรพัฒนาบทบาทหน้าที่ด้านการก ากับ สนับสนุน ส่งเสริม และ
ประสานงานกับสถานศึกษาให้จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาให้เข้มข้น 
 3. สถานศึกษาเป็นระดับปฏิบัติการของการบริหารจัดการตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ ซึ่งสถานศึกษา 
มีความส าคัญที่สุด ความส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอยู่ที่สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน ต้องร่วมมือกันอย่างเป็นองค์รวม โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการและให้
ความส าคัญกับงานวิชาการเป็นหลัก ส่วนงานอื่นให้เป็นส่วนเกื้อหนุนที่จะช่วยส่งเสริมให้การบริหารจัด
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
เอกสารอ้างอิง 
ธีระพล เพ็งจันทร์. (2553). การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา. 
  วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University, 3(1), 113-121. 
ราชกิจจานุเบกษา. (2561). ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580). หน้า 1 เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก 
  13 ตุลาคม 2561. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2560). มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
  2560. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2554). การวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการส่งเสริมการกระจาย 
  อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: พริกหวาน 
  กราฟฟิค. 
สุวิทย์ มุกดาภิรมย์. (2552). รูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามแนวทางการบริหารภาครัฐ 
  แนวใหม่. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย, 5(1), 80-93. 


