
บทพรรณนาหน้าที่ของหน่วยงาน 
ชื่อหน่วยงาน  งานวิจัย    ฝ่าย สํานักผู้อํานวยการ  
ชื่อผู้รับผิดชอบตามโครงสรา้งการบริหารงานปีการศึกษา 2554   

1.ครูวิไลรัตน์    เสียมภักดี  
2. ครูศิริพร   หวังวนพัฒน์  

หน้าทีห่ลัก  
1. จัดทําและกํากับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ 
 - ปฏิบัติงานวิจัยของโรงเรียนและมูลนิธิฯ 
 - สนับสนุนกระบวนการวิจัยของบุคลากรของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 
 - นําผลการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  
หน้าทีเ่สริม  
1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ                       

นําเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ  
2. ร่วมวิเคราะห์อัตรากําลังและแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานนําเสนอตามสายงาน  
3. ร่วมสํารวจ วางแผนความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ใหส้อดคล้องกับภาระหน้าที่

นําเสนอตามสายงาน  
4. ปฏิบัติงานตามคําสั่งและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
 
อัตรากําลงั 2 คน 
 
คุณสมบัติในหน้าที่  
คนที่ 1 
1. มีวุฒิทางการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
2. มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย สถิติอย่างน้อย 1 ปีเป็นอย่างดี 
3. มีทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ การสื่อสาร การติดต่อประสานงาน 
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน  
5. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS , Excel หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
6. สามารถสร้างสรรค์เทคนิคในการวิเคราะห์ ประมวลผล การนําเสนองานวิจัย 
7. มีความรู้ด้านการวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นอย่างดี 
8. มีความรู้ด้านสถิติวิเคราะห์ 
9. มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี   



10. สามารถออกภาคสนามได้และมีจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ดี 
 
คนที่ 2  
1. มีวุฒิทางการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
2. มีทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ การสื่อสาร การติดต่อประสานงาน 
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน  
4. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS , Excel หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
5. สามารถสร้างสรรค์เทคนิคในการวิเคราะห์ ประมวลผล การนําเสนองานวิจัย 
6. มีความรู้ด้านการวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7. มีความรู้ด้านสถิติวิเคราะห์ 
8. มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี   
9. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
10. สามารถออกภาคสนามได้และมีจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ดี 
 
เป้าหมายของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554 ( สอดคล้องกับหน้าที่หลัก และตัวช้ีวัดในแผนงานโครงการของแต่ละงาน ) 

เป้าหมายที่ 1 บุคลากรทางการศึกษามีการทําวิจัยและใช้ผลการวิจัยพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
1. บุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/ในการอบรมการสร้าง

งานวิจัย/นวัตกรรมและผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 ครั้ง 
2. บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีงานวิจัยอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ช้ิน 
3. บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 นําผลการวิจัย เทคโนโลยีและสารสนเทศมาพัฒนางานที่ปฏิบัติ 
4. บุคลากรที่กําลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท / บุคลากรที่สนใจการทําวิจัยสามารถทําการวิจัยเสร็จ

สิ้นทั้งกระบวนการอย่างน้อยปีละ 1 คน 
 
เป้าหมายที่ 2 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลของงานวิจัยและผลงานวิจัยของโรงเรียนที่สมบูรณ์และให้มีการ  
เผยแพร่ ข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เข้าถึงได้ง่าย นําไปใช้ได้สะดวก 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
1. จํานวนข้อมูลงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและหมวดหมู่ 
2. ร้อยละของงานวิจัยที่ใช้นําเสนอหรือเผยแพร่ภายในหรือภายนอกโรงเรียน อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี 
3. มีเอกสารเกี่ยวกับการวิจัยอย่างน้อย 5 เล่มต่อภาคการศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลค้นคว้าแนวคิด 

ทฤษฏีใหม ่ๆ และเสริมทักษะของผู้วิจัย 
4. จํานวนผู้ที่ได้รับข่าวสารผลงานวิจัยของโรงเรียนทางสื่อต่างๆ 
5. ความถี่ของการ update ข้อมูล 



6. จํานวนช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและ
ชุมชน 

 

เป้าหมายที่ 3 เพื่อให้มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
สถานศึกษา 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
1. จํานวนงานวิจัยของโรงเรียน / มูลนิธิฯอย่างน้อยปีละ 4 ช้ิน 
 
 
 



Flow ระบบและขัน้ตอนการดําเนินงานวจิัย 
1. กระบวนการทําวิจัยของโรงเรียน 

 
 

ความรู้ + ความสนใจ + นโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน

ปัญหาการวิจัย

วัตถุประสงค์ช่ือเรื่อง สมมติฐาน 

ระเบียบวิธีวิจัย

ภายในโรงเรียน 
- นักเรียน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ผู้ปกครองนักเรียน 

สรุปและรายงานผลการวิจัย

เชิงปริมาณ : ตัวเลข 

เชิงคุณภาพ : บรรยาย 

จัดลําดับความสําคัญของปัญหา

• กําหนดกรอบการวิจัย 
• กําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย 
• ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
• ทบทวนวรรณกรรม 
• สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 

จัดทําโครงร่างการวิจัย + แผนงานโครงการ

สร้างเครื่องมือและทดสอบ 

ผู้บริหาร 

นําเสนอเพื่อขออนุมัติดําเนินการ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์และประมวลผล

อภิปรายและเสนอแนะ

ภายนอกโรงเรียน 
- ศิษย์เก่า 
- ประชาชนทั่วไป 

ประสาน

ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง นําไปใช้ประโยชน์ 



2. กระบวนการทําวิจัยของมลูนธิิฯ 

 
 
 
 

กรอบนโยบายการทําวิจยัของมูลนิธิฯ

ภายในโรงเรียนเครือ่มูลนิธิฯ
- นักเรียน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ผู้ปกครองนักเรียน 

สรุปและรายงานผลการวิจัย

เชิงปริมาณ : ตัวเลข 

เชิงคุณภาพ : บรรยาย 

ปรับแก้โครงร่างการวิจัยและเครื่องมือ 

คณะกรรมการ 
วิจัยมูลนิธิฯ 

นําเสนอเพื่อขออนุมัติดําเนินการ 

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์และประมวลผล

อภิปรายและเสนอแนะ

ภายนอกโรงเรียนเครื่อมูลนิธิฯ
- ศิษย์เก่า 
- ประชาชนทั่วไป 

ประสาน

ประชุมคณะอนุกรรมการงานวิจัยของมูลนิธิฯ

โครงร่างงานวิจัยของมูลนิธิฯและเครื่องมือ

วิพากษ์

คณะอนุกรรมการฯแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ประชุมคณะอนุกรรมการงานวิจัย
เพื่อนาํเสนอผลการวิจัย 



3. ส่งเสริมการทําวิจัยของครูและบคุลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูผู้สอน นโยบายของโรงเรียน

ประเด็นการทําวิจัย 

งานวิจัยและพัฒนา

กระบวนการทําวิจัย 

ปัญหาที่ประสบในการทําวิจัย 

ประสาน 

คณะที่ปรึกษา 
การทําวิจัยของโรงเรียน 

แนวทางการทําวิจัย / กรอบการทําวิจัย

รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์

ประสาน



4. การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 

- นักเรียน 
- ครูและบุคลากร 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- ศิษย์เก่า 

    คําสั่งโรงเรียน

ประสานผู้รับผดิชอบกิจกรรม/งานของโรงเรียน 

ค้นคว้าข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง

จัดทําคู่มือ/แบบประเมิน/แบบสอบถาม

เก็บข้อมูล

วิเคราะห์และประมวลผล

สรุปผลการประเมิน

- รายงานผลการประเมินให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานบนเว็บไซต์ 

เชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ 



5.  การให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวจิัยสําหรับหนว่ยงานภายนอก 
 

 
 

สามารถดําเนินการได้ 

ไม่สามารถดําเนินการได้ส่งแบบสอบถามคืนยัง
หน่วยงานต้นสังกัด 

พิจารณา

รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา

ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดําเนินการเก็บข้อมูล

- นักเรียน 

- ครูและบุคลากร 

- ผู้ปกครองนักเรียน 


