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บทคัดย่อ 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการพฒันาเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา
ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3และเพื่อศึกษาแนวทางในการ
พฒันาเอกลักษณ์สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชไ้ดแ้ก่สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3  
ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และแบบตรวจสอบแนวทาง
ผลจากการศึกษาพบวา่การพฒันาเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีโดดเด่นเกิดข้ึนจากการ
สร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการให้ความส าคญักบัแผนกลยุทธ์ มีการนิเทศติดตามตาม
แผนปฏิบติัการของฝ่ายบริหารและฝ่ายแผน ส่วนการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน
สถานศึกษาใชว้ธีิการประชุมผูป้กครองนกัเรียน และการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมทั้งการประเมินการด าเนินกิจกรรมโครงการของสถานศึกษาโดยจดัเป็นงานประจ าปี โดยมีการ
ประเมินพึงพอใจจากผูป้กครอง ครู ชุมชนและตวันักเรียน นอกจากน้ียงัได้รับการสนับสนุนอย่าง
ต่อเน่ืองโดยจดัท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปี ส่วนปัจจยัท่ีท าให้
สถานศึกษาโดดเด่น มาจากความร่วมมือร่วมใจของคนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ชุมชน 
ตลอดจนประชาคมส่วนต่างๆท าให้ไดรั้บการยอมรับจากคนในชุมชนและสังคมภายนอก ตลอดจน
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภายนอกใหธ้ ารงรักษาเอกลกัษณ์นั้นไวก้บัสถานศึกษาตลอดไป 
 
 แนวทางในการพัฒนาเอกลักษณ์สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 พบว่า ด้านการวางแผน มีการเปิดโอกาสให้ผูป้กครองนักเรียนแสดง
ความคิดเห็น เพื่อน ามาใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผน มีการแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษาฝ่ายงาน
ต่าง ๆ และใหท่ี้ปรึกษามีบทบาท มีการประชุมเพื่อก าหนดกลยุทธ์ การท าแผนปฏิบติัการประจ าปี ใน
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ดา้นการปฏิบติั มีการคดัเลือกและมอบหมายผูรั้บผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์ และการปฏิบติัต่างๆ ตาม
ความถนดัและเหมาะสม เพื่อให้ไดร้ะบบท่ีเขม้แข็ง ไดผู้รั้บผิดชอบท่ีมีความรู้ในเร่ืองนั้นๆอยา่งถ่อง
แท ้ ด้านการประเมิน มีการก ากบัติดตามตามแผนงานและโครงการอยู่เสมอ เพื่อตรวจสอบระดับ
ความพึงพอใจเป็นระยะ ๆ เพื่อจะไดมี้เวลาในการปรับปรุงความพึงพอใจเพิ่มข้ึนส่วนผล 
การด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้ได้มาซ่ึงจุดเด่นจุดเน้น
ของสถานศึกษา ตั้ งแต่การรายงานความส าเร็จส่วนบุคคล ระดับงาน ระดับฝ่าย จนมาถึงระดับ
โรงเรียน เพื่อให้ไดจุ้ดเด่นและจุดเน้นท่ีเป็นจริง ส่วนเอกลกัษณ์สถานศึกษาท่ีได้มาตอ้งเป็นไปตาม
บริบทของสถานศึกษา สมควรตามฐานะและเป็นตวัตนของสถานศึกษาอยา่งแทจ้ริง นอกจากนั้นยงัมี
การจดัท าคู่มือแนวทางการพฒันาเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา มีการแลกเปล่ียนกบัสถานศึกษาอ่ืนๆ มี
การประเมินเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาเป็นประจ า และย  ้าเตือนท ากบับุคลากร นกัเรียน และภาคส่วน
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้  ความเหมาะสม  และการน าไปใช้ประโยชน์ของแนวทางพฒันา
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 พบว่า
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้นและมีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวท่ี้ระดบั 3 
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ABSTRACT 
 The objective for this independent study is to study the development of uniqueness of 
educational institutes in Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 3 and to study the 
guideline for developing uniqueness of educational institutes in Chiang Mai Primary Educational 
Service Area Office 3. The sample used in the study was the unique educational institutes which are 
under Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 3. The tools for this study were 
interview, group discussion, and guideline examination form. From the study, it was found that the 
development of uniqueness of the unique educational institutes was made by creating awareness and 
participation to the strategy plan, having supervisions plan for procedure plan of the administrator 
and planning division. The evaluation of satisfaction of the involving inside the educational 
institutes was made in parents and guardian meeting and the basic educational committee meeting 
including to the activity project procedure of the educational institutes as annually fair. All those 
meetings and activities will have the satisfaction evaluation from the parents and guardians, the 
teachers, the communities and the students and the evaluation had been supported continuously 
through the projects or activities which were in annually procedure of the educational institutes. 
About the factors which made the educational institutes unique were from the cooperation of the 
people inside and outside of the educational institute, the communities and people in other sectors. 
They all are willing to support the educational institutes to maintain the uniqueness with the 
institutes ever after. 
 
 



 

ช 

 About the guideline for developing uniqueness of educational institutes in Chiang Mai 
Primary Educational Service Area Office 3, it was found that the planning section provided 
opportunity to the parents and guardians to express their opinions then the section collected them as 
data for future planning. The section also appointed some experts as the advisor of each section and 
had the advisors participated in the meeting of setting strategy and making of annually procedure 
plan. About the procedure, there were the appointments of people who would be responsible for 
each strategy. The procedure must be according to the skill of the people, who are responsible to, to 
reach the stronger system so all of responsible people must have true knowledge involving their 
responsibility. About the evaluation, there are always the supervisions for the project and planning 
to evaluate the satisfaction periodically to have more time to improve the satisfaction. About the 
procedure, there are procedure reports step by step to get the true distinctive point of the educational 
institutes. The reports also cover the achievement of person, section, sector, and school to get the 
true distinctive point. About the present uniqueness of the educational institutes must be according 
to the true context of the institutes. There is the publishing of handbook of guideline for developing 
uniqueness of educational institutes and the exchanging to the other institutes. There is always the 
evaluation for the uniqueness of the educational institutes, person, students and involving sectors. 
 
 The possibility examination result was appropriate. The usage of the guideline for 
developing uniqueness of educational institutes in Chiang Mai Primary Educational Service Area 
Office 3 was found that it was in the highest level in every ways of evaluation and had the mean 
value over the determined standards for 3 levels.   
 
 
 
 
 
 
 
 


